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Ministerie van Defensie 
 

11 Luchtmobiele Brigade 

(AASLT) "7 December" 

Hoofdkwartier 

Sectie NATOPS 

 

 
Koningsweg 30F 

MPC 43 G 

Postbus 9208 

6800 HK Arnhem 

www.landmacht.nl 

 
Contactpersoon 

Mw. S.C. Woudstra 

Mdw Planning & Control 

 

T  026 353 2612 

MDTN    *06 564 32612 

%NATOPS.11LMB@mindef.nl 

 
 

 

Onze referentie 

2020031960 

Bijlage 

Plattegrond 

 

Bij beantwoording datum, 

onze referentie en onderwerp 

vermelden. 

  

Op 19 en 20 maart 2020 en 9 en 10 april 2020 zal door militairen van de 

Koninklijke Landmacht worden geoefend in uw gemeente. 

 

Het betreft een oefening van Koninklijk Militaire School 11 Luchtmobiel Brigade 

(hierna: KMS 11 LMB). Zij verplaatsen zich te voet en in (rubber) boten (zonder 

motor) op het “Apeldoorns kanaal”; kanaal langs de ‘Kanaal Zuid’  (Loenen) en 

‘Apeldoornseweg’ (Eerbeek, Laag Soeren) (zie bijlage).  

 

Aanwijzingen voor de oefenende eenheid:  

• De oefenende eenheid dient zich te houden aan alle wet- en regelgeving;  

• In principe wordt alleen gebruik gemaakt van openbare wegen, paden en 

terreinen; 

• Indien niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt moeten worden, 

dient vooraf toestemming te worden gevraagd aan de rechtmatige 

eigenaar of beheerder van het terrein; 

• Gebruik van oefenmunitie is buiten het militaire oefenterrein niet 

toegestaan;  

• Bossen zijn in beheer van Staatbosbeheer/Natuurmonumenten of 

Landgoed-eigenaren. U heeft hier heel veel beperkingen en mag niet 

overal komen ( Wandelen op wegen en paden / Rustgebied, verboden 

toegang / Verboden toegang tussen zonsondergang en zonsopgang ); 

• Houd rekening met evt. aanvullende beperkingen vanuit gemeentes en/of  

Provincies; 

• Draagt zorg voor de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen zoals 

zwemvesten en verlichting etc; 

• LDO dient 24/7 bereikbaar te zijn tijdens de oefening; 

• LDO heeft contact gehad met “Waterschap Vallei en Veluwe” voor 

afstemming van de oefening; 

• LDO neemt 3 weken voor aanvang oefening contact op met 

terreinbeheerder van Arnhem. 
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(AASLT) "7 December" 

Hoofdkwartier 
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30 december 2019 
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2020031960 

 

 

Aanwijzing voor de terreinopzichter: 

• Neemt voor aanvang van de oefening de details en bijzonderheden door 

met de oefenleiding; 

• Draagt zorg voor de juiste begeleiding van de oefening; 

• Controleert steekproefsgewijs op netjes achterlaten van de locatie. 

 

Detailgegevens oefening: 

De oefenende eenheid  : KMS 11 LMB 

Datum van uitvoering  : 19 mrt 19:00 uur tot 20 mrt 02:00 uur 2020 en 

        9 apr 19:00 uur tot 10 apri 02:00 uur 2020 

Aantal deelnemers  : 48 Personen (groepsgewijs) 

Materiaal t.b.v. de oefening : 4x Amarok/MB, 4x Vrachtauto (DAF), 

                                               Slaughboten.  

 

Ik stel het op prijs als u uw inwoners informeert over deze oefening via uw 

website of andere media. 

 

Indien er door de oefening schade is ontstaan dan kunt u dit onder vermelding 

van de gegevens van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, 

plaats, soort schade etc. melden aan: 

 

Ministerie van Defensie 

Sectie claims Ministerie van Defensie  

Postbus 90004 

3509 AB Utrecht 

030-2180420 

 

Voor eventuele klachten tijdens of na afloop van deze oefening kunt u, als 

instantie, contact opnemen met de 11 Luchtmobiele Brigade Sectie NATOPS,  

Bureau Planning en Control. De gegevens in deze klachtenregeling is alleen 

bedoeld voor u als instantie, en verzoek u daarom, om deze gegevens niet te 

publiceren. Graag vernemen wij zo spoedig mogelijk van u of er activiteiten zijn 

in uw gemeente waar de oefenende eenheid rekening mee moet houden. 

 

In geval van nood en bij hoge uitzondering kunt u gedurende de oefening contact 

opnemen met de leider der oefening (LDO) 06-19298662. Dit telefoonnummer 

is eveneens bedoeld voor u als instantie, en verzoek u deze gegevens niet te 

publiceren. 

 

Ministerie van Defensie 

Hoofdkwartier 11 Luchtmobiele Brigade (AASLT) “7 december” 

Sectie Natops 

Stafofficier Planning en Control  

Postbus 9208 

6800 HK Arnhem 

Tel 026-353 2612 
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Met vriendelijke groet, 

Regionaal Militair Commandant (West) 

Tevens 

Plaatsvervangend Commandant 11 Luchtmobiele Brigade (AASLT) 7 december 

 

Voor deze, 

Plaatsvervangend hoofd sectie Natops 

 

 

 

R.A.M.J. de Wijs 

Majoor 

 
 
 
 
 
Verzendlijst per e-mail 
 
 
 
 
 

Aan Gemeenten:   Apeldoorn, Brummen, Rheden  

 

 

Ter informatie: Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sie Claims 
Sectie Communicatie 11 Luchtmobiele Brigade 

KMar Brigade Veluwe Bik 
OPSroom KMar 

Provincie Gelderland 
Politieregio Oost - Nederland 

RMOA Noord Oost Gelderland, Majoor Drenth 
RMOA Gelderland Midden, Majoor Klok 

Opzichter schiet- en oefenterrein Arnhem 
 

 

 

    

 

 


