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Vanaf maandag 2 november 2020 gaan jachtvliegtuigen van de Koninklijke 
Luchtmacht ook weer in de avonduren vliegen. In de weken 45, 46, 47, 48, 
49 en 50 wordt er van maandag tot en met donderdag gevlogen tot uiterlijk 
22.30 uur. Op vrijdag vinden de vluchten alleen overdag plaats.  
 
Nachtzichtapparatuur  
De daadwerkelijke inzet van de vliegtuigen tijdens missies vindt voornamelijk plaats 
bij duisternis. Speciaal voor het vliegen bij duisternis heeft de vlieger de beschikking 
over sensoren en geavanceerde nachtzichtapparatuur, de zogenaamde Night Vision 
Goggles (NVG).  Door deze NVG’s ziet de vlieger alles in groentinten en daarbij is het 
zicht ook nog eens beperkt, alsof hij door twee kokers kijkt. Het trainen is daarom 
pas zinvol als het volledig donker is.  
 
Oefengebied 
Het vliegen vindt veelal plaats boven zee, maar het is ook noodzakelijk om tijdens 
duisternis boven land te vliegen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de militaire 
vlieggebieden boven Friesland, Drenthe, Overijssel en Brabant.  
 
Informatie 
De bemanningen van transportvliegtuigen en helikopters trainen overigens het 
gehele jaar door in de avonduren. Wilt u meer weten over vliegbewegingen?  Kijk 
dan op luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766. Heeft u een 
vraag of ervaart u hinder van de vluchten dan kunt u dit kenbaar maken via 
luchtmacht.nl/geluidshinder  

 
 
Mededeling voor de redactie (niet bestemd voor publicatie) 
Wij verzoeken u ruime bekendheid te geven aan bovenstaand persbericht. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met de Sectie Communicatie van respectievelijk 
vliegbasis Leeuwarden, telefoonnummer 058-2346700 of vliegbasis Volkel, 
telefoonnummer 0413-276601 
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Op 28 oktober 2020 heeft kolonel Marcel van Egmond tijdens een 

aangepaste ceremonie het commando over Vliegbasis Volkel overgenomen 

van kolonel Rob van den Heuvel.  

 

Vanwege de huidige COVID-19 maatregelen vond de overdracht plaats in een klein 

gezelschap van naasten en squadroncommandanten met beperkt ceremonieel.  

 

Kolonel Van Den Heuvel was sinds november 2016 commandant van de Brabantse 

vliegbasis. De periode waarin hij het commando over de vliegbasis had werd onder 

andere gekenmerkt door de inzet van Nederlandse F-16’s in het Midden-Oosten en 

de Luchtmachtdagen in 2019. 

 

Van Den Heuvel geeft tijdens zijn speech aan dat als hij straks terugrijdt in zijn 

auto de gevoelens van dankbaarheid en trots zullen overheersen. “Dankbaar voor 

de samenwerking en steun die ik van mijn naaste teamleden heb gekregen. Trots 

op de prachtige mensen die zich hier op Volkel elke dag weer inzetten voor het 

leveren van Airpower, voor de veiligheid van Nederland! En daar doen we het 

voor.” 

 

Aantredend commandant Kolonel van Egmond is geen onbekende op vliegbasis 

Volkel. Vijf jaar geleden verliet hij de vliegbasis na een periode als 

squadroncommandant van het 313 squadron. Na een studie in Amerika volgde een 

plaatsing op de Defensiestaf in Den Haag volgde. In zijn speech gaf Van Egmond 

aan het een absolute eer te vinden het commando over de vliegbasis te mogen 

aanvaarden. “Ik kijk enorm uit naar de continuering van de fijne samenwerking die 

mij nog zo goed voor de geest staat: de gemoedelijke Brabantse sfeer 

gecombineerd met hard werken waar nodig.”  

 

Mededeling voor de redactie (niet bestemd voor publicatie) 
Wij verzoeken u ruime bekendheid te geven aan bovenstaand persbericht. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met de Sectie Communicatie van vliegbasis 

Volkel, telefoonnummer 0413-276601 
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Foto’s in de bijlage zijn vrij voor gebruik door en als fotocredit kunt u “Foto: 

Mediacentrum Defensie” aanhouden. 
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Vliegers en grondpersoneel van de 
Koninklijke Luchtmacht trainen van 
maandag 9 november tot en met vrijdag 
20 november 2020 met hun F-35 
jachtvliegtuigen vanaf vliegbasis Volkel. 
De oefening van het Leeuwarden F-35 
squadron op Volkel maakt onderdeel uit 
van het stappenplan dat leidt tot een 
initiële uitzendcapaciteit van het 

squadron eind 2021. De verplaatsingsoefening valt in de periode waarin er 
ook getraind wordt in het vliegen bij duisternis.  
 
De oefening genaamd Frisian Lightning II is de tweede in een reeks oefeningen die 
belangrijk zijn in de zogeheten ‘road to IOC’. Deze Initial Operational Capability (IOC) 
staat gepland voor eind 2021 en betekent dat het squadron in staat is om kortstondig 
een eenheid van vier F-35’s inclusief personeel en materieel, waar dan ook ter wereld 
in te zetten.  
 
Eerder oefenden de logistieke, ICT en beveiligingsafdelingen van het 322 F-35 
squadron al op vliegbasis Leeuwarden -onder de naam Frisian Lightning I- in het 
inpakken en verzendgereed maken van gronduitrusting en reserve-onderdelen. De 
ervaringen en geleerde lessen uit die oefening worden nu toegepast in de tweede 
oefening, een verplaatsing naar een andere vliegbasis binnen Nederland. 
 
COVID-19 maatregelen 
Vanwege het rondwarende virus oefent de eenheid op een aantal vaste locaties op 
vliegbasis Volkel. Om COVID-19-besmetting tegen te gaan wordt het Leeuwarder 
detachement zoveel mogelijk gescheiden van het personeel van vliegbasis Volkel.  
 
Het detachement houdt zich aan de COVID-19 maatregelen. Daarom wordt het 
contact met derden zoveel mogelijk beperkt. Alle militairen hebben meerdere 
gezichtsmaskers en deze worden gedragen wanneer benodigd. Voor de verplaatsing 
van Leeuwarden naar Volkel en de legering ter plekke zijn ook maatregelen 
getroffen. Als militairen ziekteverschijnselen krijgen dan laat defensie hen testen en 
isoleren. 
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Informatie 
Vanwege operationele redenen of onvoorziene omstandigheden kan van  
bovenstaande planning worden afgeweken. Wilt u meer weten over 
vliegbewegingen?  Kijk dan op www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst 
pagina 766. Klachten kunnen worden ingediend via 
www.luchtmacht.nl/geluidshinder.   
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Vanaf maandag 11 januari 2021 gaan jachtvliegtuigen van de Koninklijke 
Luchtmacht weer in de avonduren vliegen. In de weken 2, 3, 6, 7, 10 en 11 
wordt er van maandag tot en met donderdag gevlogen tot uiterlijk 23.00 
uur. Op vrijdag vinden de vluchten alleen overdag plaats en de laatste 
vliegavond is op 18 maart 2021.  
 
Nachtzichtapparatuur  
De daadwerkelijke inzet van de vliegtuigen tijdens missies vindt voornamelijk plaats 
bij duisternis. Speciaal voor het vliegen bij duisternis heeft de vlieger de beschikking 
over sensoren en geavanceerde nachtzichtapparatuur, de zogenaamde Night Vision 
Goggles (NVG).  Door deze NVG’s ziet de vlieger alles in groentinten en daarbij is het 
zicht ook nog eens beperkt, alsof hij door twee kokers kijkt. Het trainen is daarom 
pas zinvol als het volledig donker is.  
 
Oefengebied 
Het vliegen vindt veelal plaats boven zee, maar het is ook noodzakelijk om tijdens 
duisternis boven land te vliegen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de militaire 
vlieggebieden boven Friesland, Drenthe, Overijssel en Brabant.  
 
Informatie 
De bemanningen van transportvliegtuigen en helikopters trainen overigens het 
gehele jaar door in de avonduren. Wilt u meer weten over vliegbewegingen?  Kijk 
dan op luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766. Heeft u een 
vraag of ervaart u hinder van de vluchten dan kunt u dit kenbaar maken via 
luchtmacht.nl/geluidshinder  
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Vanaf woensdag 10 maart 2021 neemt vliegbasis Volkel de taak 
voor de bescherming van het luchtruim van Nederland, België en 
Luxemburg tijdelijk over van de Belgische luchtmacht. Deze taak 
wordt gezamenlijk en afwisselend uitgevoerd door Nederland en 
België. 
  
 
In verband met een incident met een Belgische F-16 worden de motoren 
van de Belgische F-16 vloot onderzocht en blijven de toestellen uit 
voorzorg en in het kader van veiligheid op de grond. Onderzoek wijst uit 
dat het probleem zich niet voordoet met Nederlandse F-16 motoren. De 
duur van de overname is nog niet bekend. 
 
Eén van de taken van de Koninklijke Luchtmacht is adequaat reageren op 
schendingen van het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg. Er 
staan permanent twee F-16 jachtvliegtuigen met een korte 
waarschuwingstijd paraat. Nederland en België leveren bij toerbeurt QRA-
jachtvliegcapaciteit. Dat gebeurt vanaf de vliegbases Volkel en Leeuwarden 
en de Belgische vliegbases Kleine-Brogel en Florennes.  
  
De QRA kan binnen enkele minuten opstijgen om een ongeïdentificeerd 
toestel te onderscheppen. Deze taak wordt in Nederland onder controle 
van het Air Operations Control Station (AOCS NM) in Nieuw Milligen 
uitgevoerd. Deze eenheid monitort 24/7 het Nederlandse luchtruim en 
maakt hierbij gebruik van militaire radars. Wanneer de gevechtsleiding van 
het AOCS opmerkt dat een vliegtuig het Nederlandse luchtruim 
binnenvliegt zonder toestemming of ongezien het luchtruim wil betreden, 
worden de F-16’s van de QRA gealarmeerd om op te stijgen en het toestel 
te onderscheppen. In België gebeurt dit onder verantwoordelijkheid van 
het Control and Reporting Centre (CRC) in Glons. De luchtgevechtsleiding 
binnen Europa werkt nauw samen op het moment dat ongeïdentificeerde 
vliegtuigen naar een luchtruim van een naburig land dreigen te vliegen, 
zodat tijdig kan worden ingespeeld op een mogelijk naderende dreiging. 
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Voor meer informatie over de QRA, zie 
https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2016/12/21/1-benelux-1-
luchtruimbewaking.  
Wilt u meer weten over vliegbewegingen, zie 
http://www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766.  
Eventuele klachten kunnen worden ingediend via 
http://www.luchtmacht.nl/geluidshinder 
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Vanaf maandag 22 maart t/m vrijdag 2 april 2021 beoefenen 
F-16’s van vliegbasis Volkel zogenaamde Basic Fighter Manoeuvres 
(BFM). Tijdens deze trainingsmissies oefenen vliegers 
luchtgevechten tussen twee of meerdere gevechtsvliegtuigen. Dit 
gebeurt in gecontroleerd militair oefengebied.  
 
Tijdens deze training is het van belang dat de F-16’s wendbaar zijn om 
optimaal te kunnen worden ingezet tijdens de luchtgevechten. Hiervoor 
worden de externe brandstoftanks verwijderd waarmee ook het vliegbereik 
van het toestel aanzienlijk verminderd. Tankvliegtuigen stellen de F-16’s in 
staat om hun vliegbereik te vergroten waardoor zij hun trainingsmissies 
boven de Noordzee efficiënt kunnen uitvoeren. 
 
De tankvliegtuigen zijn echter niet de gehele periode ter beschikking 
waardoor de F-16’s niet altijd boven de Noordzee kunnen oefenen en 
daarom in de omgeving van vliegbasis Volkel blijven. Zij maken dan 
gebruik van een tweetal oefengebieden die zich uitstrekken van Noord-
Limburg, Noord-Brabant en een gedeelte van Gelderland. 
 
Wilt u meer weten over vliegbewegingen, zie 
http://www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766.  
Eventuele klachten kunnen worden ingediend via 
http://www.luchtmacht.nl/geluidshinder 
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avond bij op vliegbasis Volkel. 
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Op donderdag 1 april 2021 en donderdag 22 april 2021 worden er 
tussen 18:30 en 22:30 uur een aantal helikopters van de 
Koninklijke Luchtmacht bijgetankt op vliegbasis Volkel.  De 
helikopters, afkomstig van het Defensie Helikopter Commando 
(DHC) vliegbasis Gilze-Rijen, nemen deel aan de oefening ‘Joint 
Falcon’ die dit jaar door COVID-beperkingen niet in het buitenland 
gehouden wordt maar in eigen land.  
 
Hot Pit Refuel. 
Het bijtanken van de vijf helikopters gebeurt met draaiende motoren. Voor 
deze zogenaamde ‘Hot Pit Refuel’ worden twee plekken ingericht om zo de 
vijf helikopters snel van brandstof te voorzien. Vliegbasis Volkel stelt 
hiervoor brandweer-, luchtverkeersleidings- en tankwagencapaciteit ter 
beschikking.  
 
Brandstof 
Twee tankwagens zullen de vijf helikopters tweemaal op een avond van 
brandstof te voorzien. De Cougar helikopter, twee Apache en twee Chinook 
helikopters krijgen samen zo’n 6700 kilo brandstof per keer. Voor het 
personeel van vliegbasis Volkel is het van belang om te oefenen in het 
bijtanken en afhandelen van vliegtuigen en helikopters van andere 
vliegbases uit binnen- en buitenland. 
 
Joint Falcon 
De oefening vindt normaal gesproken plaats in het buitenland maar door 
COVID-beperkingen is dat dit jaar niet mogelijk. De oefening ‘Joint Falcon’ 
draait om geïntegreerd joint optreden: het samenwerken, plannen en 
optreden samen met de Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke 
Landmacht. De voormalige vliegbasis De Peel zal als oefenlocatie dienen 
waar diverse soorten van luchtmobiel optreden zal worden beoefend.  
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Wilt u meer weten over vliegbewegingen, zie 
http://www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766.  
Eventuele klachten kunnen worden ingediend via 
http://www.luchtmacht.nl/geluidshinder 
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