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Minder banen op vliegbasis door F-35
• Mogelijke komst van MQ-9

Reaper kan voor nieuwe
werkgelegenheid zorgen

Jan-Peter Soenveld

Leeuwarden | De komst van de F-35
(JSF) gaat mogelijk ten koste van ba-
nen bij Vliegbasis Leeuwarden. Dat
meldt commandant Denny Traas
vandaag in een interview in de bijla-

ge Wykein bij deze krant.
Nederland ismomenteel bezig om

de verouderde F-16 te vervangen door
de F-35. De komende jarenworden in
totaal 37 nieuwe straaljagers aange-
schaft. Nederland heeft nu in totaal
68 F-16’s. Doordat de luchtmacht
minder vliegtuigen heeft, is ookmin-
der personeel nodig.

Wat de precieze effecten voor
Leeuwarden zijn, is nog niet bekend.
De komende maanden wordt dat na-
der onderzocht. Landelijk gaat het

volgens Traas om ,,honderden ba-
nen.” Defensiewoordvoerder Mar-
leen Molema meldt ter aanvulling
dat de effecten over de hele breedte
van de luchtmacht te voelen zijn.
,,Zowel bij vliegend als bij ondersteu-
nend personeel.”

De F-35 wordt naar verwachting
per 2019 op Leeuwarden gestatio-
neerd. In de jaren daarop wordt het
aantal F-35’s opgeschroefd, en zal de
F-16 gefaseerd verdwijnen van de
vliegbasis. Ook Volkel krijgt F-35’s,

maar de verdeling tussen beide bases
is nog niet bekend. Verder zullen
minstens vier straaljagers in de Ver-
enigde Staten blijven voor trainin-
gen.

Vliegbasis Leeuwarden wordt de
komende jaren grondig verbouwd,
mede vanwege de komst van de F-35.
Ook wordt personeel omgeschoold,
en zal nieuw personeel geworven
worden. De technisch geavanceerde
F-35 vraagt om meer IT-geschoold
personeel. Dit weegt naar verwach-

ting niet op tegen het banenverlies.
Het banenverlies kan wel op een

andere manier opgevangen worden.
Vliegbasis Leeuwarden is aangewe-
zen als thuisbasis voor de MQ-9 Rea-
per, het beoogde nieuwe onbemande
vliegtuig van de luchtmacht. De mo-
gelijke komst hiervan kan zo’n hon-
derd banen opleveren, maar die
komst is uitgesteld. Op zijn vroegst
schaft Defensie de MQ-9 in 2022 aan.
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