
rapportage klachtenoverzicht COVM Deelen November 2020 t/m November 2020
Melding Vlucht Reactie

Nr Datum Tijd Plaats Postcode Omschrijving Categorie
Aanta
l Type

Operato
r Proc. D/A Factoren Uitleg Status

DL00072 11-11-
2020

19:4
7

EDE 6718GK Geluidsoverlast VLI 1 MIL KLU J A Standaard reactie per mail. E

DL00073 11-11-
2020

19:5
8

EDE 6718GK Geluidsoverlast VLI 1 MIL KLU J A Standaard reactie. E

DL00077 25-11-
2020

20:2
5

ARNHEM 6812BW Al 2 avonden op rij, 24 en 25 november rond 
half 9 s avonds zeer laag overvliegende met 
enorm geluid volgens mij Engelse? vliegtuigen. 
Ik woon in wijk Lombok, ook overdag in ieder 
geval de laatste week zelfde klacht.  Overdag 
zie ik hoe extreem laag ze vliegen over onze 
wijk. 

VLI 1 MIL KLU J A Reactie met uitleg betreffende C-
130 trainingen rondom Deelen. 

E

DL00076 20-11-
2020

21:4
5

ARNHEM 6824KS Tussen half tien en kwart voor tien hoor ik 
steeds weer opnieuw een helicopter of drone in 
cirkels boven mijn huis vliegen; ook zichtbaar 
met een groen licht. Ik vind dat storend en 
beangstigend.

ONB 1 ONB ONB J A Reactie per e-mail. E

DL00069 05-11-
2020

19:3
0

ARNHEM 6836DW L.S.;

Voor de 2e keer in korte tijd (2x binnen een 
week?) kwam er zojuist een vliegtuig meerdere 
keren erg laag over mijn woning in Arnhem. Dit 
betreft de NAF78. 
Doordat hij precies boven de wijk een grote 
bocht maakte bleef hij ook heel lang binnen 
gehoorsafstand. Ik snap dat er geoefend moet 
worden, maar doordat er zo laag wordt 
gevlogen, het 's avonds buiten stil is en we 
geen vliegtuigen meer gewend zijn, is het 
tamelijk unheimisch. Zelfs mijn kinderen 
vroegen zich al af waarom dat vliegtuig zo laag 
over kwam. Kan er voortaan over meer over de 
buitengebieden gevlogen worden? Ik zag dat 
er ook precies over Den Bosch gevlogen is. 
Waarom over de steden?
Graag verneem ik van u. 

VLI 1 MIL KLU J A Reactie per e-mail met tactische 
naderingen C-130 uitleg. 

E
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DL00078 27-11-
2020

15:2
2

ARNHEM 6846BH Beste heer / mevrouw, 
Zojuist om 15:22 is een groot militair 
vrachtvliegtuig op extreem lage hoogte vanuit 
Elst richting zuid-schuytgraaf (Arnhem) 
gevlogen. Op de zuidrand, net voor de eerste 
huizen, maakte het vrachtvliegtuig een zeer 
scherp afdraaiende beweging. Vanuit mijn 
werkkamer zag ik het vliegtuig op de woning 
afkomen en vanwege de extreem lage hoogte 
was dit ZEER verontrustend! Dit is niet de 
eerste keer. Wij begrijpen deze vluchtbeweging 
niet. Het is verontrustend, geeft geluidsoverlast 
en kan enorme consequenties hebben bij 
verlies van controle of systeemuitval. Wij doen 
een dringend beroep op u om dit te 
onderzoeken en te stoppen.

LAA 1 MIL KLU J D Reactie per mail en toelichting over 
C-130 vliegbewegingen tijdens 
oefening Werewolf Resilience

E

DL00070 09-11-
2020

14:0
0

OOSTERBEEK 6861GV Hallo,

vandaag wordt weer met de Hercules rondjes 
gevlogen boven o.a. Oosterbeek en wel 
belachelijke laag.

Ik zie hoogtes van 300 ft, en 400 ft voorbij 
komen.

Wat gebeurt er met meldingen met dit 
formulier?

VLI 1 MIL KLU J D Reactie per e-mail met uitleg over 
tactische naderingen C-130.

E

DL00075 18-11-
2020

22:2
0

DOORWERTH 6865CT Helikopters vliegen ontzettend laag over, het 
huis begint er zelfs van te trillen. Dat is niet 
alleen laat 's avonds, maar ook eerder op de 
avond en soms overdag. Kan dit een keer 
stoppen, zeker zo laat?

VLI 1 MIL KLU J A Reactie per e-mail. E

DL00074 17-11-
2020

13:0
0

WOLFHEZE 6874AJ LS, Vroeger vlogen de oude vliegtuigen uit 
WO-II alleen omstreeks de Airborne 
herdenking in september over Wolfheze. Sinds 
vorig jaar is dat het hele jaar rond. Vandaag 
weer 2 propellor-vliegtuigen zeer laag vliegend 
gedurende ongeveer een uur, daarbij 
geluidhinder veroorzakend en bovendien 
luchtverontreiniging, gezien de zichtbare 
uitlaatgassen. (Ook niet goed uit het oogpunt 
van CO2 emissie).
PS: Tevens hebben wij regelmatig last van 
helikopters, die in het donker zeer laag 
overvliegen van/naar Deelen, waarbij zelfs ons 
dak trilt.

VLI 1 MIL KLU J D Hinder m.b.t. overvliegende 
vliegtuigen, niet afkomstig van DHC 
aangezien SKHV gesloten is i.v.m. 
covid. Melding m.b.t. overvliegende 
heli's is geregistreerd. 

E

DL00080 27-11-
2020

15:1
5

VELP 6882GK Twee vliegtuigen zijn laag overgekomen. LAA 1 MIL KLU J D Vliegbewegingen van 2x C-130 
tijdens oefening Werewolf 
Resilience

X

DL00079 27-11-
2020

15:3
0

RHEDEN 6991BL Vliegtuigen (2) vlogen vanmiddag erg laag over 
mij heen op het Rozendaalse veld. 

Vond dit erg angstaanjagend, ben hier erg van 
geschrokken. 

LAA 1 MIL KLU J D Reactie per mail met toelichting 
over tactische vliegbewegingen C-
130 tijdens oefening Werewolf 
Resilience

E
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