
Vragen die gesteld zijn aan defensie waarop geen enkel antwoord is vernomen 

 

Alternatieve locaties;  

·       In een nota van antwoorden van 29 maart 2018 n.a.v. een informatie bijeenkomst voor 
bewoners In Herwijnen, las ik dat:  

o   het gebied Utrechtse Heuvelrug (huidige radarlocatie Nieuw Milligen) 
grotendeels een nationaal park is waar het zeer moeilijk wordt om 
toestemming te krijgen voor het plaatsen van een radarinstallatie.  

o   Er zijn bij de zoektocht naar een geschikt terrein voor de radar meerdere 
plekken onderzocht en Herwijnen is hierbij als meest geschikte plek naar 
voren gekomen, mede gezien de centrale ligging in Nederland.  

  

·       Hierbij heb ik de volgende 2 vragen: 

o   Waarom is het in een nationaal park zeer moeilijk om toestemming te 
krijgen voor het plaatsen van een radar installatie? Daar staat toch al een 
radarinstallatie? De gezondheid van mensen is toch belangrijker dan de 
gezondheid van flora en fauna? 

o   Er is blijkbaar al een zoektocht geweest naar een geschikt terrein en zijn 
meerdere plekken onderzocht? Welke plekken zijn dat geweest en waarom 
zijn die afgevallen?  

  

·      Een overbuurvrouw gaf de tip om de AVRI locatie te onderzoeken in Geldermalsen 
(gemeente West Betuwe). Hier staat geen andere radar en zijn er geen woonhuizen in de buurt 
(> 2km), alleen een industrieterrein. Kunnen jullie dit meenemen in het alternatieve locatie 
onderzoek? 

  

·      In de aanschafnota van de radar van 29 oktober 2014 van minister Hennis Plasschaert is 
aangegeven dat de radar strategisch verplaatsbaar is en dat deze binnen een maand 
afgebroken en elders binnen een maand weer opgebouwd kan worden. Kunnen wij dit zien dat 
er al een alternatieve locatie moet zijn gezien deze eis van de aanschaf? 

  

·      Waarom kan er niet net als in Wier de nieuwe radartoren naast de oude radar toren in 
Nieuw-Milligen worden gebouwd? Dan is er toch zeker geen probleem met een 
zendvergunning? 

  

·      Waarom heeft Defensie toegestaan dat er plannen voor windmolenparken op Flevoland 
mogen doorgaan zonder dat de nieuwe locatie(s) al een feit was?  

   



Onderzoeksvragen gezondheid: 

·      We maken ons zorgen over de permanent aanwezige straling van deze radar en in het 
bijzonder over de totale cumulatieve hoog frequente straling in ons dorp.  

Dit niet alleen op korte termijn maar vooral op lange termijn effect (10 jaar en langer). 
Ook bij een lagere dosering op lange termijn is er onzekerheid over de 
gezondheidsrisico’s. Het risico van biologische en neurologische effecten kan niet 
worden uitgesloten. Heel veel onderzoek vindt momenteel nog plaats. 
Defensie heeft er geen belang bij een radar te plaatsen die niet veilig is. Daar mogen 
we gelukkig op vertrouwen. Indien er 20 jaar geleden meer bekend was geweest over 
de gevaren van Chroom-6 of asbest had Defensie of de Overheid hier ook andere 
maatregelen genomen. Toen waren er geen overtuigende bewijzen dat die ongezond 
zou zijn.  

o   Hoe kunnen de lange termijn effecten worden meegenomen in een 
aanvullend onderzoek? 

o   Valt uit te sluiten dat er op lange termijn geen gevaar voor de 
volksgezondheid ontstaat? 

  

·      Nederland hanteert voor laag frequente straling zoals hoogspanningsmasten het 
zogenaamde voorzorgsprincipe vanwege aanwijzingen dat dit bijvoorbeeld kan leiden tot 
kinderleukemie en wacht niet af tot schadelijke effecten voor de volksgezondheid echt 
wetenschappelijk kunnen worden verklaard.  

o   Waarom wordt bij hoog frequente straling zoals de 3G, 4G, 5G 
zendmasten en radarinstallaties waar ook diverse verontrustende 
aanwijzingen zijn, ook niet het voorzorgsprincipe gehanteerd? 

  

·      Nederland loopt op veel terreinen voorop, maar niet op de regelgeving m.b.t. de 
toelaatbaarheid van hoog frequente straling. Een onderzoek van het RIVM laat zien dat 
Nederland de waarden veel soepeler hanteert conform ICNIRP, dus een hoger niveau van 
straling toelaat. Landen om ons heen zoals België, Zwitserland, Italië etc zijn veel strenger met 
hoog frequente straling.  

o   Waarom wordt door Defensie hier geen voorzorgsprincipe gehanteerd en 
gaat men hier niet uit van een strengere norm van max. 6V/m 

  

·      De biologische- en neurologische effecten van hoog frequente straling op het menselijk 
lichaam worden de A-thermische effecten genoemd. Vanuit diverse onderzoeken geven mensen 
echter aan klachten te hebben, die niet onder de thermische gevolgen (opwarming van het 
lichaam) vallen zoals:  

o concentratieproblemen; 
o slapeloosheid; 
o spierpijn en spierkrampen; 
o hoofdpijn; 
o duizeligheid; 
o oorsuizingen; 
o hartkloppingen; 
o verhoogde bloeddruk; 



o brandende huid; 
o oogproblemen, zoals wazig zien; 
o depressies 

Kunt u uitsluiten dat deze gevolgen niet zullen ontstaan bij gebruik van de 
Defensieradar? 
Hoe worden deze mogelijke klachten gemonitord? 
  

·      We maken ons zorgen om de optelling van alle stralingsbronnen van de KNMI radar, 
Defensieradar, scheepvaart, Telecom-industrie. 

o   Wie is er in de toekomst verantwoordelijk voor mogelijke ontstane 
gezondheidsschade door hoog frequente straling? Defensie? KNMI? de 
scheepvaart? de Telecom industrie? West Betuwe of de landelijke overheid?  

  

·      Het militaire radarstation valt in de zwaarste milieucategorie, klasse 6. Hiervoor geldt een 
veilige afstand van 1.500 meter. Het dorp ligt op ca. 800 meter afstand en enkele boerderijen 
binnen 300 meter.  

o   Wat betekent dat in de toekomst als de radar er zou staan? Wat zijn de 
beperkingen voor de leefomgeving indien deze radar wordt geplaatst? 
Worden ook bepaalde wegen afgesloten? 

  

·      Herwijnen is een landelijke gemeente in een rivierengebied waarin tientallen ballonvaarten 
per jaar plaatsvinden. Is het gevaarlijk dat deze ballonvaarten in de buurt of boven de radar 
plaatsvinden? Of worden deze ballonvaarten verboden? 

  

·      Ziekten veroorzaakt door continue lange termijn niet-ioniserende straling (waaronder 
mobiele telefoons) worden uitgesloten van dekking, geeft verzekeringsmaatschappij Lloyds aan. 
Is het bij Defensie bekend dat diverse verzekeringsmaatschappijen de gezondheidsschade 
veroorzaakt door elektro magnetische straling al uitsluiten in hun clausules?  

  

·      In Herwijnen zijn 7 ALS gevallen bekend. Dit op 2600 inwoners terwijl er 1500 ALS gevallen 
in Nederland zijn met 17,2 miljoen inwoners. Je praat hier niet over tientallen procenten maar 
over een factor van ruim 30x zoveel. Kunt u bevestigen dat de kans op het krijgen van ALS door 
hoog frequente straling kan worden uitgesloten? 

  

·      Defensie geeft aan voor de locatie Herwijnen dat er al een radarstation voor de luchtvaart in 
Herwijnen stond tot 2012. Feit is dat er namelijk twee stonden waarvan 1 altijd reserve. Nu is 1 
radarterrein in gebruik als KNMI radar. We vinden het buitenproportioneel als de 2e zeer sterke 
Defensie radar ook in gebruik gaat. Bewoners hebben zelf moeten constateren dat deze radar 
zelfs op 2.000 km afstand objecten kan aanstralen, dus ver buiten de Nederlandse grens. 

o   Wist Defensie dat van de twee voormalige radarstations er 1 operationeel 
en 1 reserve (dus niet operationeel) was? 



o   Waarom heeft Defensie niet open gecommuniceerd tijdens de informatie 
bijeenkomsten dat de radar een zeer sterk vermogen heeft om 2.000 km ver 
te kijken? 

   

·      Er wordt gesproken over de bewaking van het luchtruim en het begeleiden van militaire 
luchtoperaties in nationale oefengebieden. Naast de gezondsheidsrisico’s, vragen we wat de 
overlast zal gaan worden door het oefenen met straks de (35 + 9) F35 gevechtsvliegtuigen die 
moeilijk door een radar kunnen worden gedetecteerd. De radar zal dan vermoedelijk ook vooral 
in de sterke staring mode gebruikt gaan worden met piekbelasting. We verwachten ook overlast 
te krijgen met diverse radar oefeningen in ons woongebied. 

o   Hoe vaak vinden er oefeningen plaats in combinatie met de radar? 

o   Gaat de sterke staring mode gebruikt worden bij oefeningen? 

o   Zoja, in welke richting gaat de staring mode gebruikt worden? 

   

·      Het feit dat Defensie vooraf heeft aangegeven dat wanneer de gemeenteraad Lingewaal 
(West Betuwe) tegen zou stemmen, dit een belangrijk signaal zou zijn en ze de beslissing niet 
zou doordrukken, pleit niet voor een hoge urgentie van nationaal belang. 

o   https://www.ad.nl/rivierenland/defensie-bouw-radartoren-herwijnen-wordt-
niet-doorgedrukt-als-gemeente-niet-akkoord-gaat~af5c6115/ 

Waarom wordt nu toch de Rijkscoördinatieregeling ingezet om dit alsnog af te dwingen? 

 

 

 
 
In een eerder gesprek met het RIVM werd bevestigd dat Herwijnen toch 
wel een opmerkelijke case is omdat daar toch wel veel stralingsbronnen 
bij elkaar komen! 
Wordt in het onderzoek naar de totale hoeveelheid cumulatieve straling 
in omgeving Herwijnen rekening gehouden met de volgende 
uitgangspunten: 

 de KNMI radar werkt met een gemiddelde 
stralingsbelasting en een piekbelasting. Onder 
sommige omstandigheden zoals tijdens mist en regen 
is de stralingsbelasting van de KNMI radar (en 
waarschijnlijk ook de Defensie radar) hoger. Wordt in 
het onderzoek rekening gehouden met een 
piekbelasting van de KNMI radar in combinatie met de 
piekbelasting van de Defensie radar? Dit ook onder 
verschillende ongunstige weersomstandigheden? 

 Wordt rekening gehouden met de Defensie radar in 
scanning modus maar ook in staring modus? 
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 Wordt er rekening gehouden met de maximale 
stralingsbelasting van UMTS/3G/4G? 

 Wordt er rekening gehouden met de maximale 
stralingsbelasting inclusief 5G? 

 Wordt er rekening gehouden met de maximale straling 
van de scheepvaartradar op de Waal? Gebaseerd op 
hoeveel schepen? 

 Wordt er rekening gehouden met diverse locaties in 
Herwijnen? Aan de Nieuwe Steeg ter hoogte van de 
boerderij dichtbij de beide radars; Aan de rand van het 
dorp Paralelweg in het zicht van de Defensieradar; Aan 
de Waaldijk op meerdere locaties? 

 Wordt er rekening gehouden met diverse tijdstippen 
waarbij de stralingsbelasting van het GSM verkeer 
tijdens bel pieken om ca. 17.00 uur hoger is dan 
bijvoorbeeld vroeg in de ochtend? 

 Worden alle stralingsbronnen meegenomen in de totale 
cumulatieve straling? Ook de bronnen die minder dan 
5% van de totale stralingsbelasting opleveren? 

 Hoe wordt rekening gehouden met de diverse 
stralingsbronnen met diverse stralings frequenties? 

 
Kunt u aangeven of Herwijnen straks de hoogste waarde aan 
cumulatieve straling heeft van Nederland door de optelsom van de 
diverse stralingsbronnen? 
Kan dit worden aangegeven voor de minimale stralingswaarde, 
gemiddelde stralingswaarde en hoogste stralingswaarde? 
 
Afwezigheid van bewijs op korte termijn is nog geen afwezigheid van 
bewijs. Kunt u bevestigen dat de ICNIRP normering vanuit 1998 geen 
rekening houdt met (schadelijke) lange termijn effecten die door hoog 
frequente straling kunnen ontstaan? 
 
Van het roken van een sigaret of het werken met asbest krijg je niet 
direct longkanker. Kunt u garanderen dat de ICNIRP normering veilig 
genoeg is voor de gezondheid van inwoners van Herwijnen ook over 
langere termijn van 10-20 jaar? 
 
Herwijnen kent 36x zoveel ALS gevallen als de rest van Nederland. Kunt 
u verklaren hoe het komt dat er in Herwijnen een groot aantal ALS 
gevallen voorkomen? Kan uitgesloten worden dat de oude 
luchtvaartradar met (hoog frequente) straling die er vanaf 1971 tot 2012 
heeft gestaan de kans op het krijgen van ALS heeft verhoogd? 
 
De gemiddelde gemeten hoog frequente stralingswaarden in Nederland 
liggen tussen 0,3 en 3 Volt/m. In Gorinchem is de hoogst gemeten 
waarde 0,8V/m. De hoogst gemeten waarde door Agentschap Telecom 
in Nederland ligt rond de 4,1 Volt/m geeft het TNO rapport aan.  



Als ik het memorandum van TNO goed interpreteer dan is de minimale 
stralingsbelasting door de komst van de Defensieradar 4,5x zo hoog dat 
zonder de Defensie radar. De maximale stralingsbelasting in de scanning 
modus geeft al 8,3V/M aan (16,6% van 50V/m). Dit is het hoogste 
stralingsniveau in Nederland!!!! 

 Kunt u bevestigen dat we hiermee de hoogste 
stralingsbelasting van Nederland hebben zoals 
gemiddeld als maximaal gemeten? 

 Vind u het eerlijk dat we hiermee de hoogste 
stralingsbelasting krijgen omdat we hier al een radar 
hebben staan? 

 Is hier rekening gehouden dat de radar ook in de zeer 
sterke staringmode kan worden gebruikt? Zo nee 
waarom niet, zo ja wat is dan de theoretische 
stralinsgbelasting? 

 Is hier rekening gehouden met de KNMI radar in de 
maximale stralingsbelasting? Zo ja onder welke 
specifieke omstandigheden? Zo nee waarom niet? 

 Is hier al rekening gehouden met de komst van 5G die 
zal zorgen voor een hoger stralingsniveau? 

 
Kunt u bevestigen dat de radartoren van Defensie met bovenstaande 
waarden van 8,3V/m niet geplaatst had mogen worden in diverse landen 
in Europa vanwege te hoge stralingsbelasting? 
Kunt u aangeven wat dit betekent indien 5G zal worden uitgerold in 
Nederland voor de stralingsbelasting in Herwijnen? 
 
Voor de situatie van gecombineerde blootstelling, zoals in Appendix A van het TNO 

memorandum voor een roterende radarantenne is berekend, zijn de minimale waarde en 

maximale waarde 83,6% en 84,8% voor de geaccumuleerde blootstellingslimiet uit de ICNIRP-

richtlijn.  
Deze percentages zijn totaal geen geruststelling maar laten een extreem 
hoge blootstelling aan straling zien. Kunt u aangeven wat dit betekent 
indien 5G zal worden uitgerold in Nederland voor de stralingsbelasting? 
 
 
In het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift The Lancet van december 2018 
staat een artikel over de gezondheidsrisico’s van de in razend tempo toenemende 
hoeveelheid straling van mobiele technologie, dat aan duidelijkheid niets te wensen 
overlaat. De auteurs van het artikel zijn Dr. Priyanka Bandara, onafhankelijke 
wetenschapper van de Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association en Dr. 
David O Carpenter, Public Health expert verbonden aan de Albany NY University. Ze 
beginnen met te stellen dat: “Een groeiende berg aan wetenschappelijke bewijs 
suggereert dat langdurige blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische straling 
tot ernstige biologische- en gezondheidseffecten leidt”. En dat de ICNIRP-normen, die 
alleen rekening houden met opwarming, “… bewezen ineffectief zijn gebleken om 
biochemische en fysiologische verstoringen te voorkomen”. Zoals veranderingen in 
hersenactiviteit, immuunreacties, oxidatieve stress, DNA-schade en een groter risico op 
kanker. Kunstmatige elektromagnetische straling moet volgens de schrijvers daarom 
worden meegenomen in de discussie over de gevolgen van de door menselijke activiteit 
veranderende condities van de leefomgeving, want:“Nooit eerder is de mensheid van 
conceptie tot dood blootgesteld aan zoveel radiofrequente elektromagnetische straling 

http://www.orsaa.org/


dan in de laatste twee decennia. Bewijs van de effecten daarvan op het centrale 
zenuwstelsel, inclusief een gewijzigde neurologische ontwikkeling en het toegenomen 
risico op sommige neurodegeneratieve ziekten (waaronder de ziekte van Alzheimer, 
Parkinson, Huntington en amyotrofe laterale sclerose ALS) is een grote bron van 
zorg.” 

Hoe kunt u de inwoners van Herwijnen, zeker met een verontrustend hoog aantal mensen met 
ALS, geruststellen dat we op lange termijn niets te vrezen hebben? 
Vraag 1. De ICNIRP schrijft op haar website dat er onvoldoende bewijs is dat 
straling onder de internationale drempelwaarde leidt tot gezondheidseffecten. 
Deze organisatie geeft echter ook aan dat er nog gaten in de kennis zijn 
waarvoor meer onderzoek uitgevoerd moet worden. - Wat zijn deze gaten in 
kennis die door ICNIRP worden bedoeld en kunt u die delen met de bewoners 
van Herwijnen?  - Is defensie op de hoogte van deze gaten in kennis? o Zo ja, 
wat heeft defensie hiermee gedaan? o Zo nee, waarom niet en gaat u alsnog 
onderzoeken wat hiermee wordt bedoeld?  
  
Vraag 2. Kunt u uitsluiten dat de straling nooit boven de drempelwaarde 
uitkomt?  Ook als zowel de militaire radar en de KNMI-radar op hetzelfde 
moment op piekvermogen functioneren, plus de straling van andere bronnen?  
  
Vraag 3. Heeft onderzoek duidelijk ontkracht dat straling geen kanker 
veroorzaakt?  
  
Vraag 4. In de communicatie richting de burgers wordt aangegeven dat de 
straling onder de drempelwaardes blijft en dat het daardoor, met de huidige 
wetenschappelijke kennis, veilig is.  
  
Het RIVM schrijft in 2004 echter als volgt: Dat wil echter niet zeggen dat er altijd 
een drempelwaarde is: er is bijvoorbeeld de mogelijkheid dat een langdurige, 
cumulatieve, blootstelling aan een lage veldsterkte ook tot een effect leidt. 
Mensen die in de buurt van een basisstation wonen, claimen bijvoorbeeld 
effecten zoals algehele malaise. Daarnaast zijn er effecten gerapporteerd die 
slechts werden waargenomen bij velden binnen één of meerdere vensters van 
veldsterktes, vermogensdichtheden of SARs dus niet boven of onder de 
grenzen van het venster. - Is er onderzoek uitgevoerd met langdurige, 
cumulatieve blootstelling aan de frequenties zoals die in Herwijnen zouden gaan 
gelden als de radar geplaatst zou worden, zowel bij gemiddelde- als bij 
piekbelasting? - Zo ja, wat zijn hier de resultaten van? - Zo nee, waarom is dat 
onderzoek niet uitgevoerd, gezien de effecten die de RIVM, bij een andere 
frequentie weliswaar, heeft gerapporteerd  
  
  
Vraag 5. Zijn bij de onderzoeken ook de effecten specifiek op (jonge) kinderen 
onderzocht, omdat deze andere weefselparameters en geometrie hebben dan 
volwassenen? - Zo ja, wat is hiervan de uitkomst? - Zo nee, waarom is hier niet 
specifiek aandacht voor gevraagd, wetende dat er verschil is tussen 
volwassenen en kinderen? - Kunt u uitsluiten dat het effect van de radars een 
negatief effect op kinderen heeft?  
 
  



Vraag 6. Is bij de uitgevoerde onderzoeken onderzocht wat het effect is op 
dieren die zich binnen een afstand van 500 meter van een radar bevinden?  - 
Zo ja, is er specifiek onderzocht wat het gevolg van de straling is op de kwaliteit 
van zowel de consumptiemelk als op de kwaliteit van consumptie-eieren. En wat 
is vervolgens het effect op de volksgezondheid bij het drinken of eten van deze 
specifieke producten? - Zo nee, kunt u uitsluiten dat het eten van 
bovengenoemde producten een negatief effect heeft op de volksgezondheid?  
 
Vraag 7. TNO geeft in een rapport uit 2005 aan (TNO-DV1 2005 C130) dat uit 
de recente literatuur overtuigende bewijskracht ontbreekt dat blootstelling aan 
elektromagnetische velden bij de in deze literatuurstudie betrokken frequenties 
kanker zou kunnen veroorzaken. Het enige wetenschappelijk aangetoond effect 
is gezondheidsschade door opwarming (het betreft hier onderzoek naar een 
andere frequentie dan die door de militaire radar in Herwijnen wordt gebruikt). - 
De uitslag van dit rapport is zorgwekkend. Is bij u bekent over welke 
gezondheidsschade hier wordt gesproken en is deze gezondheidsschade ook 
bij een lagere frequentie onderzocht? o Zo ja, welke gezondheidsschade betreft 
het en wat zijn de resultaten van het onderzoek bij lagere frequenties? o Zo 
nee, waarom is voor deze lagere frequentie geen onderzoek uitgevoerd als blijkt 
dat bij een hogere frequentie gezondheidsschade is gemeten? 
 
 
 


