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'Ik geef les in een bunker. Onze school is één
van de best geïsoleerde gebouwen in
Nederland. F-16's horen we hier niet meer,
maar ook geen enkel straatgeluid. In school
ben je volledig van de wereld afgesloten. Dat
is voor niemand een prettig gevoel; niet voor
de kinderen, maar ook niet voor het
personeel. Maar het moet wel, anders zou
lesgeven niet mogelijk zijn. Er bestaan
plannen om een deel van ons dorp af te
breken. Daarmee haal je de omgekeerde
wereld in huis: zo laatje de hinder bestaan
terwijl je de mensen weghaalt. Daarom vind
ik dit een milieuschandaal van de eerste orde,
vergelijkbaar met wat in Lekkerkerk is
gebeurd'.

Aan het woord is Boele de Haan,
hoofdonderwijzer in het onder de rook
van Leeuwarden èn van de daar

gelegen vliegbasis gelegen dorpje Marssum.
De Haan is tevens voorzitter van de
Commissie Geluidshinder, die aan de weg
timmert om verbetering in het probleem van
over het dorp gierende straaljagers te
brengen. Niet alleen Marssum kampt met dit
probleem. Ook andere dorpen in de
omgeving van de vliegbasis ondervinden
moeilijkheden van het straaljagerlawaai:
Jelsum, Cornjum, en in mindere mate Stiens,
Beetgumermolen, Engelum en Wijns. De aan
de westzijde van Leeuwarden gelegen

stadswijk Bilgaard treft hetzelfde lot. Het
leefmilieu in dit gebied is er in de loop der
jaren hard op achteruit gegaan. Sinds het
Leeuwarder vliegveld in 1949 een strikt
militaire status kreeg, klom het geluidsnivo
van de daar gestationeerde vliegtuigen op
met het voortschrijden van de tijd.Met
ingang van vorig jaar zijn op de basis twee
squadrons supermoderne straalvliegtuigen
van het type F-16 gestationeerd, aangevuld
met een oefeneenheid bestaande uit tweezits-
versies van dat type. De laatste zorgt voor
een stuk extra herrie vanwege de vele
doorstarts (landen en direkt daarna weer
opstijgen) die de piloten met het toestel
waarop ze omgeschoold worden, moeten
maken. De bevolking in het gebied heeft de
militaire ontwikkeling van Spitfire naar F-16
met lede ogen aangezien en vooral aange-
hoord, maar met name de laatste jaren een
waarschuwende vinger gemaakt in de
gedaante van de Commissie Geluidshinder,
teneinde op te komen voor haar recht op een
rustig en veilig leefmilieu. In 1974 werd onder
de bevolking rond de basis een onderzoek
gehouden waaruit bleek, dat men in hoge
mate last van de ondervonden geluidshinder
heeft. Er werd toen nog gevlogen met
Starfighters, nu weliswaar verouderd maar
minstens zoveel lawaai producerend als de nu
gebruikte F-16. In dezelfde periode werd het
Overlegorgaan Vliegbasis Leeuwarden opge-
richt, dat een vermindering van de geluidso-
verlast en de gevolgen daarvan voorstaat.
Hierin overlegt de Commissie Geluidshinder
met een aantal gemeenten in de streek over
mogelijke oplossingen van het probleem:
Menaldumadeel, Leeuwarderadeel, Tietjerk-
steradeel en Leeuwarden. Ook het Ministerie
van Defensie en de vliegbasis zijn erin
vertegenwoordigd. Een oplossing lijkt voor-
lopig nog niet in zicht te zijn, hoewel de

komst van Bram Stemerdink als staatssekre-
taris van Defensie door de Commissie
Geluidshinder als een stap voorwaarts wordt
beschouwd.
De Commissie weet zich verzekerd van de
steun van vrijwel de gehele bevolking in de
streek. Maar akties dateren met name van de
laatste jaren. Wat is er tot nog toe gebeurd?
Boele de Haan: 'Tot 1973 bestonder een
Commissie van Initiatief, die probeerde om
de gevoelens van de bevolking te verwoor-
den. Er waren al eerder protesten geweest; in
de jaren zestig en ook daarvoor stortte er
nogal eens wat neer waardoor de mensen met
hun neus op de onveilige situatie werden
gedrukt. Toen er in 73 sprake van was dat een
squadron Amerikaanse Phanlom-straalja-
gers van Soesterberg naar hier zou worden
overgeplaatst, werden er in verschillende
dorpen komité 's opgericht die daar fel tegen
gekant waren. Een squadron extra naast de



twee al aanwezige Starfightersquadrons zou
immers ook extra geluidsoverlast en een
verhoogd risiko voor de bevolking beteke-
nen. Gelukkig bleven de Phantoms waar ze
waren, maar de oprichting van de Commissie
Geluidshinder was een feit. Vlak daarna
ontdekten we, dat er al jarenlang aan een
wijziging van de Luchtvaartwet werd ge-
werkt, die voor gebieden rondom een
vliegbasis ver strekkende gevolgen zou
kunnen hebben. Waar die gevolgen precies
uit zouden gaan bestaan wisten we toen nog
niet, wel hadden we het gevoel dat dat ons
nog zuur zou gaan opbreken. We hebben
geprobeerd de nodige publiciteit aan de zaak
te geven, maar desondanks lukte het ons niet
iedereen van de komende dreiging te
overtuigen. Toch hebben we in die jaren een
aantalprikakties kunnen voeren, waaronder
een protestoptocht naar de basis'.
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Akties
Na een aantal jaren waarin weinig gebeurde,
werd de zaak naar aanleiding van de
toenemende overlast van de basis nieuw
leven in geblazen. Hoe ging dat precies in z'n
werk?
De Haan: 'Op oudejaarsavond van 1979
heeft een groep anonieme Marssumers in het
hele dorp huis aan huis een pamflet
verspreid. Naast het overbrengen van de
beste wensen voor de jaren tachtig, werd
daarin gewaarschuwd dat ons dorp in die
periode wel eens zou kunnen moeten
verdwijnen omdat de belangen van Defensie
vóór de leefbaarheid van het dorp dreigden te
gaan. De Marssumers werden daardoor weer
met de neus op de feiten gedrukt. Al vlak
daarna bleek waarheid te worden wat tot
dan toe vermoed werd, toen we kennis namen
van de komende wijzigingen in de Lucht-

vaartwet: een deel van ons dorp zou plat
moeten. Vanaf dat moment hebben we de
zaak behoorlijk aangezwengeld. Op 12 maart
van dit jaar werd in het dorpshuis een
hoorzitting georganiseerd. Een aantal men-
sen van Defensie en van de provincie
informeerde ons over de precieze inhoud van
de plannen. Die bleek niet mals te zijn:
afbraak van hele straten, geen nieuwbouw en
geen subsidies op restauraties en renovaties
meer. De bevolking was hoogst verontwaar-
digd, en liet blijken er voor te passen als,
lammeren naar de slachtbank te worden
gevoerd.'
Wat was jullie alternatief?
'We hebben een strategie opgesteld. Daaruit
kwamen een aantal eisen naar voren. De
belangrijkste waren, en zijn nog: opruimen
van de bestaande baan en aanleg van één die
richting noord-zuid ligt, vermindering van



het aantal op de basis gestationeerde
toestellen, vermindering van het aantal
vliegbewegingen, geen gastvliegers op de
basis, en geen stationering van de omscho-
lingseenheid voor de F-16. Ons doel was met
die eisen 'Den Haag'te bereiken, en dat zou
alleen lukken als we zoveel mogelijk
ruchtbaarheid aan de zaak zouden geven.
Dus akties voeren'.
Waar hebben die tot nog toe uit bestaan?
'Op 9 juni 1980 hebben we iedereen die het
bedreigde gebied binnenkwam, watjes aange-
boden. Dat leverde behoorlijk wat publiciteit
op. Al eerder hadden we onze bekende
affiche uitgebracht, die nog steeds in ieder
dorp huis aan huis voor de ramen hangt.
Diezelfde maand hebben we op de baankop

een ballonnenaktie gevoerd. Door massaal
ballonnen op te laten slaagden we erin het
vliegen een hele middag stil te leggen. Ik
moet erbij zeggen, dat we de basis daarover
van te voren hebben gewaarschuwd, want het
laatste dat we willen is dat er ongelukken
gebeuren. Dat was een goeie aktie, waar we
met tevredenheid op terugzien. Naast
aktievoeren, bleven we in het Overlegorgaan
aandringen op baanverdraaiing. Hoewel daar
met name vanuit Gedeputeerde Staten
aanvankelijk weinig enthousiasme voor
bestond, hebben we nu zowel de provincie als
de gemeentebesturen achter ons weten te
krijgen. Eind augustus vorig jaar was de
toenmalige staatssekretaris Van Eekelen in
Leeuwarden. In zijn aanwezigheid vond een
protestdemonstratie plaats. Van Eekelen zag
een baanverdraaiing helemaal niet zitten,
maar onder druk zegde hij een onderzoek
toe. Dat onderzoek is nu afgerond, en een
baanverdraaiing blijkt zelfs veel goedkoper
uit te komen dan men aanvankelijk gedacht
had'.
Inmiddels gingen de protesten tegen de
gevolgen van de Algemene Maatregel van
Bestuur volgens welke de Luchtvaartwet zou
worden gewijzigd en die jl. 4 november
officieel van kracht is geworden, dóór. Den
Haag werd overspoeld met negatieve reak-
ties. En hoewel de Commissie Geluidshinder
een welwillende opstelling aannam toen het
onderzoek naar de baanverdraaïng eenmaal
was toegezegd, bleef men op gespannen voet
met de 'buren' op de vliegbasis leven. Er werd
een proef gehouden om na te gaan in
hoeverre het luchtverkeer met behulp van
vliegers was te hinderen. En hoewel dat
aanvankelijk niet in de bedoeling lag werd
juni 1980 tóch een vliegeraktie gevoerd, wat
de basis een avond vliegen scheelde. Men
verweet de luchtmacht het geven van

gebrekkige voorlichting. Wat in Defensie-
kringen echter alom gewaardeerd wordt, is
dat de Commissie haar akties altijd
ruimschoots van tevoren aankondigt en ook
niet te beroerd is om over het tijdstip ervan te
overleggen. Toen de vliegbasis maar gebrek-
kige informatie blééf verschaffen, nu over de
omscholingseenheid voorde F-16, was voor
de Commissie de maat vol en verbrak men
het kontakt met de basis.
Boele de Haan: 'Maar dat kon natuurlijk niet
zo doorgaan. Daarom is het kontakt na enige
tijd weer hersteld, want we kunnen nu
eenmaal niet buiten het overleg met elkaar.
Bovendien boezemt de opstelling van de
nieuwe staatssekretaris ons voldoende ver-
trouwen in. Ook hij vindt de grote
onzekerheid waarin de bevolking verkeert,
ongeoorloofd. Die onzekerheid is het ergste
van alles. Kunnen de dorpen blijven bestaan,
is het nog mogelijk je huis aan iemand anders
dan aan Defensie te verkopen, hoe zal het in
de toekomst allemaal gaan, dat zijn kwesties
die aan de mensen vreten. Juist door die
onzekerheid dreigen onze dorpen kapot te
gaan. En nu we zien wat er in het
Struktuurschema Militaire Terreinen staat,
dreigt de boel nog meer op de spits gedreven
te worden. Daar wordt datgene wat we nu
juist niet willen nog eens benadrukt: een
ongewijzigd beleid voor de vliegbases, voor
Leeuwarden twee F-16 squadrons plus een
omscholingseenheid, en delen van Marssum
en Jelsumplat. Natuurlijk is er inspraak
mogelijk op heUstruktuurschema. We zijn
Stemerdink erg erkentelijk voor de drie
maanden verlenging die hij nog eens aan de
gestelde termijn daarvoor heeft geplakt. Die
termijn is nu verlengd tot 1 april 1982.
Bovendien is hij akkoord gegaan met onze
wens om te laten onderzoeken wat precies de
invloed van de omscholingseenheid op de



totale geluidshinder is. Hij vindt het
onverantwoord om maar af te wachten tot
eind '83 - het moment waarop de Tweede
Kamer opz'n vroegst een beslissing over het
Struktuurschema neemt. Verder heeft hij ons
laten weten dat hij zich persoonlijk verant-
woordelijk voelt, en dat hij alles op alles zal
zetten om tot een bevredigende oplossing te
komen. Ook zal hij overleg voeren met het
Ministerie van Volksgezondheid en Milieu-
hygiëne over de geluidshinder. Twee keer per
jaar zal hij deelnemen aan de vergaderingen
van hel Overlegorgaan, en praten met de
bevolking. Met deze toezeggingen, die hij ons
in een gesprek op 27 november vorig jaar
heeft gedaan, zijn we natuurlijk erg blij. In
februari komt hij hier weer naartoe'.

V

Varianten
Om tot een oplossing te komen, heeft de
Commissie Geluidshinder twee varianten op
de bestaande situatie ontwikkeld. Daarmee is
het totaal aantal mogelijkheden uitgebreid
tot vier:
1 De aanleg van een nieuwe noord-zuid
baan, plus de huidige hoofdbaan. De
verdeling van het aantal vliegbewegingen zou
80% op de nieuwe baan en 20% op de
bestaande moeten zijn.

2 Een noord-zuidbaan, plus een verlenging
van de huidige (korte) oost-westbaan,
eveneens met een verdeling van het aantal
vliegbewegingen in 80, resp. 20%.
3 De huidige,situatie: 90% van de
vliegbewegingen op de hoofdbaan en 10% op
de oost-westbaan.
4 De variant die Defensie ontwikkelde ten
tijde van het staatssekretarisschap van Van
Eekelen: de bestaande situatie, met een
verlenging van de oost-westbaan. Verdeling
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van het aantal vliegbewegingen: fifty-fifty.
Deze variant wordt door de Commissie
Geluidshinder als weinig afdoende van de
hand gewezen.
De Haan: 'De door ons ontwikkelde
varianten zijn gebaseerd op uitkomsten van
het onderzoek naar de baanverdraaiing. Het
heeft lang geduurd vóór Defensie gegevens
prijsgaf, die daarvoor nodig waren. Vooral
gegevens over aantallen vluchten ed. zijn
geheim, zodat we wat dat betreft deuren open
hebben gebroken bij Defensie. We vinden het
erg jammer datje zó lang aan de weg moet
timmeren voor zaken als deze alleen maar
onderzocht kunnen worden. Intussen gaat de
malaise door. Van de 127 woningen die in
Nederland moeten worden afgebroken om-
dat ze zich in een zone met meer dan 65
Kosten-eenheden bevinden, staan er 124 in
Marssum en Cornjum. (Die Kosten-eenheid,
afgekort als K.e., is een op zeer gekompliceer-
de wijze tot stand gekomen norm waarin
zoveel mogelijk gegevens tav. lawaai en
medebepalende zaken zijn verwerkt.) Boven
de 55 K.e. komen er in Nederland664
woningen voor afbraak in aanmerking,
waarvan 439 in Marssum, Cornjum en
Jelsum. De onzekerheid waarvóór uiteinde-
lijk gekozen zal worden: afbraak, en boven
welk aantal Kosten-eenheden, of een variant
op de bestaande situatie van de basis, is
eigenlijk nog erger dan de hele geluidshinder.
De dorpen verpauperen, huizen zijn onver-
koopbaar geworden. Binnen vijfjaar zullen
vier leerkrachten mede door een enorme
terugloop van het aantal leerlingen de
Marssumer school verlaten. Onze motivering
ligt in de Commissie dan ook helemaal in het
beleid dat de overheid tot nog toe in deze
zaak heeft gevolgd. Een beleid dat te gek is
om los te lopen. Dreigende ontruiming van
dorpen hoort toch niet thuis in ons



demokratische stelsel, verplaatsing van dor-
pen zoals ook weieens is geopperd, ook niet.
Echt, we zijn geen anti-militaristen, hoe vaak
ook geprobeerd wordt ons in die hoek te
schuiven. Het enige dat wij willen is onze
dorpen behouden. De basis mag wat ons
betreft best blijven, als de situatie maar
aangepast wordt'.

Defensiebeleid
Majoor Clement, voorlichter van de vliegba-
sis Leeuwarden, wou het volgende over de
geluidshinder die door vliegtuigen van 'zijn'
basis wordt veroorzaakt, kwijt:
'Defensie-aktiviteiten vloeien voort uit het
regeringsbeleid. Daarvan voeren wij een deel
uit. Wij hebben ons daar nu eenmaal aan te
houden, met alle begrip voor de gevolgen die
de omwonenden van de basis daarvan
ondervinden. Het voordeel van ons staatsbe-
stel is, dat er over die problemen te praten
valt. Dat doen we dan ook; ook wij zijn in het
Overlegorgaan Vliegbasis Leeuwarden verte-
genwoordigd. Met name de Commissie
Geluidshinder ziet in ons teveel de personifi-
katie van Defensie, terwijl we slechts de
uitvoerders zijn van het beleid dat in Den
Haag bepaald wordt. Daarom zijn we ook
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blij met het goede kontakt dat tussen de
Commissie enerzijds en de staatssekretaris
anderzijds is ontstaan. U kunt van mij geen
uitspraken verwachten over de lijn die
Defensie volgt in deze zaak, doe ik ze wel dan
zullen ze niet afwijken van wat er van
bovenaf óók wordt gezegd. Nederland is lid
van de NA VO, en aanvaart de konsekwenlies
die daar uit voortvloeien. Dal betekent dat er
nu met de F-16 gevlogen wordt, ook vanaf
deze basis. Momenteel staan er 44 van die
toestellen op Leeuwarden, 18 per squadron
plus 8 voor de Transitie- en Conversie-
afdeling, zoals wij de omscholingseenheid
noemen.

Men heeft ons verweten dat we gebrekkige
voorlichting hebben gegeven, met name over
vliegbewegingen en dat soort zaken. Maar
vliegbewegingen zijn afhankelijk van zó veel
faktoren, dat daar nu eenmaal geen lijntje
voor valt uit te stippelen. Bovendien benader
je dan gauw zaken, die we liever geheim
houden. Een andere zaak is de tank met
hydrazine, die de F-16 meevoert. Daarover
zijn vreselijk ongenuanceerde uitspraken in
de regionale pers gedaan. Hydrazine wordt
meegevoerd voor het noodbrandstofsysteem;
als de stroomvoorziening voor de besturing
van de kist uitvalt wordt het spul gebruikt
om in zo kort mogelijke tijd de noodgenera-

tor op gang te brengen. Inderdaad is het een
giftige vloeistof, maar niet in die mate als wel
gesuggereerd is. Mocht het vrijkomen, bv. als
een toestel neerstort zonder de hydrazine te
hebben verbruikt, dan is er nog niets aan de
hand. In water wordt het snel volledig
afgebroken'.

Hydrazine
In milieukringen denkt men iets anders over
de schadelijkheid van hydrazine. Het is een
uiters giftige vloeistof die niet alleen via de
luchtwegen of via orale weg, maar ook door
de huid het lichaam binnen kan dringen.
Inademen van de damp van een 100%
oplossing kan de dood tot gevolg hebben
(een F-16 voert 26 liter van een 75%
oplossing mee). Onder bepaalde omstandig-
heden is het kankerverwekkend bij dieren;
hoe dat voor mensen ligt is nog niet
onderzocht. Ook over ophoping in voedsel- •
ketens is nog onvoldoende bekend. In de
Lauwersmeer zijn bv. nog geen nadelige
gevolgen voor het ekosysteem gekonstateerd,
nadat daar vorige zomer een F-16 in het
water te pletter sloeg. Desondanks is het zaak
met hydrazine de nodige voorzichtigheid te
betrachten. Nader onderzoek zal uit moeten
wijzen in hoeverre de vloeistof werkelijk
gevaar oplevert indien 26 liter ervan ten
gevolge van het neerstorten van een F-16 in
het milieu terechtkomt. Totdat nadere
gegevens bekend zijn, zou de luchtmacht
daarom zoveel mogelijk onnodige risiko's
moeten vermijden. Behalve het dragen van
masker en handschoenen bij het vullen van
de tanks aan haar personeel verplicht te
stellen, geeft de luchtmacht daarvan tot nog
toe geen blijk.


