
 

Nieuwsbrief Vliegbasis Leeuwarden juni 2018 editie 
 

 

  

 

IN DEZE EDITIE: 
 
KLACHTENAFHANDELING 
HOOGVLIEGERDAG 
75 JAAR 322 SQUADRON  
VERTREK STARFIGHTER 
KALENDER 
INTERESSANTE LINKS 
 

 

 

KLACHTENAFHANDELING 
We wijzen u graag nogmaals op de procedure voor het aanmelden en verwerken van de 
klachten. Deze procedure zorgt ervoor dat de klachten sneller worden verwerkt, direct op de 
juiste plek terecht komen en beter gebundeld en behandeld kunnen worden. 



 

Gelieve uw klachten voortaan via het digitaal invulformulier op de website van Defensie in te 
dienen (https://www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-
schadeclaims/geluidsoverlast/klachtenformulier). Hier kunt u uw klacht precies in eigen 
bewoordingen indienen. Het is belangrijk om het formulier compleet in te vullen en te voorzien 
van de juiste tijd van de klacht. Anders krijgt u een foutmelding of komt het formulier niet 
goed aan en wordt het niet verwerkt. Ons algemene telefoonnummer wordt niet meer 
gebruikt voor het aannemen van klachten, alleen voor specifieke vragen 
die Vliegbasis Leeuwarden betreffen. 

 

 

HOOGVLIEGERDAG OP 16 JUNI 
 

 

 
Ernstig zieke kinderen 

voor één dag piloot 
op Vliegbasis Leeuwarden 

 

 

Op zaterdag 16 juni 2018 is voor 70 chronisch zieke – en gehandicapte kinderen in de leeftijd 
van 6 tot en met 17 jaar een droom uitgekomen. Ze mochten onder begeleiding van ervaren 
piloten een vlucht te komen maken op Vliegbasis Leeuwarden in een sportvliegtuig. Daarnaast 
vond een zogenaamde 'Runway run' plaats, waarbij de kinderen in grote trucks over de 
startbaan zijn gereden. Ten slotte was er een NH-90 gevechtshelikopter 
aanwezig op Vliegbasis Leeuwarden. 

  

 

75 JAAR 322 SQUADRON 
Op 14 juni vierde het 322 squadron haar 75-jarig bestaan. Het 322 squadron is het 
operationeel squadron van Vliegbasis Leeuwarden. Dit houdt in dat zij de F-16’s vliegen en 
ervoor zorgen dat ze gereed zijn voor uitzendingen of oefeningen. Het 322 squadron is het 
oudste jachtvliegsquadron van Nederland en werd opgericht op 12 juni 1943 in Engeland. Dit 



 

omdat de vliegers bestonden uit Nederlanders die naar Engeland waren gevlucht tijdens de 
oorlog. Destijds heette het squadron nog “322 Dutch Squadron Royal Air Force”. Voor de 
gelegenheid kwam de Noorse Starfighter, de nog enige vliegende Starfighter in Europa, naar 
onze vliegbasis. Verder trakteerde het Belgische F-16 demoteam de aanwezigen op een 
demonstratie. Er werd op 14 en 15 juni niet door onze eigen F-16’s gevolgen, maar er was wel 
vliegverkeer vanwege de reünie. 
  

  

 

 

VERTREK NOORSE STARFIGHTER 
Op 26 juni is de Noorse Starfighter onder grote belangstelling van spotters weer 
naar zijn thuisbasis vertrokken. Vanwege een mankement heeft hij bij vertrek een 
aantal rondjes gevlogen zodat de verkeerstoren een visuele inspectie kon 
uitvoeren en werd besloten tot een voorzorgslanding. Na reparatie van het 
mankement kon hij daarna alsnog vertrekken. 
  

 

 

KALENDER 



 

Op 29 juni is de vliegbasis gesloten voor vliegverkeer vanwege de 105e verjaardag van 
de Koninklijke Luchtmacht. Er wordt op deze dag een parade en een sportdag 
gehouden. Dit is een besloten aangelegenheid. 
  
Op 30 juni is de vliegbasis van 11.00 tot 15.00 uur opengesteld voor een flyby met vier 
F-16’s over het Malieveld ter gelegenheid van de Nationale Veteranendag in Den Haag 
en de finish van de Volvo Ocean Race in Scheveningen.   
  
Op zondag 1 juli sluit het Luchtmachtorkest het evenement Cityproms in het centrum 
van Leeuwarden af. 
 
Vliegbasis Leeuwarden gaat in de eerste twee weken van juli deelnemen aan de 
Elfwegentocht. De vliegbasis geeft hiermee invulling aan de motie die Tweede 
Kamerlid Isabella Diks begin dit jaar indiende over deelname aan de zogeheten 
Elfwegentocht. In het kader van Leeuwarden/Fryslân Culturele hoofdstad van Europa 
2018 wordt in Friesland een significante inspanning verricht om tussen 1 en 14 juli 2018 
geen fossiele brandstof te gebruiken. Commandant Vliegbasis Leeuwarden, kolonel 
Arnoud Stallmann, is enthousiast: ”Dit is een mooie eerste stap naar 
verduurzaming. Vliegbasis Leeuwarden sluit graag aan op het gebied van 
duurzaamheid, maar wordt op dit moment nog geremd door de financiële 
mogelijkheden. Desondanks hebben we onlangs een duurzaamheids-coördinator 
aangesteld om voortgang te krijgen in een aantal projecten.” Op 2 juli faciliteert 
de vliegbasis de landing van een elektrisch vliegtuig, waarna een rondetafeldiscussie 
van de Minister van Infrastructuur & Waterstaat met diverse andere partijen aanvangt 
omtrent het onderwerp verduurzaming. 
 
Op 4 juli vervullen we een wens in samenwerking met Stichting Make a Wish. Een 



 

leukemiepatiënt krijgt een rondleiding over de vliegbasis, bezoekt enkele afdelingen en 
mag een take off van dichtbij ervaren in het bijzijn van haar naaste familie.  
 
Vrijdagmiddag 6 juli 2018 zal de zonneakker op een deel van het voormalig CSK-terrein 
op de Vliehors op Vlieland feestelijk worden geopend. Op het terrein van defensie is 
de afgelopen maanden een zonneakker gebouwd van bijna 4000 zonnepanelen. De 
zonneakker heeft een vermogen van ongeveer 1 MW, hetgeen voldoende capaciteit is 
voor het elektriciteitsgebruik van 250 huishoudens. Een mooie stap in de duurzame 
ambitie van de gemeente Vlieland, die het traject om deze locatie te mogen gebruiken 
samen met defensie heeft ingezet.  De exploitatie en het beheer is in handen van de 
ECV (Energie Coöperatie Vlieland) die met de zgn. SDE-subsidie van de Rijksoverheid 
en met hulp van particulieren, bedrijven en non-profit organisaties succesvol geld 
hebben ingezameld om de bouw van de zonneakker mogelijk te maken.  Leden van de 
ECV, die hebben geïnvesteerd in de bouw en exploitatie van de zonneakker profiteren 
mee in de opbrengst. Er zijn ook plannen om op termijn een zonneakker bij 
de Vliegbasis Leeuwarden te realiseren. 
  
 
  
Vanaf 1 augustus wordt de sectie communicatie tot einde 2019 uitgebreid met een 
junior communicatieadviseur. We wensen Elida Abma veel succes in haar nieuwe 
functie! 
  
  

 

  

 


