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Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde 


'voor de kwaliteit van de leefomgeving'  


www.vole.nl 


 


 


Aan: de leden van Provinciale Staten van Drenthe en Groningen 


   Gemeenteraden van Assen en Tynaarlo 


Onnen, 9-9-2020 


RE: Luchtvaartscholen nemen geluidsruimte in na het mislukken van het 


investeringsscenario GAE: bewoners en recreatiesector zijn de dupe 


Het investeringsscenario voor luchthaven Eelde is mislukt. Het gevolg daarvan is dat de 


geluidsruimte1 wordt ‘vol gevlogen’ door de luchtvaartscholen. Deze lesvluchten geven extreme 


overlast voor de inwoners van de 10 dorpen rondom Eelde2 en zelfs ver daarbuiten. De noordelijk 


politiek besloot in 2017 om Groningen Airport Eelde (GAE) 46 miljoen euro subsidie te geven met als 


doel groot commercieel vliegverkeer aan te trekken. De luchthaven zou binnen een paar jaar 


rendabel zijn. Dat doel is achter de horizon verdwenen. In een poging GAE bestaansrecht te geven, 


krijgen de luchtvaartscholen nu alle ruimte met als gevolg extreme overlast voor de omwonenden. 


De noordelijke politiek is daar niet in gekend. Wij vragen u uitdrukkelijk hieraan een einde te maken. 


Voordat wij ons verzoek preciseren volgt eerst een toelichting en samenvatting van de problematiek. 


Recente ontwikkeling 


De opening van Lelystad Airport voor groot vliegverkeer staat weer op losse schroeven. De onzekere 


situatie was voor de Martinairvliegschool (MFA) de reden om naar Eelde te verhuizen. Op de website 


van GAE staat hierover: “Luchthaven Eelde heeft voldoende capaciteit en geluidsruimte waarbij de 


lesvluchten geen hinder veroorzaken voor ander verkeer“. 


Dit is een drogreden want zolang Lelystad niet gebruikt wordt voor groot verkeer is er voor de MFA 


voldoende ruimte. En als Lelystad open gaat duurt het nog jaren voordat de lesvluchten in de weg 


zitten. De Tweede Kamer noch de regionale volksvertegenwoordiging is geraadpleegd over dit 


ongewenste neveneffect. Terwijl dit grote negatieve gevolgen heeft voor de bevolking rondom 


Eelde. De MFA is gefuseerd met de KLM Luchtvaart School, beide 100% eigendom van de KLM.  


De hele dag irritant repeterend lawaai  


Figuur 1 geeft een illustratie van het irritante repeterend lawaai van vier lestoestellen die gelijktijdig 


in de lucht zijn en constant rondjes draaien. U moet hierbij bedenken dat de KLS met de 15 


lestoestellen en 60.000 vliegbewegingen per jaar de geluidsruimte kan en wil ‘vol vliegen’. 


Van de 15 lesvliegtuigen zijn 12 toestellen extreem lawaaiig. Zij variëren in leeftijd van 18 tot 30(!) 


jaar oud, met een gemiddelde leeftijd van meer dan 20 jaar (zie bijlage 1). De lestoestellen zijn 


                                                             
1  De geluidsruimte is de hoeveelheid lawaai die op het vliegveld gemaakt mag worden. De ruimte is 
bepaald op basis van het in 2010 geprognotiseerde vliegverkeer (de invoergegevens). Ieder jaar wordt op basis 
van het werkelijk gebruik berekend of GAE binnen deze ruimte is gebleven. 
 
2 Er liggen 10 dorpen in de directe omgeving van GAE: Yde (830), Donderen (450), Eelde (6.915), 
Paterswolde (3.730), Vries (4.015), Midlaren (320), Noordlaren (695), Glimmen (1.065), Onnen (674) en Haren 
(19.755): samen 38.000 inwoners 



http://www.vole.nl/

https://www.groningenairport.nl/actueel/kls

https://www.groningenairport.nl/actueel/kls
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brandstof slurpende vliegtuigen met veel uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. Met deze vervuilende 


toestellen worden desondanks veel vlieguren gemaakt. Wat het nog erger maakt: deze oude 


vliegtuigen gebruiken veel loodhoudende benzine. De gezondheidsschade hiervan is ernstig. 


 


Vergunde geluidsruimte is gedateerd en veel te ruim 


Luchthaven Eelde heeft heel veel geluidsruimte gekregen omdat er veel groot commercieel verkeer 


zou komen. GAE maakte de politiek wijs dat er 69.000 vliegbewegingen zouden komen (zie bijlage 2). 


De politiek stemde daarmee in omdat, zo werd beloofd, GAE uit de rode cijfers zou klimmen. Deze 


verwachtingen zijn nooit waargemaakt. Het waren slechts wensbeelden. Maar die wensbeelden 


werden wel - via het luchthavenbesluit- juridisch verankerd in geluidsruimte. De geluidsruimte is 


gebaseerd op de invoergegevens van het aanwijzingsbesluit uit 2001. Volgens die prognose zouden 


er vanaf 2015 ieder jaar 8054 vliegbewegingen zijn met grote toestellen. In werkelijkheid waren er 


volgens het CBS vorig jaar 1257. Dit jaar slechts een paar honderd. Het was nooit de bedoeling van 


de noordelijke politiek dat de geluidsruimte zou worden ‘vol gevlogen’ met lawaaiige en 


vervuilende lestoestellen waarvan het economisch nut voor de regio marginaal is. 


De instandhouding van GAE kost de samenleving meer dan 10 miljoen euro per jaar  


Het exploitatietekort van GAE is dit jaar - zonder de effecten van de coronacrisis- meer dan 5 


miljoen3 euro. De daling van het aantal vluchten en passagiers had zich al vorig jaar ingezet en werd 


versneld door het stoppen van de twee resterende lijndiensten in februari dit jaar. Er vertrekken nu 


nog slechts 2 vakantievluchten per week uitgevoerd door Transavia. Transavia heeft aangekondigd 


volgend jaar helemaal niet meer te vliegen vanaf Eelde. Het exploitatietekort van GAE loopt dit jaar 


(na aftrek van de NOW-subsidie) op tot 6 miljoen. Daar komt bij dat het Rijk opdraait voor de kosten 


van de luchtverkeersleiding van ± 4 miljoen euro (via de OGA4). De instandhouding van GAE kost de 


samenleving meer dan 10 miljoen euro per jaar. De enigen die hiervan profiteert is de KLS. De 


omgeving wordt opgezadeld met onevenredig veel overlast en luchtvervuiling. Ook de 


recreatiesector lijdt schade. 


Geluidschaduw  


De MFA-lesvluchten rond Lelystad Airport gaven nooit noemenswaardige klachten over overlast 


omdat rond de luchthaven geen dorpen liggen. Op figuur 3 is te zien dat de ‘geluidschaduw’ van het 


vliegen in het oefencircuit5 boven de Flevopolder niet over bebouwd gebied ligt. Dit in tegenstelling 


tot die dezelfde geluidschaduw (figuur 2 en 4) rond Eelde. De KLS veroorzaakt ernstige overlast voor 


de 38.000 inwoners van de tien dorpen rond Eelde6. Naast overlast voor inwoners ondervindt ook de 


toeristische sector in de kop van Drenthe (alleen in Tynaarlo en Noorderveld al goed voor 2000 


banen7) schade. Ook de rust in de landgoederenzone en de Natura-2000 gebieden (Drentsche Aa, 


Leekstermeer, en Zuidlaardermeer) wordt verstoord. Figuur 6 illustreert de geluidschaduw van de 


lesvluchten in circuits op de natuur en recreatiegebieden in de omgeving van Eelde. De lestoestellen 


                                                             
3 Hiervan komt 3 miljoen uit de NEDAB-subsidie van beide provincies en de gemeenten Assen en Tynaarlo. 
 
4 One Group of Airports (OGA) is een systematiek voor de verdeling van de kosten van de luchtverkeersleiding. 
Het komt erop neer dat Schiphol (voor 70% eigendom van het Rijk) voor de kosten van Eelde opdraait. 
 
5 Het vliegen in een circuit is het constant rondjes vliegen op slechts 200 à 300 meter hoogte. Tientallen 
rondjes achter elkaar vaak met meerdere vliegtuigen tegelijk, wat extreem veel overlast veroorzaakt vanwege 
het laagvliegen, het onverwacht gasgeven en het repeterende karakter.  


6 Zie voetnoot 2 
 
7 ‘Toerisme in Drenthe in beweging’, Ecorys 5-12-2016, blz. 11, in opdracht van Recreatieschap Drenthe. 



https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/37478hvv/table?ts=1513678807702

https://www.groningenairport.nl/vluchtschema-3/timetable-zomerseizoen-2020
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vliegen echter ook ver buiten de circuits en zijn een aanslag op de rust van het platteland zoals moge 


blijken uit een stuk in Dagblad van het Noorden (bijlage 3). 


 


Toename klachten 


Sinds mei is het aantal klachten schrikbarend toegenomen. Het frustrerende hierbij is dat er geen 


wetten worden overtreden en dat klagen bij GAE, de KLS of het ‘klachtenloket’ van de Commissie 


Regionaal Overleg geen enkele zin heeft. De verantwoordelijken voor de overlast stellen zich op het 


standpunt dat het mag. Bewoners zijn ten einde raad en nemen hun toevlucht tot stukken in de 


krant zoals moge blijken uit bijlage 3 en 4.  


Overleg 


Onze vereniging van omwonenden heeft vele malen geprobeerd om in overleg met de directie van 


de KLS de ernstigste overlast terug te dringen. Het is volgens VOLE niet nodig om boven bebouwd 


gebied extreem veel geluid te produceren. De vliegscholen zouden stillere en schonere toestellen 


kunnen aanschaffen.  


De principiële vraag is echter of deze activiteiten wel thuishoren in een gebied met tienduizenden 


bewoners. Het gebied tussen Groningen en Assen is een relatief dichtbevolkt woonlandschap met 


internationaal erkende en beschermde natuurgebieden. 


Wij hebben de overlast ook aan de orde gesteld bij de directie van de KLM. Wij kregen te verstaan 


dat de KLS een zelfstandige onderneming is die haar eigen besluiten neemt. De KLS-directie vertelde 


ons dat de KLS van ‘nationaal belang’ is en dat “de BV Nederland een groot probleem heeft als er 


niet meer op Eelde gelest zou kunnen worden”. Dit geeft een inkijkje in het gedachtengoed van het 


management van de KLM/KLS. Men vindt zichzelf van ‘nationaal belang’ en rekening houden met de 


omgeving is niet nodig.  


Inkomsten zijn marginaal, economische betekenis is negatief 


De overlast van de vliegscholen staat in geen verhouding tot de economische of maatschappelijke 


betekenis van de KLS. Er is ook geen enkele reden (meer) waarom de vliegscholen op Eelde moeten 


vliegen. Natuurlijk probeert de GAE-directie haar bestaansrecht aan te tonen. In haar zienswijze op 


de luchtvaartnota schrijft zij bijvoorbeeld: “GAE is nu al onmisbaar (cursivering VOLE) als nationale 


opleidingsluchthaven en heeft in lijn met de marktvraag de ambitie daar lesverkeer met jet-


toestellen en groot lesverkeer aan toe te voegen“. 


De ‘nationale opleidingsluchthaven’ is niet onmisbaar en bovenal kun je op basis van inkomsten van 
de vliegscholen geen luchthaven exploiteren. De laatste 10 jaar waren de inkomsten uit havengelden 
voor GAE van de vliegscholen minder dan € 100.000 per jaar. Zelfs als dat zou verdrievoudigen vallen 
deze inkomsten in het niet bij het exploitatietekort. Ook door de schade aan leefklimaat en 
vervuiling is de economische betekenis negatief. Zonder een kosten-baten analyse en een 
milieueffectrapportage wordt de rechtsbescherming van de bewoners ondergeschikt gemaakt aan 
een marginaal belang van een private vliegschool. 
 


Alternatieven beschikbaar 
 


Het is niet meer van deze tijd om in een dichtbevolkt land vast te houden aan een nationale 


opleiding voor deze bij uitstek internationale sector. Ook andere landen en luchtvaart- 


maatschappijen doen dat niet. Veel grote Europese maatschappijen besteden hun opleiding uit aan 


bijvoorbeeld de European Flight Academy. Deze opleiding leidt piloten op voor een tiental 


luchtvaartmaatschappijen, waaronder Lufthansa, Swiss Airlines, Austrian Airlines, Eurowings, 


Brussels Airlines, Edelweiss Air. Ook EPTS aviation academy leidt piloten op voor onder anderen 


Transavia. Het praktijk deel vindt plaats in Lelystad of het buitenland. De pilotenmarkt is een 



https://www.european-flight-academy.com/en

https://epst.nl/nl/osm-aviation-academy/
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internationale markt. De instandhouding van vliegopleidingen is geen taak voor de overheid. Er is 


evenmin een noodzaak deze activiteiten in Eelde te behouden. En er is al helemaal geen reden een 


particuliere vliegschool met geld van de noordelijke overheden in stand te houden, zoals nu gebeurt.  


Samenvatting: 


 De noordelijke politiek heeft nooit ingestemd met het gebruik van GAE voor lesvluchten met 


verouderde en vervuilende toestellen die extreem veel overlast veroorzaken. Zij besloten 


publiek geld in de luchthaven te steken voor de bereikbaarheid van het Noorden. Daar is 


niets van terecht gekomen. 


 Een ongewenst neveneffect van de onzekerheid over de opening van luchthaven Lelystad 


voor groot vliegverkeer is de verhuizing van de Martinairvliegschool (MFA) naar Eelde. 


 De MFA is opgegaan in de KLS en veroorzaakt extreem veel overlast in de dorpen rond Eelde. 


De bewoners en recreatiesector zijn daarvan de dupe. 


 De vergunde geluidsruimte was nooit bedoeld voor het ‘vol vliegen’ met lawaaiige en 


vervuilende lestoestellen die geen enkel economische betekenis hebben voor de regio. 


 De recreatieve sector lijdt schade, het leefklimaat wordt aangetast en het milieu vervuild. De 


economische en maatschappelijke betekenis is negatief. 


 Het kost de samenleving 10 miljoen euro per jaar om GAE in stand te houden. De enigen die 


hiervan profiteren is de KLS. 


 De opbrengst van de vliegscholen voor de exploitatie van GAE is marginaal. Het is niet meer 


van deze tijd om een particuliere vliegschool met veel overheidsgeld te subsidiëren.  


 Het is niet meer van deze tijd om in een dicht bevolkt land vast te houden aan een nationale 


opleiding voor deze bij uitstek internationale sector. 


 Gesprekken met de KLM/KLS-directie over beperking van de hinder leverden niets op. 


 Er is geen enkele reden waarom de vliegscholen op Eelde gevestigd moeten zijn. Er zijn 


goede alternatieven, bijvoorbeeld de European Flight Academy. 


Wij verzoeken u in het belang van bewoners en recreatiesector: 


 Verwerp het plan om van Eelde een ‘opleidingsluchthaven’ te maken. Bewoners en 


recreatiesector ondervinden daarvan onevenredige veel overlast. De regio schiet er 


economisch niets mee op. De huidige subsidies zijn bedoeld voor bereikbaarheid, niet voor 


het aantrekken van ernstige overlast. 


 Draag GS op om de subsidies aan GAE te melden bij de Europese Commissie overeenkomstig 


de verplichting uit artikel 108 lid 3 VWEU. De subsidies voldoen niet langer aan de in 2016 


gestelde voorwaarden om ongeoorloofde staatsteun te voorkomen. 


 Bevorder dat de KLS wordt verplaatst naar een vliegveld (mogelijk in het buitenland) waar 


geen overlast wordt veroorzaakt, dan wel verplaats de vliegscholen naar Lelystad. 


 Maak een einde aan de overlast door de lesvliegtuigen die door de bewoners wordt ervaren 


als terreur. 


 


De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde 


Namens deze 


Jan Wittenberg,     Harold van Dijk, 


voorzitter      secretaris 


 
www.vole.nl 



https://www.european-flight-academy.com/en

https://ecer.minbuza.nl/ecer/dossiers/staatssteun/procedure.html

http://www.vole.nl/





5 
 


 


 


 


 


 


Figuur 1: Illustratie van vliegen in een circuit boven de dorpen omgeving Eelde 


Figuur 2: Het gebied waarin de overlast wordt ondervonden omgeving Eelde 


Figuur 3: Geluidschaduw lesvluchten in het circuit omgeving Lelystad 


Figuur 4: Geluidschaduw lesvluchten in het circuit omgeving Eelde 


Figuur 5: Illustratie van de ligging van luchthaven Eelde te midden natuur en recreatiegebieden 


Figuur 6: Geluidschaduw van lesvluchten in circuits op de omringende natuur en recreatiegebieden 


 


Bijlage 1: Samenstelling KLS-vloot (na de fusie met de MFA) 


Bijlage 2: Invoergegevens voor de berekening van de geluidsruimte 


Bijlage 3: Opinie: De dictatuur van Airport Eelde, Dagblad van het Noorden 23-7- 2020 


Bijlage 4: Vliegschool dient geen algemeen belang. Dagblad van het Noorden 25-8-2020  
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Figuur 1: Illustratie van vliegen in een circuit boven de dorpen omgeving Eelde 


 


Op een tropische zomerdag 11 augustus 2020 worden omwonenden gek van het contant 


circuitvliegen van zeer luidruchtige toestellen. 


bron: PrtSc van Flightradar 


Figuur 2: Het gebied waarin de overlast wordt ondervonden omgeving Eelde 


Het geluid van de lestoestellen straalt afhankelijk van de hoogte meer dan 1 kilometer uit naar de 


omgeving. Als een scherpe bocht wordt genomen veroorzaken de lestoestellen een jankend geluid.


bron: PrtSc van Flightradar bewerkt voor ligging geluidschaduw  
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Figuur 3: Geluidschaduw lesvluchten omgeving Lelystad  


 
Bron: Google Earth bewerkt voor ligging oefencircuits luchthaven Lelystad 


 


Figuur 4: Geluidschaduw lesvluchten omgeving luchthaven Eelde (zie ook figuur 5) 


 


 
Bron: Google Earth bewerkt voor ligging oefencircuits luchthaven Eelde 
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Figuur 5: Illustratie van de ligging van luchthaven Eelde te midden natuur en recreatiegebieden 


 


Luchthaven Eelde ligt te midden van de NNN-gebieden (groen op de kaart), de Natura 2000 


gebieden Nationaal Park Drentsche Aa en Zuidlaardermeergebied, het Unesco GEO Park en de 


landgoederen zone Eelde-Paterswolde. 


 
Bron: Geoportaal provincie Drenthe en Groningen, bewerkt voor ligging luchthaven Eelde 


 


 


Figuur 6: Geluidschaduw lesvluchten in circuits op de omringende natuur en recreatiegebieden 


 
Bron: Geoportaal provincie Drenthe en Groningen, bewerkt voor ligging oefencircuits luchthaven Eelde 
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Bijlage 1: Vloot van de KLS (na fusie met MFA) 


15 vliegtuigen waarvan 12 lesvliegtuigen variëren in leeftijd van 18 tot 30(!) jaar oud met een 


gemiddelde leeftijd van meer dan 20 jaar.  


Vlootoverzicht Martinair Flight Academy / KLM Flight Academy 


Registratie Type c/n Bouwjaar Gebruiker   


PH-DFE Socata TB-10 Tobago 429 1990 
Martinair Flight 


Academy 
  


PH-ESB Socata TB-10 Tobago 2117 2001 
Martinair Flight 


Academy 
  


PH-KFA 
Diamond DA 42NG 


Twin Star 
42.N138 2014 KLM Flight Academy   


PH-KLB 
Diamond DA 42NG 


Twin Star 
42.N373 2019 KLM Flight Academy   


PH-MFA 
Diamond DA 42NG 


Twin Star 
42.N009 2009 


Martinair Flight 
Academy 


  


PH-MLK Socata TB-20 Trinidad 2036 2001 
Martinair Flight 


Academy 
  


PH-MLL Socata TB-20 Trinidad 2038 2001 
Martinair Flight 


Academy 
  


PH-MLO Socata TB-10 Tobago 2087 2002 
Martinair Flight 


Academy 
  


PH-MLQ Socata TB-10 Tobago 2155 2002 
Martinair Flight 


Academy 
  


PH-MLR Socata TB-10 Tobago 2184 2002 
Martinair Flight 


Academy 
  


PH-MLS Socata TB-10 Tobago 2188 2002 
Martinair Flight 


Academy 
  


PH-MLU Socata TB-10 Tobago 2114 2001 
Martinair Flight 


Academy 
  


PH-MLV Socata TB-10 Tobago 1043 1990 
Martinair Flight 


Academy 
  


(PH-MLW) Socata TB-10 Tobago 1190 1990 
Martinair Flight 


Academy 
  


(PH-MLZ) Socata TB-20 Trinidad 1469 1992 
Martinair Flight 


Academy 
  


 


 


  



https://www.aironline.nl/weblog/2019/07/18/i-ohdb-socata-tb-20-trinidad-potentieel-nieuwe-leskist-martinair-flight-academy/
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Bijlage 2: Invoergegevens voor berekening van de geluidsruimte  


De geluidsruimte van GAE is berekend op basis van de prognose van GAE voor 2015 met 


onderstaande invoergegevens (bron: Aanwijzingsbesluit 2001 gelijk aan Omzettingsregeling 2010) 
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Bijlage 3:  


Opinie: De dictatuur van Airport Eelde 


Dagblad van het Noorden 23 juli 2020 


Liesbeth Annokkee • Rense Sinkgraven • 


 


Lesvliegtuigen van de KLM Flight Academy Eelde. Foto Archief Jaspar Moulijn 


In Noord-Groningen rommelt het niet alleen onder de grond, maar ook daarboven. De 
lesvluchten van de KLM Flight Academy (KFA) zijn een aanslag op de rust van het 
platteland. 


Zou het neerstorten? Het kleine vliegtuig sputtert, ronkt, sputtert nog wat tegen en zwijgt 
dan. 


Boven mij cirkelt een vliegtuigje, duidelijk zichtbaar en als ik zou zwaaien kan ik de piloot 
bijna zien grijnzen achter het raampje. Dan wordt de motor, met opnieuw veel luid gereutel, 
opgestart en maakt hij ronde drie. Boven het dorp, boven het land en boven mijn tuin. Al 
maanden voel ik mij bekeken. Het is raar wanneer er elk half uur van bovenaf op je wordt 
neergekeken. Maar minder vreemd nu ik begrijp wat er aan de hand is. 


Niet alleen de aarde trilt, zoals vorige week bij Loppersum, Siddeburen en Startenhuizen, 
maar ook de lucht boven het Hogeland. 
 


Lesvluchten 


Na verscheidene telefoontjes te hebben gepleegd kreeg ik het artikel op de site van Dagblad 
van het Noorden onder ogen waarin ik tot mijn ontzetting las over de lesvluchten die vanuit 


Airport Eelde worden georganiseerd door de KLM Flight Academy (KFA). Het gaat hier over 
50.000 vliegbewegingen op jaarbasis. Want na het debacle van Lelystad dreigt Airport Eelde 
het paradepaardje te worden van de KLM. Zoals directeur Bart de Vries van de KFA vol 
genoegen constateert: ‘Hier is volop ruimte om te vliegen!’ 



https://www.dvhn.nl/auteur/liesbeth-annokkee

https://www.dvhn.nl/auteur/rense-sinkgraven

https://www.dvhn.nl/drenthe/Groningen-Airport-Eelde-beleeft-in-juni-grootste-groei-sinds-jaren-met-dank-aan-de-lesvluchten-25837349.html
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Nul op rekest 


Blijkbaar maakt het de gemeente Tynaarlo niets uit dat de lessen plaatsvinden bovenin de 
provincie Groningen. Na een belletje met de gemeente Het Hogeland kreeg ik nul op rekest. 
Ze wisten daar van niets. Ook de gemeente Groningen gaf te kennen niet op de hoogte te 
zijn. Dat ik mij er maar beter bij neer kon leggen. ‘Het gaat om grote partijen immers’, zeiden 
ze. 


De jongeman die mijn telefoontje namens de KFA beantwoordde was buitengewoon eerlijk. 
‘Ja, dat zijn wij. Klopt, we oefenen in het gebied boven Winsum. Ja dat mag, dat is juridisch 
gezien correct, het is een laagvlieggebied, juist daar. Dat is al ruim tien jaar zo. Ja, ze 
oefenen het opnieuw opstarten. Ja klopt, dat doen we waar weinig mensen wonen. Ja, ik 
wens u sterkte, fijne dag.’ 
 


Hoofdpijndossier 


Klopt, ruimte genoeg hierboven, hier beneden en hier om ons heen. ‘Wat niet kapot is, kan 
nog kapot’, sprak eens een vriendin tegen mij. Dit is zeker van toepassing op alles in de 
provincie Groningen. Minister Cora van Nieuwenhuizen was ook verheugd. Zo, weer iets 
opgelost. De-ver-van-mijn-bed-show-Groningen. Het is toch al een hoofdpijndossier. 


Maar daarmee zijn we er niet. Baas Bart Schmeink wil Eelde opstoten in de vaart der 
volkeren. Er moet meer ruimte komen voor lesvluchten met straalvliegtuigen en groot 
verkeer. Eelde als groeibriljant van de luchtvaart. Is het straks zo dat heel Drenthe en 
Groningen moeten lijden onder de terreur van Eelde? Is dit democratie? Wordt ons iets 
gevraagd? Het is vliegtuigvervuiling in optima forma. De dictatuur van het Grote Geld. 


L.E. Annokkee en R. Sinkgraven wonen in Tinallinge 
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Bijlage 4:  


Vliegschool dient geen algemeen belang 


Dagblad van het Noorden 25-8-2020  


Frits Sibers • 


Een vliegschool op Eelde draagt niets bij aan het versterken van de noordelijke economie. 
De omwonenden zijn de dupe. 


Overal staan de meeste vliegtuigen aan de grond. Zo niet bij het vliegveld Eelde. Hier wordt 
volop gevlogen. Met lesvliegtuigen wel te verstaan. Alleen al in juni kwam het aantal 
lesvliegbewegingen uit op 2800. 


Bodemloze put 


Miljoenen euro’s van belastingbetalers werden er in dit vliegveld gestort. Een kansloos 
project, een bodemloze put. Willekeurig welke luchtvaarteconoom kan dit op een bierviltje 
voorrekenen. Maar ja, het behoorde tot de ‘essentiële infrastructuur’. Het werd nooit duidelijk 
gemaakt wat daarmee werd bedoeld. Misschien was het bijvoorbeeld essentieel om iedere 
passagier op de schaarse vakantievluchten met ruim 100 euro overheidsmiddelen te 
subsidiëren? 


Ellendig 


Maar eindelijk is het nu toch duidelijk geworden wat bedoeld werd met dat ‘essentiële 
infrastructuur’ ; blijkbaar het uitbreiden van het aantal lesvluchten. Het starten van nog een 


lawaai-instituut in een dichtbevolkte omgeving. Dit voorjaar is de Martinair vliegschool in z’n 
geheel van Lelystad naar Eelde verhuisd. Nog meer ellendige lesvliegtuigen. Ellendig: men 
beschikt nu over vijftien vliegtuigen met een gemiddelde leeftijd van meer dan 20 jaar, 
waaronder zeer lawaaiige modellen. Dat dit mogelijk is anno 2021. En de bijbehorende 
geluidsoverlast financieren wij ook nog eens zelf. 


Algemeen belang? 


De noordelijke aandeelhouders, onze bestuurders, kijken ernaar en laten het gebeuren. De 
provincies Drenthe en Groningen, de gemeenten Assen en Tynaarlo en tot voor kort de 
gemeente Groningen maken het mogelijk dat het dienen van het belang van weinigen ten 
koste gaat van gezonde leefomstandigheden en het welbevinden van velen. 


Van een algemeen belang is in de verste verte geen sprake. Op geen enkele wijze draagt de 
vliegschool bij aan het versterken van de noordelijke economie. Sterker nog, de vliegschool 
leidt piloten op terwijl op dit moment overal piloten worden ontslagen. 
Het zogenaamde geluids-potje van het mislukte vliegveld Eelde is leeg en daarom grijpen 
vliegscholen hun kans en menen zij dit potje vol te moeten vliegen met hun rondjes 
draaiende asociale geluidscircus. Daarvoor is het verschijnsel geluids-potje natuurlijk ook 
bedacht: het legaliseren van gekmakende geluidsoverlast. 


De bestuurders staan erbij en kijken er naar en laten het gebeuren. Het wingewest Noord-
Nederland kan immers prima gebruikt worden voor het dumpen van nog een vliegschool. 



https://www.dvhn.nl/auteur/frits-sibers
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Noorderlingen vinden het vliegtuigje kijken vast prachtig: dat die zware dingen in de lucht 
blijven! 


1 euro 


Het is nog erger. Nadat de gemeente Groningen er jarenlang miljoenen ingestopt heeft ( 
‘essentiële infrastructuur’), blijkt haar 26 procent aan aandelen nog maar 1 euro waard te 
zijn. Groningen verkocht de aandelen, 1 euro!, aan FB Oranjewoud. Jarenlang stop je 
miljoenen in een project, maar opeens is blijkbaar een kwart van de aandelen nog maar 1 
euro waard? Wat is hier aan de hand? 


Werd en wordt overheidsgeld hier rechtmatig en doelmatig besteed? Of is er sprake van 
verwijtbaar onbehoorlijk bestuur? 


En als honderd procent van de aandelen van dit vliegveld blijkbaar maar een waarde van 4 
euro vertegenwoordigt, moet dan niet de conclusie zijn dat het vliegveld niet levensvatbaar 
is? En zou dan niet eindelijk eens de stekker eruit getrokken moeten worden? Om 
vervolgens prachtige alternatieve plannen te maken voor die vele hectares grond die dan 
vrijkomen. Plannen die wel ten goede komen aan werkgelegenheid, duurzame economische 
groei, welvaart en welbevinden van de noorderlingen. 


Verkwanselen 


Bij FB Oranjewoud zijn ze natuurlijk ook niet gek. Voor 1 euro hebben ze 25 procent van 
dergelijke toekomstige alternatieven in handen. Ze wrijven zich in de handen. 


Ik hoop dat er nog raadsleden en gedeputeerden zijn die eindelijk eens de juiste conclusie 
trekken. En die vooral ook een halt toeroepen aan het verkwanselen van de belangen van 
de noordelijke burgers. Misschien dat de politieke partijen nog voor de verkiezingen van 
2021 ons duidelijkheid willen geven over de keuzes die ze maken en de belangen die ze 
dienen. 
  


Frits Sibers uit Glimmen is bioloog en werkzaam als docent en educatief ontwerper. 
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Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde 

'voor de kwaliteit van de leefomgeving'  

www.vole.nl 

 

 

Aan: de leden van Provinciale Staten van Drenthe en Groningen 

   Gemeenteraden van Assen en Tynaarlo 

Onnen, 9-9-2020 

RE: Luchtvaartscholen nemen geluidsruimte in na het mislukken van het 

investeringsscenario GAE: bewoners en recreatiesector zijn de dupe 

Het investeringsscenario voor luchthaven Eelde is mislukt. Het gevolg daarvan is dat de 

geluidsruimte1 wordt ‘vol gevlogen’ door de luchtvaartscholen. Deze lesvluchten geven extreme 

overlast voor de inwoners van de 10 dorpen rondom Eelde2 en zelfs ver daarbuiten. De noordelijk 

politiek besloot in 2017 om Groningen Airport Eelde (GAE) 46 miljoen euro subsidie te geven met als 

doel groot commercieel vliegverkeer aan te trekken. De luchthaven zou binnen een paar jaar 

rendabel zijn. Dat doel is achter de horizon verdwenen. In een poging GAE bestaansrecht te geven, 

krijgen de luchtvaartscholen nu alle ruimte met als gevolg extreme overlast voor de omwonenden. 

De noordelijke politiek is daar niet in gekend. Wij vragen u uitdrukkelijk hieraan een einde te maken. 

Voordat wij ons verzoek preciseren volgt eerst een toelichting en samenvatting van de problematiek. 

Recente ontwikkeling 

De opening van Lelystad Airport voor groot vliegverkeer staat weer op losse schroeven. De onzekere 

situatie was voor de Martinairvliegschool (MFA) de reden om naar Eelde te verhuizen. Op de website 

van GAE staat hierover: “Luchthaven Eelde heeft voldoende capaciteit en geluidsruimte waarbij de 

lesvluchten geen hinder veroorzaken voor ander verkeer“. 

Dit is een drogreden want zolang Lelystad niet gebruikt wordt voor groot verkeer is er voor de MFA 

voldoende ruimte. En als Lelystad open gaat duurt het nog jaren voordat de lesvluchten in de weg 

zitten. De Tweede Kamer noch de regionale volksvertegenwoordiging is geraadpleegd over dit 

ongewenste neveneffect. Terwijl dit grote negatieve gevolgen heeft voor de bevolking rondom 

Eelde. De MFA is gefuseerd met de KLM Luchtvaart School, beide 100% eigendom van de KLM.  

De hele dag irritant repeterend lawaai  

Figuur 1 geeft een illustratie van het irritante repeterend lawaai van vier lestoestellen die gelijktijdig 

in de lucht zijn en constant rondjes draaien. U moet hierbij bedenken dat de KLS met de 15 

lestoestellen en 60.000 vliegbewegingen per jaar de geluidsruimte kan en wil ‘vol vliegen’. 

Van de 15 lesvliegtuigen zijn 12 toestellen extreem lawaaiig. Zij variëren in leeftijd van 18 tot 30(!) 

jaar oud, met een gemiddelde leeftijd van meer dan 20 jaar (zie bijlage 1). De lestoestellen zijn 

                                                             
1  De geluidsruimte is de hoeveelheid lawaai die op het vliegveld gemaakt mag worden. De ruimte is 
bepaald op basis van het in 2010 geprognotiseerde vliegverkeer (de invoergegevens). Ieder jaar wordt op basis 
van het werkelijk gebruik berekend of GAE binnen deze ruimte is gebleven. 
 
2 Er liggen 10 dorpen in de directe omgeving van GAE: Yde (830), Donderen (450), Eelde (6.915), 
Paterswolde (3.730), Vries (4.015), Midlaren (320), Noordlaren (695), Glimmen (1.065), Onnen (674) en Haren 
(19.755): samen 38.000 inwoners 

http://www.vole.nl/
https://www.groningenairport.nl/actueel/kls
https://www.groningenairport.nl/actueel/kls
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brandstof slurpende vliegtuigen met veel uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. Met deze vervuilende 

toestellen worden desondanks veel vlieguren gemaakt. Wat het nog erger maakt: deze oude 

vliegtuigen gebruiken veel loodhoudende benzine. De gezondheidsschade hiervan is ernstig. 

 

Vergunde geluidsruimte is gedateerd en veel te ruim 

Luchthaven Eelde heeft heel veel geluidsruimte gekregen omdat er veel groot commercieel verkeer 

zou komen. GAE maakte de politiek wijs dat er 69.000 vliegbewegingen zouden komen (zie bijlage 2). 

De politiek stemde daarmee in omdat, zo werd beloofd, GAE uit de rode cijfers zou klimmen. Deze 

verwachtingen zijn nooit waargemaakt. Het waren slechts wensbeelden. Maar die wensbeelden 

werden wel - via het luchthavenbesluit- juridisch verankerd in geluidsruimte. De geluidsruimte is 

gebaseerd op de invoergegevens van het aanwijzingsbesluit uit 2001. Volgens die prognose zouden 

er vanaf 2015 ieder jaar 8054 vliegbewegingen zijn met grote toestellen. In werkelijkheid waren er 

volgens het CBS vorig jaar 1257. Dit jaar slechts een paar honderd. Het was nooit de bedoeling van 

de noordelijke politiek dat de geluidsruimte zou worden ‘vol gevlogen’ met lawaaiige en 

vervuilende lestoestellen waarvan het economisch nut voor de regio marginaal is. 

De instandhouding van GAE kost de samenleving meer dan 10 miljoen euro per jaar  

Het exploitatietekort van GAE is dit jaar - zonder de effecten van de coronacrisis- meer dan 5 

miljoen3 euro. De daling van het aantal vluchten en passagiers had zich al vorig jaar ingezet en werd 

versneld door het stoppen van de twee resterende lijndiensten in februari dit jaar. Er vertrekken nu 

nog slechts 2 vakantievluchten per week uitgevoerd door Transavia. Transavia heeft aangekondigd 

volgend jaar helemaal niet meer te vliegen vanaf Eelde. Het exploitatietekort van GAE loopt dit jaar 

(na aftrek van de NOW-subsidie) op tot 6 miljoen. Daar komt bij dat het Rijk opdraait voor de kosten 

van de luchtverkeersleiding van ± 4 miljoen euro (via de OGA4). De instandhouding van GAE kost de 

samenleving meer dan 10 miljoen euro per jaar. De enigen die hiervan profiteert is de KLS. De 

omgeving wordt opgezadeld met onevenredig veel overlast en luchtvervuiling. Ook de 

recreatiesector lijdt schade. 

Geluidschaduw  

De MFA-lesvluchten rond Lelystad Airport gaven nooit noemenswaardige klachten over overlast 

omdat rond de luchthaven geen dorpen liggen. Op figuur 3 is te zien dat de ‘geluidschaduw’ van het 

vliegen in het oefencircuit5 boven de Flevopolder niet over bebouwd gebied ligt. Dit in tegenstelling 

tot die dezelfde geluidschaduw (figuur 2 en 4) rond Eelde. De KLS veroorzaakt ernstige overlast voor 

de 38.000 inwoners van de tien dorpen rond Eelde6. Naast overlast voor inwoners ondervindt ook de 

toeristische sector in de kop van Drenthe (alleen in Tynaarlo en Noorderveld al goed voor 2000 

banen7) schade. Ook de rust in de landgoederenzone en de Natura-2000 gebieden (Drentsche Aa, 

Leekstermeer, en Zuidlaardermeer) wordt verstoord. Figuur 6 illustreert de geluidschaduw van de 

lesvluchten in circuits op de natuur en recreatiegebieden in de omgeving van Eelde. De lestoestellen 

                                                             
3 Hiervan komt 3 miljoen uit de NEDAB-subsidie van beide provincies en de gemeenten Assen en Tynaarlo. 
 
4 One Group of Airports (OGA) is een systematiek voor de verdeling van de kosten van de luchtverkeersleiding. 
Het komt erop neer dat Schiphol (voor 70% eigendom van het Rijk) voor de kosten van Eelde opdraait. 
 
5 Het vliegen in een circuit is het constant rondjes vliegen op slechts 200 à 300 meter hoogte. Tientallen 
rondjes achter elkaar vaak met meerdere vliegtuigen tegelijk, wat extreem veel overlast veroorzaakt vanwege 
het laagvliegen, het onverwacht gasgeven en het repeterende karakter.  

6 Zie voetnoot 2 
 
7 ‘Toerisme in Drenthe in beweging’, Ecorys 5-12-2016, blz. 11, in opdracht van Recreatieschap Drenthe. 

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/37478hvv/table?ts=1513678807702
https://www.groningenairport.nl/vluchtschema-3/timetable-zomerseizoen-2020
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vliegen echter ook ver buiten de circuits en zijn een aanslag op de rust van het platteland zoals moge 

blijken uit een stuk in Dagblad van het Noorden (bijlage 3). 

 

Toename klachten 

Sinds mei is het aantal klachten schrikbarend toegenomen. Het frustrerende hierbij is dat er geen 

wetten worden overtreden en dat klagen bij GAE, de KLS of het ‘klachtenloket’ van de Commissie 

Regionaal Overleg geen enkele zin heeft. De verantwoordelijken voor de overlast stellen zich op het 

standpunt dat het mag. Bewoners zijn ten einde raad en nemen hun toevlucht tot stukken in de 

krant zoals moge blijken uit bijlage 3 en 4.  

Overleg 

Onze vereniging van omwonenden heeft vele malen geprobeerd om in overleg met de directie van 

de KLS de ernstigste overlast terug te dringen. Het is volgens VOLE niet nodig om boven bebouwd 

gebied extreem veel geluid te produceren. De vliegscholen zouden stillere en schonere toestellen 

kunnen aanschaffen.  

De principiële vraag is echter of deze activiteiten wel thuishoren in een gebied met tienduizenden 

bewoners. Het gebied tussen Groningen en Assen is een relatief dichtbevolkt woonlandschap met 

internationaal erkende en beschermde natuurgebieden. 

Wij hebben de overlast ook aan de orde gesteld bij de directie van de KLM. Wij kregen te verstaan 

dat de KLS een zelfstandige onderneming is die haar eigen besluiten neemt. De KLS-directie vertelde 

ons dat de KLS van ‘nationaal belang’ is en dat “de BV Nederland een groot probleem heeft als er 

niet meer op Eelde gelest zou kunnen worden”. Dit geeft een inkijkje in het gedachtengoed van het 

management van de KLM/KLS. Men vindt zichzelf van ‘nationaal belang’ en rekening houden met de 

omgeving is niet nodig.  

Inkomsten zijn marginaal, economische betekenis is negatief 

De overlast van de vliegscholen staat in geen verhouding tot de economische of maatschappelijke 

betekenis van de KLS. Er is ook geen enkele reden (meer) waarom de vliegscholen op Eelde moeten 

vliegen. Natuurlijk probeert de GAE-directie haar bestaansrecht aan te tonen. In haar zienswijze op 

de luchtvaartnota schrijft zij bijvoorbeeld: “GAE is nu al onmisbaar (cursivering VOLE) als nationale 

opleidingsluchthaven en heeft in lijn met de marktvraag de ambitie daar lesverkeer met jet-

toestellen en groot lesverkeer aan toe te voegen“. 

De ‘nationale opleidingsluchthaven’ is niet onmisbaar en bovenal kun je op basis van inkomsten van 
de vliegscholen geen luchthaven exploiteren. De laatste 10 jaar waren de inkomsten uit havengelden 
voor GAE van de vliegscholen minder dan € 100.000 per jaar. Zelfs als dat zou verdrievoudigen vallen 
deze inkomsten in het niet bij het exploitatietekort. Ook door de schade aan leefklimaat en 
vervuiling is de economische betekenis negatief. Zonder een kosten-baten analyse en een 
milieueffectrapportage wordt de rechtsbescherming van de bewoners ondergeschikt gemaakt aan 
een marginaal belang van een private vliegschool. 
 

Alternatieven beschikbaar 
 

Het is niet meer van deze tijd om in een dichtbevolkt land vast te houden aan een nationale 

opleiding voor deze bij uitstek internationale sector. Ook andere landen en luchtvaart- 

maatschappijen doen dat niet. Veel grote Europese maatschappijen besteden hun opleiding uit aan 

bijvoorbeeld de European Flight Academy. Deze opleiding leidt piloten op voor een tiental 

luchtvaartmaatschappijen, waaronder Lufthansa, Swiss Airlines, Austrian Airlines, Eurowings, 

Brussels Airlines, Edelweiss Air. Ook EPTS aviation academy leidt piloten op voor onder anderen 

Transavia. Het praktijk deel vindt plaats in Lelystad of het buitenland. De pilotenmarkt is een 

https://www.european-flight-academy.com/en
https://epst.nl/nl/osm-aviation-academy/
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internationale markt. De instandhouding van vliegopleidingen is geen taak voor de overheid. Er is 

evenmin een noodzaak deze activiteiten in Eelde te behouden. En er is al helemaal geen reden een 

particuliere vliegschool met geld van de noordelijke overheden in stand te houden, zoals nu gebeurt.  

Samenvatting: 

 De noordelijke politiek heeft nooit ingestemd met het gebruik van GAE voor lesvluchten met 

verouderde en vervuilende toestellen die extreem veel overlast veroorzaken. Zij besloten 

publiek geld in de luchthaven te steken voor de bereikbaarheid van het Noorden. Daar is 

niets van terecht gekomen. 

 Een ongewenst neveneffect van de onzekerheid over de opening van luchthaven Lelystad 

voor groot vliegverkeer is de verhuizing van de Martinairvliegschool (MFA) naar Eelde. 

 De MFA is opgegaan in de KLS en veroorzaakt extreem veel overlast in de dorpen rond Eelde. 

De bewoners en recreatiesector zijn daarvan de dupe. 

 De vergunde geluidsruimte was nooit bedoeld voor het ‘vol vliegen’ met lawaaiige en 

vervuilende lestoestellen die geen enkel economische betekenis hebben voor de regio. 

 De recreatieve sector lijdt schade, het leefklimaat wordt aangetast en het milieu vervuild. De 

economische en maatschappelijke betekenis is negatief. 

 Het kost de samenleving 10 miljoen euro per jaar om GAE in stand te houden. De enigen die 

hiervan profiteren is de KLS. 

 De opbrengst van de vliegscholen voor de exploitatie van GAE is marginaal. Het is niet meer 

van deze tijd om een particuliere vliegschool met veel overheidsgeld te subsidiëren.  

 Het is niet meer van deze tijd om in een dicht bevolkt land vast te houden aan een nationale 

opleiding voor deze bij uitstek internationale sector. 

 Gesprekken met de KLM/KLS-directie over beperking van de hinder leverden niets op. 

 Er is geen enkele reden waarom de vliegscholen op Eelde gevestigd moeten zijn. Er zijn 

goede alternatieven, bijvoorbeeld de European Flight Academy. 

Wij verzoeken u in het belang van bewoners en recreatiesector: 

 Verwerp het plan om van Eelde een ‘opleidingsluchthaven’ te maken. Bewoners en 

recreatiesector ondervinden daarvan onevenredige veel overlast. De regio schiet er 

economisch niets mee op. De huidige subsidies zijn bedoeld voor bereikbaarheid, niet voor 

het aantrekken van ernstige overlast. 

 Draag GS op om de subsidies aan GAE te melden bij de Europese Commissie overeenkomstig 

de verplichting uit artikel 108 lid 3 VWEU. De subsidies voldoen niet langer aan de in 2016 

gestelde voorwaarden om ongeoorloofde staatsteun te voorkomen. 

 Bevorder dat de KLS wordt verplaatst naar een vliegveld (mogelijk in het buitenland) waar 

geen overlast wordt veroorzaakt, dan wel verplaats de vliegscholen naar Lelystad. 

 Maak een einde aan de overlast door de lesvliegtuigen die door de bewoners wordt ervaren 

als terreur. 

 

De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde 

Namens deze 

Jan Wittenberg,     Harold van Dijk, 

voorzitter      secretaris 

 
www.vole.nl 

https://www.european-flight-academy.com/en
https://ecer.minbuza.nl/ecer/dossiers/staatssteun/procedure.html
http://www.vole.nl/
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Figuur 1: Illustratie van vliegen in een circuit boven de dorpen omgeving Eelde 

Figuur 2: Het gebied waarin de overlast wordt ondervonden omgeving Eelde 

Figuur 3: Geluidschaduw lesvluchten in het circuit omgeving Lelystad 

Figuur 4: Geluidschaduw lesvluchten in het circuit omgeving Eelde 

Figuur 5: Illustratie van de ligging van luchthaven Eelde te midden natuur en recreatiegebieden 

Figuur 6: Geluidschaduw van lesvluchten in circuits op de omringende natuur en recreatiegebieden 

 

Bijlage 1: Samenstelling KLS-vloot (na de fusie met de MFA) 

Bijlage 2: Invoergegevens voor de berekening van de geluidsruimte 

Bijlage 3: Opinie: De dictatuur van Airport Eelde, Dagblad van het Noorden 23-7- 2020 

Bijlage 4: Vliegschool dient geen algemeen belang. Dagblad van het Noorden 25-8-2020  

 

 

 



6 
 

Figuur 1: Illustratie van vliegen in een circuit boven de dorpen omgeving Eelde 

 

Op een tropische zomerdag 11 augustus 2020 worden omwonenden gek van het contant 

circuitvliegen van zeer luidruchtige toestellen. 

bron: PrtSc van Flightradar 

Figuur 2: Het gebied waarin de overlast wordt ondervonden omgeving Eelde 

Het geluid van de lestoestellen straalt afhankelijk van de hoogte meer dan 1 kilometer uit naar de 

omgeving. Als een scherpe bocht wordt genomen veroorzaken de lestoestellen een jankend geluid.

bron: PrtSc van Flightradar bewerkt voor ligging geluidschaduw  
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Figuur 3: Geluidschaduw lesvluchten omgeving Lelystad  

 
Bron: Google Earth bewerkt voor ligging oefencircuits luchthaven Lelystad 

 

Figuur 4: Geluidschaduw lesvluchten omgeving luchthaven Eelde (zie ook figuur 5) 

 

 
Bron: Google Earth bewerkt voor ligging oefencircuits luchthaven Eelde 
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Figuur 5: Illustratie van de ligging van luchthaven Eelde te midden natuur en recreatiegebieden 

 

Luchthaven Eelde ligt te midden van de NNN-gebieden (groen op de kaart), de Natura 2000 

gebieden Nationaal Park Drentsche Aa en Zuidlaardermeergebied, het Unesco GEO Park en de 

landgoederen zone Eelde-Paterswolde. 

 
Bron: Geoportaal provincie Drenthe en Groningen, bewerkt voor ligging luchthaven Eelde 

 

 

Figuur 6: Geluidschaduw lesvluchten in circuits op de omringende natuur en recreatiegebieden 

 
Bron: Geoportaal provincie Drenthe en Groningen, bewerkt voor ligging oefencircuits luchthaven Eelde 
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Bijlage 1: Vloot van de KLS (na fusie met MFA) 

15 vliegtuigen waarvan 12 lesvliegtuigen variëren in leeftijd van 18 tot 30(!) jaar oud met een 

gemiddelde leeftijd van meer dan 20 jaar.  

Vlootoverzicht Martinair Flight Academy / KLM Flight Academy 

Registratie Type c/n Bouwjaar Gebruiker   

PH-DFE Socata TB-10 Tobago 429 1990 
Martinair Flight 

Academy 
  

PH-ESB Socata TB-10 Tobago 2117 2001 
Martinair Flight 

Academy 
  

PH-KFA 
Diamond DA 42NG 

Twin Star 
42.N138 2014 KLM Flight Academy   

PH-KLB 
Diamond DA 42NG 

Twin Star 
42.N373 2019 KLM Flight Academy   

PH-MFA 
Diamond DA 42NG 

Twin Star 
42.N009 2009 

Martinair Flight 
Academy 

  

PH-MLK Socata TB-20 Trinidad 2036 2001 
Martinair Flight 

Academy 
  

PH-MLL Socata TB-20 Trinidad 2038 2001 
Martinair Flight 

Academy 
  

PH-MLO Socata TB-10 Tobago 2087 2002 
Martinair Flight 

Academy 
  

PH-MLQ Socata TB-10 Tobago 2155 2002 
Martinair Flight 

Academy 
  

PH-MLR Socata TB-10 Tobago 2184 2002 
Martinair Flight 

Academy 
  

PH-MLS Socata TB-10 Tobago 2188 2002 
Martinair Flight 

Academy 
  

PH-MLU Socata TB-10 Tobago 2114 2001 
Martinair Flight 

Academy 
  

PH-MLV Socata TB-10 Tobago 1043 1990 
Martinair Flight 

Academy 
  

(PH-MLW) Socata TB-10 Tobago 1190 1990 
Martinair Flight 

Academy 
  

(PH-MLZ) Socata TB-20 Trinidad 1469 1992 
Martinair Flight 

Academy 
  

 

 

  

https://www.aironline.nl/weblog/2019/07/18/i-ohdb-socata-tb-20-trinidad-potentieel-nieuwe-leskist-martinair-flight-academy/
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Bijlage 2: Invoergegevens voor berekening van de geluidsruimte  

De geluidsruimte van GAE is berekend op basis van de prognose van GAE voor 2015 met 

onderstaande invoergegevens (bron: Aanwijzingsbesluit 2001 gelijk aan Omzettingsregeling 2010) 
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Bijlage 3:  

Opinie: De dictatuur van Airport Eelde 

Dagblad van het Noorden 23 juli 2020 

Liesbeth Annokkee • Rense Sinkgraven • 

 

Lesvliegtuigen van de KLM Flight Academy Eelde. Foto Archief Jaspar Moulijn 

In Noord-Groningen rommelt het niet alleen onder de grond, maar ook daarboven. De 
lesvluchten van de KLM Flight Academy (KFA) zijn een aanslag op de rust van het 
platteland. 

Zou het neerstorten? Het kleine vliegtuig sputtert, ronkt, sputtert nog wat tegen en zwijgt 
dan. 

Boven mij cirkelt een vliegtuigje, duidelijk zichtbaar en als ik zou zwaaien kan ik de piloot 
bijna zien grijnzen achter het raampje. Dan wordt de motor, met opnieuw veel luid gereutel, 
opgestart en maakt hij ronde drie. Boven het dorp, boven het land en boven mijn tuin. Al 
maanden voel ik mij bekeken. Het is raar wanneer er elk half uur van bovenaf op je wordt 
neergekeken. Maar minder vreemd nu ik begrijp wat er aan de hand is. 

Niet alleen de aarde trilt, zoals vorige week bij Loppersum, Siddeburen en Startenhuizen, 
maar ook de lucht boven het Hogeland. 
 

Lesvluchten 

Na verscheidene telefoontjes te hebben gepleegd kreeg ik het artikel op de site van Dagblad 
van het Noorden onder ogen waarin ik tot mijn ontzetting las over de lesvluchten die vanuit 

Airport Eelde worden georganiseerd door de KLM Flight Academy (KFA). Het gaat hier over 
50.000 vliegbewegingen op jaarbasis. Want na het debacle van Lelystad dreigt Airport Eelde 
het paradepaardje te worden van de KLM. Zoals directeur Bart de Vries van de KFA vol 
genoegen constateert: ‘Hier is volop ruimte om te vliegen!’ 

https://www.dvhn.nl/auteur/liesbeth-annokkee
https://www.dvhn.nl/auteur/rense-sinkgraven
https://www.dvhn.nl/drenthe/Groningen-Airport-Eelde-beleeft-in-juni-grootste-groei-sinds-jaren-met-dank-aan-de-lesvluchten-25837349.html
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Nul op rekest 

Blijkbaar maakt het de gemeente Tynaarlo niets uit dat de lessen plaatsvinden bovenin de 
provincie Groningen. Na een belletje met de gemeente Het Hogeland kreeg ik nul op rekest. 
Ze wisten daar van niets. Ook de gemeente Groningen gaf te kennen niet op de hoogte te 
zijn. Dat ik mij er maar beter bij neer kon leggen. ‘Het gaat om grote partijen immers’, zeiden 
ze. 

De jongeman die mijn telefoontje namens de KFA beantwoordde was buitengewoon eerlijk. 
‘Ja, dat zijn wij. Klopt, we oefenen in het gebied boven Winsum. Ja dat mag, dat is juridisch 
gezien correct, het is een laagvlieggebied, juist daar. Dat is al ruim tien jaar zo. Ja, ze 
oefenen het opnieuw opstarten. Ja klopt, dat doen we waar weinig mensen wonen. Ja, ik 
wens u sterkte, fijne dag.’ 
 

Hoofdpijndossier 

Klopt, ruimte genoeg hierboven, hier beneden en hier om ons heen. ‘Wat niet kapot is, kan 
nog kapot’, sprak eens een vriendin tegen mij. Dit is zeker van toepassing op alles in de 
provincie Groningen. Minister Cora van Nieuwenhuizen was ook verheugd. Zo, weer iets 
opgelost. De-ver-van-mijn-bed-show-Groningen. Het is toch al een hoofdpijndossier. 

Maar daarmee zijn we er niet. Baas Bart Schmeink wil Eelde opstoten in de vaart der 
volkeren. Er moet meer ruimte komen voor lesvluchten met straalvliegtuigen en groot 
verkeer. Eelde als groeibriljant van de luchtvaart. Is het straks zo dat heel Drenthe en 
Groningen moeten lijden onder de terreur van Eelde? Is dit democratie? Wordt ons iets 
gevraagd? Het is vliegtuigvervuiling in optima forma. De dictatuur van het Grote Geld. 

L.E. Annokkee en R. Sinkgraven wonen in Tinallinge 
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Bijlage 4:  

Vliegschool dient geen algemeen belang 

Dagblad van het Noorden 25-8-2020  

Frits Sibers • 

Een vliegschool op Eelde draagt niets bij aan het versterken van de noordelijke economie. 
De omwonenden zijn de dupe. 

Overal staan de meeste vliegtuigen aan de grond. Zo niet bij het vliegveld Eelde. Hier wordt 
volop gevlogen. Met lesvliegtuigen wel te verstaan. Alleen al in juni kwam het aantal 
lesvliegbewegingen uit op 2800. 

Bodemloze put 

Miljoenen euro’s van belastingbetalers werden er in dit vliegveld gestort. Een kansloos 
project, een bodemloze put. Willekeurig welke luchtvaarteconoom kan dit op een bierviltje 
voorrekenen. Maar ja, het behoorde tot de ‘essentiële infrastructuur’. Het werd nooit duidelijk 
gemaakt wat daarmee werd bedoeld. Misschien was het bijvoorbeeld essentieel om iedere 
passagier op de schaarse vakantievluchten met ruim 100 euro overheidsmiddelen te 
subsidiëren? 

Ellendig 

Maar eindelijk is het nu toch duidelijk geworden wat bedoeld werd met dat ‘essentiële 
infrastructuur’ ; blijkbaar het uitbreiden van het aantal lesvluchten. Het starten van nog een 

lawaai-instituut in een dichtbevolkte omgeving. Dit voorjaar is de Martinair vliegschool in z’n 
geheel van Lelystad naar Eelde verhuisd. Nog meer ellendige lesvliegtuigen. Ellendig: men 
beschikt nu over vijftien vliegtuigen met een gemiddelde leeftijd van meer dan 20 jaar, 
waaronder zeer lawaaiige modellen. Dat dit mogelijk is anno 2021. En de bijbehorende 
geluidsoverlast financieren wij ook nog eens zelf. 

Algemeen belang? 

De noordelijke aandeelhouders, onze bestuurders, kijken ernaar en laten het gebeuren. De 
provincies Drenthe en Groningen, de gemeenten Assen en Tynaarlo en tot voor kort de 
gemeente Groningen maken het mogelijk dat het dienen van het belang van weinigen ten 
koste gaat van gezonde leefomstandigheden en het welbevinden van velen. 

Van een algemeen belang is in de verste verte geen sprake. Op geen enkele wijze draagt de 
vliegschool bij aan het versterken van de noordelijke economie. Sterker nog, de vliegschool 
leidt piloten op terwijl op dit moment overal piloten worden ontslagen. 
Het zogenaamde geluids-potje van het mislukte vliegveld Eelde is leeg en daarom grijpen 
vliegscholen hun kans en menen zij dit potje vol te moeten vliegen met hun rondjes 
draaiende asociale geluidscircus. Daarvoor is het verschijnsel geluids-potje natuurlijk ook 
bedacht: het legaliseren van gekmakende geluidsoverlast. 

De bestuurders staan erbij en kijken er naar en laten het gebeuren. Het wingewest Noord-
Nederland kan immers prima gebruikt worden voor het dumpen van nog een vliegschool. 

https://www.dvhn.nl/auteur/frits-sibers
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Noorderlingen vinden het vliegtuigje kijken vast prachtig: dat die zware dingen in de lucht 
blijven! 

1 euro 

Het is nog erger. Nadat de gemeente Groningen er jarenlang miljoenen ingestopt heeft ( 
‘essentiële infrastructuur’), blijkt haar 26 procent aan aandelen nog maar 1 euro waard te 
zijn. Groningen verkocht de aandelen, 1 euro!, aan FB Oranjewoud. Jarenlang stop je 
miljoenen in een project, maar opeens is blijkbaar een kwart van de aandelen nog maar 1 
euro waard? Wat is hier aan de hand? 

Werd en wordt overheidsgeld hier rechtmatig en doelmatig besteed? Of is er sprake van 
verwijtbaar onbehoorlijk bestuur? 

En als honderd procent van de aandelen van dit vliegveld blijkbaar maar een waarde van 4 
euro vertegenwoordigt, moet dan niet de conclusie zijn dat het vliegveld niet levensvatbaar 
is? En zou dan niet eindelijk eens de stekker eruit getrokken moeten worden? Om 
vervolgens prachtige alternatieve plannen te maken voor die vele hectares grond die dan 
vrijkomen. Plannen die wel ten goede komen aan werkgelegenheid, duurzame economische 
groei, welvaart en welbevinden van de noorderlingen. 

Verkwanselen 

Bij FB Oranjewoud zijn ze natuurlijk ook niet gek. Voor 1 euro hebben ze 25 procent van 
dergelijke toekomstige alternatieven in handen. Ze wrijven zich in de handen. 

Ik hoop dat er nog raadsleden en gedeputeerden zijn die eindelijk eens de juiste conclusie 
trekken. En die vooral ook een halt toeroepen aan het verkwanselen van de belangen van 
de noordelijke burgers. Misschien dat de politieke partijen nog voor de verkiezingen van 
2021 ons duidelijkheid willen geven over de keuzes die ze maken en de belangen die ze 
dienen. 
  

Frits Sibers uit Glimmen is bioloog en werkzaam als docent en educatief ontwerper. 
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