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Basiscommandant pleit
voor aanschaf meer F-35’s

ASING WALTHAUS

LEEUWARDEN Nederland koopt 37
F-35-straaljagers. Volgens Denny
Traas, vertrekkend commandant
van de Leeuwarder basis, zijn er
tenminste twee keer zoveel nodig.

Kolonel Traas (48) trad in 2015 aan
als basiscommandant en wordt nu
directeur wapensystemen en logis-
tieke bedrijven bij de Defensie Mate-
rieel Organisatie, de dienst die er-
voor moet zorgen dat luchtmacht,
marine en landmacht over goed ma-
terieel beschikken. Daardoor ver-
trekt hij een jaar eerder dan gepland
bij de basis.

Zijn laatste taak als basiscomman-
dant is komende zaterdag, als op
Soesterberg het eeuwfeest van de
militaire luchtmacht gevierd wordt.
Zijn opvolger in Leeuwarden, Ar-
noud Stallman, begint in oktober, tot
die tijd is Ronald van der Jagt inte-
rimbaas.

,,Ik zal eerlijk zeggen, dat deze
baan niet op mijn lijstje stond’’, zegt
Traas. ,,Niet omdat ik het niet zou
willen, maar omdat het niet zo voor
de hand lag. Daar worden meestal
technici en logistiekmensen voor ge-
kozen, niet iemand uit het operatio-
neel vakgebied.’’ Hij verhuist, na
twintig jaar Friesland, naar Den
Haag.

Traas verlaat een vliegbasis die
middenin de verbouwingen zit. Aan

de noordkant is de grond bouwrijp
voor de hangars voor de F-35, de
nieuwe straaljagers van de Neder-
landse luchtmacht. De eerste toestel-
len komen in 2019 naar Leeuwarden.
Nederland, dat nu 61 F-16’s heeft,
heeft 37 F-35’s (ook wel JSF genoemd)
aangeschaft. Traas vertrouwt erop

dat er meer komen, nu de politiek
bereid lijkt meer geld voor defensie
vrij te maken.

,,Substantieel meer budget is be-
langrijk’’, zegt hij. De F-16’s zijn ,,het
langst en meest ingezette wapen van
defensie’’ en met de opvolger zal dat
niet anders zijn. ,,De kans op het op-
treden in een hoger geweldsspec-
trum neemt gewoon toe. In verband
met de opstelling van bijvoorbeeld
Rusland is het belangrijk om als NA-
VO en Nederland een geloofwaardig
tegenwicht te hebben, dat zorgt voor
afschrikking en afschrikking voor-
komt dat je in een conflict terecht-
komt.’’

Met 37 toestellen, rekent hij voor,
zijn er slechts vier beschikbaar voor
bijvoorbeeld internationale inzet.
Hij pleit voor ,,een verdubbeling van
het huidige geplande aantal toestel-
len.’’

Daarnaast verwacht hij een snelle
komst van de onbemande vliegtui-
gen. Die zouden in 2016 al naar de ba-
sis komen, maar de politiek schoof
dat zeven jaar op. ,,De kans is zeer
groot dat met het vergroten van het
defensiebudget de keuze voor dat
toestel versneld wordt uitgevoerd,
bijvoorbeeld in 2019 al. De behoefte
eraan is groot, zowel bij de eigen
krijgsmacht als bij de coalitiepart-
ners.’’ De Leeuwarder basis is er klaar
voor: analisten voor het beeldmate-
riaal van zo’n geavanceerde drone
zijn in dienst, al werken die nu nog

op de Duitse vliegbasis Ramstein.
Terug naar de verbouwingen op

de vliegbasis Leeuwarden. Als de
hangars voor de F-35’s staan, komt er
een nieuw ‘logistiek gebouw’, als
vervanging voor loodsen her en der
op de basis voor onderdelen en on-
derhoud. Begin jaren twintig komen
een nieuwe verkeerstoren en een
nieuw stafgebouw. De kosten van de
complete verbouwing en renovatie
zijn onduidelijk, maar voor de aan-
passingen die in Volkel en Leeuwar-
den nodig zijn voor de F-35 is al dik
90 miljoen euro beschikbaar.

Dinsdag trok Isabelle Diks, oud-
wethouder van Leeuwarden en nu
GroenLinks-kamerlid, aan de bel bij
defensieminister Jeanine Hennis-
Plasschaert over de klachten over ge-
luidsoverlast bij de basis, die toe lij-
ken te nemen.

,,Begrijpelijk’’, vindt Traas. Er
wordt meer geoefend, zoals deze
maanden met de wapeninstructeur-
straining, en er zijn meer pieken.
Maar ook zijn er ‘dips’, want er is een
week of zes in de Verenigde Staten
geoefend en dit najaar wordt er een
aantal maanden in Noorwegen ge-
traind. Bovendien wordt het geluid
zoveel mogelijk beperkt, zegt hij, en
bleef het voortdurend binnen de
vastgestelde grenzen. ,,Maar ik ben
me ervan bewust dat als je op een
mooie zomerdag in de tuin zit, je
niet op het geluid van een startende
F-16 zit te wachten.’’

‘Onbemande
toestellen al in
2019 naar
vliegbasis’
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