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Akkrum moppert over snorvlieger
AKKRUM - De vliegactiviteiten
van motorisch paraglider Nico-
lae Stefan uit Terherne leiden tot
onrust in Akkrum.

Een groep bewoners klaagt over
geluidsoverlast, anderen juichen
het vliegen toe. Stefan is snorvlie-
ger en vliegt met behulp van een
motor en scherm.

Veehouder Jentje Greydanus
van de Leppedyk diende bezwaar

in tegen de TUG-ontheffing die
Stefan heeft gekregen van de pro-
vincie Fryslân. Deze ontheffing
voor Tijdelijk en Uitzonderlijk
Gebruik is bedoeld voor stijgen
en landen buiten een vliegveld.
De Terhernster heeft toestem-
ming om van vier terreinen ge-
bruik te maken: twee stukken
grond aan de Meskenwier in Ak-
krum, op Jinshûzen in Akkrum
en op de Grienedyk in Jirnsum.

De bezwarencommissie van de
provincie stelde verder vast dat
alleen bewoners binnen een
straal van 400 meter als belang-
hebbende beschouwd worden.
Greydanus woont daar voor alle
vier plekken buiten, waardoor
zijn bezwaar als niet-ontvankelijk
is verklaard. Zelf hoort hij hier
voor het eerst van: ,,Dat ha se ach-
ternei betocht.’’

Stefan is op de hoogte van de

klachten en stelt dat hij daarom
dit jaar nog geen gebruik heeft
gemaakt van de plek aan de Mes-
kenwier.

Jantsje Hofstra van Hoeve Mes-
kenwier vindt het juist prachtig
als Stefan gebruik maakt van haar
terrein. Het bevreemdt haar dat
vanaf de Leppedyk geklaagd
wordt. Dit weggetje is zomers ook
populair bij motorrijders. ,,Die
maken meer lawaai dan Stefan.’’

De piloot, die van oorsprong
uit Roemenië komt, vliegt al acht-
tien jaar en heeft vanuit zijn
woonplaats nog nooit klachten
gehad.

Volgens hem blijft het geluid
onder de norm van 60 decibel die
door de inspectie van Verkeer en
Waterstaat is vastgesteld. ,,Alleen
bij het opstijgen hoor je het ge-
luid van de motor. Bij het landen
zetten we die altijd uit.’’


