
Bijlage 3.3.  
behorende bij Locatieonderzoek zuidelijke SMART-L radar 
 
Door derden aangereikte locatiesuggesties 



  



Locaties aangereikt door derden 
Via de website voor dit dossier zijn alternatieve suggesties voor de vestiging van een radarstation 
gedaan. Deze zijn weergegeven op de plattegrond in figuur 21 van het rapport en in onderstaande 
tabel.  
 
 
nr aangedragen alternatieve 

locaties 
beoordeling  binnen 

zoekgebied  
1 Vlasakkers (Soest) - onvoldoende dekking randstad 

door Utrechtse Heuvelrug en 
hoogbouw 

nee 

2 Soesterberg, militair 
oefenterrein  Leusderheide 

- meegenomen in het 
vervolgonderzoek 

ja 

3 Ede, militair oefenterrein, 
Harskamp / Hoenderloo 

- onvoldoende dekking randstad 
door Utrechtse Heuvelrug en 
hoogbouw  

nee 

4 Arnhemse Heide 
(Duivelsberg) 

- onvoldoende dekking randstad 
door Utrechtse Heuvelrug en 
hoogbouw 

nee 

5 Fort Everdingen - te klein, monument nee 

6 Grave / Schaik - onvoldoende dekking randstad nee 

7 Vliegbasis Volkel - onvoldoende dekking randstad nee 

8 De Peel - onvoldoende dekking randstad nee 

9 Vliegbasis Eindhoven - onvoldoende dekking randstad nee 

10 Militair terrein Oirschot - onvoldoende dekking randstad nee 

11 Eersel - onvoldoende dekking randstad nee 

12 Vliegbasis Gilze-Rijen - onvoldoende dekking 
noordelijke randstad 

nee 

13 Munitiepark Alphen Chaam - onvoldoende dekking 
noordelijke randstad, 
munitiezonering 

nee 

14 Ulicoten (Baarle Nassau) - onvoldoende dekking 
noordelijke randstad 

nee 

15 Moerdijk (Aerospace) - onvoldoende dekking 
noordelijke randstad  

- windturbines, hoge obstakels 

nee 

16 Rucphen  - onvoldoende dekking 
noordelijke randstad 

nee 

17 Vliegbasis Woensdrecht,  - onvoldoende dekking  nee 

18 Vlissingen militair terrein - onvoldoende dekking  nee 

19 Terneuzen  - onvoldoende dekking  nee 

20 Wassenaar MMC de kom  - onvoldoende dekking door 
nabijheid hoogbouw, 
munitiezonering   

nee 

21 TNO Rijswijk - onvoldoende dekking door 
nabijheid hoogbouw   

nee 

22 Ypenburg  - onvoldoende dekking door 
nabijheid hoogbouw   

nee 

23 Vliegveld Valkenburg - onvoldoende dekking door 
nabijheid hoogbouw   

nee 

24 Vrachelse Heide - onvoldoende dekking 
noordelijke randstad 

nee 

25 Kamp de Kiek,  - onvoldoende dekking 
noordelijke randstad 

nee 



26 Radio Kootwijk - onvoldoende dekking Randstad 
door Utrechtse Heuvelrug en 
hoogbouw   

nee 

27 BiesBosch  - valt binnen onacceptabele 
invloedssfeer van silo’s 
Poederoijense Hoek  

- valt binnen onacceptabele 
invloedssfeer Amercentrale  

- delen vallen binnen zonering 
hoogspanningsmasten en 
windturbines 

- vrijwel geheel N2000 en NNN 
gebied  

ja 

28 Tweede Maasvlakte - onvoldoende dekking  
- windturbines 

nee 

29 Schelde Neeltje Jans - onvoldoende dekking  
- windturbines 

nee 

30 Gebied net ten zuiden van 
Slot Loevestein 

- valt binnen onacceptabele 
invloedssfeer van silo’s 
Poederoijense Hoek  

- valt binnen onacceptabele 
invloedssfeer Amercentrale  

- vrijwel geheel N2000 gebied 
 

ja 

31 Avri Terrein Geldermalsen - onvoldoende dekking  
- windturbines  
- hoogspanningsmasten  

nee 

32 rondom slot Loevestein - valt binnen onacceptabele 
invloedssfeer van silo’s 
Poederoijense Hoek  

- valt binnen onacceptabele 
invloedssfeer Amercentrale  

- vrijwel geheel N2000 gebied 
 

ja 

33 Busterweg Beesd, A2 - onvoldoende dekking 
- windturbines  

nee 

34 Flevopolder - te noordelijk gelegen t.o.v. 
Wier, daardoor onvoldoende 
dekking overig Nederland 

- onvoldoende dekking randstad 
- windturbines Flevoland 

nee 

35 AOCS Nieuw Milligen - onvoldoende dekking randstad 
- onacceptabele verstoring agv 

windparken Flevoland 

nee 

36 provincie Zeeland - onvoldoende dekking nee 

37 voormalig vliegbasis Twente - onvoldoende dekking nee 

38 Noord Limburg - onvoldoende dekking nee 

39 grensstreek met België - onvoldoende dekking nee 

    
 


