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loten. ln Duitstand ben je zo. 0f je nu vanuit Noord-Nedertand lEetde, Drachten, Hoogeveenl
vtiegt of vanuit een verder van de grens getegen vliegvetd, Leer-Papenburg (EDWFI is een ideale bestemming voor een dagje buitentand.
Tekst: Gerrit Brand, fotografie: Gerrit Brand
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Suhaita Sahmarani

gewerkt om van deze regel af te komen als
je van een groen veld in Nederland naar

Wij vtiegen van Hoogeveen lEHH0l naar
Leer (EDWF|, een afstand van zo n 55 NN4.

naar Flugplatz Leer-Papenburg ÍEDWF|.
Daar zit Wiard Lübbers op de toren ats we

een groen vetd in een ander Europees ltees

aan komen vtiegen, Lübbers is zetf GA-v[ie-

nog niet.

Een half uurtje vtiegen dus. Een mooie
trip, je vtiegl [angs de CTR van Eetde, via
StadskanaaI en Papenburg, steekt de rivier

We gaan voor de getegenheid met een

clubvlucht mee van de MWH uit Hoogeveen

ger met vete vtieguren in zijn togboek. Hij
vtiegt aI vanaf 1 979, en heeft veeI in Nederland gevlogen. De andere havenmeester
is Fritz Wagenaar, een Duitser met, zoats
veten in 0st-Friestand, een Nedertandse
naam. Een van d¡e twee tref je dus ats je

naar Leer vtiegt.
EDWF is een interessant bestemming voor
Nedertandse vtiegers. Het vliegveld bestaat
sìnds 1 9ó9 en heeft een verharde tandingsbaan met een tengte van

1

200 meter Het is

een onqecontroteerd vetd, gemak dient de

mens. Nu is het helaas nog steeds zo dat
je een vt¡egptan moet indienen als je vanuit
Nederland de grens overgaat. Er wordt aan
¿¿ I
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Schengenl [and vtiegt. Maar zo ver ¡s het

de Eems over en je hebt het vtiegvetd dat
ten noorden van Leer ligt at min of meer in
zicht. Het is even zoeken, maar de geasfalteerde baan is sne[ te vinden. Het circuit

tigt aan de noordzijde van de 08/2ó. Ats we
de toren oproepen lLeer lnfo op 130.775)

krijgen we onmìddettìjk contact met W¡ard
Lübbers die ons vriendelijk en ¡n het Engels
{of indien gewenst ¡n het DuitsJ te woord
staat. We zijn niet de enigen die wi[[en
landen. Er zijn ook Duitse p¡loten op weg
naar Leen

g-d-É---.

Deèt van de vloot vân MWH {vliegctub Hoogevèenl op E0WF.
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È
Aãn Birk Me¡er, h¡er voor ziin zêlf geþouwde vagabund, valt met gemak een heel artiket te wi¡den.

Ftughafen Leer-Papenburg trekt veeI
be[ângste[Ì'¡ng vanuit Nederland omdat de
brandstof er veel goedkoper is dan in Ne-

We treffen op Leer ook Bìrk Meier, die

te organigeren. We houden onze Nederlandse vtieger-cotlega's graag via het
A0PA-magaz¡ne op de hoogte,' a[dus de

derland, Avgas kost € 1,99 en Mogas
€ 1,79 per titer. Wie tankt op Leer hoeft

toevattig op de toren is aLs wìj met Lübbers
praten. Meier runt de NOWAS Sportpìtotenschule, ìs MLA-instructeur én bouwer van
zijn eigen ULV, de AV Vagabund. Hij neemt

geen tandingsgeld Inormaal 8 eurol te

ons mee naar zijn hangar waar de Vaga-

5tâdt Leer

beta[en en mag net zoveeI touch-and-go s
maken als hij wit. Daar wordt veel gebruik

bund die hij in de jaren 90 bouwde in een
hoek staat. De vleugets zijn gedemonteerd
en de kist staat er wat troostetoos bij in de

Ats je dan toch naar Leer vtiegt, maak

winterse kou. Het is echter een legendari-"
sche kist, Lijkend op de Bücker Bü 131 uit
'Bausatz
de jaren '30. Het toesteI is ats

taxi nemen. Leer noemt z¡chzetf qraag de
poort naar Ost-Frìèsland. Het is een oude
handelsstad die altijd werd gekenmerkt

voor te krijgen.

[everbaar met een Rotax-moton Google
maaT eens. Er staan ook een fitmp.jes van

door zijn locatie âan het water. Leer is
helemaal niet zo ktein als je zou denken- De

Twee vliegctubs

de Vagabund op Youtube.

Leer kent twee vliegcLubs. De Ftiegerctub
Leer, die goed contact heeft met de op

50 ¡arig bestãån

van gemaakt. Voorat door vLiegclubs uit het

noorden, o.a. voor instructievluchten. Toch
teuk ats je als 'student je landingen kunt
oefenen zonder daar een fikse rekening

Eetde gevestigde vLiegclub NNAC, en een
MLA-cLub. De Ftiegerctub Leer heeft twee

Aquila's, een Cessna 172 en een Cirrus SR
20 tot z¡.ln beschikking.

haven meester

van de gelegenheid gebruik en ga de stad
zien. Je zou een fiets kunnen huren of een

Ftugptatz Leer bestaat dit jaar 50 jaar
en dat gaat midden september gevierd
worden. Hoe? Dat kan LÜbbers nog niet
zeggen. 'Maar we zijn bezig iets groots

Als jê dan toch naar Leèr vliegt huur èen f¡ets op hèt vliegvetd en bezoek de stad. Zeèr de moe¡te wâârd.
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stad heeft een lange winketstraat waar van
atles en nog wat te koop is. En aan de rand

ln het restaurant is het

van de stad zijn een aantaI shopping-malts

genieten Yan

zoats Mutti Ostfriesland aan de 0sseweg,

0st-Friese

waar alteen at de enorme voorraad voordelige sterke drank fdat sput is ¡n Duitstand
nu eenmaat veel goedkoper dan in Neder-

speciatite¡ten

.,'f

t

a

[andJ een pubtiekstrekker is.

Leer kent een leuke histo¡ische haven waar
het gezetlrg toeven rs, met een mooie wan-

delpromenade, cafés en ijssalons.
0st-Friesland staat bekend om zijn thee.

reske straatjes en origìnete winkettjes.

doen. Je kunt er ontb¡jten en uitgebreid

Het stadje Papenburg tigt vlakbij en is

Geniet eens van een Ost-Friese theece-

bekend vanwege de Meyer-scheepswerf

lunchen. Vergeet ook niet de Ost-Friese
thee te proberen. In dit restaurant smaakt

remon¡e, uileraard met kandijk[ontjes en
room. maar zonder te roeren. Het bezoek

waar gigãntische cruiseschepen, die tegenwoordig a[ bijna een mitiard euro's kosten,

aan het theemuseum in het Büntinghaus,
op stechts een paar minuten lopen van de

gebouwd worden. Deze schepen gaan via
de Eemshaven (waar ze vaak afgebouwd

haven, biedt altertei interessante informatie

worden) de wijde weretd in. De werf kan

over de theecultuur

bezocht worden.

Fen bezienswaardiqheid op zich is het oude

de thee extra lekker VooraI met een ktontje

erin en een scheutje room [niet roerenl.
Een uitgebreid ontbi.jt met atterlei soorten
broodjes, kaas, eíeren en zetfgemaakte
jam, thee, koffie en jus d orange kost
€ 9,50. De prijzen zìjn sowieso vergeleken bij Nedertand aan de tage kant, met

centrum van Leen Het wordt door deskun-

Het rêstaurent

cappuccino voor € 2,50 en betegde broodjes

digen gezien ats de meest waardevolte in

Ftugplatz-Restaurant Leer wordt gerund

de regio vanwege het qrote aantaI histor¡-

door Martina Reepmeyer. Het is altijd open,
ats het vtiegvetd open is, en er is voor zover
we dat kunnen bekijken attijd wet wat te

voor € 1 ,50 per stuk. Daarnâast biedt het
restaurant typisch Duitse speciaIiteiten

sche huizen en de goede staat waarin ze
verkeren. Mooie gevel gevethuÌzen, pÌito-

zoaLs Strammer lty'ax {Ost-Fries roggebrood

met spiegeLeieren en spek).

Flugptatz Leer-Papenburg - EDWF
Frequentìe 1 30,775 MHz fLeer lnfol
Hoogte 3 ft
Locatie 4,5 km ten noorden van Leer,
22 km ten noorden van Papenburg

Landingsbaan 08126,1280 x 20 m, asfatt
Brandstof: Avgas, Jet 41, lvlogas
0peningstijden: a[[e dagen geopend vanaf 8
uur tot zonsondergang.
Voor de zekerheid even betten?

fel

00/+9 /+91

9196604

Website : www.f lugptatz-leer-papenburg.dè
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