Maart 2020
In deze nieuwsbrief informeren wij u over
het militair helikoptervervoer bij u in de
buurt: Waalhaven Pier 6

Helikoptertransport in maart en april
Waalhaven Pier 6
In maart en april zijn in de Waalhaven bij Pier 6,
Nederlandse en Amerikaanse militairen aan het
werk. Zij zorgen dat het materiaal van een
Amerikaanse helikoptereenheid aan boord van
een schip komt. De meeste materialen komen via
de weg naar Rotterdam. Daar merkt u waarschijnlijk
weinig van. U kunt wel helikopters zien vliegen en
landen in de Waalhaven. Hieronder leest u wat er
gaat gebeuren en wat u daarvan merkt.
Wat gaat er gebeuren?
Tussen woensdag 10 maart en uiterlijk dinsdag
6 april komen de militairen en hun materialen vanuit
Eindhoven naar Rotterdam. Ze gaan eerst van
Duitsland naar Eindhoven voordat ze naar Rotterdam
komen. De helikopters vliegen van maandag15 maart
tot en met dinsdag 6 april in groepjes richting de
Waalhaven Pier 6. Dit gebeurt op werkdagen tussen
7.00 en 19.00 uur. Het gaat in totaal om 54
helikopters van de typen Chinook, Apache en
Blackhawk.
Afhankelijk van het weer en vliegverkeer
Wat de tijden, dagen en aantallen zijn hangt af van
het weer en ander vliegverkeer. De helikopters
vliegen uiteraard niet allemaal tegelijk van Eindhoven
naar de Waalhaven Pier 6.

Waarom gaat het materiaal naar de haven?
De Amerikaanse militairen zijn negen maanden in
Europa geweest voor oefeningen in Duitsland, Polen
en Roemenië, met militairen in die landen. Ze gaan
nu terug naar de Verenigde Staten. Omdat Nederland
goede wegen en grote zeehavens heeft, kiest
Amerika ervoor om het materiaal op het schip in
Rotterdam te zetten. Nederland werkt hieraan mee
vanuit het programma Host Nation Support
(gastlandsteun door NAVO-afspraken).
Houden de militairen zich aan de coronaregels?
De Nederlandse militairen houden zich uiteraard aan
de RIVM-maatregelen (zoals anderhalve meter,
handen wassen). Ook zijn er extra
hygiënemaatregelen op de locaties in Duitsland,
Eindhoven en onze haven.
Amerikanen zijn één groep
De Amerikaanse militairen zijn allemaal twee weken
in quarantaine geweest. Ook heeft een arts ze
gezond verklaard. Dit betekent dat we de
Amerikaanse militairen als één groep zien.
Daarom hoeven de Amerikaanse militairen geen
anderhalve meter te bewaren binnen hun groep.
Ze houden die afstand tot anderen wel aan.

Heeft u vragen?
Onze gemeente en Defensie hebben regelmatig en
goed contact met elkaar. Wijkmanager Maljaerd den
Hollander weet van deze militaire operatie. Heeft u
vragen over het transport vanuit Duitsland en de
helikopters boven de haven? Mail of bel hem gerust.
Hij is bereikbaar via mj.denhollander@rotterdam.nl
en 06 - 12 58 12 93.
Kijken niet mogelijk
Helaas is het niet mogelijk om de landing en
werkzaamheden van dichtbij te bekijken. Het terrein
is afgezet en wordt bewaakt door Nederlandse
militairen. Wel kunt u meer informatie vinden op
www.defensie.nl/onderwerpen en op de sociale
mediakanalen van @defensieonline.
Last van het geluid?
We vragen om uw begrip voor het geluid van de
overvliegende helikopters. U kunt ook een melding
maken op
www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/
klachten-geluidsoverlast

