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Een groot deel van Davis-Monthan Air
Force Base in Tucson, Arizona, is in
gebruik bij de 309th Aerospace Maintenance And Regeneration Group, of
kortweg, AMARG. Deze naam zal bij
de meeste mensen geen belletje doen
rinkelen, maar als je ze vertelt dat het
een vliegtuigkerkhof -'boneyard'- in
de Amerikaanse woestijn is, zullen
velen een kreet van herkenning slaken.
Omdat 'boneyard' nogal oneerbiedig
klinkt voor dit beroemde complex,
probeerden we in eerste instantie deze
term te vermijden tijdens ons gesprek
met de commandant van AMARG,
Robert S. Lepper Jr. Dat werkte... ,
voor ongeveer twee minuten. Na onze
verspreking glimlacht de kolonel en
vertelt hij dat hij niets tegen de term
'boneyard' heeft. "Vraag in Tucson
en omgeving waar je de AMARG kunt
vinden en de meeste mensen zullen
je vragend aankijken. Vraag in plaats
daarvan waar de 'boneyard' is en ze
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zullen je allemaal in de juiste richting
wijzen. Maar eerlijk is eerlijk, 'boneyard' is niet echt de juiste naam voor
de 309th. We doen zoveel meer dan
alleen het opslaan en opruimen van
oude vliegtuigen."
In het kort: de geschiedenis van 309

AMARG
In april 1946 werd de 4105 Army Air
Force Unit opgericht op Davis-Monthan AFB, dat in die dagen DavisMonthan Field heette. De primaire
verantwoordelijkheid van de eenheid
was de opslag van een enorm aantal
vliegtuigen van de Army Air Force, dat
na het einde van de Tweede Wereldoorlog niet meer werd gebruikt. Honderden B-29's en C-47's werden
overgevlogen naar Davis-Monthan en
opgeslagen in de woestijn. Veel van
deze vliegtuigen werden kort na hun
aankomst alweer opnieuw vliegklaar
gemaakt om in 1948 deel te nemen

P-h~~P/1
De 162125/HK400 een SH-608 van
HSM-40 Airwolves van Naval Station
Mayport, Florida, na zijn laatste vlucht.
[Alle foto's Hans Drost[

aan de 'Berlin Airlift'. De Sovjet-Unie
had de toegang naar West-Berlijn,
dat onder controle van de Westerse
geallieerden viel, geblokkeerd. Om de
inwoners van Berlijn te bevoorraden
organiseerden de Westerse geallieerden de Berlijnse luchtbrug, zodat alle
dagelijkse benodigdheden continu
door de lucht aangeleverd konden
worden.
In 1965 werd het depot omgedoopt tot
de Military Aircraft Storage and DispoF-4f 74-0645/AF-366. Na jarenlang
zelf als jager door het luchtruim te hebben gevlogen is deze Phantom als QF-4
in de laatste periode van zijn leven
opgejaagd door raketten. Nu veilig op
het beton van Davis Monthan AFB.
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sitîon Center (MASDC) en belast met
de verwerking van vllegtuigen voor
alle Amerikaanse strijdkrachten en
dus iniet alleen voor de US Air Fûroe.
ln ov,ereenstemming met het START
l-verdra,g , werd het MASDC opgedra,gen om begin jaren negentig 365 IB-52
bommenwerpers l,e 'ellmlneren'. IDe
voortgang !hiervan w,erd via de satelliet en vla daadwerkelijke lbezoe·k en op
Davis-Monthan geoontroleerd door de
Sovî,et-Unie.
Het commarndo van AMARG werd in
mei 2007 ove~gebracht maar de 3CY9e
Maint,ernance Wing, Het centrum werd
,omgedoopt in de 309th Aerospace
Maintenance
and
Regeneration
Group.
Tegenwoordig îs het 309ste verantwoordeliJ'k voor de Amerikaanse str,i jdkrachten (Luchtmacht, Landmacht,
Marine, Mariniers & Gaast Guard),
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m:aar ook voor federale instanties
(Douane, Border Patml., NASA, FBl) en
voor de geallieerde 'bondgenoten.

Alk:a1ische Qrond
Er zijn v,ersc'.hillende redenen waarom
Davis-Montihan werd gekozen als de
l ocafie voor opslag. De combînati.e
van woest,]jn, lage lruchtvochîigheid,
extreem lage regenval en grote hoogt,e
(780 m) maakt de ,opgeslagen vliegtui,gen minder kwetsbaar voor oorrosie
en mest. Ten tweede is er de llarde
alkalische grond. De grond is .zo hard
dat het mogellj)< ls om de vliegtujgen
overal op slaan en heen ,en weer te
slepen zonder taxibanen of platforms
te hoeven maken. Zelfs eern vliegtuig zo groot als een C-5 Galaxy kan
gemakkelijk ergens worden geparkeerd in de woestijn.
Na aankomst op AMARG worden

Erm aparte afdeling binnen de ANG is
het AATC. Hier de F-16C 84-278/AT.
De AT-ra.de is van het AATC, deze is
,y,erantw.oo,;delijk voor het uitvoeren van
operationele ,proeven voor de ANG met
rde .f-.1 6.
de vliegtuigen niet zomaar in de zon
neergezet. Voor de opslag worden ze
zodanig geprepareerd dat ze -wanneer nodig- in de toekomst opnieuw
kunnen wo~den gebruikt. Sommige
,onde~delen worden verwijderd, zoals
gesc'hut, de schietstoel en eventuele
fr werden 131 C-5A Galaxies gebouwd
en ze zijn vrmrif 19 70 in dienst bij de
USAF. Op AMARG staan al 32 exemplaren. fen ,aantal vliegende modellen is
ge-upgrade na1r C-5M met o.o. nieuwe

motoren. E:r v.tif!gen nu nog 26 C-5A's en
56 C-58/M's.
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geheime onderdelen. Nadat de brandstof is afgetapt wordt het brandstofsysteem voorzien van een dun laagje
olie. En, last but not least, worden de
vliegtuigen voorzien van een omhulsel,
dat wil zeggen afgedicht tegen stof,
zonlicht en hoge temperaturen.
Bezoek aan AMARG
AMARG trekt ongeveer 30.000 bezoe-

kers per jaar. De meeste van hen
nemen de officiële bustour die begint
bij het Pima Air & Space Museum.
Tijdens de 11/2 uur durende tour, rijdt
de bus onder andere langs 'Celebrity
Row', waar zo'n 60 verschillende
bekende vliegtuigen tentoongesteld
staan. Wanneer je de bus neemt, wees
dan niet verbaasd wanneer de bus op
een bepaald punt stopt en de commandant zelf aan boord stapt. Want zo
nu en dan doet hij dat om zelf met de
bezoekers te praten en hun vragen te
beantwoorden. Geregeld verwelkomt
AMARG ook beroemdheden. Onlangs
bezochten Gary Sinise (Luitenant Dan
in de film 'Forest Gump') en Larry
Lawrence Whitney (acteur in Larry the
Cable Guy) AMARG. De Boneyard was
ook een opname locatie voor de film
'Transformers: Revenge of the Fallen '.

en nog eens 400.000 onderdelen in Een stripverhaal over het conserveren
voorraad. We zijn er ook erg trots op van een US Marines Hercules. [Coli.
dat we 670 van de beste technici in de Gerke A. Hofstra]
wereld in dienst hebben. De meerderheid van hen zijn veteranen met een een vliegtuig weer operationeel te
gemiddelde leeftijd van 55 jaar."
krijgen. "Afgelopen april hebben we
De 'boneyard-taak' Storage en Pre- een F-4 geregenereerd, die al 24 jaar
servation is slechts één van de missies in opslag stond", vertelt de kolonel
van de 309th"Vliegtuigen worden in met trots in zijn stem. "We kunnen
opslag gehouden zo lang al's de 'klan- bijna alles weer vliegend krijgen."
ten' met ze vliegen. Zo werd de laatste Momenteel is de regeneratie van de
F-111 Aardvark pas afgevoerd nadat F-16's is in volle gang. Ongeveer 200
zijn laatste geallieerde gebruiker, de F-16's worden geregenereerd tot
Royal Australian Air Force, in decem- onbemande QF-16's. Onlangs werd
ber 2010 stopte met het vliegen van de eerste QF-16 geleverd en vloog
de F-111 . Vliegtuigen die geen verder het zijn eerste missie op 19 septemnut meer hebben, worden verkocht ber 2013 op Tyndall AFB, Florida. De
aan schroothandelaren. Zij betalen QF-16's vervangen de QF-4's, die ook
geld voor het 'oude metaal' en zorgen van AMARG kwamen en sinds 2008
zelf voor het afvoeren van de vliegtui- in gebruik waren. "Vliegtuigen verlagen.
ten AMARG op een vrachtwagen of
Een andere zeer belangrijke missie op eigen kracht. Meer dan 25% van
is Regeneration. Jaarlijks worden 80 de vliegtuigen in
opslag
tot 100 vliegtuigen geregenereerd of heeft
AMARG
te wel opnieuw inzetbaar gemaakt. vliegend
verlaHet hangt af van het type vliegtuig, ten voor verdere
de staat en de tijd die het in opslag service", vertelt
heeft gestaan, hoe lang het duurt om Lepper.

Missies van de 309th
Kolonel Lepper heeft een aantal
indrukwekkende cijfers om het belang
van de 309th aan te geven. "We hebben meer dan 4.000 vliegtuigen opgeslagen. Deze kostten de belastingbetaler meer dan 34 miljard dollar toen
ze oorspronkelijk gekocht werden.
Daarnaast hebben we 7.000 motoren

Op Celebrity Row staat zelfs een F-117.
De Stealth-eigenschappen zijn goed
bewaard gebleven.
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Depot Level Maintenance wordt uitgevoerd op een verscheidenheid van
vliegtuigen. Een van de huidige programma's is het Service Life Extension
programma voor de A-10 Warthog ll.
Eind 2008 werd AMARG al ingeschakeld voor een noodzakelijke controle
naar mogelijk scheurtjes in de vleugels van de A-10. 84 A-1 O's werden
gecontroleerd en, daar waar nodig,
gerepareerd. Dit keer bezoeken de
A-1 O's AMARG voor de installatie van
de nieuwe Raytheon Scorpio helmtechnologie.

en Osan AB, Zuid-Korea, F-16's van Het 164ste Airlift Squadron uit
de U.S. Air Force en de Air National Mansfield, Ohio, vloog van 2011 tot
Guard en F-18's en SH60's van de 2013 met deze C-27J Spartans. Nu
U.S. Navy. Op internet is eenvoudig holen ze opgelucht adem: ze vliegen
te zien welke vliegtuigen bij AMARG weer met C-130J's en hebben de
binnenkomen en welke vliegtuigen .Spartans in het zand mogen zetten.
AMARG weer verlaten. (http://amarcexperience.com/ui/)

AMARG's flightline
Na aankomst op Davis-Monthan AFB
worden de vliegtuigen geparkeerd
op de eigen flight line van AMARG.
Het is een vreemd gevoel om rond
te lopen op een plek waar een groot
deel van de naoorlogse Amerikaanse
luchtvloot heeft gestaan. Momenteel
is de flightline de parkeergelegenheid
voor A-1 O's van Davis-Monthan AFB

Commondan-t Colonel Lepper, een
enthousiaste ambassadeur voor AMARG:
"We doen zoveel meer dan alleen maar
opslaan"
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We willen graag Commandant Colonel
Lepper, Terese Pittman en Ssgt Angela
Ruiz hartelijk danken voor hun medewerking bij het tot stand komen van dit
artikel.

DE 160053/18 Een T-39G Sabreliner von de U.S. Navy. Deze werd gebruikt voor
het 'Undergraduate Flight Ofjicer Training program: Definitief geland op Davis
Monthan in september 2013.
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F-15A 77-070/HH, e.x-199th FS Hl ANG, staat sinds aug. 2009 opslag op AMARG. [Davis-Monthan, 4 oktober, Hans Drost]

A-10( 82-0664, ex-51st FS 0san, staat sinds augustus 2013 voor de tweede keer op AMARG. (4 oktober, Hans Drost]

A- lDC 80-0253, ex-25th FS 0san, met ruim 10.000 uur op de klok. Dit toestel is ook in augustus 2013 hier geparkeerd.
[Davis-Monthan, 4 oktober, Hans Drost]

