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VLIEGBASIS DE PEEL 
Het is 1 juli 1994. Strak staat het GGW-personeel, waaronder ikzelf, opgelijnd op de westelijke baankop 
van de vliegbasis De Peel. Vanuit het zuiden naderen vier F-16’s van 306 squadron die nog éénmaal een 
groet brengen aan deze luchtmachtbasis op de grens van Brabant en Limburg. Hierna volgt de ceremo-

nie waarbij de vliegbasis officieel wordt overgedragen aan de Groep Geleide Wapens. Buiten dat 306 
regelmatig vanaf De Peel vloog was me op dat moment weinig bekend van deze slapende basis. Wan-
neer al het GGW later dat jaar het boekje 'Van Meerselsche Peel tot Groep Geleide Wapens De Peel', 
geschreven door dhr. R.H. Wildekamp, ontvangen is mijn nieuwsgierigheid gewekt. De lezer van het 

boekje wordt meegevoerd door de geschiedenis van de vliegbasis De Peel en zijn directe omgeving. In 
dit artikel zijn met toestemming van de schrijver diverse passages uit dit boekje verwerkt, aangevuld 

met spotterstechnische informatie. 
 

AANLEG VLIEGBASIS DE PEEL 
Vrij spoedig na de oprichting van de NAVO, op 4 april 
1949, werd door de NAVO een infrastructuurplan 
ontworpen dat voor Nederland voorzag in 21 vliegvel-
den. Enkele daarvan konden een zogenaamde Rede-
ployment Airfield status krijgen, wat inhield dat ze in 
tijden van dreiging geactiveerd zouden kunnen wor-
den. In 1951 werd het Ministerie van Oorlog van deze 
plannen op de hoogte gebracht. De regering vond het 
aantal vliegvelden echter te groot, waarna als com-
promis het aantal van 13 werd overeengekomen; een 
aantal dat op 1 januari 1956 gerealiseerd moest zijn. 
Het Ministerie van Oorlog bepaalde begin 1952 dat er 
een nieuw aan te leggen vliegveld in het zuidoosten 
van ons land diende te komen. Na voorlopige verken-
ningen werd hiervoor de omgeving Venray/Helmond 
aangewezen. 
 
Uit het oogpunt van vliegverkeersleidings werd er voor 
gekozen om de oriëntatie van de start- en landings-
baan aan te passen aan die van de hoofdbanen van 
Eindhoven en Volkel alsmede de RAFG vliegbases in 
West-Duitsland. Uiteindelijk werd een gebied in de 
Meerselsche en Grote Peel, ten westen van Venray 
en op de grens van Brabant en Limburg geselecteerd. 
Hiervoor diende het Ministerie van Oorlog ongeveer 
410 ha in de gemeente Venray en ruim 120 ha in 
Bakel en Milheeze te verwerven. De aanleg van de 
vliegbasis De Peel startte in het vroege voorjaar van 
1954 met als hoofdaannemer de N.V. Grontmij. 
 
Voor de ontwatering van het drassige Peelgebied 
werden sloten gegraven, waarna al het veen uit de 
zandbedden voor de beide startbanen werd verwij-
derd. Daarop werd alleen al aan de kant van Milheeze 
200.000 kubieke meter veen verwijderd en zand voor 
teruggebracht om voldoende draagkracht voor het 
banenstelsel te verkrijgen. De hoger gelegen delen 
aan de Venrayse kant hoefden alleen maar geëgali-
seerd te worden, maar ook daar werden enorme 
hoeveelheden grond verzet. De hele zomer gingen de 
werkzaamheden door, waarbij ruim 630 meter van het 

Defensiekanaal onder de beide startbanen werd 
doorgeleid door middel van een duiker. Er moest ook 
een aantal kazematten van de Peel-Raamstelling 
worden gesloopt, die in 1939 ter verdediging van het 
zuidoosten van Nederland aan het Defensiekanaal 
waren gebouwd. 
 

 
 

Oostelijke baankop in zuidelijke richting met de betoncen-
trale en de twee readiness platforms. (De Peel, juni/juli 

1954, MvD CAD Den Haag, CLV-archief) 
 

 
 

In noordelijke richting gezien de duiker van het Peelkanaal 
onder de start- en parallelbaan in aanbouw met de tijdelij-

ke afdamming en bypass. (De Peel, juni/juli 1954, MvD CAD 
Den Haag, CLV-archief) 
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Een bouwtekening uit de ontwerpfase van de basis laat 
zien dat er in eerste instantie twee extra dispersal areas 

waren voorzien. (MvD CAD Den Haag, CLV-archief) 
 
In 1954 werden een startbaan, een parallelbaan 
(tevens taxibaan), drie taxibanen en 23 platforms 
(dispersals) aangelegd. De laatstgenoemde werden in 
twee clusters gegroepeerd, het zogenaamde 'Oost'-
gebied met slechts één taxibaan en het 'West'-gebied 
van twee zijden door taxibanen ontsloten. Bij opleve-
ring hadden de totale aanlegkosten van de basis 
3.380.000 gulden bedragen.  
 

 
 

Enorme hoeveelheden grond werden verzet om in minder 
dan een jaar tijd de infrastructuur van de vliegbasis te 

realiseren. (alle foto’s uit de collectie Documentatiegroep 
Volkel, tenzij anders vermeld). 

 

In oktober 1954 moet het banenstelsel al goeddeels 
gereed zijn geweest, want in die maand landde het 
eerste vliegtuig, een Douglas DC 3, bestuurd door 
Z.K.H. Prins Bernard. Zijn komst was niet aangekon-
digd aangezien hij eigenlijk onderweg was naar het 
vliegveld Beek om bij Buggenum de nieuwe centrale 
van de Provinciale Limburgse Elektriciteit Maatschap-
pij (PLEM) in bedrijf te stellen. Slechte weersomstan-
digheden maakten echter een landing op Beek onmo-
gelijk waarop de Prins koers zette naar De Peel. Daar 
was men natuurlijk niet voorbereid op dit hoge be-
zoek, maar de leider van de bouwwerkzaamheden 
leende de Prins zijn oude Volkswagen en met de 
prinselijke standaard die met de hand uit het raam 
gehouden werd kon het gezelschap met enige vertra-
ging toch naar Buggenum vertrekken. Een maand 
later was de Vliegbasis De Peel gereed en konden de 
uitnodigingen verzonden worden aan de hoogwaar-
digheidsbekleders uit de omgeving om de officiële 
eerste landing bij te wonen. Deze vond op 25 novem-
ber 1954 plaats. Op die dag landden rond elf uur twee 
Dakota’s van 334 squadron, opgestegen van het 
Marinevliegkamp Valkenburg. 
 

 
 

Op deze luchtfoto uit 1954 is duidelijk te zien dat de 
oostelijke area toentertijd nog slechts te bereiken was 

door één taxibaan. 
 

 
 

De Dakota’s ZU-8 en ZU-17 waren op 25 november 
 1954 de eerste vliegtuigen die op de nieuwe vliegbasis 

 De Peel landden. (25-11-1954) 
 
Buiten het start- en rolbaanstelsel was er echter nog 
niets. In de afbouwfase diende nog veel gebouwd te 
worden eer De Peel het predikaat vliegveld echt 
verdiende. In de eerste plannen van de luchtmachtstaf 
met betrekking tot het nieuwe vliegveld was er sprake 
van een tijdelijke plaatsing van de Elementaire Vlieger 
Opleiding (EVO), op dat moment gebaseerd op Gilze-
Rijen. In die tijd is er ook gezocht naar een satelliet 
landingsveld voor de EVO. Hiertoe werd in 1955 een 
grasstrip, met bijbehorend platform, aan de zuidzijde 
van het veld geprojecteerd. Er zijn in deze periode 
meerdere mogelijkheden in Brabant onderzocht, o.a. 
op De Peel en bij Hilvarenbeek; alleen de Rechte 
Heide bij Alphen is een poos daadwerkelijk in gebruik 
geweest.  
 

 
 

De vlieger van de onfortuinlijke T-bird TR-23 heeft 
 naar verluidt na deze crashlanding nooit meer 

 aangedurfd te vliegen. (11-2-1955) 
 
 

Nog ver voor de opening van de baan werd op 11 
februari 1955 een noodlanding uitgevoerd door een 
T-33 van 313 squadron, die naast de baan tot stil-
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stand kwam. De schade aan de T-33A TR-23 van 313 
squadron was in eerste instantie gering, tijdens het 
bergen ging echter het één en ander mis waardoor 
het toestel alsnog moest worden afgeschreven. 
 
De Peel werd, met de voltooiing in het vooruitzicht, 
organisatorisch aan het commando van de vliegbasis 
Volkel toegevoegd. Op 1 mei 1957 vond de eerste 
landing plaats met een T-33 (TR-19), met aan de 
controls de basiscommandant van de vliegbasis 
Volkel en zijn plaatsvervanger. Hiermee werd De Peel 
officieel in gebruik genomen door de Koninklijke 
Luchtmacht. De aanwijzing als militair luchtvaartter-
rein, in de zin van de luchtvaartwet, moest toen echter 
nog volgen. Om met de Thunderstreaks te kunnen 
opereren moest de lengte van de hoofdbaan van de 
oorspronkelijke 2440 naar 2740 meter gebracht te 
worden. Aan de zuidwest zijde, op Brabants gebied, 

werd hiervoor een terrein van 300 x 450 meter aange-
kocht. 
 

 
 

Met de landing van een T-bird, bestuurd door de comman-
dant vliegbasis Volkel, werd de vliegbasis De Peel officieel 

in gebruik genomen. (1-5-1957) 

OPERATIONEEL 
Anderhalve maand later, op 13 juni, landden de 
Thunderstreaks van het 311 squadron voor de eerste 
vliegperiode. De afbouwwerkzaamheden waren toen 
nog in volle gang: wegen moesten nog worden ver-
hard, loodsen gebouwd en ook de onderkomens voor 
de manschappen dienden nog te worden voltooid. 
Ook kreeg men een eigen drinkwatervoorziening.  
 

 
 

311 verschijnt boven De Peel voor de eerste vliegperiode 
in juni 1957. 

 

 
 

Nadat de vlieger, sergeant Evers, zijn RF-84F Thunderflash 
TP-2 (P-8) van 306 squadron (Laarbruch) met zijn schiet-

stoel had verlaten, vloog het toestel nog geruime tijd 
onbemand rond. Het toestel landde nagenoeg intact na een 

glijvlucht in een weiland bij Venray. (3-10-1957) 
 
311 zou in de daarop volgende jaren nog vele malen 
vanaf De Peel opereren. Maar ook 312 ging tijdelijk 
naar De Peel. Tussen beide squadrons ontstond in 
1961, tijdens de oefening 'Hop Along', een competitie 
wie van de twee het snelst operationeel kon zijn vanaf 
De Peel. 
 

In 1960 werd begonnen aan de bouw van twee 
hangaars, in cluster West werd dit hangaar A en in 
Oost hangaar B. Ook verrezen in datzelfde jaar aan 
de baankoppen 'local control bunkers' (LCB). Voor het 
dirigeren van het vliegverkeer was men in die dagen 
echter op een mobiele toren aangewezen. Lange tijd 
is dit zo gebleven, totdat de verkeersleiding vanaf de 
jaren tachtig vanuit de LCB ging opereren. Ook het 
heliplatform werd in 1960 ingericht, evenals een strip 
voor lichte vliegtuigen. Verlichting langs de start- en 
rolbanen was het jaar daarvoor gerealiseerd, waarbij 
alleen voor baankop 24 (de overheersende windrich-
ting) aanvliegverlichting aangelegd werd. Deze filoso-
fie werd ook doorgevoerd bij de aanleg van een BAK-
9 barrier die alleen op kop 06 kwam. Beide baankop-
pen werden wel van een RB-1 safeland barrier voor-
zien. Een hoofdgebouw voor de staf, kantine enz. 
werd in 1961 gerealiseerd. Op de Hilakker tussen 
Milheeze en Bakel werden magazijnbarakken ge-
plaatst waarmee De Peel haar eigen mobilisatiecom-
plex bezat. Later kwam daar ook een soort reserve-
commandopost, voor het geval de commando-
post/squadronbunker op het vliegveld uit zou vallen. 
In 1962 kreeg De Peel een brandweerkazerne. 
 

 
 

Houten keten deden zowel op oost als west dienst als 
onderkomens voor de manschappen, zo ook voor de 

vliegers. Hier vliegers van 311 squadron tijdens de tweede 
detachering van 311 in 1957. 
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De Peel fungeerde in de jaren zestig tijdens de door 
Volkel opgezette oefeningen in de 'Huifkar'-serie ook 
als verspreidings- en uitwijkhaven voor de vliegtuigen 
van Volkel. Tijdens deze oefeningen werd voor de 
legering van het Peeldetachement gebruik gemaakt 
van een tentenkamp in Bakel. 
 
Door de uitbreiding van de striketaak van 311 en 312,  
en de conversie van 311 naar de Starfighter werd het 
vanaf 1962 beduidend rustiger. Toch werd nog wel 
een enkele maal gevlogen en ook wel door de RAF. In 
die eerste jaren had namelijk ook Laarbruch De Peel 
als redeployment airfield toegewezen gekregen. 
Afwisselend werd er door de squadrons, alle uitgerust 
met de Canberra, gevlogen. 
 
Een ander vreemd voorval is de noodlanding van een 
C-124 Globemaster van de USAF, begin juli 1964. Dit 
vliegtuig had door blikseminslag schade opgelopen 
aan het richtingsroer. Het verblijf op De Peel duurde 
bijna een week, niet omdat de reparatie zo lang 
duurde, maar omdat op De Peel of Volkel geen ladder 
van voldoende lengte aanwezig was. De Amerikanen 
moesten er zodoende zelf een invliegen om de nood-
zakelijke reparaties te kunnen uitvoeren. 
 

 
 

De ongelukkige C-124C Globemaster 52-1029 van 436th 
MAW, die bijna een week op De Peel verbleef na een 

noodlanding. 
 

 
 

Ook Laarbruch had De Peel als redeployment airfield 
aangewezen gekregen. De Canberra’s van de daar gestati-
oneerde squadrons waren daardoor regelmatig terugke-

rende gasten. 
 
Van 1965 tot en met 1967 kwamen de Thunderstreak-
teams, die aan de Weapon Meets 4 t/m 6 deelnamen, 
op De Peel oefenen. In 1968 was ook 315 squadron 
tot twee keer toe met maar liefst 28 Streaks voor vier 
tot vijf weken tijdelijk op 'West' gestationeerd, in april 
en van eind juli tot 21 augustus. 315 squadron was 
hier om Eindhoven te ontlasten v.w.b. geluidshinder. 
315 verzorgde toentertijd de operationele conversie 
van Belgische en Nederlandse vliegers, afkomstig van 

de jachtvliegopleiding op Woensdrecht. Aangezien de 
Streakpiloten direct solo gingen betekende dit in de 
beginfase een periode van eindeloos starten en 
landen. Een artikel in het Eindhovens Dagblad uit 
augustus 1968 bericht over 3500 starts en landingen 
in de vier weken op De Peel! 
 
De dispersals op 'West' werden elk bezet door twee 
Streaks, en ook de flightline was gevuld. Ook gingen 
twee base flight T-33’s mee. Hans Engels noteerde 
respectievelijk op 20 april en 21 augustus het onder-
staande; 

20-4-1968 
 
315sqn : F-84F : P-164 P-167 P-169 
  P-177  P-179 P-182 P-186
  P-190  P-194 P-198 P-238
  P-244  P-252 P-259 P-261
  P-266  P-268 P-272 P-273
  P-276    (dispersals) 
  P-174 P-224 P-240 P-248 
  P-251 P-255 +1 (flightline) 
Ehv BF : T-33A : M-39 M-60 
 
21-8-1968 
 
315sqn : F-84F : P-164 P-167 P-171 
  P-172  P-182 P-186 P-198 
  P-203  P-234 P-235 P-238 
  P-239  P-251 P-255 P-261 
  P-269  P-272 P-273 P-276 
Ehv BF : T-33A : M-42 
 

 
 

Hans Engels trok in april 1968 de stoute schoenen aan om 
even een slootje over te springen en deze unieke opname 
te maken tijdens de detachering van 315 squadron op De 

Peel. (20-4-1968, Hans Engels) 
 

 
 

De Streaks van 315 stonden garant voor talloze starts en 
landingen. (20-4-1968, Hans Engels) 
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Met enige regelmaat waren Canberra’s van Laarbruch op 
De Peel gestationeerd. Op de foto hangt Canberra PR7 van 

31 squadron on finals. (datum onbekend) 
 
 
 

Van 16 tot en met 25 oktober 1968 namen één flight 
Canberra PR7’s van Laarbruch en vier KLu T-33A’s 
vanaf De Peel deel aan de oefening Fallex 68. 
 
Een jaar later verhuisde het Leeuwarder 323 squa-
dron van begin april tot en met eind juni met twaalf 
Starfighters wegens werkzaamheden aan de baan op 
Leeuwarden naar De Peel, en ook het TCA week met 
vier TF-104G’s en één F-104G uit naar 'oost'. Tegelij-
kertijd stonden er Starfighters van Volkel op west die 
intensief oefenden voor de 8e Tactical Weapons 
Meet, die dat jaar op Nörvenich werd gehouden. 
Tijdens deze trainingsperiode werd op de Zuid-Heide 
een groot houten doel opgericht, gelijk aan het doel 
op de Nordhorn range, waarop oefenbommetjes 
werden geworpen. 

 

306 SQUADRON NAAR DE PEEL 
Per 3 september 1969 
verhuisde 306 squadron 
van de vliegbasis Twen-
the naar Volkel; het 
fotoverkenningssquadron 
kreeg als oefen- en 
oorlogsbestemming De 
Peel toegewezen. De 
eerste 306 Starfighters 
die vanaf De Peel ope-
reerden was een viertal 
toestellen dat hier in april 
1970 kwam oefenen 
i.v.m. deelname aan de 
15e Royal Flush fotover-

kenningscompetitie, die niet veel later op de vliegba-
sis Deelen plaatsvond. Vanaf 6 juli 1970 werd echter 
het voltallige 306 squadron voor bijna vier maanden 
op De Peel gestationeerd i.v.m. baanwerkzaamheden 
op Volkel. Tijdens dit verblijf fungeerden 306 Starfigh-
ters als luchtescorte voor de presidentiële vliegtuigen 
tijdens de staatsbezoeken van de presidenten Soe-
harto van Indonesië en Tito van Joegoslavië. Ook 
ging op 14 juli de RF-104G D-8101 verloren bij 
Steenwijk nadat zich een ontploffing in de lucht had 
voorgedaan, de vlieger bracht zich met zijn schietstoel 
in veiligheid. 
 

 
 

Vanaf begin jaren zeventig had De Peel ook decoys in de 
vorm van zeven Thunderstreak. Eind jaren zeventig zijn de 

toestellen weggehaald en merendeels verschroot. 
(Marius Roelofs) 

 

Tussen eind 1970 en begin 1973 werd De Peel door 
306 alleen bezet tijdens een aantal alarmoefeningen 
waarbij de aanwezigheid van dit squadron elke keer 
slechts van korte duur was. Wel verbleef in 1972 het 
314 squadron met zijn NF-5’s gedurende een drietal 
maanden op De Peel wegens bouwwerkzaamheden 
op de thuisbasis Eindhoven. 
 
In maart 1973 week 306 opnieuw voor een langere 
periode uit naar De Peel, toen op Volkel werd begon-
nen aan de bouw van de shelters voor 311 en 312 
squadron. Ook de jaarlijkse squadronrotatie vond 
hierdoor begin mei plaats op De Peel (zie VVT in AIM 
2007-4), Vier Mirage IIIR’s van Strasbourg waren 
hiervoor tien dagen te gast op De Peel.  
 

 
 

Typerend aan deze Mirage is dat de code nog op de romp 
boven de vleugels is aangebracht. Later werd de code net 

iets voor de cockpit op de romp aangebracht.  
(mei 1973, Marius Roelofs) 

 

 
 

Na afloop van de rotation werd een tweetal Noratlassen 
ingezet voor het vervoer van het benodigde materieel en 

personeel. (mei 1973, Eric Tammer) 
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De schade aan de  D-8125 bleek gering. De Starfighter 
 ging ruim tien jaar later naar de Turkse luchtmacht.  

 
Op 24 september, tijdens het avondvliegen, raakte 
Starfighter D-8125 de boomtoppen omdat hij baankop 
24 te laag aanvloog. Het landingsgestel van het 
toestel raakte beschadigd, waarna het crashte op de 
hoofdbaan. De vlieger, squadroncommandant majoor 
H. Vendrig kwam met de schrik vrij. De schade aan de 
Starfighter was dusdanig gering dat hij, na reparatie, 
nog jaren deel heeft uitgemaakt van de vloot van het 
squadron. 
 

 
 

Dertien shelters werden in de loop van 1974 gebouwd.  
 
Vanwege de shelterbouw op De Peel, in 1974, werd 
er dat jaar niet gevlogen. Wel werd de omgeving 
opgeschrikt toen op 23 januari van dat jaar Harrier 
GR1A XV797/H van No.4 squadron van de vliegbasis 
Wildenrath op slechts een tiental meters van een 
boerderij in de Vredepeel neerstortte. De piloot, die 
gebruik had gemaakt van zijn schietstoel, kwam om 
het leven toen het tuigje van zijn parachute het begaf. 
Uit onderzoek bleek later dat het toestel problemen 
had gehad met een brandstofpomp. 
 
Van april tot half juni 1975 verbleef 306 opnieuw voor 
langere tijd op De Peel wegens reparaties aan de 
hoofdbaan op Volkel. Het squadron had toen inmid-
dels de beschikking over de Orpheus fotopod. Ook in 
de zomermaanden juli tot half september opereerde 
306 vanaf De Peel, toen 316 tijdelijk haar intrek op 
Volkel had genomen en daar de faciliteiten van 306 
gebruikte. Zo ook in 1976 toen het squadron van 23 
april tot en met 25 juni op De Peel verbleef, en een 
maand later was het squadron opnieuw actief vanaf 
De Peel. 

 
 

De D-8260 van 306 verlaat de oostelijke shelter area. 
(1975-76, Frans van den Berk) 

 

 
 

Van buitenaf kon ook in de oostelijke shelter area 
 leuke plaatjes worden geschoten.  

(1975-76, Frans van den Berk) 
 
Op 2 augustus 1977 bracht de Amerikaanse generaal 
Alexander M. Haig Jr., opperbevelhebber van de 
geallieerde strijdkrachten in Europa (SACEUR), een 
werkbezoek aan vliegbasis De Peel. De generaal, die 
in een Harrier T4 meevloog, werd in de omgeving van 
het Duitse Schöppingen onderschept door TF-104G 
D-5807 en hierna naar De Peel geëscorteerd. 
 
Een opwerkprogramma voor deelname aan de Tacti-
cal Air Meet (TAM78), die in 1978 op Wildenrath werd 
gehouden, werd in de laatste week van april door de 
deelnemende teams van 306 en 314 squadron met 
ieder vier vliegtuigen op De Peel doorlopen. 
 

 
 

De onfortuinlijke XZ108/W na zijn schuiver. 
 
Van midden augustus tot midden december verbleef 
306 opnieuw op De Peel, dit tengevolge van repara-
ties aan de toplaag van de baan op Eindhoven waar-
door 314 squadron vanaf 25 augustus tijdelijk vanaf 
Volkel vloog. Aansluitend vonden ook reparaties aan 
de hoofdbaan op Volkel plaats. Tijdens dit verblijf 
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crashte op 31 augustus een Jaguar GR1 van No.2 
squadron op de hoofdbaan, toen deze tijdens de 
landing het landingsgestel vergat uit te doen. Dit 
resulteerde in een zwaar beschadigd vliegtuig en een 
beginnende brand bij een opengescheurde pylontank, 
die echter door de alerte brandweer snel kon worden 
geblust. Ook de vlieger bleef bij dit ongeval gelukkig 
ongedeerd. Het duurde bijna een maand voordat 
RAF-grondpersoneel de Jaguar, die zware schade 
(cat.3) had opgelopen, zover gedemonteerd had dat 

transport over de weg naar de 431st mantainance unit 
(431MU) op Brüggen mogelijk was. 
 
In 1978 kreeg 'oost' een tweede ontsluitingstaxibaan, 
die sinds die dagen aangeduid werd als ‘New track’. 
In 1979 werden er voor 306 squadron ook bunkers 
gebouwd waarin de foto-ontwikkelapparatuur van de 
twee Mobile Foto Processing Units (MFPU) kon 
worden ondergebracht. 

 

 
 

Wanneer je bij westenwind het weggetje naar circuit De 
Peel in reed kon je de kisten mooi fotograferen bij het 

uittaxiën vanuit de shelters in ‘oost’. 
 (22-8-1979, Hans van Zeeland) 

 

 
 

Een bezoekende RF-4E van Leck taxiet voor zijn vertrek 
via de parallelbaan naar baankop 24.  

 (22-8-1979, Hans van Zeeland) 

OPEN DAG  za 20 SEPTEMBER 1980 
1980 was het jaar waarin de 
eerste en ook laatste open 
dag van de Koninklijke 
Luchtmacht op de vliegbasis 
De Peel gehouden werd. Na 
maandenlange voorberei-
dingen gingen op zaterdag 
20 september de poorten 
open, voor naar schatting 
180.000 bezoekers. Zij 
kregen onder stralende 
weersomstandigheden een 
static- en luchtshow te zien. 

Op deze manier kon het Peeldetachement zijn gast-
vrijheid tonen aan de omwonenden en andere geïnte-
resseerden. Dit echter niet zonder de noodzakelijke 
ondersteuning van moederbasis Volkel. 
 

 
 

Hoewel nog voorzien van een 322 squadron badge was 
322 in 1980 al volop bezig met de conversie naar de 

 F-16. De Starfighters op Leeuwarden maakten dan ook 
deel uit van een 322/323 pool. Op 15 december 1980 werd  

D-8082 afgeleverd aan de Turkse luchtmacht. 
 (19-9-1980, Hans van Zeeland) 

 

 
 

Fokker demonstreerde de F 27 Maritime in de vorm van 
een Angolees exemplaar op de static, met invliegregi PH-

FTU (c/n 10595). Na aflevering werd dit de R-301 bij de 
Angolese luchtmacht. (19-9-1980, Hans van Zeeland) 

 

 
 

De Mirage F1C van EC2/30 die deelnam aan de static 
kampte met technische mankementen, waarna met een 

Broussard techneuten werden ingevlogen. 
 (19-9-1980, Hans van Zeeland) 
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Een Broussard vloog technici in om technische manke-
menten aan de Mirage te verhelpen. 

 (19-9-1980, Hans van Zeeland) 
 

 
 

Alleen al op de static stonden zes Starfighters op een rij. 
(19-9-1980, Hans van Zeeland) 

 
 

 
 

De leveranties van F-16’s waren in 1980 in volle gang, de 
nog bijna nagelnieuwe ongemarkeerde J-229 was dan ook 

pas in augustus 1980 afgeleverd aan 322 squadron. 
(19-9-1980, Hans van Zeeland) 

 

 
 

RF-4E 35+72 van AG52 verlaat de static na de vliegshow, 
de Phantom en Alpha Jet vertrokken naar Volkel. 

 (20-9-1980, Mark Verstraaten) 
 

 

 
 

Een koppeltje F-104S’en van Gioia del Colle bracht het 
toch al niet geringe aantal Starfighters nog verder om-

hoog. (20-9-1980, Eric Tammer) 
 

 
 

311 Squadron had in één van de hangaars de D-8047 
opgesteld om de werking van het landingsgestel te de-

monstreren. (20-9-1980, Kees Backx) 

 

STATIC DISPLAY: 
31/30-MD Mirage F1C EC2/30 A-253 Alouette III GpLV 
MM6818/36-01 F-104S 12Gr/36St B-43  Bö 105C 299sqn/GpLV 
MM6732/36-15 F-104S 12Gr/36St C-10  F 27-300M 334sqn 
35+72 RF-4E AG52 D-5804  TF-104G CAV 
40+64 Alpha Jet A JBG49/no mks D-8052  RF-104G 306sqn 
XV795/AF Harrier GR3 3sqn * D-6681 F-104G 312sqn 
XZ134/AJ Harrier GR3 3sqn * D-8082 F-104G 322/323sqn 
79-0104/WR A-10A ?TFS/81TFW H-81 Alouette III SAR flight 
79-0114/WR A-10A ?TFS/81TFW J-221 F-16A 322sqn 
79-0019/CR F-15C 32TFS * J-229 F-16A 322sqn/no mks * 
67-14652 OV-10A 20TASS/601TCW K-3045 NF-5A 314sqn 
PH-FTU F 27-200MPA Fokker K-4014 NF-5B 313sqn 
266/K SH-14B 860sqn * = also flying 
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Twee Harriers van No.3 squadron, Gütersloh, namen zowel 
deel aan de static als de vliegshow. 

(20-9-1980, Kees Backx) 
 

 
 

Ook tijdens de open dag maakte de verkeersleiding 
gebruik van een mobiele verkeerstoren, geparkeerd bij the 
new track. Bij latere openstellingen gebruikte men de local 

control bunkers voor de verkeersleiding. 
 

 
 

De open dag op De Peel was goed voor veel Starfighters, 
waaronder natuurlijk de legendarische formatie van 23 

toestellen. 
 

 
 

Aan de grote formatie ging een flypast van vijf Starfighters 
vooraf die boven de vliegbasis flyers uit wierp, die in de 

remkleppen van de Starfighters waren gestouwd. 
(20-9-1980, Marius Roelofs) 

 
 

FLYING DISPLAY / FLIGHTLINE: 
187/30-QN MH 1521M EEVSV/EC30 B-71 Bö 105CB 299sqn 
35+08 35+14 RF-4E AG52 C-2 F 27-100 334sqn 
35+17 35+30 RF-4E AG52 C-6 C-8 F 27-300M 334sqn 
250/V SP-13A 321sqn K-3003 K-3019 NF-5A 315sqn 
A-226 A-350 Alouette III Grasshoppers K-3038 K-3042 NF-5A 315sqn 
A-351 A-398 Alouette III Grasshoppers K-3041 NF-5A 315sqn spec.c/s 
A-406 A-499 Alouette III Grasshoppers  
 

FLYING F-104G’S 311/312SQN: 
D-6666 D-6668* D-6670 D-6684* D-6695 D-6699 D-8022 D-8061 
D-8091 D-8104 D-8114 D-8245 D-8256 D-8257 D-8258 D-8259 
D-8266* D-8268? D-8281 D-8282 D-8300 D-8312* D-8337* D-8338 
D-8125 D-8138 RF-104G 306sqn * = flypast vijf Starfighters, later ook bij de grote formatie 
 
HANGAR 
D-8065 RF-104G 306sqn D-8047 F-104G 311sqn 
 

 
 

De Peel kreeg, wanneer het was opengesteld, bezoekers 
van een divers pluimage, zoals hier een ons onbekende 

Deense Draken waarvan deze foto in de rubriek uitkijkpost 
van de herkenning uit november 1981 verscheen. 

 

 
 

...of een Belgische Hercules.  
(datum onbekend, Marius Roelofs) 
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AMERIKANEN NAAR DE PEEL? 
De Peel was inmiddels aangewezen als co-located 
operating base (COB), een vooruitgeschoven basis 
voor de USAF. In 1980 bracht een afvaardiging van 
het 421st Tactical Fighter Squadron 'Black Widows' 
(destijds een Air Force Reserve squadron gestatio-
neerd op Hill AFB in Utah) een bezoek. Dit F-16 
squadron was aangewezen om in tijden van spanning 
vanaf De Peel te opereren. Tijdens dit bezoek ontdek-
te de deputatie dat op De Peel reeds een 421 squa-
dron gestationeerd was. Met het Nederlandse 421 
Hawk squadron werden direct vriendschapsbanden 
aangeknoopt. Deze banden zijn echter in dit prille 
stadium blijven steken, daar de aanpassingen voor 

een COB steeds werden uitgesteld en uiteindelijk 
afgeblazen, als gevolg van de veranderde politieke 
situatie en de daarmee samenhangende Amerikaanse 
defensiebezuinigingen. De plannen voorzagen in 
dispersals en shelters naar Amerikaans model aan de 
zuidoostzijde van de basis, daar waar na de komst 
van de GGW de TRIAD-eenheden zijn ondergebracht. 
 
In 1983 was ook enige tijd sprake van de mogelijke 
plaatsing van Amerikaanse kruisraketten op vliegbasis 
De Peel. Dit leidde tot veel landelijke protesten en 
locale demonstraties. 

BAANRENOVATIE 

 
 

Een pilots view van baankop 06. De aanvliegverlichting 
aan deze zijde van de baan werd veel later geplaatst dan 

die aan de 24 kant. 
 

 
 

Baankop 24, onderaan de foto is ook de midden peelweg 
herkenbaar. 

 



 AIM 2008-2 11  

Rond 1982 was de hoofdbaan dusdanig slecht ge-
worden dat afgekeuring volgde. Dit gaf echter de 
nodige problemen op Volkel. Door het grote aantal 
aanwezige vliegtuigen werd het daar tijdens de 
oefeningen, die toch doorgingen, te druk. Tijdens één 
hiervan, in maart 1982, werd voor dit probleem een 
creatieve oplossing gevonden. De vliegtuigen van 306 
squadron zouden op Volkel blijven maar de vliegers, 
de 'Intell'en de MFPU gingen naar De Peel om vanuit 
de bunkers te opereren. De recce-missies werden 
vanaf Volkel gevlogen waarna de vlieger, met de 
films, per helikopter naar De Peel werd gebracht. 
Daar werden de films ontwikkeld en geëvalueerd, de 
vlieger gedebriefd en van een nieuwe opdracht 
voorzien. De vlieger werd vervolgens weer naar 
Volkel gevlogen en voerde de missie uit, waarna het 
geheel zich weer herhaalde. Deze procedure beviel 
zo goed dat zij, tot de hoofdbaanrenovatie van 1984, 
waarbij de hoofdbaan geheel werd vernieuwd, meer-
dere malen herhaald werd. Ook de TacEval in 1984 
werd op deze wijze gevlogen. 
 
Tijdens de baanrenovatie onderging 306 zijn conver-
sie naar de F-16. Wel waren er al rond 1981 test-
vluchten vanaf De Peel uitgevoerd met een Leeuwar-
der F-16, voorzien van een Orpheus pod. Met enig 
ceremonieel werd de vernieuwde hoofdbaan in januari 
1985 opgeleverd. Direct daarop gingen er stemmen 
op om 306 permanent op De Peel te plaatsen om de 
geluidsoverlast in de omgeving van Volkel terug te 
dringen. De politieke leiding besliste echter dat niets 
aan de bestaande situatie veranderd zou worden. Het 
duurde nog tot juni 1985 voordat de werkzaamheden 
aan de hoofdbaan voltooid waren en het nieuwe beton 
van een uiterst ruwe slijtlaag was voorzien. De eerste 
officiële landing op de gerenoveerde baan vond plaats 
op 17 juni, dit nadat enkele dagen eerder met een 
F-16 de beide barriers van baan 24 en 06 waren 
gecontroleerd. Met het voltallige squadron werden in 
daarop komende weken de nodige missies vanaf De 
Peel gevlogen om weer enigszins vertrouwd te gera-
ken met de oorlogsbestemming van het squadron. In 
augustus verkaste men opnieuw naar De Peel in het 
kader van de oefening Concreet 85-2 en, daaropvol-
gend, de TacEval. 
 

 
 

De eerste officiële touch-down op de geheel gerenoveerde 
startbaan vond plaats op 17 juni 1985. De toenmalige 

squadroncommandant van 306 en de plaatsvervangend 
commandant van vliegbasis De Peel viel de eer te beurt, in 

de J-649. (17-6-1985) 
 

 
 

F-16A(R) J-640 klaar voor de start van een nieuwe missie. 
(De Peel, 26-6-1985, Rob Beekmans) 

 
Eind jaren tachtig diende zich een nieuw probleem 
aan. Het beton van de taxibanen, nog daterend uit 
1954, begon dusdanig in kwaliteit terug te lopen dat 
het steeds met veel improvisatie voor elke vliegperio-
de gebruiksgereed gemaakt kon worden. Door het 
aanbrengen van een nieuwe deklaag op de parallel-
baan werd dit probleem echter voor een groot deel 
ondervangen. 
 

 
 

Bezoekende vliegtuigen werden meestal in de westelijke 
shelterarea geparkeerd. (26-6-1985, Rob Beekmans) 

 

 
 

Eén van de eerste buitenlandse bezoekers na de her-
nieuwde openstelling van De Peel in 1985 was XZ106/26 

een Jaguar GR1 van No.2 squadron Laarbruch. 
 (26-6-1985, Rob Beekmans) 

 
De hernieuwde ingebruikname door 306 bracht 
opnieuw vele bezoekende toestellen naar De Peel. 
Hieronder volgt een overzicht, als impressie van de 
buitenlandse bezoekers gedurende drie openstellin-
gen in 1987. De RAFG Tornado’s waren hier in het 
kader van de oefening Central Enterprise. 

12 AIM 2008-2  

1987 
FEBRUARI 1987 

11 BR-10  BR-23 Mirage 5BR 42smd/2W 
 
17 35+84 RF-4E AG52 
 XZ106/26 Jaguar GR1A 2sqn 
 XZ109/29 Jaguar GR1A 2sqn 
 
18 35+39 RF-4E AG52 
 
306sqn : F-16A(R) : J-627 J-635 
  J-636  J-637 J-638 
  J-641  J-644 J-648 
  F-16B : 
 
 
 

APRIL1987 

1 BR-08 Mirage 5BR 42smd/2W 
 
6 1x Mirage 5BD 2smd/2W b/a 
 BR-09  BR-19 Mirage 5BR 42smd/2W 
 
7 609/33-CC Mirage F1CR ER1/33 
 613/33-CE Mirage F1CR ER1/33 
 
8 BR-25 Mirage 5BR 42smd/2W 
 616/33-NG Mirage F1CR ER2/33 
 603/33-NR Mirage F1CR ER2/33 
 
9 35+60 RF-4E AG52 

MEI 1987 

14 660/33-CI Mirage F1CR ER1/33 
 620/33-CJ Mirage F1CR ER1/33 
 
18 633/33-ND Mirage F1CR ER2/33 
 664/33-NN Mirage F1CR ER2/33 
 35+35 RF-4E AG51 
 

De Mirages arriveerden om 18.20u en vertrok- 
ken pas weer om 21.30u 

 
19 35+63 RF-4E AG51 
 
20 5x CF-18A 1CAG b/a 
 628/33-CF Mirage F1CR ER1/33 
 652/33-CK Mirage F1CR ER1/33 
 35+22  35+58 RF-4E AG51 
 XZ104/24 Jaguar GR1A 2sqn 
 XZ111/31 Jaguar GR1A 2sqn dep21 
 

Jaguar XZ111/31 kreeg een klapband tijdens 
de landing. 
 

 

306sqn : F-16A(R) : J-627 J-628 
  J-630  J-631 J-632 
  J-633  J-635 J-636 
  J-637  J-638 J-639 
  J-641  J-642 J-643 
  J-644  J-645 J-646 (TG) 
  J-647  J-648 
  F-16B : J-649 J-655 

JUNI 1987 

4 ZD996/AK Tornado GR1 9sqn 
 ZD793/CA Tornado GR1 17sqn 
 ZD789/CE Tornado GR1 17sqn 
 ZD792/CF  Tornado GR1 17sqn 
 ZD810/CG  Tornado GR1 17sqn 
 ZD720/CK  Tornado GR1 17sqn 
 ZA456/GB  Tornado GR1 20sqn 
 ZA469/GD  Tornado GR1 20sqn 
 ZA396/GE  Tornado GR1 20sqn 
 ZA493/GH  Tornado GR1 20sqn 
 

 
 

Central Enterprise 1987. 
 

 
 

Tornado GR1 ZD789/CE van No.17 squadron was één van 
de tien RAFG Tornado’s die in het kader van Central 

Enterprise op De Peel neerstreken; hier in een mooie pose 
voor één van de shelters. (4-6-1987, Berry Kluytmans) 

 
 

EASTER JUMP 
Nadat de 'Rechterheide' bij Tilburg als terrein voor het 
jaarlijks terugkerende para-evenement Easter Jump  
was komen te vervallen, week men uit naar De Peel. 
Van 1987 tot en met 1991 vond dit evenement hier 
plaats. Tijdens dit evenement konden cadetten van de 

KMA de para-wing behalen. Daarnaast werden ook 
Amerikaanse, Duitse en Franse militaire parachutisten 
in de gelegenheid gesteld een Nederlandse para-wing 
te behalen. Door de KMA-cursisten werd gesprongen 
uit US Army Chinooks en een Heeresflieger CH-53, 
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de gevorderden sprongen uit de Friendship. Af en toe 
deden de kisten ook Volkel even aan voor een tank-
stop, of werden voor de gelegenheid de burgemees-
ters uit de regio naar de KMA in Breda gevlogen om 
daar de lunch te gebruiken. Tijdens Easter Jump in 
1991 ontbraken de US Army Chinooks; deze waren 
toen nog in de Golfregio als gevolg van de Golfoorlog. 
Drainagewerkzaamheden in 1992 maakten een einde 
aan deze kortstondige traditie. 
 

 
 

Als het weer het toeliet werd de hele dag gesprongen. 
(Marius Roelofs) 

 

 
 

Het parachutespringen na Pasen kreeg de toepasselijke 
naam Easter Jump. (7-4-1988, Kees Backx) 

 
 

 
 

CH-47C 79-23398 van 295AvCo. 
(7-4-1988, Kees Backx) 

 

20 t/m 24 april 1987 
 

HFR15 : CH-53G : 84+03 84+99 85+00 
295AvCo : CH-47C : 67-18516 68-15831 
334sqn : F 27-300M : C-12 
 

5 t/m 8 april 1988 
 

HFR15 : CH-53G : 84+88 
295AvCo : CH-47C : 68-15831 74-22283 79-23398 
334sqn : F 27-300M : C-12 
 

2 t/m 5 april 1989 
 

HFR15 : CH-53G : 85+02 
7-158AVN : CH-47D : 87-0098 87-0101 87-0106 87-0107 87-0110 87-0111 
  UH-1H : 68-16384 
 

20 t/m 25 april 1990 
 

HFR15 : CH-53G : 85+08 
Co.D/502AVN : CH-47D : 87-0098 87-0099 87-0101 87-0102 
 

1991 
 

Hiervan zijn helaas geen waarnemingen bekend. 
 

 
 

Naast de US Army Chinooks en de KLu Friendship waren  
ook steevast Heeresflieger CH-53’s van de partij. 

(23-4-1987, Theo van den Boomen) 
 

 
 

In 1989 heeft de US Army in Duitsland de meeste C-
modellen van de CH-47 Chinook ingewisseld voor de 

verbeterde CH-47D. (9-4-1989, Kees Backx) 
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The new track als flightline. 
(24-4-1990, Theo van den Boomen) 

 

 
 

De 306 F-16’s werden medio 1987 voorzien van een fintip 
die aan één zijde bestond uit de kleuren van de Limburgse 

vlag en aan de andere zijde de Brabantse vlag. 
(De Peel, 12-11-1991, Theo van den Boomen) 

BURGERMEDEGEBRUIK 
Al vrij snel na de ingebruikname van De Peel werd 
haar waarde voor het zweefvliegen ingezien. De 
Udense Zweefvlieg Club (UZC), welke tot dan toe 
uitsluitend gebruik maakte van Volkel, kreeg in 1960 
toestemming om ook vanaf De Peel te gaan vliegen. 
Daarbij ontstond op 26 oktober 1966 een noodlottig 
ongeval. De Piper L-21A Super Cup R-215 die als 
sleepvliegtuig fungeerde raakte in een overtrekpositie 
en crashte waarbij de vlieger om het leven kwam. In 
1967 werd echter het medegebruik van De Peel door 
de UZC door de basisleiding opgezegd. Begin 1987 
werd opnieuw toestemming verkregen en sindsdien 
maakt de Zweefvliegclub Eindhovense Studenten 
(ZES) gebruik van de basis. 
 
Een wel zeer bijzonder medegebruik vond plaats in 
1987. In opdracht van het Ministerie van Landbouw 
werd door staatsbosbeheer een proef uitgevoerd op 
de nabij gelegen bosgebieden om de effecten van 
lokale luchtverontreiniging door stikstofverbindingen 
op bossen te reduceren. Hiertoe werden mengsels 
mineralen aan de bossen toegevoegd en verschillen-
de verspreidingsmethode uitgetest, waaronder een 
vliegtuig en een helikopter. 

Ook is er nog enige tijd sprake geweest van De Peel 
als een regionale luchthaven. Men wilde vanaf dit 
vliegveld nachtelijke pakketvluchten uitvoeren omdat 
dergelijke plannen vanaf Beek of Welschap geen 
politieke kans van slagen hadden. Toen op 4 decem-
ber 1992 een door de initatiefnemers (de deputatie 
van de Kamer van Koophandel in Venlo) gecharterde 
Saab 340 PH-SBK op De Peel landde deed dit dan 
ook veel stof opwaaien in de Venrayse gemeenteraad 
die fel tegen dit plan gekant was. 
 

 
 

Saab 340 KLM/cityhopper  PH-SBK op het Peelse beton. 
 (4-12-1992) 

GROEP GELEIDE WAPENS DE PEEL 
De prioriteitennota van 
1993 voorzag in het 
terugtrekken van 3GGW te 
Blomberg en 5GGW te 
Stolzenau. Dit waren de 
laatste twee actieve GGW-
eenheden van een totaal 
van vijf dat de KLu medio 
jaren zestig in West-
Duitsland had opgericht, 
als onderdeel van de 

NAVO-luchtverdedigings-
gordel die zich uitstrekte 
van Noorwegen tot in 

Turkije. Een belangrijk wapenfeit van de geleide 
wapens is de inzet van de systemen ter verdediging 
van Israël en Turkije tijdens de Golfoorlog van 1991 
en, recenter, 2003. 

Per 1 juli 1994 werd de Groep Geleide Wapens De 
Peel (GGWDP) officieel op De Peel gestationeerd. 
306 squadron was in maart 1993 voor de laatste keer 
met haar F-16’s op De Peel in het kader van Concreet 
93-1. F-16A(R) J-631 startte op 19 maart als laatste 
306-kist na afloop van de oefening Concreet 93-1. Het 
was hiermee tevens de laatste start van een jacht-
vliegtuig vanaf De Peel. Wel maakte de toenmalige 
F-16 demo piloot Elt Gerhard 'Garlick' Went nog 
diezelfde dag een touch and go met de J-624. In de 
daarop volgende weken draaide 'Garlick' regelmatig 
zijn oefenrondjes boven De Peel maar tot een landing 
kwam het niet meer. Op 13 mei 1993 vertrok voor het 
laatste een vliegtuig vanaf de vliegbasis De Peel, het 
was de demo-Friendship C-10 die was geland voor 
een gezamelijke briefing met de vlieger van de demo 
F-16. Vrij spoedig daarna werden op de beide baan-
koppen witte kruizen aangebracht, waarmee aan de 
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vlieggeschiedenis van De Peel een einde kwam. 
Daarna werd het rustig. Wel wist men ook in de 
daarop volgende jaren De Peel zo nu en dan nog te 
vinden om de demo met de F-16 te oefenen. 
 

 
 

F-16B J-655 verlaat een shelter op De Peel tijdens de 
laatste openstelling van de vliegbasis voor 306 squadron. 

(maart 1993) 
 

 
 

1 Juli 1994; 306 squadron brengt een laatste groet aan 
 De Peel, de Groep Geleide Wapens krijgt officieel het 

commando over de voormalige vliegbasis. 
 
Alle resterende geleide wapen eenheden van de KLu 
in Duitsland werden in de periode 1994-‘95 overge-
bracht naar de vliegbasis De Peel en samengevoegd 
in de squadrons 801 t/m 804 van de GGWDP. In de 
nieuwe squadrons werden Patriot, Hawk en de draag-
bare Stinger geïntegreerd in zogenaamde TRIAD-
eenheden, een concept dat al in de Bondsrepubliek 
was ontwikkeld waardoor betere samenwerking van 
wapen- en vuurleidingssystemen mogelijk werd. 
 
In 2003 werd het inmiddels verouderde Hawk raket-
systeem uitgefaseerd en in 2004 werd het gehele 
systeem verkocht aan Roemenië. Na het uitfaseren 
van dit systeem zijn de vier squadrons in april 2004 
samengevoegd tot twee Patriotsquadrons. Deze 
squadrons beschikken over de MIM-104 Raytheon 
Patriot PAC-2/3. In 2007 kregen de Patriotbatterijen 
de beschikking over PAC-3-raketten, die in staat zijn 
ballistische raketten te onderscheppen. 
 
De kern van de Groep Geleide Wapens wordt mo-
menteel gevormd door de twee Patriotsquadrons, 802 
en 803 squadron. Deze squadrons behoren tot de 
‘High Reaction Forces' van de NAVO. 'High Reaction 
Forces' worden ingezet in geval van een bedreiging 
van het NAVO-grondgebied en hebben een snelle 
reactietijd. 
 

Naast de Groep Geleide Wapens bevinden zich sinds 
2005 ook het Joint Air Defense Centre, de Joint Air 
Defense School en het Commando Luchtdoelartillerie 
van de landmacht op De Peel. 
 

In 2008 worden alle grondgebonden luchtverdedi-
gingseenheden van de luchtmacht en de landmacht in 
het JADC geïntegreerd. Dit betekent dat het Com-
mando Luchtdoelartillerie, met alle luchtverdedigings-
eenheden van de landmacht, van Ede overgaat naar 
GGW de Peel. Het JADC zal in de toekomst verant-
woordelijk zijn voor de opleiding, coőrdinatie en inzet 
van luchtverdedigingseenheden. 
 

Hoewel veel van de infrastructuur van de voormalige 
vliegbasis behouden is gebleven zijn er ook de nodige 
aanpassingen gedaan en is er veel nieuwbouw bij 
gekomen. De shelters zijn uit praktisch oogpunt 
voorzien van roldeuren. Met enige regelmaat wordt de 
basis nog opgeschrikt door laag overscherende 
straaljagers, die met behulp van een forward air 
controller (FAC) op de grond hun doel proberen uit te 
schakelen. Ook de helikopters van de luchtmacht 
gebruiken de basis als oefenterrein. Sporadisch 
maakt er ook nog wel eens een helikopter een lan-
ding. De laatste ons bekende landing van een militair 
toestel op de hoofdbaan, die toen al voorzien was van 
kruizen, was die van een KLu Hercules (G-275) die 
begin september 1995 tot tweemaal toe aanwezig 
was bij een demonstratie van de bijzondere bijstands-
eenheid (BBE) van het Korps Mariniers. 
 

 
 

Deze MiG-21 was de poortwachter bij het voormalige 804 
squadron van GGW De Peel. Voorheen was dit de 919 bij 

de Oost-Duitse luchtstrijdkrachten en later de 2240 van de 
Luftwaffe. Momenteel staat de MiG in opslag. 

 (Rene Wilthof) 
 

Mijn speciale dank gaat uit naar Ruud Wildekamp van 
de Documentatiegroep Volkel, René Dolfsma van 
www.luchtkastelen40-45.nl en Hans Engels voor zijn 
waarnemingen en krantenknipsels uit 1968. Zijn credit 
gaat overigens ook uit naar de serials van de Franse 
Thunderstreaks die Volkel in september 1964 bezoch-
ten en die in het rotatieartikel in het vorige nummer 
stonden vermeld. Rob Woort noteerde de Starfighter-
nummers van de formatie tijdens de open dag in 1980 
op Volkel. De gegevens over de GGW komen van de 
pagina’s van de Koninklijke Luchtmacht website. 
 
 Jeroen Jonkers 


