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Nr Datum Tijd Plaats Postcode Omschrijving Categorie
Aanta
l Type

Operato
r Proc. D/A Factoren Uitleg Status

DL00036 17-07-
2020

12:5
0

EDE GLD 6718SM Wij merken dat de grote helikopters momenteel 
erg laag over ons campingterrein vliegen incl. 
auto's eronder!
Graag contact hierover?!

LAA 1 MIL KLU J D Oefening, inclusief slingen. 3

DL00037 27-07-
2020

10:0
0

EDE, NEDERLAND 6718ZR Sinds enkele weken vliegen er geregeld 
vliegtuigen van wat lijkt op Defensie materieel 
op geringe hoogte boven Ede. De propeller 
motoren zorgen voor een zware roffel en 
vervelende geluidsoverlast. Op flightradar zijn 
de vliegtuigen niet te traceren. De vliegtuigen 
vliegen meermaals per uur over. 

VLI 1 MIL KLU J D Standaardreactie via e-mail E
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DL00035 07-07-
2020

14:3
0

WOLFHEZE 6874AW Voor de goede orde: de bestemming van onze 
86 huizen is 'landelijk wonen', dus een 
woonbestemming, niet enkel 'buitengebied'. 
Toen ik acht jaar geleden mijn vrijstaande 
huisje in het groen betrok,was de overlast van 
defensie nog enigszins te verdragen, maar de 
laatste jaren loopt die volledig de spuigaten uit. 
Vorig jaar ben ik zowat 20 dagen mijn huis uit 
gejaagd.  Mei dit jaar was al erg, Juni een ware 
ramp, meer dan drie weken op alle werkdagen 
laagvliegende Herculessen, om de paar 
minuten, soms meer dan een uur lang en vaker 
op een dag, en niet allen vlakbij onze huizen 
maar ook boven twee zorginstellingen.  En 
nadat die Herculessen uitbleven, werden de 
chinooks weer tevoorschijn gehaald.  Met als 
resultaat dat als het even stil is, de angst om je 
hart slaat omdat het elk  moment wel weer zal 
beginnen. Dat is gekmakend en volledig in 
strijd met de beweerde voornemens overlast te 
beperken. Het is volledig onacceptabel een zo 
enorme inbreuk te maken op het woongenot en 
de geestelijke gezondheid van de burgers (die 
defensie nota bene betalen). Vergeet niet dat 
defensie ten dienste staat van het volk, 
defensie er is niet om het eigen vol te 
terroriseren.
Het is eveneens volledig onacceptabel dat nut 
en noodzaak van overlastgevende defensie-
oefeningen niet extern worden getoetst en 
afgewogen tegen de belangen van burgers. 
Defensie verleent zichzelf ontheffingen, 
certificeert zelf materialen (of niet, en roept dan 
dat chroom niet gemist kan worden omdat er 
niks anders gecertificeerd is, omdat defensie 
dat zelf heeft nagelaten), Defensie handelt in 
strijd met eigen richtlijnen (munitiebeheer, met 
twee doden in Mali tot gevolg, beperking 
overlast, zoals door mij al zeer vele malen 
aangekaart)  Defensie handelt zelf klachten af 
door ze volledig naast zich neer te leggen, 
defensie volgt alleen regeringsbevelen op als 
die defensie bevallen (zie marinekazerne), 
defensie is een staat in de staat. En een 
gewetenloze, zo blijkt keer op keer.
Bewijs mijn ongelijk en hou op met het 
woongenot en de gezondheid van burgers aan 
te tasten. Daar is defensie niet toe bevoegd, 
dat zou zelfs strafrechtelijk vervolgd moeten 
worden.

LAA 1 MIL KLU J D Standaardreactie per e-mail E
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