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Geachte omwonende,

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 juni 2008  
worden op de Vliegbasis Leeuwar-
den de Open Dagen van de Konink- 
lijke Luchtmacht gehouden. Tijdens 
deze dagen is er naast een vliegshow 
ook een grote tentoonstelling. Op deze 
tentoonstelling kan de bezoeker een 
kijkje nemen in de wereld van Defen-
sie en specifiek de Koninklijke Lucht-
macht. Allereerst wil de vliegbasis u als 
omwonende hier dan ook graag voor 
uitnodigen.

Omwonenden willen we bij dit grootse 
evenement graag betrekken en daarom 
informeren over de laatste stand van 
zaken. 

Waarom Vliegbasis 
Leeuwarden 

Nog geen twee jaar geleden was de Vlieg-
basis Leeuwarden eveneens de thuisbasis 
voor de Open Dagen. Normaal gespro-
ken wordt er om de drie jaar gerouleerd 
tussen de diverse vliegbases. Echter is 
op Vliegbasis Gilze Rijen een baanreno-
vatie gaande, is de Vliegbasis Twenthe 
gesloten en was Vliegbasis Volkel vorig 
jaar de aangewezen basis. Vandaar dat 
ik u wederom op Leeuwarden mag  
verwelkomen.

Vooroefenen

In de week voorafgaand aan de Open 
Dagen arriveren de verschillende deelne-
mers op de vliegbasis. Ook wordt deze 
week gebruikt om vliegdemonstraties te 
oefenen. Op zondag 22 juni is de vlieg-
basis tussen 12.00 en 14.00 uur open-
gesteld voor vertrekkende vliegtuigen. 
Kortom, er vindt in deze week een ver-
hoogd aantal vliegactiviteiten plaats. 

Bereikbaarheid 

Jaarlijks komen vele bezoekers en 
luchtvaartenthousiasten naar de Open 
Dagen, dit betekent een vergrote ver-
keersstroom naar de stad Leeuwarden. 

Om de verkeersdrukte te beperken rij-
den er vanaf het Centraal Station gratis 
bussen en bezoekers wordt aangeraden 
om gebruik te maken van het Openbaar 
Vervoer. 

Om voldoende parkeergelegenheid te 
creëren worden wegen afgesloten. Op  
vrijdag en zaterdag wordt in beide 
richtingen de A31 tussen Dronrijp en 
Marssum afgesloten. Echter de parallel-
wegen zijn wel toegankelijk. 

Daarnaast wordt op de zaterdag de  
N-355 (noordzijde) van Hardegarijp 
naar Leeuwarden afgesloten. De andere  
rijrichting (zuidzijde) wordt gebruikt 
voor tweerichtingsverkeer. Andere par-
keerlocaties zijn deze dagen het WTC, 
It Noarderfjild in Stiens en de Kleine 
Wielen.

In de directe nabijheid van de vliegba-
sis is geen parkeergelegenheid aanwezig. 
Het is niet toegestaan om te parkeren 
op de parallelweg tussen de vliegbasis en  
Jelsum. 

Openluchtconcert!

Voor omwonenden van de vliegbasis 
wordt er op zaterdag 14 juni een open-
luchtconcert gegeven door de Konink-
lijke Luchtmacht Kapel. Op het terrein  
van Dekemastate in Jelsum kunt u voor 
slechts 5 euro p.p. genieten van een fan-
tastische avond vol muziek. Kijk voor 
meer informatie op: http://www.lucht-
machtkapel.nl/agenda  (op=op).
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Op www.luchtmacht.nl vindt u de link 
naar de Open Dagen website. Hier treft 
u veel informatie aan dat een bezoek 
meer dan waard maakt. 

Graag doen we een beroep op uw be-
grip en geduld voor een veilig en goed  
verloop van de Open Dagen. 

Met een hartelijke groet,

Commandant Vliegbasis Leeuwarden,

Anton den Drijver
Kolonel - Vlieger


