Nieuwsbrief vliegbasis Leeuwarden
NOVEMBER/DECEMBER 2021

IN DEZE EDITIE:
AVONDVLIEGEN
GEVECHTSTOETELLEN DEZE WEEK TERUG UIT VS
C-130 OEFENT BOVEN NEDERLAND
VRAAG HET DE VLIEGBASIS
OP ONZE SOCIAL MEDIA
KALENDER

AVONDVLIEGEN

Vanaf maandag 29 NOVEMBER 2021 gaan de gevechtsvliegtuigen van vliegbasis
Leeuwarden in de avonduren vliegen. In de weken 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.

Het avondvliegen is voor de F-35 net zo noodzakelijk als voor de F-16 én ook vergelijkbaar.
In de avond werken en vliegen is voor al het personeel fysiek, lichamelijk en geestelijk een
andere ervaring en belasting dan wanneer er tijdens kantooruren overdag geoefend wordt.
Bovendien hebben we ervaren dat inzet tijdens missies veelal in de avond en nacht uitgevoerd
worden. Om goed voorbereid te zijn op deze taak moet thuis dan ook in met duisternis
geoefend

worden.

Nachtzichtapparatuur Speciaal voor het vliegen bij duisternis heeft de vlieger de
beschikking over sensoren en geavanceerde nachtzichtapparatuur, de zogenaamde Night
Vision Goggles (NVG). Daar waar de NVG voor de F-16 nog apart op de helm gemonteerd
moet worden is deze nu volledig geïntegreerd in de F-35 helm. De beelden worden in dit geval
geprojecteerd op de visor in de helm. De vlieger kan met de NVG alles rondom het vliegtuig
zien,

zowel

op

de

grond

als

in

de

lucht.

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 Momenteel bevindt zich een groot aantal F-35 gevechtstoestellen voor een
verplaatsingsoefening in de Verenigde Staten. Zij maken ter plaatse de nodige avondvluchten.
Hoe het avondvliegprogramma voor de F-35 er in de toekomst exact uit gaat zien is nog niet

bekend. De F-16’s die gestationeerd staan op Vliegbasis Volkel beoefenen het avondvliegen
in de weken 44, 45, 46, 47, 48, 49 en 50. De bemanningen van transportvliegtuigen en
helikopters trainen overigens het gehele jaar door in de avonduren. Wilt u meer weten over
vliegbewegingen? Kijk dan opluchtmacht.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.

Gevechtstoestellen deze week terug uit de VS

Deze week keren onze gevechtstoetellen, na 3 weken oefenen in de Verenigde Staten, weer
huiswaarts. Naar verwachting komen ze in de tweede helft van de week, in de avonduren
weer op Friese bodem aan.

C-130 oefent boven Nederland

Van 29 november tot en met 17 december voert vanaf Vliegbasis Eindhoven een
transportvliegtuig van het type C-130 Hercules op lage hoogte trainingsvluchten uit
boven

een

deel

van

Nederland.

Om de gezagvoerders de mogelijkheid te geven verschillende routes te plannen en een
spreiding van het geluid te bewerkstelligen is gekozen voor een groot tijdelijk laagvlieggebied.
De vluchten worden op werkdagen uitgevoerd waarbij ook in de avonduren wordt gevlogen.

VRAAG HET DE VLIEGBASIS
Welke informatie mist u van de vliegbasis en de activiteiten die vanaf vliegbasis Leeuwarden
plaatsvinden? Welke vraag heeft u altijd al willen stellen? Laat het ons weten via onderstaande
knop!

Vraag het de vliegbasis

OP ONZE SOCIAL MEDIA

ANDER NIEUWS
Troepen in vijandelijk gebied bevoorraden,
op de grond of per parachute en eventueel
medische evacuaties uitvoeren. Ook
Malinese militairen, coalitie-eenheden en
vracht verplaatsen en voor de Verenigde
Naties een gebied in kaart brengen. Dit zijn
opdrachten waarvoor Nederland komend
half jaar in Mali een C-130 Herculestransportvliegtuig inzet.

KALENDER
Deze week

Aankomst F-35's uit Verenigde Staten, in de avonduren

Week 48, 49, 50

Avondvliegen (correcte data!)

16 december

COVM (door Provinsje opgeschoven)

Week 52

Geen regulier vliegprogramma
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Defensie beschermt wat ons dierbaar is.
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