
Vermogen van de SMART L radar 

In de brief van de stass Visser van 16 sept staat dat de radar 100kW is. Dit valt ernstig te 

betwijfelen om de volgende redenen 

 De KNMI radar is 500kW en kijkt 200 km ver weg. (en geeft overschrijding maximale 

stralingsniveau aldus RIVM Rapport)  

 De Oude luchtvaartradar die ooit stond op de beoogde locatie had 1.200 kW 

piekvermogen; en keek 400 km ver. (zie attachment RIVM Rapport 2004) 

 De Smart L radar kijkt 480 km ver voor vliegtuigen en 2000 km voor Ballistic  

missiles 

Met bovenstaande is het al niet verklaarbaar dat de nieuwe radar “slechts” een vermogen 

van 100KW zou hebben.  

Daarnaast het volgende:  

 Lange afstand militaire radars hebben vermogen van 1tot enkele Mega Watts wordt 

aangegeven in diverse documenten en radarsites. Google op radar en megawatt en 

je vindt onder andere: 

o https://en.wikipedia.org/wiki/AN/TPS-75 

Dit is een vergelijkbare radar, ook 3D, net als die van Thales. Vermogen 

tussen de 2,8 en 5 MegaWatt. (2800- 5000 kW). Dit is al voldoende bewijs. 

o Volgens de World Health Organization hebben grote militaire radarinstallaties 

een groot piekvermogen van 1 Mega Watt (> 100.000 Watt) of m 
https://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs226/en/eer. 

Het is het erg lastig om vele informatie te vinden over concurrerende radarsystemen. 

Juist het vermogen is altijd classified.  

 In 2018 zijn op het beoogde radarterrein nieuwe electriciteitskabels aangelegd. (hele 

dikke). Waarom zijn nieuwe kabels nodig als de infrastructuur al 1.200kW 

piekvermogen aankon en de nieuwe maar 100Kw nodig heeft? 

 De Straling op minimaal niveau wordt tot 4x zo hoog met Defensie radar volgens  

TNO memorandum (zie figuur 2 memorandum TNO); Ons huidige niveau wordt 

veroorzaakt door de KNMI radar van 500kW. Een rekensom van 4x500 kW van KNMI 

radar = 2.000 kW lijkt ons meer in de richting. 

Het vermogen van de SMART L radar is door defensie altijd als “geclassificeerd” 

aangegeven. Het verbaasde ons in eerste instantie dat in de brief van Visser opeens de 

100KW werd genoemd. Maar deze kan volgens ons op basis van bovenstaande gewoon niet 

correct zijn. Mocht daar geen uitsluitsel over komen, dan nog steeds geldt onderstaande:  

De milieucategorie: 

In de brief van Visser plaatst ze de radar in milieucategorie 3.2. Dit is gebaseerd op enerzijds 

het vermogen van 100Kw (dat dus niet correct kan zijn), en anderzijds op “maatschappelijk 

zend en ontvangststation”.  Maar daarmee worden radiozenders bedoeld, geen RADAR.  

De VNG excelsheet met categorieen vermeldt namelijk uitdrukkelijk een aparte categorie 

voor RADARS, waaraan gekoppeld de milieucategorie 6. 

https://vng.nl/publicaties/handreiking-bedrijven-en-milieuzonering 

In de excelsheet tabel 1 veld 101 wordt zowel het vermogen van 100KW en de richtafstand 

van 100 meter aangegeven voor maatschappelijke zend en ontvangsstations.  

In tabel 2, veld 79, worden radarinstallaties genoemd, met de richtafstand van 1500 meter.  

https://en.wikipedia.org/wiki/AN/TPS-75
https://vng.nl/publicaties/handreiking-bedrijven-en-milieuzonering


Het is een truuk van defensie om de milieucategorie te veranderen. Dit is juridisch 

onhoudbaar. Radar is radar, en geen maatschappelijk zend en ontvangststation. Klip en 

klaar. Maar het is wel duidelijk waarom opeens aan de radar een vermogen van <100Kw 

wordt toegeschreven.  

De uitleg in de brief van 16 september probeert dit alles met veel tekst te maskeren. Ook hier 

staan nog onjuistheden De dichtstbijzijnde gevoelige bestemming ligt op 300 meter (niet 

450), te weten een kippenboerderij. Er staan meer boerderijen in nabijheid van de beoogde 

locatie. En Herwijnen ligt op 800 meter.  

 


