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• Kustwachttaken binnenkort gestopt 

Met twee Dornier-228 toestellen verzorgen vliegers van het 334 squadron vanaf Schiphol-Oost  de 

patrouillevluchten voor Kustwacht Nederland. Tijdens de vluchten langs de Nederlandse kust wordt 

scheepvaart gecontroleerd, visserijinspectie uitgevoerd en worden verontreinigingen 

(olie/chemicaliën) opgespoord en geidentificeerd. In samenwerking met reddingshelikopters worden 

zoek- en reddingsvluchten gevlogen. Met de introductie van twee nieuwe toestellen van het type 

Dash-8 komt de taak voor Defensie eind dit jaar te vervallen.  



                 

Dash-8 op Schiphol 

Ten opzichte van de voorganger kan de Dash-8 langer vlieger. Ook beschikt het toestel over een 

radar waarmee dag en nacht een snel overzicht kan worden gemaakt van de scheepvaart. Door 

middel van een luik, een ‘drop hatch’, kan de bemanning een reddingsvlot, rookmarkeerders en 

boeien uit het toestel werpen.  

De Kustwacht least de toestellen van ISR Support Europe. Dat consortium levert de vliegers en het 

onderhoudspersoneel. De luchtwaarnemers zijn en blijven afkomstig van Rijkswaterstaat, Douane, 

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit of de Koninklijke Marechaussee waarvan er altijd twee 

meevliegen.  

 

 MRTT actief aan de andere kant van de wereld 

Op 15 augustus vertrokken 3 MRTT tanker- en transportvliegtuigen met 6 Eurofighter 

gevechtsvliegtuigen van de Duitse luchtmacht voor oefening Rapid Pacific 2022 en oefening Pitch 

Black naar Singapore en vervolgens Australië en Japan. Aan oefening Pitch Black in Australië nemen 

ruim 100 vliegtuigen uit 17 landen deel. Binnenkort zijn alle deelnemende toestellen weer terug op 

hun thuisbasis. Voor MRTT toestellen is dit vliegbasis Eindhoven en het vliegveld bij Keulen. 



          

 

MRTT vliegt langs de Australische rots Uluru, ook wel bekend als Ayers Rock 

 

 Koning bezoekt vliegbasis Eindhoven en vliegt mee 

 

Commandant Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal Dennis Luyt, stelt kolonel Jurgen van de Biezen (commandant MMU) 

voor aan de koning. Links kolonel Jorrit de Gruijter, commandant vliegbasis Eindhoven. 



Koning Willem-Alexander heeft woensdag 5 november de vliegbasis bezocht en vloog mee met een 

MRTT-tankvliegtuig voor een oefening boven de Waddenzee. 

 

De koning ziet toe hoe tijdens de vlucht F-16’s, F-35’s en Eurofighters worden getankt 

Tijdens het bezoek werd de koning bijgepraat over de multinationale samenwerking en sprak hij met 

het personeel. Vliegbasis Eindhoven is de thuisbasis van het samenwerkingsverband van België, 

Duitsland, Luxemburg, Noorwegen en Tsjechië. Naast de koning waren verslaggevers van onder 

andere het Eindhovens Dagblad en Omroep Brabant aan boord van het toestel. 

 

 Concert Orkest Koninklijke Luchtmacht 

Luchthaven Eindhoven bestaat 90 jaar. Deze mijlpaal is op 23 september gevierd met het aanbieden 

van een concert van het Orkest Koninklijke Luchtmacht - https://orkestklu.nl - aan de omgeving van 

de luchthaven.  

  

Omwonenden weten ook op de fiets de weg naar de passagiersterminal te vinden 

https://orkestklu.nl/


In de passagiersterminal van vliegbasis Eindhoven waren 500 plaatsen beschikbaar. Er was grote 

belangstelling voor het concert waardoor de gratis kaarten vrij snel van de hand gingen. 

 

Orkest Koninklijke Luchtmacht; 48 conservatorium geschoolde musici 

In zijn slotwoord benadrukte de commandant van de vliegbasis, kolonel Jorrit de Gruijter,  het belang 

van samenwerken; voor een muzikant, een militair maar ook voor een luchthaven. Een dirigent stemt 

af met het orkest en de solisten, militairen bereiden samen een opdracht voor en voeren deze uit,  

een luchthaven luistert en praat met de omgeving. 

 

Het orkest stond onder leiding van gastdirigent Jasper Staps met zang van William Kersten en Natasja den Toom.                

Het concert werd aangeboden door Vliegbasis Eindhoven, Eindhoven Airport N.V. en de Eindhovense 

Aeroclub Motorvliegen.  

 



 Wandelroute 90 jaar Luchthaven Eindhoven 

 

Startpunt van de route 

Wandel door de historie van de luchthaven, langs negen panelen met foto’s en informatie die staan 

opgesteld in de omgeving van de luchthaven. Scan de QR codes en beleef de geschiedenis van de 

luchthaven. De wandeling start bij lunchroom ‘Echt Welschap’ en eindigt op het voorterrein van 

Eindhoven Airport.  

 

• Terugblik oefening Falcon Leap – herdenking Market Garden 

Begin september is op de vliegbasis oefening Falcon Leap gehouden. Deze internationale 

paraoefening wordt georganiseerd door 11 LMB van de Koninklijke Landmacht. Tijdens de eerste 

week werd vracht gedropt, de tweede week stond in het teken van het droppen van parachutisten 

en aansluitend de herdenkingssprong operatie Market Garden. Tijdens de oefening werden 

vliegtuigen ingezet uit onder andere Nederland, Polen, Roemenie, het Verenigd Koninkrijk, Italie en 

de Verenigde Staten. Gedurende de oefening werd door de vliegtuigen op een lage hoogte gevlogen 

naar oefenlocaties in Belgie en Nederland.  

Wij begrijpen dat niet iedereen vliegtuigen en het geluid daarvan mooi vindt. Op Twitter ontvingen 

wij veel positieve reacties.  

 



 

 

Indien u hinder ondervindt van onze vliegbewegingen kunt u een melding hiervan maken via 

www.samenopdehoogte.nl  Op deze website vindt u ook informatie over het Luchthaven Eindhoven 

Overleg. Informatie over vliegbewegingen/oefeningen van de luchtmacht kunt u vinden op 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen  

 

 Laatste rustplaats in Nijmegen voor Britse en Canadese vliegers 

Eind september zijn de stoffelijke resten van 7 Britse en 2 Canadese vliegers uit de Tweede 

Wereldoorlog herbegraven op het Jonkerbos War Cemetery in Nijmegen. Een van de vliegers crashte 

op 26 september 1944 in Eefde tijdens operatie Market Garden. Zijn Hawker Typhoon MN582 was 

boven Apeldoorn aangevallen. Het wrak is met andere wrakken de afgelopen jaren geborgen door 

een vliegtuigbergingsteam van Defensie, geleid door de Koninklijke Luchtmacht. De Bergings- en 

Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) verzorgde de berging en identificatie van de 

stoffelijke resten. 

http://www.samenopdehoogte.nl/
https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen


 

Militairen van de Royal Air Force brengen een in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde collega naar zijn laatste rustplaats 

Commandant BIDKL Geert Jonker is blij dat de geallieerde vliegers alsnog een eervolle begrafenis 

krijgen. “Defensie ziet het bergen en identificeren van vermisten uit de Tweede Wereldoorlog nog 

altijd als zorgplicht en ereschuld. Dit is wel het minste dat wij kunnen terugdoen voor het offer dat zij 

voor onze vrijheid hebben gebracht.” 

 

 Kalender 

3 november afsluiting vliegoperaties voor de Kustwacht  

6 t/m 18 december oefening Orange Bull vanaf vliegbasis Eindhoven 

Meer informatie over oefening Orange Bull verschijnt in een volgende nieuwsbrief en op Twitter van 

de vliegbasis @VlbEindhoven. 

 


