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Op dit moment heb ik twee omvangrijke projecten onder  
handen. Dat zijn de projecten Modernisering HF-walinfra-
structuur en Modernisering HF-faciliteiten. Beide projec-
ten zijn nauw aan elkaar gerelateerd en kunnen niet zonder  
elkaar uitgevoerd worden. Het eerste project omvat de  
herinrichting en de herverdeling van HF-antenneparken in 
Nederland en het tweede project heeft betrekking op de 
aansturing, via een remote control systeem, van HF-zenders 
en -ontvangers. Het laatste project wordt door meerdere  
NATO-landen uitgevoerd en staat binnen NATO ook wel  
bekend onder de naam BRASS (Broadcast and Ship-Shore,  
zie kader). In Intercom nr. 3 van 20141 heb ik de toenma-
lige stand van zaken met betrekking tot de HF-walinfra- 
structuur beschreven.  Daarmee sloot ik aan op de aan-
koop van het zenderpark Zeewolde door Defensie in 20122.  
Inmiddels zijn er bijna vijf jaar verstreken en in dit artikel  
geef ik de huidige stand van zaken.
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Defensie, NATO en (inter-)nationale 
HF-radiocommunicatie
Defensie gebruikt voor communicatie met schepen, vliegtui-
gen en missiegebieden primair satellietcommunicatie en se-
cundair radiocommunicatie. Satellietcommunicatie biedt een 
prima communicatie met een hoge bandbreedte, maar biedt 
voor marineschepen midden op de oceaan niet altijd de ver-
eiste dekking. Ook is de laatste jaren gebleken dat de stabili-
teit en connectiviteit van satellietcommunicatie niet altijd even 
betrouwbaar is. Met name vanwege dat laatste neemt de be-
langstelling voor HF-radiocommunicatie weer toe.
Voor bereik over grote afstanden is radiocommunicatie in de 
HF-band, ook wel de korte golf, het meest geschikt. 
HF-radiocommunicatie wordt gebruikt vanwege de techni-
sche mogelijkheden om radioberichten met eenvoudige mid-
delen en hoge betrouwbaarheid over zeer grote afstanden te 
transporteren. Dat is voor Defensie en ook voor NATO een 
belangrijk punt. Een tweede punt is dat grotere schepen zich 
conform het SOLAS-verdrag (zie kader) om veiligheidsredenen 
uitsluitend in zeegebieden buiten VHF-bereik van kuststations 
mogen begeven als zij beschikken over een gegarandeerde 
verbinding in de HF-band. 

Rationalisatie en modernisering 
HF (wal)infrastructuur
Om HF te kunnen gebruiken heeft Defensie in het verleden 
een HF-infrastructuur aan de wal ingericht met zend- en ont-
vanglocaties, in totaal twaalf locaties in Nederland en drie 
op Curaçao. De opzet van die HF-walinfrastructuur past niet 
meer bij de huidige inzichten waarbij we meer moderne func-
tionaliteit willen toevoegen aan HF-communicatie. De huidige 
communicatiefuncties als Broadcast, Ship-Shore en Maritime 
Rear Link worden uitgebreid met verbeterd berichtenverkeer, 
plaatjes, chat, e-mail, enz. Defensie wil ook het aantal locaties 
verminderen en efficiënter inrichten – vastgoedonderhoud is 
immers duur en tijdrovend.
Omdat dit te realiseren zijn de twee eerder genoemde pro-
jecten gestart. Hierin gaan we locaties afstoten, herinrichten, 
nieuwe locaties inrichten en communicatiecentra voorzien 
van moderne remote control systemen. Omdat NATO gebruik 
maakt van onze Nederlandse HF-infrastructuur zijn zij nauw 
betrokken bij de uitvoering en financiering. 

De projecten liggen al behoorlijk op stoom en inmiddels zijn 
de locaties De Lier, Lopik en Scheveningen afgestoten en is 
een nieuwe locatie Zeewolde aangekocht. In de komende drie 
jaar wordt de huidige locatie Ouddorp afgestoten, wordt de 
nieuwe locatie Zeewolde volledig opnieuw ingericht en wordt 
de locatie Julianadorp deels vernieuwd en deels heringericht.

Ouddorp
Sinds 1952 huurt Defensie de locatie Ouddorp van de Stichting 
Het Zuid-Hollands Landschap. Omdat de locatie in Ouddorp 
is aangewezen als uniek nationaal en Europees natuurgebied 
en daarmee een onderdeel is geworden van het Natura2000- 
gebied, heeft deze stichting aan Defensie laten weten dat zij 
de verhuur van het terrein medio 2020 wil stoppen. Dat bete-
kent dat Defensie al haar activiteiten zal moeten staken en het 
terrein schoon, zonder antennemasten en gebouwen, moet 
opleveren. Naar aanleiding daarvan is Defensie de afgelopen 
jaren op zoek gegaan naar een nieuwe locatie en die is gevon-
den in Zeewolde. 
In Zeewolde staat het kortegolfstation van de Wereldomroep. 
Door de opkomst van het internet heeft de Wereldomroep haar 
wereldwijde HF-radio uitzendingen in 2008 gestaakt en de lo-
catie aangeboden aan Defensie. Defensie is in haar nopjes 
met dit aanbod omdat het steeds moeilijker is om in Nederland 
een goede, rustige omgeving te vinden die geschikt is voor 
kortegolfuitzendingen. Ruim zicht, weinig bewoning en weinig 
industrie zijn belangrijke voorwaarden voor ongestoorde be-
richtgeving. In het project zal een groot deel van de apparatuur 
van Ouddorp worden verplaatst naar Zeewolde en een kleiner 
deel naar Julianadorp. 

Het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van  
mensenlevens op zee (International Convention for the 
Safety of Life at Sea, het SOLAS-verdrag) is het be- 
langrijkste internationale verdrag voor de veiligheid op 
zee en kwam in 1914 tot stand na de ramp met de  
Titanic in 1912. SOLAS valt sinds 1954 onder de Inter-
nationale Maritieme Organisatie (IMO). 

SOLAS beschrijft aan welke eisen zeegaande schepen 
moeten voldoen op het gebied van constructie, uit-
rusting en bemanning, afhankelijk van het vaargebied.  
De uitrusting bestaat onder andere uit radioapparatuur 
en veiligheidsmiddelen als reddingssloepen, -vlotten  
en brandbestrijdingsmiddelen. 

1   Zie https://www.vovklict.nl/intercom/2014/3/58.pdf
2 Zie https://www.vovklict.nl/intercom/2012/3/Zendstation%20

 van%20wereldomroep.pdf

Het SOLAS-verdrag
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Wave en de Sky Wave. De locatie Zee-
wolde wordt voornamelijk gebruikt voor 
Sky Wave toepassing. Daarom worden 
Reussen-antennes gebruikt die onder 
een hoek van vijf graden naar boven 
kunnen uitzenden. Bij HF-communicatie 
wordt gebruik gemaakt van de reflectie 
van de zendbundel op de ionosfeer, 
daardoor is bereik over grote afstanden 
mogelijk. De locatie Julianadorp is voor-
namelijk bedoeld voor de Ground Wave.

Gebouw Zeewolde 
en testperiode
Het gebouw van de Wereldomroep is in 
slechte staat. In opdracht van Defensie 
gaat het Rijksvastgoedbedrijf het ge-
bouw volledig renoveren. De verbouwing 
duurt ca. een jaar en is eind 2019 klaar. 

Zeewolde
Het kortegolfzendstation van de We-
reldomroep aan de Juttepeerlaan in 
Zeewolde is sinds 2012 in bezit van het 
Ministerie van Defensie. De locatie in het 
poldergebied is zeer bruikbaar voor de 
HF-communicatie, maar de antennes in 
het veld zijn niet bruikbaar en ook het 
gebouw moet behoorlijk gerenoveerd 
worden. Het nieuwe zendstation gaat 
samen met het zendstation in Julia-
nadorp een belangrijke rol spelen in de 
HF-radiocommunicatie van Defensie. 
Van hieruit zullen berichten verstuurd 
worden naar schepen en missiegebie-
den over de hele wereld. Maar voor het 
zover is moet de locatie behoorlijk ver-
bouwd en aangepast worden.

Antennes
Op het zendstation stonden zeventien 
masten van de toenmalige Wereldom-
roep. Een aantal van deze antennemas-
ten is 130 meter hoog. Al die masten 
van de Wereldomroep zijn helaas niet 
bruikbaar en inmiddels in opdracht van 
het Rijksvastgoedbedrijf ontmanteld, 
gesloopt en afgevoerd.  Op nagenoeg 
dezelfde fundaties komen vijftien nieu-
we antennes. Tien daarvan zijn ruit-
vormige zgn. Reusen-antennes en drie 
daarvan zijn Log-Per richtantennes. Alle 

antennes zijn maximaal 40 meter hoog. 
Om haar klanten wereldwijd te berei-
ken gebruikte de Wereldomroep een 
zendvermogen van 500kW. Dat was 
nodig omdat de radio-ontvanger van 
de vakantieganger, waar ook ter wereld, 
vaak een eenvoudige radio was van 
middelmatige kwaliteit.  Defensie kan 
het met veel minder zendervermogen 
af (< 10kW) omdat zowel op schepen 
als ook in missiegebieden zeer profes-
sionele radio-ontvangers gebruikt wor-
den en de techniek sinds het in gebruik 
nemen van de Wereldomroep in 1985 
bovendien sterk verbeterd is. De kor-
tegolfband loopt van 2 – 30 MHz en is 
op te delen in twee stukken. De Ground 

ZO WAS HET ZO WORDT HET

1. Appingedam
2. De Lier
3. Lopik
4. Julianadorp
5. Ouddorp

Zendlocaties Ontvanglocaties

1. Appingedam A. Terschelling
2. Julianadorp B. NORA
3. Zeewolde C. Eemnes

 Impressie van het zendstation Zeewolde.

Log-Per antenne.
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Een uitgevoerd door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en een 
uitgevoerd door JIVC. Het RVB is verantwoordelijk voor het 
opknappen van het gebouw op Zeewolde en JIVC voor de 
gehele ict, ook op andere locaties. Naar verwachting zal het 
RVB eind van het jaar 2018 een contract afsluiten met een 
aannemer. 

Zowel Nederland als andere NATO landen hebben de be-
hoefte hun schepen via HF-communicatie te bereiken. Om-
dat de communicatie naar de schepen afhankelijk is van ver-
schillenden atmosferische condities kan het handig zijn om 
de berichtgeving niet via eigen HF-infrastructuur maar via de 
HF-infrastructuur van een NATO-partner te verzenden en/of 
te ontvangen. Die mogelijkheid stelt wel bijzondere eisen aan 
de HF-infrastructuur. Immers het dient niet alleen te voldoen 
aan nationale technische, functionele en beveiligingseisen, 
maar ook aan die van de NATO. Om dat te realiseren is met 
NATO een overeenkomst afgesloten om gebruik te maken van 
elkaars voorzieningen. Via BRASS worden diverse services 
verleend. Denk aan Broadcast, Ship-Shore en Maritime Rear 
Link (MRL). Via die services wordt Military Message Handling 
System (MMHS) en ACP127 aangeboden.  
Als alles naar wens verloopt nemen we de locatie Zeewolde 
medio 2021 in gebruik en zal vanaf dan 24 uur per dag en 7 
dagen in de week operationeel zijn. Medio 2021 is de locatie 
tevens de thuislocatie voor de antenneploeg.

Opmerking: De JIVC-antenneploeg: De antenneploeg, een on-
derdeel van JIVC, is verantwoordelijk voor het onderhoud van 
antennesystemen in Nederland en Curaçao.

Na de oplevering wordt het ingericht met de zendapparatuur uit 
Ouddorp. Tijdens die inrichting is er een testperiode. Geduren-
de die testperiode laat Defensie een nulmeting uitvoeren en stel-
len we op basis van geldende normen vast of er storingen wor-
den veroorzaakt. Het antenneterrein op Zeewolde behoudt zijn  
huidige vorm, de hekwerken en afscheidingen blijven even-
eens in stand. Buiten het antenneterrein wordt op ca. twee 
meter diepte een bodemwarmtewisselaar geplaatst. Die is  
nodig voor de koeling van de zendapparatuur.

Julianadorp
De huidige locatie in Julianadorp is een belangrijke locatie voor 
de Ground Wave. Met de Ground Wave uitzendingen bereiken 
we schepen die minder ver weg zijn, maar wel buiten het be-
reik van VHF-communicatie vallen. In Julianadorp wordt nieu-
we apparatuur geplaatst voor de Kustwacht en wordt in het 
pand een efficiënter indeling gerealiseerd voor apparatuur.
Opmerking: In november 2016 heeft de Raad voor de Kust-
wacht samen met het Ministerie van Defensie een convenant 
opgesteld dat de instandhouding van de it- en communica-
tievoorzieningen van de Kustwacht tot en met 2031 regelt en 
waarvan de uitvoering is belegd bij DMO/JIVC.

Overige locaties
De overige locaties in Nederland en Curaçao worden vooral 
efficiënter ingericht en voorzien van de allernieuwste BRASS 
apparatuur. 

Spin in het web: Communicatiecentra 
Den Helder
Communicatiecentra zijn de locaties van waaruit de operator 
zijn informatie verstuurt naar de zenders en vanwaar hij infor-
matie ontvangt van de ontvanglocaties. Daarnaast is hij dege-
ne die via een remote control het gehele HF-systeem bestuurt 
en bewaakt. De belangrijkst locatie is Den Helder. Straks is 
het mogelijk om vanuit Den Helder ook de communicatie te 
verzorgen voor Curaçao.

Fully Operational Capabel in 2021
Op dit moment (2018) lopen er twee aanbestedingstrajecten. 

De huidige infra in Zeewolde.

Project BRASS 
Het project Modernisering HF-faciliteiten is gekoppeld 
aan het project BRASS. Het project BRASS is een ge-
zamenlijk project van Defensie en NATO en voorziet in 
de levering van een remote control systeem om HF- 
apparatuur aan te sturen. Als het project klaar is zullen 
ook NATO-eenheden gebruik kunnen maken van onze 
HF-voorzieningen. Het contract voor alle ict-voorzie- 
ningen zal medio Q2 2019 afgesloten worden.

Communicatiecentrum Den Helder.


