Ramstein Revisited
In de zomer van 1979 spendeerden we (Hans
Drost en Dick Wels) een week van onze zomervakantie bij vliegbasis Ramstein in Duitsland. We
waren nog jong en onbezonnen én we hadden
geen rijbewijs. Het werd een hele onderneming,
maar wel een met mooie herinneringen. Nu het
coronavirus in 2020 onze voorgenomen reis naar
Japan wreed had verstoord, wilden we toch nog
wat kerosine snuiven dat jaar. En zo ontstond
het plan om weer een paar dagen naar Ramstein
te gaan. We wilden zien wat er na 41 jaar allemaal veranderd was in Landstuhl, het stadje
waar we destijds onze intrek hadden genomen
in hotel Goldener Adler.

naar ons hotel. Het stadje had een leuk plein
met een café en boven het centrum torende
een oude burcht. Dat hadden we al gelezen in
de informatie die de lokale VVV ons had toegestuurd. Tja, internet bestond in die tijd nog niet,
dus alles ging per post. Na onze tas afgeworpen
te hebben, zijn we via een bochtig weggetje de
heuvel opgeklommen om de burcht te bezichtigen. Natuurlijk niet om de glorieuze historie
van het gebouw op te snuiven, maar om te
genieten van het uitzicht op de enorme Amerikaanse vliegbasis. Dorstig van de klim hebben
we gelijk op het terras maar een biertje en een
cola gescoord voor een prijs die een stuk aantrekkelijker was dan die in de rosse buurt.

Op tienertoer door Duitsland
Op zaterdag 7 juli 1979 kwamen we - na de
nodige overstappen - per Deutsche Bundesbahn vanuit Bitburg aan op het station van
Landstuhl. Een soort buitenlandse tienertoer,
want de week ervoor waren we bij vliegbasis
Bitburg en Spangdahlem geweest en dat bleek
een verzoeking zonder auto. Maar daar een
andere keer meer over.
Landstuhl ligt vlakbij vliegbasis Ramstein, dus
het traject te voet zou in de week die voor ons
lag, wat aangenamer zijn dan de trektochten
van voorgaande week naar Bitburg en Spang.
Direct vanuit het station liepen we de rosse
wijk, of beter de rosse straat van Landstuhl in.
Met het grote aantal eenzame Amerikaanse
militairen in de nabije omgeving vonden de
werkzame dames daar gretig aftrek. Vanwege
ons beperkte budget konden we ons een cola
van acht Deutsche Marken niet echt veroorloven en dus zijn we maar direct doorgelopen
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Een stukje geschiedenis
Na het ontbijt op zondag waren we al vroeg
klaar om op verkenningstocht te gaan. Google
Maps moest nog geboren worden en een
gedetailleerde kaart van de omgeving hadden we ook niet. Dus op goed geluk zijn we
de rij Amerikaanse benzineslurpers gevolgd,
want die brengen je vanzelf bij de basis, zo
was onze gedachte. En inderdaad, na een
lekkere wandeling kon onze ontdekkingsreis rond het veld beginnen. Nou ja, we zijn
alleen maar aan de zuidkant gebleven omdat
het eigenlijk best wel een flinke tocht door
het oerwoud was om langs het hek de weg
te vinden. Van oorsprong is de omgeving van
Ramstein eigenlijk een moerasachtig gebied,
waarop de basis is gebouwd. Dat is een mooi
bruggetje naar een klein beetje geschiedenis
over het veld. De basis ontstond in de Tweede
Wereldoorlog toen een ongebruikt stuk Auto-

bahn door de Duitsers als landingsbaan werd
gebruikt. Aan het einde van de oorlog veroverden de geallieerden deze baan op de Duitsers
en gebruikten ze deze ook voor hun operaties.
Dit stuk Autobahn bestaat vandaan de dag
nog steeds! Het is de toegangsweg naar zowel
de oostelijke als de westelijke poort van de
basis. Na de oorlog werd Duitsland opgedeeld
in vier geallieerde bezettingszones: een Amerikaanse, Britse, Franse en een Sovjetzone. De
plaatsen Ramstein en Landstuhl lagen in de
Franse zone. Toen de relatie met de Russen na
de oorlog afkoelde en de Koude Oorlog begon,
wilden de Amerikanen uit strategisch oogpunt
zes vliegbases creëren ten westen van de Rijn.
Frankrijk stemde ermee in om een aantal bases
aan te leggen. Bij Landstuhl werden twee
vliegbases vlak bij elkaar aangelegd: Ramstein
Air Station, dat het hoofdkwartier werd van de
12th Air Force van de Amerikanen, en Landstuhl Air Base, dat de thuisbasis van Amerikaanse jachtvliegtuigen werd. Het moerasachtige gebied werd met twee meter opgehoogd
en ook werd er een spoorlijn naar de basis aangelegd. In het begin van de 50-er jaren werden
de bases in gebruik genomen.
De toegangspoort tot Landstuhl Air Base lag
in het centrum van het stadje. Door de aanleg
van een nieuwe Autobahn vlakbij de stad werd
die toegang afgesneden. Dat was de reden om
een nieuwe toegang aan de westzijde te bouwen bij Ramstein. Het was ook het sein om de
twee bases in 1958 samen te voegen tot Ramstein-Landstuhl Air Base.
Het geheel kreeg in 1961 uiteindelijk haar huidige naam: Ramstein Air Base.
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Van 1976 tot 1990 beschikte USAFE over een eigen Aggressor squadron om USAFE-piloten te trainen in luchtgevechten met Oostblok straaljagers.
Op 12 juli 1979 stond F-5E 74-1542 van het 527ste TFTAS op het beton van Ramstein. Het toestel stortte op 15 januari 1986 neer, toeval of niet,
in de buurt van Ramstein.

1979: heel veel fighters!

een RU-21, een U-21, drie Duitse (T)F-104G’s, Daar waren ook helikopters gestationeerd.
een Duitse CH-53G, een Italiaanse G-222 en Omdat je die ook niet alle dagen ziet, was een
een Belgische Andover. Je kunt rustig zeggen bezoekje daar ook gepland, maar dat werd niet
dat het een geweldige dag was. En de andere op prijs gesteld. We werden direct weggejaagd
dagen in die week waren niet anders! Wel jam- door de beveiliging.
mer dat onze apparatuur, een Pentax
ME en een Pentax
MX, nog erg eenvoudig was en de
lenzen ook niet van
de meest briljante
kwaliteit waren. Het
aantal opnames was
gelimiteerd vanwege
Ramstein had de 74-0652 ex CR en de 74-1652
de beperkte hoeveelheid rolfilmpjes
waarover we beschikten. De apparatuur kon
nog opgeborgen worden in een kleine fototas Op donderdag 12 juli hadden we op Ramstein
met twee lagen. Gelukkig hebben we geen last zowaar een basisbezoek kunnen regelen. Ze zulgehad van boze boeren, die in die dagen de len daar wel gedacht hebben: wat moeten die
spotters nog wel eens wegjoegen. In Landstuhl twee wandelende snotapen hier eigenlijk op de
zelf was (en is) ook een groot Amerikaans hos- basis doen? Maar in ieder geval liet onze begepitaal gevestigd.
leider er niets van merken. We mochten naar
hartenlust op het bezoekers- en transportplatform fotograferen en ook de shelterarea werd
nog aangedaan. Onderweg naar de basis toe
regende het stevig, maar toen we het platform
opliepen om te fotograferen, was het gelukkig
droog geworden. Ik ben nog steeds blij met de
plaatjes die we toen geschoten hebben. Onder
andere Belgische Starfighters, een F-111F van
Lakenheath, een F-5E van Alconbury, een F-4F
met apart camouflageschema van de Luftwaffe
en natuurlijk het nodige transport.
Ook een paar F-4’s van de thuiseenheid werden
vastgelegd. Kennelijk zijn we na het bezoek niet
meer in de landing gaan staan. Ik zie tenminste
geen genoteerde vliegbewegingen in m’n spottersboekje staan die dag. Waarschijnlijk waren
we doorweekt en zijn we onze broeken en shirtjes gaan drogen in het hotel, waarna we onszelf
Herenigd met een oud-dorpsgenoot. F-4E RS-74-0657 vloog eerder bij het 32ste TFS op
hebben getrakteerd op Pommes mit Mayo und
Soesterberg, maar verkaste door de komst van de F-15’s in 1978 naar Ramstein.
Bratwurst ohne Phosphat.

Ramstein was in de 19-seventies voor spotters
een erg interessante basis: er stonden twee
squadrons met F-4E Phantom II’s, er stonden
VIP-kisten en de nodige transportbakken.
Met zoveel (vlieg)bases en installaties van de
Amerikaanse lucht- en landmacht in de buurt
moest er natuurlijk heel veel aan materieel en
goederen ingevlogen worden. Maar de basis
werkte ook als een magneet voor allerlei
eenheden van andere Amerikaanse bases in
Europa en voor buitenlandse gasten.
Het was echt geen uitzondering als je vijftig
verschillende kisten op één dag aan je voorbij
zag komen. Van de op Ramstein gebaseerde
Phantoms konden er zo maar 20 vliegen en
natuurlijk vlogen die op een dag meerdere
missies. Je kon zowel aan de oostkant als aan
de westkant in de landing staan. Op maandag
9 juli 1979 noteerden we 17 Ramstein F-4E’s,
zeven Hahn F-4E’s, zeven Zweibrücken RF-4C’s,
een Alconbury RF-4C, een Woodbridge/Bentwaters A-10, een C-130E, twee C-141A’s, twee
T-39A’s, een VC-140B, twee C-12’s, een C-9A,
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F-104 Starfighters van de Belgische Luchtmacht waren getooid in een fraai
camouflageschema. FX-82 behoorde toe aan de 10de Wing van vliegbasis Kleine Brogel

2020
Tussen 1979 en 2020 zijn we uiteraard nog wel
vaker naar Ramstein gegaan, maar nooit was er
een overnachting bij in Landstuhl.
Om te kijken hoe het de stad en de omgeving is
vergaan in de tussenliggende jaren, boekten we
in september 2020 een kamer in een hotel net
buiten het centrum. Hotel Goldener Adler bleek
niet meer te bestaan: het is gesloten en het
pand staat te koop. Het centrum is eigenlijk niet
zoveel veranderd. De meeste gebouwen staan
er nog, maar het straatbeeld is heel anders.
Geen dikke Amerikaanse sleeën of sportwagens
meer met Amerikaanse kentekenplaten. Geen
militairen meer in uniform. De aanslagen van
11 september 2001 hebben ervoor gezorgd dat
de Amerikanen meer op de basis blijven en als
ze ‘naar buiten’ gaan, dan het liefst niet in uniform. Het treinstation is er nog en voldoet aan
de hedendaagse eisen en - geloof het of niet
- de rosse buurt is ook nog steeds aanwezig.
Ondanks het feit dat het contingent Amerikanen in Duitsland flink is uitgedund, verblijven er
nog altijd zo’n 53.000 Amerikanen in de regio.
En die blijven hun behoeftes houden… Ook dit
keer hebben we de dames links en rechts laten
liggen: we zijn beiden inmiddels eind vijftig,
nog steeds keurig netjes getrouwd en we zijn
onze wilde haren al lang kwijt. Uiteraard zijn we
wel weer naar Burg Nanstein getogen, maar niet
meer met de benenwagen: uiteraard met onze
limousine.

Helaas was de burcht gesloten vanwege het
coronavirus.
Het terras van het slothotel halverwege de
rit naar boven zag er verleidelijk uit, maar dat
hebben we vanwege de coronacrisis maar
overgeslagen.

Eten of gegeten worden. Deze C-5A Galaxy slokt in zijn gemak een U-21A 66-18015 van
de US Army op, nadat hij eerder al een ander exemplaar naar binnen werkte.

Vlakbij de burcht is inmiddels een mooie, ruim
opgezette woonwijk verrezen. Vanuit het bos
bij die wijk heb je ook prachtig zicht op de
vliegbasis.
De plek staat bekend als ‘Am Herrengärtchen’
en is erg makkelijk te vinden.

Het 58ste Military Airlift Squadron op Ramstein vloog met de T-39A Sabreliner voor transport
van personen en goederen.
FULL STOP 2021-1

Vanaf het uitzichtpunt kun je startende en
landende kisten uitstekend zien en ze zijn
met een lange lens (minimaal 500 mm) ook
nog redelijk goed te fotograferen. Ook heb je
een geweldig zicht op de infrastructuur en de
indrukwekkende bouwwerken die in de afgelopen jaren zijn verrezen op de basis. Eten en
drinken in Landstuhl en omgeving is makkelijk te vinden en van prima kwaliteit. Een cult
restaurant is Big Emma in Ramstein-Miesenbach, waar je schnitzels of steaks van 250 tot
maar liefst 1000 gram kunt bestellen. Of wat
dacht je van de High Tower burger van zo’n 20
cm hoog!? Wij kwamen niet verder dan de 250
grams rumpsteak. Het hospitaal in Landstuhl
is er ook nog steeds en is enorm qua omvang.
Kijk maar eens op Google Maps! Helaas zijn de
choppers vertrokken, alhoewel er af en toe nog
wel US Army heli’s landen.
Het aantal spottersplekken is eigenlijk niet
anders dan in 1979. Op onder andere www.
scramble.nl zijn ze duidelijk aangegeven.

Fotograferen bleek geen enkel probleem. Niemand van de basis of van de Polizei kwam vervelende vragen stellen. Je kunt kisten platen
in de landing, maar ook in de start en als ze de
baan oprijden. Bij dat laatste komt het wel voor
dat met name de lokale kisten niet helemaal tot
het einde doorrijden om de baan op te draaien.
Neem wel een viertree trap mee want het hek
is vrij hoog. Als het warm is heb je overigens
wel snel last van heatwaves boven de baan,
wat de scherpte van foto’s niet bevordert. Verder ook geen parkeerperikelen meegemaakt.
Als je je auto maar niet op de weg maar in de
berm parkeert, dan is er niets aan de hand. We
zijn niet helemaal doorgereden tot de spottersplekken, omdat het voor ons niet duidelijk was
of dat wel is toegestaan. Dat betekende een
wandeling van 15 minuten en die beweging is
best goed omdat we niet echt gezond gegeten
hebben tijdens ons verblijf. In je stoeltje voor
het hek zitten aan de oostkant van het veld
was ook geen enkel probleem. Dat was een
paar jaar geleden wel anders. Het is weer een
stuk relaxter. Aan de westkant zit je in het open
veld en heb je meer ruimte om te bivakkeren.
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Vandaag de dag zijn er helaas geen fighters
meer op het veld gestationeerd: die zijn door
de afgekoelde Koude Oorlog weer huiswaarts
gegaan. Ook bezoekende jachtvliegtuigen zijn
een uitzondering geworden. De nabijgelegen
velden Hahn, Zweibrücken en Bitburg zijn
gesloten en slechts af en toe meldt zich een
F-16 van Spangdahlem voor de baan. En ook
dat lijkt binnenkort afgelopen te zijn door de
aangekondigde verhuizing van het 480th Fighter Squadron naar Aviano Air Base in Italië. Wel
is Ramstein nog steeds een formidabele transportbasis. Het is ook het grootste Amerikaanse
vliegveld buiten Amerika zelf.
Het kilometerslange platform staat vol met
C-17’s, C-5’s, C-130’s, VIP-kisten en de nodige
civiele kisten, die tegenwoordig ook voor
transport zorgen. De basis heeft inmiddels
twee start-/landingsbanen: de 08/26 en 09/27.
De eerstgenoemde wordt het meest gebruikt
en is zo’n 3,2 km lang, de ‘korte’ baan is 2,8 km
lang. Aan de zuidkant van het veld bevindt zich
het hot cargo platform, waar C-17’s worden
geparkeerd die allerlei wapentuig komen afleveren. Ramstein Air Base is inmiddels een stad
op zichzelf, waar dagelijks meer dan 22.000
mensen verblijven. Sinds de aanslagen van 9
september 2001 is de basis nog meer afgesloten van de buitenwereld. Maar niet getreurd:
de basis is voorzien van alle gemakken zodat
de Amerikanen het veld niet hoeven te verlaten als ze daar geen zin in hebben: een groot
winkelcentrum, supermarkten, restaurants,
sportscholen, twee kerken en een hotel met
360 bedden. Ook werden een passagiersterminal en vrachtterminal gebouwd. Ramstein
is - na de sluiting van Rhein-Main Air Base - het
belangrijkste steunpunt voor transport- en troepenvervoer van de Amerikanen in Europa.
Het is vooral een tussenstop voor lange vluchten tussen CONUS (Continental US) en het Midden-Oosten, Zuidwest Azië en Afrika. Het was
en is een belangrijk steunpunt bij de oorlogen
in Irak, Afghanistan en Syrië. Het hoofdkwartier van de US Air Force in Europe en Air Forces
Africa is er gevestigd en het is het zenuwcentrum voor militaire operaties in onder andere
Afghanistan en het Midden-Oosten. C-17’s vormen de meest frequente bezoekers.

Ook in de seventies van de vorige eeuw had Ramstein al een groot transport platform. C-141
Starlifters en C-5 Galaxy’s waren destijds getooid in een grijs/wit kleurenschema.

Als je geluk hebt, dan kun je in een paar dagen
nagenoeg alle verschillende staartbanden van
C-17’s verzamelen.
Voor een C-5 moet je meer geluk hebben. Wij
waren er drie dagen en hebben geen enkele
C-5 zien vliegen. En ben je weg, dan vliegen
er drie op één dag. Altijd wat met die hobby.
Exotische kisten van de Amerikaanse strijdkrachten komen er af en toe nog steeds, zoals
een E-3 van Tinker Air Force Base tijdens ons
verblijf. Helaas vloog ook deze pas toen we
weer vertrokken waren. Het aantal kisten dat
Ramstein bezoekt is nog steeds aantrekkelijk,
maar bedenk wel dat het veld 24 uur per dag
open is.
Kisten vertrekken en landen er dus ook ’s
avonds en ’s nachts. Zondagochtend is het
rustig om kerkgangers niet te veel te storen
en op Duitse en Amerikaanse feestdagen zijn
de vliegbewegingen ook minder. Op sommige
forums of Facebookgroepen kun je af en toe
van tevoren zien wat er verwacht wordt en
natuurlijk kun je zelf via de verschillende virtuele radarsites op internet ook in de gaten houden wat er richting Ramstein komt vliegen.
Waar is de tijd gebleven dat je verstoken was
van al die informatie en gewoon op de bonnefooi maar moest afwachten wat er kwam en of
er iets ging gebeuren die dag?
Naast de bezoekers zijn er ook nog altijd de
lokale Herculessen en VIP-kisten, die soms tot
vervelens toe trainingsrondjes uitvoeren.

In 1979 zag je al C-130 Hercules transportvliegtuigen op Ramstein en
tegenwoordig vind je ze er nog. Hier een wat meer exotisch exemplaar
van de California Air National Guard dat in september 2020 tijdelijk op
Ramstein verbleef.

Met onze hedendaagse digitale camera’s en een
scala aan lenzen is alles prachtig te fotograferen, zolang de zon maar in je rug staat.
De fototassen zijn vervangen door fotorugzakken, die voldoende ruimte bieden om meerdere
body’s en lenzen mee te nemen. Het aantal
vliegbewegingen viel ons eerlijk gezegd wat
tegen, maar met een temperatuur van 25 graden in september was het wel lekker relaxt vertoeven. En zeg nu zelf: alles is beter dan werken!

De toekomst
Wij beiden moeten zeker geen 40 jaar meer
wachten om weer terug te gaan naar Landstuhl. Dan zijn we bijna 100 en het is de vraag
of de basis er dan natuurlijk nog is. Met een
president zoals Donald Trump wist je nooit wat
je kon verwachten. De door hem in 2020 aangekondigde gedeeltelijke terugtrekking van
Amerikaanse soldaten uit het gebied kwam als
een shock voor de Duitsers. Het is niet te hopen
dat de Amerikanen zich ooit uit Ramstein en
omgeving terugtrekken, want met een uitgavenpatroon van 2 miljard Euro per jaar is de
regio economisch gezien erg afhankelijk van de
Amerikanen. Tegenstrijdig bij de uitspraken van
Trump waren de plannen om in Weilerbach, net
wat noordoostelijk van Ramstein, het grootste
Amerikaanse militaire hospitaal buiten de Verenigde Staten te laten verrijzen, met maar liefst
5.000 kamers. Dit complex moet het hospitaal
in Landstuhl gaan vervangen. En natuurlijk zijn
niet alle Duitsers blij met de basis. Geluidsoverlast is een thema, er leven protesten tegen de
uitbreiding van de basis, en ook stelt de politiek
vragen over de missies die vanuit Ramstein worden ondersteund. Met name de ondersteuning
van drone-aanvallen ligt politiek gevoelig. De
Amerikanen zelf ontkennen dat Ramstein een
rol hierbij speelt. We weten allemaal dat de
wereld steeds sneller verandert, dus we moeten
er maar van genieten zolang het ons is gegeven! En ook afwachten wat de nieuwe gekozen
president Biden gaat betekenen voor de buitenlandse politiek van de Amerikanen.
Wil je meer weten over Ramstein en haar
geschiedenis? Bezoek dan eens het Docu Center Ramstein dat in Ramstein-Miesenbach is
gevestigd.
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Overzicht van een deel van het moderne Ramstein. Deze foto is genomen vanaf ‘Am Herrengärtchen’ en toont de passagiersterminal en het grote
Ramstein Inn hotel. Helaas niet te boeken voor spotters…

Vliegbewegingen op woensdag 11 juli 1979

Vliegbewegingen op dinsdag 15 september 2020

•

•
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•
•
•

•
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F-4E van de 86th Tactical Fighter Wing ‚Ramstein Air Base, Duitsland;
512ndTFS RS geel: 68-0386, 68-0405, 68-0406, 68-0491, 68-0497 en 		
68-0527,
526thTFS RS rood: 74-0656, 74-0664, 74-1041, 74-1049, 74-1649*, 		
74-1652 en 74-1653*.
RF-4C 68-0596, 68-0599, 69-0360, 69-0364, 69-0368, 69-0371 en 		
69-0375 ZR groen-wit van de 26th Tactical Reconnaissance Wing, 38th
TRS, Zweibrücken Air Base, Duitsland;
F-4E 68-0515 HR blauw 50th Tactical Fighter Wing, Hahn Air Base, 		
Duitsland;
F-111F 72-1448 LN 48th Tactical Fighter Wing, RAF Lakenheath,
Verenigd Koninkrijk;
F-4D 65-0754 TJ, 401st Tactical Fighter Wing, Torrejon, Spanje.
C-12A (78-)23127 US Army, 207th AnvCoy HQ USAEUR
Kisten van het lokale USAFE VIP transport squadron het 58th MAS
UH-1N 69-6606
T-39A 61-0653 als 0-10653 en 62-4474
VC-140B 62-4200
VC-135B 62-4125
overige bezoekers
C-141A 63-8080 438th MAW, 63-8081 62nd MAW, 66-0171 63rd MAW 		
en 66-0198 63rd MAW
B-09 Islander 16 Smaldeel, Belgische Landmacht
AH-1, OH-58, RU-21 (2x), UH-1, allen US Army, registratie niet kunnen 		
lezen.

FULL STOP 2021-1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

900530 C-26D CNV6414 Sigonella AOD;
169793 C-40A VR-57 CNV4326 NAS North Island;
95-6711 C-130H 130th AS WV ANG, Charleston ANGB;
01-1461 C-130J 115th AS CA ANG, Channel Island ANGS;
13-08443 CH-47F 6-101st AVN;
92-26437 UH-60L 6-101st AVN;
C-17A’s:
98-0057 (137th AW NY ANG, Stewart ANGB),
00-0174/AK (144th AS AK ANG, Joint Base Elmendorf-Richardson),
00-0176 (155th AS TN ANG, Memphis ANGB),
00-0180 (758th AS, Pittsburgh International Airport),
00-0183 (156th AS NC ANG, Charlotte ANGB),
00-0185/AK 144th AS AK ANG, Joint Base Elmendorf-Richardson),
01-0188 (137th AW NY ANG, Stewart ANGB),
01-0193 (437th AW, Charleston AFB),
04-4128 (6th AS, McGuire AFB),
04-4136 (6th AS, McGuire AFB),
09-9205 (437th AW, Charleston AFB),
10-0217(62nd AW, McChord AFB),
10-0221 (437th AW Charleston AFB

* Het 526th had in oktober 1978 meegedaan aan de WilliamTell Meet op
Tyndall AFB. Voor deMeet waren de deelnemende F-4E’s en de reservekisten in Wraparound camouflage gespoten en voorzien van zwarte serials en
staartcodes zonder tipkleuren
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