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Betreft: overlast lesvliegtuigen 

Dames en heren, 

Het is niet onze gewoonte om te klagen en zeker niet om dit ook nog eens kracht bij te zetten met 

een schrijven. Op zich geeft dit wel aan dat we eigenlijk ten einde raad zijn. 

Wij wonen al geruime tijd met heel veel plezier in het mooie gebied tussen Haren en Zuidlaren. Al die 

jaren hebben we enige hinder van opstijgende en dalende vliegtuigen op Airport Eelde voor lief 

genomen. Sinds kort echter is de geluidsoverlast van vliegtuigen enorm toegenomen. Dit wordt 

volledig veroorzaakt door laag overvliegende lesvliegtuigen van de vliegscholen op Eelde. Van 's 

ochtends vroeg tot 's avonds laat. De rust die zo kenmerkend was voor dit mooie woon- en 

leefgebied wordt dagelijks enorm verstoord door rondjes draaiende lesvliegtuigen, waarvan een 

aantal bovendien bovenmatig veel lawaai maakt. 

Als inwoners is ons niet om een mening gevraagd en worden wij domweg geconfronteerd met deze 

geluidsoverlast. Ongetwijfeld is het vergunningstechnisch afgedicht en valt het binnen de 

goedgekeurde geluidsruimte. Vraag is hierbij wel of de vergunning gericht is, c.q. voldoende rekening 

heeft gehouden met de effecten van veel lawaai producerende kleine vliegtuigen op lage hoogte. Wij 

denken van niet. 

Verder hebben wij begrepen dat de lesvliegtuigen langs een vastgesteld circuit (ander woord: baan, 

parcours) behoren te vliegen. Onze waarneming is evenwel dat de lesvliegtuigen zich niet of 

nauwelijks houden aan het vliegen langs de lijnen van dit circuit. Het lijkt er eerder op dat het hele 

gebied binnen het aangegeven circuit ook vrijelijk bevlogen kan worden. Veel lesvliegtuigen maken 

kleinere rondjes, maken met veel lawaai gepaard gaande bochten en vliegen boven huizen en tuinen 

die midden in het circuit liggen. Zo heb je hele dag links en rechts en boven je huis rondcirkelende 

lesvliegtuigen die bovenmatig veel geluid produceren. Ons woongenot heeft hier ernstig onder te 

lijden. 

Wat ons ook verbaast is, dat sommige lesvliegtuigen ook na negen uur 's avonds en soms zelfs na 

tienen nog over ons huis vliegen. Dat terwijl de luchthaven dan al gesloten is en er ook enige tijd nog 

zoiets als een avondklok gold. 

Tenslotte moet ons van het hart dat we de mogelijkheid om via tmaeelde.nl klachtmeldingen te 

kunnen doen als een wassen neus beschouwen. De beantwoording is laat en nogal technisch van 

aard. Op geen enkele wijze komt in de beantwoording enige empathie met de klager en zijn/haar 

serieus te nemen klacht naar voren. 

Dit alles doet bij ons de volgende vragen rijzen: 

• Bent u zich er van bewust dat u met uw activiteiten de inwoners van dit gebied opzadelt met een

volgens velen onacceptabele geluidsoverlast?



• Wat doet u er aan om de geluidshinder tot een minimum te beperken? En waaruit blijkt dit?

• Kunt u het vliegen binnen het circuit zoveel mogelijk beperken, u aan het aangegeven parcours

houden en niet boven huizen vliegen?

• Kunnen de binnenkomende klachten serieuzer genomen dan nu het geval lijkt te zijn?

Het mag duidelijk zijn dat wij als inwoners van het gebied tussen Haren en Zuidlaren in de toekomst 

het liefst helemaal verschoond blijven van overvliegende lesvliegtuigen. Misschien zijn er 

mogelijkheden om dit elders te verwezenlijken. Tot dan zou het fijn zijn als veel meer da nu het geval 

is rekening wordt gehouden met de gerechtvaardigde belangen van ons inwoners. 

Hoogachtend, 

L de Vries 

B.A. Pensioen 


