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Vliegbasis Eindhoven is de thuisbasis voor transportvliegtuigen van
Defensie, daarnaast fungeert de vliegbasis als uitwijkbasis voor
jachtvliegtuigen (zoals F-16’s) en/of helikopters. Om goed
voorbereid te zijn op deze taak, wordt een aantal keer per jaar
jachtvliegtuigen en/of helikopters tijdelijk op vliegbasis Eindhoven
gestationeerd. Van 06 december t/m 16 december (6 december
aankomst, 9 december start vliegprogramma) zijn F-16’s te gast op
vliegbasis Eindhoven. Op de vliegbasis worden onder andere de
infrastructuur en de logistieke keten getest. Daarnaast krijgt het
personeel van de vliegbasis, denk hierbij o.a. aan brandweer,
luchtverkeersleiding en bewaking, de gelegenheid ervaring op te
doen met andere vliegtuigen.
Ook voor het personeel van de bezoekende eenheid biedt de
tijdelijke stationering veel kansen om ervaring op te doen. Vliegers
oefenen in het landen, taxiën en opstijgen vanaf een ander
vliegveld dan dat zij gewend zijn. Technisch en logistiek personeel
doet ervaring op in het werken zoals tijdens een uitzending of
oefening in het buitenland. De grote vraag is; wat neem je mee of
heb je nodig om de vliegtuigen te onderhouden op zo’n andere
locatie.
• Vliegprogramma 2 x per dag 8 stuks (2 F-16’s staan reserve)
• 10 F-16’s
• Vliegtuigen zijn niet bewapend
• Vliegtuigen hebben chaff/flare aan boord. Dit zijn middelen om
zichzelf te beschermen tegen raketten. Chaff is zilverfolie waarmee
een radar wordt verstoord, flare is een lichtkogel dat door de grote
hitte een warmtezoekende radar verstoord.
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• Op maandag tot en met donderdag kan tot 22.45u worden
gevlogen.
In dezelfde periode is ook de traumahelikopter te gast op vliegbasis
Eindhoven, de helikopter neemt geen deel aan het vliegprogramma
van de F-16’s. Vanaf 18.00u wordt de helikopter vanaf vliegbasis
Volkel ingezet.
Meer informatie over F-16’s kunt u vinden op:
https://www.defensie.nl/organisatie/luchtmacht/materieel/vliegtuig
en-en-helikopters/f-16
Meer informatie over het vliegverkeer rond vliegbasis Eindhoven en
Eindhoven Airport kunt u vinden op:
http://samenopdehoogte.nl/

///////// Einde persbericht ///////////
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