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Op Vliegbasis Woensdrecht worden al Chinook-helikopters gemodificeerd voor de
luchtmacht en onderhouden. Vanaf september komen deze en andere heli's van de basis in
Gilze-Rijen, zoals Apaches en Cougars, ook oefenen bij Hoogerheide. © Ministerie van
Defensie

Heli's doen ‘s maandags
avondoefeningen op Vliegbasis
Woensdrecht: ‘Zal even wennen
zijn’
HOOGERHEIDE - Vanaf september komen er elke maandagavond
Chinook-, Apache- of Cougar-helikopters oefenen op Vliegbasis
Woensdrecht. ,,Dat wordt even wennen voor de omgeving", beseft
kolonel Ellen Meeuwsen.
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Verwacht geen Vietnamtaferelen boven de Zuidwesthoek. Zo druk of
spannend wordt het niet wanneer vanaf 6 september wekelijks op maandag
van 19.00 tot 22.00 uur één of meerdere toestellen van het Defensie
Helikopter Commando (DHC) in Gilze-Rijen komen trainen op de
luchtmachtbasis bij Hoogerheide.
,,Maar mensen zullen wel merken dat het anders klinkt dan onze PC-7lesvliegtuigen", vertelt Ellen Meeuwsen-Scholten, sinds februari
commandant van Vliegbasis Woensdrecht. ,,Een helikopter maakt een
zwaarder geluid en is ook minder snel weg dan een PC-7. Maar we
verwachten geen grote aantallen.”

Een helikopter maakt een zwaarder geluid en is
ook minder snel weg dan een PC-7-lesvliegtuig.
Maar we verwachten geen grote aantallen
Ellen Meeuwsen, commandant Vliegbasis WoensdrechtObserveren

en beveiligen

Het kan gaan om een enkele Chinook, de transportheli met zijn twee
rotorbladen. ,,Apaches zullen vaker met zijn tweeën zijn. Als
gevechtshelikopters oefenen ze in het observeren, of in het beveiligen van
een Cougar, die zowel materieel als mensen kan vervoeren. Maar ze

komen niet in één keer met zijn allen. En soms wellicht ook een maandag
niet.”

Kolonel Ellen Meeuwsen-Scholten is sinds februari 2021 commandant van de KMSL
Vliegbasis Woensdrecht. © Pix4Profs/Tonny Presser

De heli’s stijgen op in Gilze-Rijen en komen op en rond de Woensdrechtse
baan circuitvliegen. ,,Dus tactische manoeuvres uitvoeren op diverse
hoogtes, procedures oefenen, een plek naderen en weer vertrekken,
verticaal landen. Om tien uur 's avonds keren ze terug naar Gilze.”
Twee zaken stonden voor Meeuwsen voorop toen het DHC knijp kwam te
zitten qua oefencapaciteit: haar collega's helpen én haar buren sparen.
,,Avondvliegen is voor Woensdrecht niet gebruikelijk. Dus heb ik Gilze
gemeld dat we hen graag faciliteren, maar dat ik ook oog moet hebben voor
onze omgeving, dus dat we het houden bij één avond per week.”

Ik wil Gilze graag faciliteren, maar moet ook oog
hebben voor onze omgeving, dus dat we het
houden bij één avond per week
Ellen Meeuwsen, commandant Vliegbasis Woensdrecht

Om wereldwijd ingezet te kunnen worden, moet de luchtmacht voldoende
oefenuren maken. ,,Zeker bij schemering, want in missiegebied land je

maar zelden op een verlichte baan of in een stad. Zelf heb ik in Afghanistan
een landing in het donker meegemaakt met een Cougar. Zoiets specifieks
moet je echt trainen.”
Geluidsgrenzen
Corona beperkt de opties om dat in het buitenland te doen. ,,Al komt dat
mondjesmaat weer op gang.” Maar ook in eigen land zijn er beperkingen.
,,Elke basis heeft grenzen qua geluid dat mag worden gemaakt. Gilze-Rijen
kan er niet veel meer bij hebben. Maar we zijn één luchtmacht, dus zochten
we als basiscommandanten onderling een oplossing.”

Apache-gevechtshelikopters komen, zoals deze na uitzending naar Mali, al naar
Vliegbasis Woensdrecht voor onderhoud. Vanaf september kunnen ze er op
maandagavond ook komen oefenen. © Geert Nijland

Volkel en Eindhoven zitten al vrijwel vol qua geluidsruimte, Leeuwarden
door de F-35-straaljagers ook. ,,Op Woensdrecht hebben we naar
verhouding nog de meeste rek, dus bieden we de maandagavond aan.
Maar ook niet meer dan dat, met het oog op de omgeving.”
Buren die zich daarvoor hebben aangemeld worden via een mailing op de
hoogte gehouden van de trainingen, de vliegbasis bericht erover via haar

social mediakanalen en ook de gemeente Woensdrecht gaat haar inwoners
informeren. Wie hinder ervaart, kan dat melden bij de
geluidsklachtencommissie COVM, die beoordeelt of oefenende militairen
zich aan de regels houden.
Zweefvliegers leveren één avond in
Ook medegebruikers van Vliegbasis Woensdrecht zijn op de hoogte. ,,We
houden genoeg geluidsruimte over voor Fokker Techniek en andere
bedrijven op Aviolanda die de startbaan nodig hebben. Het Dutch Drone
Centre kan op woensdag de lucht in. De zweefvliegclub levert de maandag
in, maar kan wel de rest van de week 's avonds terecht, plus op zaterdag
en zondag.”

We houden genoeg geluidsruimte over voor
Fokker en andere bedrijven op Aviolanda. Het
Dutch Drone Centre kan op woensdag de lucht
in
Kolonel Ellen Meeuwsen

Voor de verkeerstoren en de brandweerpost worden nu personeelsroosters
opgesteld. ,,Mensen worden ook inhoudelijk voorbereid. Helikopters volgen
toch andere patronen dan onze lesvliegtuigen.”
Juist vanwege de trainingswaarde in het schemerdonker starten de
oefenvluchten in september en lopen in principe tot 1 april door. ,,Er is geen
einddatum bepaald. Het valt nog niet te voorspellen hoe de oefensituatie en
geluidsruimtes zich ontwikkelen. We gaan kijken hoe het bevalt", aldus
Meeuwsen.
,,Ik verwacht wel dat mensen denken: ‘Hé, dit is anders'. Maar ik hoop ook
dat ze voor die ene avond in de week het bredere belang zien van een
goed geoefende luchtmacht die wereldwijd haar taken kan vervullen. Ik vind
echt dat we dat moeten faciliteren, zonder onze ogen te sluiten voor het
belang van de omgeving.”

Lesvliegtuigen in 2022 naar Gilze bij renovatie baan Woensdrecht
HOOGERHEIDE - Voor wat, hoort wat. Vliegbasis Woensdrecht ontvangt vanaf
september helikopters uit Gilze-Rijen voor avondvluchten, maar mag volgend
jaar lesvliegtuigen bij de collega's stallen.
De Gilzer basis stuurt de heli's bij de ‘buren’ op oefening omdat de eigen
geluidsgrenzen zijn bereikt, maar pleegt deze zomer ook groot onderhoud aan de
startbaan. Dat geeft overdag al extra helikopterbewegingen op Volkel en
Woensdrecht.
,,Maar we merken er minder van dan verwacht, ook qua klachten”, zegt de
Woensdrechtse commandant Ellen Meeuwsen. In 2022 zijn de rollen omgekeerd,
dan krijgt haar baan nieuwe top- en onderlagen. ,,Die renovatie start in kwartaal twee
en duurt zeker twee maanden. Onze dertien PC-7-lestoestellen en de mensen van
de opleiding worden dan tijdelijk in Gilze gestationeerd.”
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