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Wrikken aan geluidsnorm JSF
ASING WALTHAUS

De komst van de JSF naar Leeuwar-
den werpt zijn schaduw vooruit. Vol-
gend jaar beginnen de verbouwin-
gen al: beveiligde ruimtes, voorzie-
ningen voor de vluchtsimulator,
nieuwe gebouwen voor opslag en
transport, grotere deuren in werk-
plaatsen, geluidsschermen.

Maar de hamvraag die donderdag
op het Provinciehuis aan de orde
komt bij de Commissie van overleg
en voorlichting milieu luchthaven
Leeuwarden (covm) gaat over het
geluid van het nieuwe toestel, dat
meer kabaal maakt dan een F16. Half
december liet het ministerie weten
dat het in Leeuwarden binnen de be-
staande norm blijft. Sterker nog: vol-
gens een berekening uit 2009 zou-

LEEUWARDEN Halverwege 2019 ko-
men de eerste twee JSF’s naar de
Leeuwarder vliegbasis. Het kabaal
ervan valt binnen de geluidsnorm.
Maar is die norm nog van deze tijd?

den er twee huizen in Marsum ge-
sloopt moeten worden. Dat hoeft

niet meer. Dat is goed nieuws. Toch
zijn covm-leden Geert Verf uit Mar-

sum en Gerard Veldman uit Corn-
jum bezorgd over het geluid. De
norm is uit 1982, toen er anders te-
gen milieu- en geluidseisen werd
aangekeken. Op Volkel, de andere
Nederlandse basis waar JSF’s komen,
gelden nieuwere, strakkere regels,
die ondermeer het ’s avonds vliegen
beperken. Defensie stelt dat zulke
vluchten naar het buitenland ‘geëx-
porteerd’ zullen worden. Maar Verf
en Veldman vrezen een grotere druk
op Leeuwarden, nu er voortdurend
op de luchtmacht bezuinigd wordt.

Zij zijn ervoor, om de Leeuwarder
norm (de blauwe zone op het kaart-
je) aan te scherpen. Hij zou beter sa-
men kunnen vallen met het gebied
waar volgens de berekening het ge-
luid ook echt zo luid is (het paarse
gebied). Ze wijzen op de twee inter-
nationale oefeningen die op Leeu-
warden plaatsvinden, Frisian Flag en
de opleiding tot wapeninstructeur.
,,Je moet er niet aan denken dat alle
JSF’s van Europa hier een wapenin-
structeursopleiding komen doen.”
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