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troposcattercommunicatiesysteem
kl 1976-1993
Lkol b.d. R. (Rob) H. Rijntalder en

lkol b.d. L.C. (Lenco) van der Weel

De luitenant-kolonels b.d. Lenco van der Weel (71) en
Rob Rijntalder (82) waren in de laatste twee decennia van de Koude Oorlog beiden functioneel betrokken
bij de invoering en de exploitatie van het bij de Koninklijke Landmacht ingevoerde troposcattercommunicatiesysteem. Lenco van der Weel als eerste commandant
van het opgerichte troposcatterpeloton en Rob Rijntalder als projectcoördinator bij de staf van het Commando Verbindingen Koninklijke Landmacht en belast met
infrastructurele aspecten. Beide oudgedienden namen
het initiatief om de historie van dit unieke communicatiesysteem aan de vergetelheid te onttrekken en voor
het nageslacht vast te leggen.
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Troposcatter was een populair communicatiemiddel voor de
lange afstand tijdens de Koude Oorlog, maar werd eind van
de vorige eeuw van minder belang door de snelle ontwikkeling van de satellietcommunicatie. Ophalen van herinneringen,
raadplegen van nog bestaande documenten en speuren in
diverse fotoarchieven resulteerden in een gezamenlijk samengesteld artikel over dit bijzondere communicatiesysteem uit de
tweede helft van de vorige eeuw.

Koude Oorlog

Een belangrijke taak voor de Koninklijke Landmacht gedurende een groot deel van de periode van de Koude Oorlog was
de voorbereiding voor de voorwaartse verdediging in bondgenootschappelijk verband onder bevel van de NAVO. Het
Nederlandse legerkorps had hiertoe de taak om samen met
legerkorpsen van Duitse, Britse en Belgische strijdkrachten
een verdedigingslinie in te richten op Duits grondgebied, oost
van de rivier de Weser. Aan het Nederlandse legerkorps was
een vak toebedeeld op de Noord-Duitse laagvlakte in de regio Bremen en Hamburg. De operationele aansturing van de
geallieerde legerkorpsen in tijden van oplopende spanning en
in oorlogstijd was een verantwoordelijkheid van de Noordelijke Legergroep (Northag) van de NAVO-strijdkrachten. In het
zuidelijk gedeelte van Duitsland was een soortgelijke vakindeling met onder meer de inzet van Amerikaanse legereenheden
onder verantwoordelijk van de Centrale Legergroep (Centag)
van de NAVO.
De logistieke ondersteuning van het legerkorps bleef ook in
oorlogsomstandigheden een verantwoordelijk van Nederland.
Dit betekende dat, naast de voorbereidingen voor de inzet
van het legerkorps in het toegewezen vak op de Noord-Duitse laagvlakte, ook een aanzienlijke organisatie voor de logistieke ondersteuning moest worden ingericht. Deze taak was
toebedeeld aan 201 Verzorgingscommando dat de logistieke
ondersteuning verzorgde vanuit het legerkorpsachtergebied in
Duitsland en Oost-Nederland.

De interne communicatie voor de legerkorpseenheden was
een taak en verantwoordelijkheid van de toenmalige 101 Verbindingsgroep met het rasterverbindingssysteem. De communicatie van het legerkorps te velde met de Bevelhebber der
Landstrijdkrachten en de eenheden in het legerkorpsachtergebied was in handen van een territoriale verbindingseenheid,
de D(Delta)-compagnie van 541 Verbindingsbataljon. De verbindingen vanuit het Legerkorpsgebied met de BLS en andere
staven werden in de eerste decennia van de Koude Oorlog
grotendeels gerealiseerd met behulp van landlijnen. Deze
landlijnen werden geschakeld in de infrastructuur van de Bundespost en het toenmalige Staatsbedrijf der PTT.
Er bleek echter al langere tijd behoefte te bestaan aan beveiligde verbindingen in eigen beheer. Al in de jaren zestig werden
studies verricht voor de toepassing van een troposcattersysteem om in deze behoefte te kunnen voorzien. Met de invoering van het troposcattersysteem van de Amerikaanse firma
ITT ging deze wens in 1976 in vervulling.

Troposcattercommunicatiesysteem

Troposcatter is een communicatiesysteem waarbij de onderste laag van de atmosfeer, de troposfeer, gebruikt wordt voor
het overbrengen van communicatiesignalen. Via een systeem
van meerdere ontvangst- en doorzendstations is het mogelijke
berichten over grote afstanden over te brengen. De meeste
stations overbruggen afstanden van 100 tot 400 kilometer.
Door een zendstation wordt een hoog-energiek signaal de
troposfeer ingezonden. Een groot deel van de uitgezonden
energie verdwijnt in het heelal, een klein deel van de energie
wordt verstrooid (Engels: scattered). Weer een klein gedeelte
daarvan wordt door de troposfeer onder dezelfde hoek terug
naar de aarde gekaatst. (hoek in = hoek uit) Dit deel van het
signaal kan worden opgevangen door een ontvangststation.

De inzet van het 1(NL)Legerkorps en de logistieke ondersteuning tijdens de Koude Oorlog is uitgebreid beschreven in het
boekwerk ‘Met de blik naar het Oosten, de Koninklijke Landmacht 1945 – 1990’, een uitgave van het Nederlands Instituut
voor Militaire Historie (NIMH). Dit zeer gedetailleerde boekwerk
biedt de lezer een inzicht in de mogelijkheden en beperkingen
van het optreden van het 1(NL) Legerkorps in de voorwaartse
verdedigingsstrategie van de NAVO.

Communicatie Legerkorps en Legerkorpsachtergebied

De structuur, waarbij het legerkops een oorlogstaak had op de
Noord-Duitse laagvlakte, maar waarbij de meeste eenheden
in vredestijd in kazernes en legerplaatsen in Nederland waren
gehuisvest en de complexe logistieke operaties, vergden een
uitgebreide behoefte aan communicatievoorzieningen.
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Het principe van de troposcatter (Bron: Wikipedia.)

Deze methode van signaaloverdracht biedt grote voordelen
ten opzichte van een conventionele straalverbinding, waarbij
er altijd een zichtverbinding tussen de zend- en ontvangstantenne moet zijn. De maximaal te overbruggen afstand wordt
daarbij beperkt door de kromming van de aarde en bedraagt
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maximaal veertig tot zestig kilometer,
afhankelijk van de hoogte van de antenne-opstellingen en de invloed van eventuele obstakels binnen het straalpad.
Een troposcatterverbinding kent deze
beperking niet, maar is kwalitatief weer
meer afhankelijk van atmosferische omstandigheden.
Het troposcattersysteem was in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog erg populair. Meerdere troposcatterstations vormden een systeem waarmee
berichten snel verspreid konden worden
over grote afstanden. De NAVO had het
statische ACE High systeem ontwikkeld
om in Europa snelle communicatie mogelijk te maken tussen geallieerde landen. Het systeem strekte zich uit van
Noorwegen tot Turkije en werd door de
NAVO al in 1956 in gebruik genomen.
Politieke consultatie van de regeringen van de lidstaten en aansturing van
de eenheden onder direct bevel van
SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) waren belangrijke
doelstellingen van het ACE High troposcattersysteem. In Nederland waren
de NATO-hoofdkwartieren in Brunssum
(Afcent) en Maastricht (Northag/2Ataf)
rechtstreeks op het ACE High systeem
aangesloten.
De Amerikanen namen in de jaren zestig
het European Troposcatter Army (ET-A)
communicatiesysteem in gebruik. Dit
systeem diende voor directe communicatie tussen de Amerikanen in het
Verenigd Koninkrijk en de Amerikaanse
eenheden in West-Duitsland. Voor dit
Amerikaanse troposcattersysteem werd
in de duinen bij Hoek van Holland een
relaisstation gebouwd op de locatie van
een Duits bunkercomplex uit de Tweede Wereldoorlog. Dit bunkercomplex
maakte met een kustbatterij deel uit van
de Atlantikwall.
Het Amerikaanse relaisstation stond op
het hoogste punt van het zogenoemde
Vinetaduin in Hoek van Holland. Voor de
oorlog stond dit gebied bekend onder
de benaming Spanjaardsduin, maar de
Duitsers hadden de gewoonte om bezet
gebied te herbenoemen. De Duitse benaming is afkomstig uit de legende van

Troposcatter-antenneschotels in de duinen bij Hoek van Holland. Militair historisch erfgoed uit
de Koude Oorlog. (Bron: Wikipedia)

de verloren stad Vineta aan de kust van
de Oostzee in Duitsland. Na de oorlog
is deze naam in de volksmond blijven
bestaan. Door de opkomst van de satellietcommunicatie werd het station in
1973 buiten gebruik gesteld. Sinds het
begin van deze eeuw werd gelobbyd
voor het verkrijgen van de monumentenstatus voor deze bijzondere troposcatter-antennemast als symbool van
de Koude Oorlog. De overwintering van
een kolonie vleermuizen was uiteindelijk
de reden dat de unieke antenneconstructie niet onder de slopershamer is
gevallen. Sinds 2019 heeft dit bijzondere object de status van Rijksmonument.
De Amerikaanse kernwapenopslagplaatsen in Darp en ’t Harde waren
destijds ook uitgerust met troposcattercommunicatiesystemen.
De als uiterst geheim geclassificeerde
objecten, met de toenmalige codenamen Pension (’t Harde) en Flamingo
(Darp), waren op afstand herkenbaar
aan de markante hoge stalen rood/wit
geschilderde masten voor de bevestiging van de antenneschotels.
Eind jaren tachtig werd de techniek
van de troposcatter achterhaald door
de snelle ontwikkelingen van de satel-

lietcommunicatie. Nog voor de sluiting
van de zogeheten SAS-sites (Special
Ammunition Storage) in 1992 waren
de antennetorens reeds afgebroken.
Vele jaren domineerden de troposcatter-antennemasten het landschap in de
omgeving van de omstreden geheime
nucleaire opslagplaatsen. Opmerkelijk is dat de apparatuur van het statische troposcattersysteem in Darp en
’t Harde identiek was aan de mobiele
apparatuur van het in 1976 ingevoerde
troposcattersysteem bij de Koninklijke
Landmacht.
Mobiele tactische troposcattersystemen
waren in de tweede helft van de vorige
eeuw ook erg populair. Het Amerikaanse leger gebruikte dit communicatiemiddel met succes in de Vietnamoorlog.
Als locatie voor een troposcatterstation
werd vaak een bergtop gekozen, want
dat bevorderde het overbrengen van
signalen.
Op de bergtop werden twee of vier paraboolantennes geplaatst, een stroomvoorzieningsunit, een shelter voor het
ontvangen en doorsturen van signalen
en onderkomens voor personeel. De
apparatuur werd dikwijls met behulp
van transporthelikopters ingevlogen.
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Kernwapenopslagcomplex in Darp. Op de achtergrond de signal site met de karakteristieke antennemast voor de troposcatterantennes.
Links op de voorgrond de twee opslagbunkers (Iglo’s) voor de special ammunition opslag. (Foto’s: Historische Collectie van het Korps Veldartillerie)

Met de komst van de satellietcommunicatie in de jaren tachtig
en negentig leek het erop dat het gebruik van troposcattersystemen snel overbodig zou worden.
Echter, de explosieve groei van dataverkeer zette in die jaren
ook door en de communicatiesatelliet kon die hoeveelheid
data nog niet verwerken. Daarom werden troposcattersystemen nog gebruikt voor de lange afstandscommunicatie
tijdens de Golfoorlog (1990-1991) en de Irakoorlog in 2003.

Troposcatter voor de KL

In 1976 is het dan zover en wordt het troposcattercommunicatiesysteem ingevoerd bij de Koninklijke Landmacht. De
materieelvoorzieningsafdeling nr. 2 (MVA-2) van de toenmalige Directie Materieel KL (DMKL) was belast met de aanschaf
van het materieel. De heer Rijsbaarman, burgermedewerker
bij MVA-2, is als projectcoördinator verantwoordelijk voor de
begeleiding van het verwervingstraject. Leverancier van het
troposcattersysteem was de Amerikaanse firma International
Telephone & Telegraph (ITT), tegenwoordig ITT Corporation
geheten. Met een eigen divisie voor defensiematerieel geen
onbekende in de internationale militaire telecommunicatiewereld. Het totale project omvatte de aanschaf van zeven installaties, inclusief de installatie die als oorlogsreserve voor opleidingsdoeleinden op het Verbindingsdienst Opleidingscentrum
(VOC) stond. Per set werden twee voertuigen van het type
DAF YA-314 met vlakke laadvloer gebruikt en twee Bauscher
aggregaten van elk 15 KW. De combinatie van voertuigen en
shelters met apparatuur ging onder de benaming KL/MRC4020 de geschiedenis in.
Het materiaal en personeel werden ondergebracht bij de
D-Verbindingsbedieningscompagnie van 541 (territoriaal) Verbindingsbataljon. Het betrof vijf parate installaties en een mobilisabele. De in de wandelgangen Delta-compagnie genoemde eenheid was gelegerd in Eibergen.
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Vliegbasis Volkel, voorjaar 1977. Veldopstelling van het mobiel troposcatterstation met bijbehorende antenneschotels. Tijdens de beproevingen werd op aanwijzing van personeel van het Genie Opleidingscentrum een effectieve camouflage uitgetest. Tevens werden door een
RF-104G Starfighter (fotoverkenner) luchtopnamen gemaakt van de
tropo-opstellingen. (Foto: L.C. van der Weel)

Apparatuurspecificaties

De zend- en ontvangapparatuur was ingebouwd in een shelter geplaatst op een 3-tonner. Karakteristiek voor de troposcatterinstallatie waren de bijbehorende schotelantennes met
een diameter van twee meter. Beide gekoppelde ontvangstantennes werden opgesteld met een hart-op-hart afstand van
de schotels van 7.62 meter. Een van beide antenneschotels
werd tevens als zendantenne gebruikt.
Het benodigde zendvermogen van ca. 1 kW werd opgewekt
met een klystron elektronenbuis. De klystron elektronenbuis
is specifiek voor de radartechniek ontwikkeld voor het opwekken van grote hoogfrequent vermogens. De installatie
werkte in de 2 GHz band.
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voor de opleiding van radar-vuurleidingmonteurs in de Simon Stevinkazerne.
Het voertuig met de apparatuurshelter
stond permanent achter het radargebouw opgesteld. Het antenneframe van
de oorlogsreserve werd gebruikt om
het op- en afbouwen van de antennes
te velde te beoefenen. Instructeurs bij
het Opleidingscentrum waren destijds
de sergeant-majoors Van de Gronden
en Ottenheim.

Vergane glorie. Zowel antenneschotels als
radargebouwen zijn verdwenen om plaats te
maken voor moderne villa’s op het terrein van
de voormalige Simon Stevinkazerne. (Foto:
Historische Collectie Verbindingsdienst)

Operationele beproeving

Impressie van de troposcatterapparatuur in de shelter. De onderste foto’s v.l.n.r.: de zender
en de HF-versterker met de rode klystron bovenin. (Foto’s: L.C. van der Weel)

Opleiding

Dienstplichtigen, die voorbestemd waren voor een functie bij het troposcatterpeloton bij de D-compagnie van 541
Verbindingsbataljon, werden vanaf de
lichting 75/5 opgeroepen voor eerste
opkomst bij het VOC.
Voor het kader, zowel beroeps als
dienstplichtig, werd begin 1976 een
cursus georganiseerd bij het VOC. De
beroepsonderofficieren waren de sergeant-majoors Rob van der Ziel en Gerrit
Nijhuis en adjudant-onderofficier Willem
Oonk. De dienstplichtig deelnemers aan
de cursus waren de sergeanten Leen

Plug, Ed Droog en Jaap Bakker. Bert
Mul en Peter van Braam volgden als
KVV-sergeant eveneens deze opleiding.
De cursus, onder de indrukwekkende
benaming ‘Program of Instructions at
ITT Defense Communications Division
Royal Netherlands Army Tropo Radio
System Field Maintenance and Operations’, werd verzorgd door twee Amerikaanse instructeurs van de leverancier
ITT.
Voor beproevingen en opleidingsdoeleinden waren de antenneschotels geplaatst op een van de barakken (geb. 58)

Door de beleidsmakers in Den Haag was
vastgesteld dat een troposcatterstation
in de regio Den Haag (BLS) moest worden ondergebracht. Via een relaisstation ergens op een geschikte plaats in
het oosten van het land moesten dan
verbindingen worden gerealiseerd naar
het legerkorpsvak op de Noord-Duitse
laagvlakte en het verzorgingsgebied in
de omgeving van Cloppenburg.
Met deze opdracht moesten majoor
Ger Wassink, commandant van de Dcompagnie van 541 Vbdbat en luitenant Lenco van der Weel, de eerste
commandant van het opgerichte troposcatterpeloton, aan de slag.
Maar de praktijk bleek weerbarstiger
dan de theoretische configuratie van het
nieuwe communicatiesysteem aangaf.
In de regio Den Haag bleek het moeilijk
om op de grond een geschikte locatie
te vinden voor een troposcatterstation.
Uiteindelijk werd de oplossing gevonden door de shelter met de apparatuur
en de antenneschotels op het dak van
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de kantorenflat in de Frederikkazerne (geb. 32) te plaatsen.
Een calamiteit deed zich voor toen na de plaatsing van de
antenneschotels op het dak een van de schotels tijdens een
heftige storm loskwam van de verankering en van het elf verdiepingen hoge gebouw naar beneden zeilde. Dit onder de
ogen van de Legerraad die op dat moment daar vergaderde!
Gelukkig liep het voorval zonder persoonlijk letsel af.
Besloten werd om nieuwe schotelantennes op een betere
wijze te verankeren en te monteren in de inmiddels ook op
het dak geplaatste ASCON-antennemast. De permanent geïnstalleerde antenneschotels werden tevens voorzien van beschermkappen om schade door weersinvloeden, zoals regen,
sneeuw, hagel e.d. te voorkomen. Bij harde wind of storm
werd door de beschermkappen ook voorkomen dat een te
grote belasting op de antenneschotels zou ontstaan.
Het vinden van een geschikte locatie in het oosten van het
land bleek niet minder eenvoudig. Vele locaties werden door
Wassink en Van der Weel onderzocht en getest. Het Artillerie
Schietkamp in Oldebroek, de Lemelerberg in Overijssel en het
Balloёrveld in Drente bleken niet het gewenste effect voor ongestoorde verbindingen op te leveren. Een beproeving op het
Rozendaalse veld bij Arnhem gaf onverwachte problemen met
de gemeente Rheden. Er waren bordjes geplaatst om eventuele wandelaars en passanten te wijzen op het stralingsgevaar
van de zender. Gevoed door berichten in de lokale en regionale media ontstond een voedingsbodem voor een complot-

Dak van gebouw 32 Fredrikkazerne Den Haag. Troposcatterantenneschotels werden in het najaar van 1986 door personeel van de antennebouwploeg van de luchtmacht in de Ascon-antennemast geplaatst.
(Foto: Historische Collectie Verbindingsdienst)

sprek tussen de verantwoordelijke wethouder en majoor Rob
Rijntalder als vertegenwoordiger van de KL, werd een nadere
toelichting gegeven op de achtergronden van de beproevingen, en de betekenis van het bordje ‘Gevaar Straling’. Ook
werd door Rijntalder de plaatsing van het troposcatterstation
op het Rozendaalse veld toegelicht in het kader van het landsbelang in bijzondere omstandigheden. De wethouder toonde
begrip voor het standpunt van de KL, maar de gemeenteraad
bleek onvermurwbaar: geen troposcatter op het Rozendaalse
veld! (in vredestijd).
De waarschuwing voor de hoogfrequent energie van de zender werd
door buitenstaanders dikwijls verkeerd geïnterpreteerd.
(Foto: E. Droog)

theorie over beproevingen met geheime wapens met nucleaire
straling. De stralingsproblematiek werd een onderwerp van
gesprek in de gemeenteraad met als gevolg een meerderheidsbesluit om de oefeningen met de troposcatterinstallatie
op het Rozendaalse veld te verbieden. In een vertrouwelijk ge-
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Voor het voorziene relaisstation in het oosten van het land
bleek uiteindelijk een plek op het kamp Holterhoek in Eibergen
de meest geschikte locatie. In eerste instantie werd met behulp van een constructiedeel van een Bailybrug een statische
antenne-opstelling gerealiseerd. Deze constructie bleek toch
niet geheel te voldoen, was onvoldoende stabiel en voldeed
bovendien niet aan de ARBO-wetgeving die in die jaren ook
voor defensie van toepassing was verklaard. In 1987 werd het

h i s t otrei e
c h- nti erk
adit i e

Eibergen, kamp Holterhoek, troposcatterantennetoren eind jaren tachtig. Op de voorgrond een van de karakteristieke houten barakken, kort voor
de modernisering en versteniging van het kamp. (Foto: G.J. Stegehuis)

Baily brugdeel daarom vervangen door
een professioneel antenne-opstelplatform.
Ook in Duitsland werden diverse locaties verkend en beproefd. Al snel bleek
dat een mobiel troposcatterstation niet
altijd op de gewenste locatie kon worden ontplooid. Uitgangspunt was om
locaties te verkennen waar een optimale verbinding met Nederland kon worden gerealiseerd. Voor de koppeling
met het legerkorpsverbindingsstelsel en
de staf van 201 Verzorgingscommando werden straalzendervoertuigen toegevoegd aan de tropodetachementen.
Dit zorgde voor een reorganisatie van
de D-cie.Het uiteindelijk resultaat was
dat voor de legerkorpsverbinding een
geschikte locatie werd gevonden in
de omgeving van Nordwohlde en voor
het 201 Verzorgingscommando op het
vliegveld van Cloppenburg. En zo kon
na ruim anderhalf jaar van verkennen,
beproeven en testen een operationeel
bruikbaar systeem worden opgeleverd.

Oefeningen

Na de langdurige periode van verkenningen, technische- en operationele beproevingen vond in 1978 de vuurdoop

van het troposcattercommunicatiesysteem plaats tijdens de grote Nato-oefening Saxon Drive. Tijdens de tweejaarlijkse oefening Wintex/Cimex in 1979
trok de volledige D-compagnie met alle
beschikbare
communicatiemiddelen,
waaronder ook de troposcatter, te velde
naar het oefengebied in Duitsland.
Het installeren van de apparatuur inclusief het opstellen van de antennes en
het verbinding maken met de tegenpost
nam ongeveer een uur in beslag. Extra
aandacht vereiste de kostbare klystron
elektronenbuis; tien minuten opwarmtijd en evenzoveel tijd voor het afkoelen
na het uitschakelen was noodzakelijk.
Hierdoor moest voor het wisselen van
aggregaat een aparte procedure worden gevolgd.
De verbindingen waren over het algemeen stabiel. Hinderlijk was het regelmatig tot maximaal acht seconden
wegvallen van de verbinding. Dit was
typisch een effect van troposcatterverbindingen, waardoor het systeem
eigenlijk alleen geschikt was voor telefonieverkeer. De weersomstandigheden hadden in het algemeen geringe
invloed; laaghangende bewolking met
regen tot op tien kilometer afstand van

antennes kon wel storing veroorzaken.
Voor het onderhoud was het 2e echelon
aan boord van het station, tijdens de
oefeningen bleek dat er geen beroep op
het 3e echelon noodzakelijk was.
In verband met de taakverdeling tussen Northag (operationeel) en de BLS
(logistiek) werd tijdens de oefeningen
voornamelijk logistiek verkeer via de
troposcatterverbinding afgewikkeld.

Uitfasering

Na de val van de Berlijnse muur in 1989
en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in
1991 veranderde de geopolitieke situatie in Europa in rap tempo. Een grootscheeps conflict op de Noord-Duits
laagvlakte werd steeds minder waarschijnlijk geacht. De meeste Europese
landen, waaronder Nederland, kregen
een gewijzigde taakstelling waarin deelname aan vredesoperaties een grotere
prioriteit kreeg. Het innen van het vredesdividend bleef niet lang uit en bezuinigingen en grootscheepse reorganisaties volgden elkaar in rap tempo op.
Een van de eerste ‘slachtoffers’ van de
ingrijpend gewijzigde militaire situatie
was de opheffing van de D-compagnie
in 1993. Het operationele belang van
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Oktober 1995. Parkeerplaats bij het Museum Verbindingsdienst in
Ede. Personeel van 527 ECW maakt de troposhelter gereed voor
expositie door het plaatsen van een aantal doorkijkvensters.
(Foto: Historische Collectie Verbindingsdienst)

de verbinding tussen het legerkorps te velde en het achterland was inmiddels achterhaald. Het troposcattercommunicatiesysteem werd daarom begin jaren negentig buiten bedrijf
gesteld en uitgefaseerd. De mobiele installaties te velde, de
troposchotels in de ASCON-antennemast op het kantorengebouw (geb.32) in Den Haag en de stationaire antenneopstelling op het platform in kamp Holterhoek waren vele
jaren de markante herkenningspunten van dit bijzondere
communicatiesysteem binnen de KL.

Erfgoedstatus

Bij de afstoting van het materieel werd een complete set
apparatuur met shelter en antennes ter beschikking gesteld aan het Museum Verbindingsdienst voor opname in de
historische collectie. In oktober 1995 werd de shelter met
apparatuur met een dieplader vanuit het mobilisatiecomplex
Driesprong afgeleverd bij het Museum Verbindingsdienst,
toen nog gehuisvest in gebouw 32 in de voormalige Elias
Beeckmankazerne in Ede. Met behulp van personeel van
de toenmalige 527 Electronische Centrale Werkplaats (527
ECW) uit Dongen werd de shelter gereed gemaakt voor de
expositie in de collectie van het museum. Van de shelter
werden in de toegangsdeur en in een zijwand openingen gemaakt die werden voorzien van kozijnen met plexiglas zodat
de bezoeker goed zicht had op het inwendige van de shelter met de zend- en ontvangapparatuur. In november 1995
vond met een nauwgezette operatie de verplaatsing van de
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twee ton wegende shelter plaats naar de expositieruimte in
het museum onder leiding van kapitein b.d. Harry Ottenheim.
Nadat het museum in verband met de sluiting van de kazernes in Ede een nieuw onderkomen kreeg in de Bernhardkazerne in Amersfoort, kon wegens ruimtegebrek slechts een
antenneschotel in de expositieruimte worden opgenomen.
De shelter werd evenals andere apparatuur waarvoor geen
ruimte was in Amersfoort opgeslagen in een door defensie
beschikbaar gestelde loods in een voormalig magazijncomplex in Soesterberg.
Nadat het museum in verband met de sluiting van de kazernes
in Ede een nieuw onderkomen kreeg in de Bernhardkazerne
in Amersfoort, kon wegens ruimtegebrek slechts een antenneschotel in de expositieruimte worden opgenomen. De shelter
werd, evenals andere apparatuur waarvoor geen ruimte was
in Amersfoort, opgeslagen in een door defensie beschikbaar
gestelde loods in een voormalig magazijncomplex in Soesterberg. Door defensie werd medio vorig jaar aangegeven dat de
betreffende opslagloods eind 2021 leeg moest worden opgeleverd in verband met de sloop van het gebouw.
Een flinke uitdaging voor de vrijwilligers van de Historische
Collectie (HCV) om een oplossing te vinden voor een alternatieve opslagruimte of een herbestemming voor de in de
loods opgeslagen depotgoederen. Op advies van de HCV
werd door de regimentscommandant vastgesteld welke objecten, waaronder de troposhelter, als historisch erfgoed bewaard
moesten blijven. Ook werden creatieve oplossingen gevonden
voor de opslag van het te bewaren materieel.
De auteurs zijn verheugd dat het erfgoed van het troposcattersysteem behouden kan worden, zodat jonge generaties
verbindingsdienstpersoneel en andere belangstellenden in de
communicatietechnieken kennis kunnen nemen van dit bijzondere communicatiesysteem uit de tweede helft van de
vorige eeuw.

