
MARSUM/JELSUM (FR) | Ze kun-
nen daar in Friesland wel zeg-
gen dat die F-35 ongezond veel 
geluidsoverlast veroorzaakt, 
maar is dat wel zo? Want klagen 
doen we graag. Moeten de Peel-
bewoners en Venray en omge-
ving zich zorgen maken als op 
vliegbasis De Peel het nieuw-
ste gevechtsvliegtuig wordt 
gestationeerd? De eerste F-35 
die in Nederland onderdak 
kreeg, landde in oktober 2019 
op vliegbasis Leeuwarden. Het 
squadron breidde gestaag uit. 
De omwonenden leerden eer-
der te leven met de voorganger 
F-16, maar lukt dat ook met 
de F-35? De Peel en Maas-ver-
slaggevers Ron Koenen en 
Henk Baltussen haalden sa-
men met cameraman Koen 
Klaassen verhaal in Fries-
land, hoorden en ‘voelden’ het 
Lockheed Martin-toestel met 
eigen oren en lijf en schrok-
ken zich te pletter. Dit verhaal 
gaat over herrie, gezondheid, 
natuur en hoe nu verder met 
De Peel.

Eerst wat feiten: vliegbasis Leeu-
warden kreeg woensdag 12 januari 
de vijftiende F-35 in huis, waarmee 
het Friese F-35-squadron (zoals 
het er nu uitziet) compleet is. In 
het kielzog van nummer vijftien 
landde een zestiende toestel, be-
stemd voor Volkel. In het voorjaar 
verhuist dat toestel naar Volkel, 
de eerste F-35 die in Brabant on-
derdak krijgt. In totaal wordt de 
verouderde F-16-vloot vervangen 
door 46 F-35-toestellen, waarvan 

er nu acht in Arizona (VS) staan 
om piloten op te kunnen leiden.
    Nu Leeuwarden ‘volgeboekt’ is, 
krijgt Volkel de rest van de toestel-
len met (als Defensie de plannen 
doorzet) De Peel als bijkantoor. 
Mocht de ingeslapen vliegbasis 
in Vredepeel door Defensie wak-
ker worden geschud, dan komen 
daar twaalf F-35’s te staan. Defen-
sie heeft aangegeven daar jaarlijks 
drie periodes van zes weken of een 
periode van 24 weken te willen 

vliegen. Wat gaat dat voor deze 
regio betekenen? Met een bezoek 
aan de dorpjes Jelsum en Marsum 
hopen we tipjes van de sluiers op 
te lichten. De bezorgde en betrok-
ken Friezen Geert Verf, Gerard 
Veldman en Albert Sinnema, alle 
drie al jarenlang directe buren van 
de vliegbasis, schieten ons daarbij 
te hulp.
    Op de inrit van de woning van Al-
bert Sinnema in Jelsum, slechts 
enkele honderden meters ver-

wijderd van de landingsbaan van 
de Friese vliegbasis, staan we in 
afwachting van drie F-35’s die na 
een oefenvlucht gaan landen. In 
de verte horen we een diep gerom-
mel. “Daar komt er eentje aan”, 
roept Sinnema. Het lawaai zwelt 
aan. Er is nog geen F-35 te zien. 
Dan duikt plots het toestel als een 
grommend monster met de wielen 
als klauwen, achter een woning 
op. Het oorverdovende kabaal is 
niet te harden en ongeëvenaard, 

de decibellen op de geluidsme-
ter van Verf vliegen de hoogte in. 
Een vreemdsoortige angst overvalt 
je, je trekt je schouders op, je wilt 
wegduiken, je wijsvingers kunnen 
niet ver genoeg in de oren om je 
tegen dit geweld te wapenen. De 
dreunende, lage bastonen dringen 
letterlijk je lijf in. Onze cameraman 
vergeet te � lmen, zie ik vanuit een 
ooghoek. Hij heeft even genoeg 
aan zichzelf. Voor deze onde� ni-
eerbare helse herrie bestaat nog 

geen woord. Nummer twee en drie 
volgen spoedig, de sensaties zijn 
hetzelfde. Mijn trommelvliezen en 
gehoorbeentjes liggen nadien als 
murw geslagen boksers in de tou-
wen. Nooit eerder hoorde ik zoiets, 
nooit eerder voelde ik geluid op 
zo’n manier mijn lijf binnendrin-
gen. Verbaasd kijken we elkaar 
aan. We lachen wat ongemakke-
lijk. “Ik meet 113 decibel”, zegt Verf.

Lees verder op pagina’s 6 en 7  

 Friezen lijden onder herrie F-35   

 De Friezen Geert Verf (links), Gerard Veldman en Albert Sinnema poseren bij het kombord van Jelsum.    

 2000 woningen in 14 
jaar ‘grote opdracht’
VENRAY |  Tweeduizend wonin-
gen bouwen in veertien jaar is 
nodig om aan de woonbehoefte 
in Venray te voldoen. Voor 2030 
moeten er al vijftienhonderd 
klaar zijn. Dat staat in het nieu-
we woonprogramma van Ven-
ray. Ondanks de heldere presen-
tatie ervan op 12 januari leven er 
nog vragen in de politiek. ‘Waar 
halen we de gronden vandaan?’ 

Het is een grote opdracht, stelde 
Elly van Dijck (PvdA) dinsdag tij-
dens de commissie Wonen. “De 
grondposities in Venray zijn voor 
mij een zorgpunt. Voor sociale 
woningbouw heeft de gemeente 
meer gronden nodig. Waar halen 
we die in zo’n korte tijd vandaan 
om de aantallen te kunnen halen? 
De zorg die Samad Houbban van 
Wonen Limburg daarover heeft, 
delen wij.” Venrays beleidsamb-
tenaar Winand van der Kooij liet 
weten dat Venray niet alleen af-

hankelijk is van Wonen Limburg 
als het op sociale woningbouw 
aankomt. “We zijn wel met Wonen 
Limburg in overleg hoe dat aange-
vlogen kan worden.” Henny van 
de Ven, collega van Van der Kooij, 
liet weten dat bij private nieuw-
bouwplannen van twaalf wonin-
gen of meer, 30 procent ervan 
sociale woningbouw moet zijn. 
“De gemeenteraad mag daar ja of 
nee tegen zeggen.” Van Dijck was 
er niet gerust op. “Houbban zei 
echt de gemeente hard nodig te 
hebben.” “Wonen Limburg is niet 
onze exclusieve partner”, stelde 
wethouder Jan Jenneskens. “Elke 
initiatiefnemer is welkom met 
plannen.” Van de Ven meldde ook 
dat er meer belangstelling wordt 
verwacht voor Venrayse woningen 
vanuit Nijmegen en Eindhoven. 
“Daar zijn te weinig woningen be-
schikbaar en de afstand naar Ven-
ray is acceptabel. We houden dat 
goed in de gaten.”

 Mestverwerking 
blijft op de helling
VENRAY | De kans dat Maatschap 
Arts-Swinkels aan de Timmer-
mannsweg 110 in Ysselsteyn een 
mestverwerkingsinstallatie met 
een capaciteit van 31.000 kuub 
drijfmest mag bouwen, is er na 
de commissievergadering Wo-
nen van dinsdag niet groter op 
geworden. Alleen CDA en VVD 
neigen een Verklaring van geen 
bedenkingen af te geven aan de 
provincie Limburg die de ver-
gunning verleent. 

Door Henk Baltussen

Boer en buren steggelen al jaren-
lang over mestverwerking op die 
plek. In de commissie van 12 ok-
tober vorig jaar werd het voorstel 
teruggenomen, omdat er te veel 
onduidelijkheden waren. Het leek 
er toen op dat de raad tegen zou 
gaan stemmen. Dat beeld is na 
de commissie van dinsdag niet 
anders geworden. Alleen de VVD 

had zich volgens commissielid 
John Willems dit keer verdiept in 
het dossier. Hij sprak met de boer 
en de buren en ook met de provin-
cie. Willems stelde dat de mest in 
een gesloten systeem wordt ver-
werkt, dat er nuttige grondsto� en 
bij het proces worden geprodu-
ceerd en dat de provincie het een 
goed plan vindt, dat een bijdrage 
levert aan de circulaire landbouw. 
Een rapport dat de buurt heeft 
laten opstellen door een bureau, 
waarin het plan van Arts wordt ge-
kraakt met onderbouwde cijfers, 
lag dinsdag niet op tafel. Door een 
vergissing in het gemeentehuis 
lag er onbedoeld een embargo 
op dat rapport, zodat het dinsdag 
niet ter sprake kon komen. “In-
middels hebben alle raadsleden 
het rapport”, laat een omwonende 
van de Timmermannsweg weten. 
De uitkomst ervan komt dinsdag 
15 februari aan de orde als de raad 
besluit over de mestverwerking.   

 Wat gaat de F-35 
voor de regio 
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Ons restaurant is dagelijks geopend voor lunch en diner!
www.asteria.nl | info@asteria.nl | 0478-511 466

Wij zijn blij je weer te mogen 
ontvangen in ons restaurant!
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