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Het Nederlands Radar Proefstation 40jaar
Het leek ons een uitstekende gedachte om ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Ra
dar Proefstation een boekwerkje samen te stellen dat
op beknopte wijze weergeeft hoe het NRP in deze 40
jaren reilde en zeilde.
Van 1947 tot 1987 is een periode waarin de techniek
en vooral de electronica zich zeer snel ontwikkelde.
Scherp kunnen wij ons het moment herinneren dat het
eerste paar transistoren werden afgeleverd, ze werden
als een kostbaar kleinood behandeld.
Maar het meest kostbare van een bedrijf blijft toch de
bemanning. Zonder een vakbekwame betrouwbare
bemanning komt men bij stormweer in het ongerede
en bereikt geen enkel schip een veilige haven.
In de achterliggende periode heeft het NRP-schip veel havens bereikt en vele stormen moeten trotseren
maar dankzij de bemanning werd de 40-jarige mijlpaal gehaald.
De bemanning heeft bestaan uit vele diverse personen, in posities van jongste hulp tot President Commissaris, maar alien hebben zich met liefde ingezet voor ons NRP. Wij zijn daar dan ook zeer dankbaar voor.
Ook onze opdrachtgevers zijn wij veel dank verschuldigd want zonder hen zou geen produkt tot stand
zijngekomen.
Vol vertrouwen gaan wij de volgende periode in waarvan wij verwachten dat wij met elkaar ons schip
ook in de toekomst in de vaart kunnen houden.

Een behouden vaart toegewenst!

A. E. Admiraal
Algemeen Directeur
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Het gebouw WA VE GUIDE in 1952

Inleiding
Een der grootste uitvindingen uit de 2e Wereldoorlog, de techniek die in het Engels wordt aangeduid
met radio detecting and ranging (afgekort radar), werd in de eerste na-oorlogse jaren door Engeland
en Amerika openbaar gemaakt waardoor de geheimen van radar werden vrijgegeven voor gebruik
door de industrie.
In mei 1946 werd in Londen een internationale conferentie georganiseerd over de toepassing van radar
voor maritieme- en luchtvaartdoeleinden. De doorstroming van scheep- en luchtvaartverkeer kon door
doelmatig gebruik van electronische hulpmiddelen in belangrijke mate verbeterd worden. In Nederland bestond in de eerste na-oorlogse jaren een grote achterstand in kennis en produktieactiviteiten op
het gebied van radartechnieken.
In hetzelfde jaar nam de heer J. M. F. A. van Dijk, op aansporing van de Britse uitvinder van radar
Sir Robert Watson Watt, het initiatief tot oprichting van een proefstation in Nederland om de achter
stand in kennis op dit gebied in ons land in te halen en de toepassing van de radartechniek voor algemene verkeersdoeleinden te bevorderen.
Hiertoe stichtte de heer Van Dijk, zonder enige overheidssteun, het
NEDERLANDS RADAR PROEFSTATION
en werd een gebouw in Noordwijk aangekocht alsmede een bescheiden instrumentarium.
Op 7 juli 1947 werd het N.R.P. officieel geopend door Mr. Spitzen, Secretaris-Generaal van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

de opening van het
Nederlands
Radar Proefstation
van links naar rechts:
Sir Robert Watson Watt
Lt. Admiraal Hellfrich
Sir Neville Bland
(Engelse ambassadeur)
Prof. Vening Meinesz
Mr. Spitzen
J. M. F. A. van Dijk

In de eerste jaren van het bestaan van het bedrijf bestond de personeelsbezetting uit een kleine groep
van ingenieurs en technici die in de gelegenheid werd gesteld verschillende industriele- en overheidslaboratoria in Engeland te bezoeken en aldaar ook praktische kennis op te doen.
In Noordwijk kon ook worden beschikt over een Cossor scheepsradar, zodat naar hartelust kon wor
den gesleuteld aan en geexperimenteerd met een radar zender/ontvanger.
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Radar-opstelling voor het gebouw WA VE GUIDE
In deze periode werd voornamelijk technische en operationele ervaring opgedaan met verschillende
radar- en electronische navigatie apparatuur van hoofdzakelijk Engelse makelij.
Ook werden alle, op dit terrein vrijgegeven, publicaties verzameld en bestudeerd..

Radarbeeld van de buitenhaven van IJmuiden, opgenomen met de mobiele radahnstallatie
van het N.R.P. in november 1949 tijdens voorbereidende werkzaamheden voor een radarinstallatie te IJmuiden.

Een aantal werkers van het eerste uur mogen niet ongenoemd blijven:
Ir. E. Goldbohm
M. Hoekstra
S. Hollander
N. Schimmel
L. J. Sorel
Ir. J. Vollebregt
Met de personeelsbezetting van 1947 als kern werd een team gevormd en opgeleid dat, in de periode
van juli 1947 tot juli 1952 in staat bleek tot het verrichten van zelfstandig en origineel ontwikkelingswerk. De heer N. Schimmel werd belast met de coordinatie.
Op deze basis groeide het bedrijf uit tot zijn huidige vorm en omvang.

Wie was J. M. F. A. van Dijk?
De heer van Dijk, geboren in 1912, was op jeugdige leeftijd radio-enthousiast en diende in 1927, hij
was toen 15 jaar oud, een octrooiaanvraag in op het gebruik van een golflengte schakelaar, een thans
niet weg te denken deel van een radiotoestel.
Na een jarenlange octrooistrijd met de firma Philips werd hem dit octrooi in 1933 verleend.
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Radio-ontvangtoestel, met enkelvoudige omschakelbeweging
voor lange, korte en zeer korte golven, waarbij van dezelfde
detectorlamp gebruik wordt gemaakt.
Aanvrage 36753 Ned., ingediend 25 April 1927, middernacht;
openbaar gemaakt 15 November 1930.

Als fervent radio amateur lukte het hem om in 1927 als eerste de noodsignalen van de bekende vlieger
en poolonderzoeker Richard E. Byrd op te vangen. Byrd maakte met drie bemanningsleden in juni
1927 een postvlucht van New York naar Parijs met een meermotorig toestel. Door de mist kon hij niet
in Parijs landen en moest na een vlucht van 42 uur door uitputting en brandstofgebrek voor de kust
van Frankrijk op zee een noodlanding maken. De jonge van Dijk wist het uitgezonden noodsignaal op
te vangen en dit via Scheveningen Radio door te geven naar Frankrijk, waardoor Byrd en z'n beman
ning kon worden gered.
De Franse ambassadeur in Nederland kwam naar het huisadres van de heer van Dijk om hem te bedanken en nodigde hem uit voor de feestelijke ontvangst van Byrd in Parijs. Hij woonde deze ontvangst,
gezien zijn leeftijd, bij in korte broek.
In 1934 richtte hij een eigen firma op, de Algemene Nederlandse Radio Unie N.V., en startte de productie vaaradiotoestellen, eerste onder de naam "van Dijk's Patent", later onder de naam "Aetherkruiser".

Op initiatief van 2 Nederlanders

EUROPESE ZEEMARKT
opgericht in Geneve
Van onze redactie wetenschappen

AMSTERDAM, maandag
ACHT EUROPESE DESKUNDIGEN op het gebied
van de oceanografie onder wie de Nederlanders schbutby-nacht ir. W. Langeraar en dr. J. M. F A. van Djjk, de
Franse diepzee-nnderzoeker Cousteau, uc Engelse poolonderzoeker Sir Edmund Irving en de Duitse prof. dr. H.
U. Roll, hebben vorige week in Geneve de EUROCEAN
opgericht.
Deze stichtlng sal ervoor moeten zorgen, dat Enropa op ocea
nografisch gebied een belangrijke rol kan gaan spelen.
EUROCEAN moet het ocea- Van Dijk, voorzitter van de.
nograflsch potentieel in Enropa raad van directeuren van het
bundelen en coordlneren, om Nederlands Radar Proefstation
op dit gebied niet steeds verder in Noordwijk en woonachtig in
bij Amerika achterop te raken. Zwitserland, deze problemen
,Jk heb het gevoel, dat 't een heb besproken. We kwamen tot
bijeenkomst van historische de conclusie, dat alleen een sabetekenis is geweest", vertelt menbundeling van de indus
schout-bij-nacht ir Langeraar, trieen die zich met oceanogra
hoofd van de hydrografische fisch onderzoek bezighouden,
dienst van de Koninklijke Ma
tot gevolg zou hebben, dat er in
rine en een van de initiatiefne- Europa iets ontstaat, dat te
mers van de bijeenkomst in vergelijken is met de situatie
in Amerika op dit gebied.
Geneve.
In zijn ruime werkkamer
wordt een wand geheel in beslag genomen door een wereldkaart, waarop duidelijk te zien
is, welk belangrijk gedeelte
Ik hoorde dat de bekende
van onze aardbol door zeeen en
Franse oceanograaf Jacques
oceanen wordt bedekt.
Yves Cousteau met dezelfde
Ongeveer 1400 miljoen gedachte rondliep en bezig was
knbieke kilometer oceaan- in Zuid-Europa industrieen
water is er op onze planeet voor zijn plan te interesseren.
en men is de laatste Jaren Wij ontmoetten elkaar en toen
steeds meer gaan insien, bleek al direct, dat onze ideeen
dat in en onder deze hoe- bijna parallel liepen. Wij be▼eelheden water enorme sloten onze verdere werkzaamrijkdommen aanweaig zijn heden te coordineren en dit
in de vorm van delfstoffen heeft uiteindelijk geresulteerd
in de bijeenkomst in Geneve
en Toedsel.
van afgelopen week", aldus ir.
„Vooral in Amerika komen Langeraar.
Deze bijeenkomst in Geneve
de maatschappijen, die zich bezighouden met oceanografisch werd een groot succes en men
onderzoek als paddestoelen uit mag verwachten, dat EUROde grond. Het zijn allemanl on- OCEAN zeer binnenkort 'n felt
dernemingen, die op commer- zal zijn. Het besluit werd geno
ciele basis hun oceanografische men om van EUROCEAN geen
onderneming te maken met
kennis aanwenden om belang
rijke zaken uit de zeebodem te aandeelhouders en winstuitkehalen".
ringen, maar een soort stichEnigszins teleurgesteld merkt ting, waarvan personen en in
ir. Langeraar op, dat dit ver- dustrieen lid kunnen worden teschijnsel in Europa helemaal gen een bepaalde contributie.
.,Advocalen hebben opdracht
niet plaatsvindt. „In Europa
wordt wel belangrijk onder
gekregen om voorlopige statuzoek gedaan en ook de gecom- ten op te stellen, waarna we
bineerde capaciteit van het begin fcbruari in Monaco weer
oceanografisch potentieel is bij elkaar komen", vertelt ir.
Langeraar. „Waarschijnlijk
hier niet minder dan in Ameri
ka. Wij missen eohter ondanks krijgt EUROCEAN zijn zetel in
de gemeenschappelijke markt het prinsdom Monaco, waar een
de organisatie, die de activitei- kleinzoon van prins Albert de
ten kan co6>dineren van alle Ze.t.vaorder ao,n bet-hoofd otaat
en waar bovendien het Interna
Europese firma's die zich heb
tionale Hydrografische Bureau
ben gespecialiseerd op oceano
is gevestigd".
grafisch onderzoek.
De acht deelnemers aan de
conferentie zijn uit elkaar gegaan met de opdracht ieder in
eigen land te proberen indus
trieen en personen te interes
Ir. Langeraar kan dit beoor- seren voor EUROCEAN.
delen, want hij is het afgelopen
„WaarschijnlUk ga ik contact
jaar herkozen als voorzitter zoeken met prins Berahard, die
van de Internationale Oceaan al heeft laten blijken zich te
Commissie, „en kind van de willen inzetten voor een derge
Unesco", die haar zetel heeft in lijke Europese organisatie.
Bovendien heeft de Prins
Parijs. „Van deze commissie'
zijn landen lid en het grote grote belangstelling voor het
probleem van samenwerking oceanografisch onderzoek, ge<
tussen landen komt daar duide
tuige het feit dat hij voorzitter
is van de raad van bestuur van
lijk aan het licht.
de Amerikaanse Sea Sciences
Het komt veel te langzaam
Corporetion", aldus de schoutop gang en bovendien is men er bij-nacht.
veel te weinlg van doordrongen, dat geen zinvolle en
gecoordineerde samenwerking
mogelijk is, wanneer men niet
bereid is een deel van zijn au
tonomie prijs te geven. Het
heeft geen zin een groot inter
nationaal oceanografisch on
derzoek op te zetten als som
van de nationale onderzoeken
van de deelnemende landen".

DeTelegraaf, 12 -1-'70

De heer van Dijk stond vaak in het
middelpunt van depublieke belang
stelling. Op deze bladzijde twee
voorbeelden uit 1953 en 1970.

Cousteau

positietoch^M 1

Autonomie

Ir. Langeraar besefte, dat een
aanpak, waarbij men in zee zou
gaan met op dit gebied werkzame industrieen, meer resultaat
zou hebben. „Dit was de reden", vertelt hij, „dat ik de afgelopen zomer samen met dr.

HetVrijeVolkl9-9-'53

Tijdens de oorlogsjaren, doorgebracht in Amersfoort, vond hij op een morgen na het overtrekken van
Engelse bommenwerpers in zijn tuin een aantal stroken zilverpapier. Hieruit trok hij de later juist gebleken conclusie dat er nieuwe, nog geheime electronische technieken bestonden en ook gebruikt wer
den.
Direct na de oorlog werd hij hoofd van het door hem opgerichte Corps Regerings Berichtendienst welke door radiocommunicatie en koeriersdiensten contacten tussen de plaatselijke overheden verzorgde.
Zo spoedig mogelijk na de oorlog reisde hij naar Engeland om meer aan de weet te komen over de
nieuwe techniek die in de oorlog was ontwikkeld en legde contacten, o.a. met Sir Robert Watson
Watt, de vader van de Engelse radar.
In 1946 stichtte hij tezamen met de latere Secretaris-Generaal van de NAVO, Mr. D. U. Stikker, de
Partij voor de Vrijheid, waaruit later de WD is voortgekomen. Van 1946 tot 1962 was hij lid van het
dagelijks bestuur van deze partij.
De oprichting van het NRP in 1947 is reeds eerder gememoreerd.
In 1949 stichtte hij de Internationale Navigatie Apparaten N.V., een firma handelend in radar en elec
tronische apparaten voornamelijk voor de scheepvaart. De INA, met haar hoofdkantoor in Rotter
dam is ook heden ten dage nog welbekend.
In 1970 richtte hij tezamen met Ir. W. Langeraar, de bekende Franse diepzee onderzoeker Jacques
Cousteau, de Engelse poolonderzoeker Sir Edmund Irving en de Duitse prof. Dr. H. U. Roll "EURO
CEAN" op teneinde het oceanografische potentieel in Europa te bundelen.
De heer van Dijk, autodidact, met veelzijdige interesse en kennis, was een vaderlijk en inspirerend
leidsman. In 1955 werd de heer van Dijk benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Als
president-commissaris, laatstelijk wonend in Mont-sur-Rolle, Zwitserland, bleef hij tot zijn overlijden
in 1973 nauw betrokken bij het door hem opgerichte en geleide Nederlands Radar Proefstation hetgeen tot uiting kwam in een vrijwel dagelijkse briefwisseling met de directie.

De structuur van het NRP in de loop van 40 jaren
In de beginperiode was het NRP praktisch een handelsfirma die scheepsradarapparatuur verkocht en
installeerde. Verder hield men zich bezig met excursies en cursussen aan gezagvoerders en personeel
van de koopvaardij.
Toen het plan rijpte om radar aan te wenden voor begeleiding en assistentie van de scheepvaart in de
haventoegangen van Nederland diende de opzet te worden gewijzigd. Het NRP ging zich meer wijden
aan deskundige adviezen op havenradargebied, alsmede aan electronische ontwikkelingen en verbeteringen van de toen bekende radars teneinde deze radarapparatuur geschikt te maken voor haveninstallaties.
De handelsactiviteiten werden afgestoten door de oprichting van de Internationale Navigatie Appara
ten N.V., de INA. Met deze gewijzigde constructie verdwenen Ir. J. Vollebregt en S. Hollander van
het NRP naar de INA.
Het personeelsbestand werd gestadig uitgebreid. In 1950 traden de heren G. Prins en A. E. Admiraal
in dienst bij het NRP, weldra gevolgd door de heren C. Verloop en A. Algra in 1951, J. Kooijman in
1952, U. M. Wiersema in 1953 en B. E. Westerman in 1954.
Eind 1954 werd de heer Schimmel benoemd tot adjunct directeur algemene zaken en Ir. Goldbohm tot
adjunct directeur van het ontwikkelingslaboratorium.
Het NRP bestond vanaf die tijd uit twee afdelingen:
- de afdeling consulting onder leiding van de heer Schimmel
- het ontwikkelingslaboratorium onder Ir. Goldbohm, waar hij zich o.a. bezig hield met de ontwikkeling van een nieuw type radarantenne, de sleufstraler.
In 1956 en 1957 vond er weer een uitbreiding van het personeel plaats met de heren W. Meijers,
K. Nienhuis en N. Smit.
In december 1958 werd de heer Schimmel benoemd tot directeur van de afdeling consulting en algeme
ne zaken. Ir. Goldbohm werd als mede-directeur verantwoordelijk voor het technische ontwikkelingswerk in het laboratorium.
Op consulting gebied was behalve studie altijd grote bekendheid nodig van de diverse waterwegen die
in de plannen waren betrokken. Zonder surveys, meestal met mobiele radarapparatuur, was het onmogelijk gedegen adviezen uit te brengen.
Ook het technische ontwikkelingswerk op het laboratorium had alle aandacht. De behuizing was onvoldoende geworden en resulteerde, speciaal door nieuwe vindingen op antennegebied, in de bouw van
een nieuw micro-golf laboratorium inl960. Dit kreeg de naam:

Christiaan Huygens Laboratorium (CH-Lab)
Ir. Goldbohm werd belast met de leiding over het CH-lab. De heer Prins werd verantwoordelijk voor
de electronische ontwikkelingen in het NRP-lab.

In 1960 kwam Ir. R. Blommendaal
bij het NRP als research ingenieur
waar hij zich wierp op de verdere
ontwikkeling van de sleufstraler. In
datzelfde jaar kwamen ook de he
ren W. B. S. M. Kneefel en G. N.
Hermans bij het NRP, in begin
1961 gevolgd door B. C. Barnhoorn
en A. M. van Katwijk. Eveneens in
1961 vond er een welkome versterking van het personeel plaats door
de komst van Ir. A. van der Ree en
Ir. J. A. Smit, die beiden de gelederen van het CH-lab. versterkten.
Een jaar later, in 1962, trad de heer
Christiaan Huygens Laboratorium
A. J. de Kremer in dienst, weer een
jaar later gevolgd door dhr. A. H. A.
v. d. Meer in 1963.
Per februari 1964 werden de heren Ir. J. B. Bijdendijk en Mr. H. G. Stibbe benoemd tot commissaris
van de NV.
In 1966 kwamen de heren A. J. W. Brugmans en J. W. v. d. Wei bij het NRP.
Bij het CH-lab was de ontwikkeling van de sleufstraler in een dusdanig stadium gekomen dat er ook
een productielijn tot stand kwam. Hierdoor werd het noodzakelijk een scheiding aan te brengen tussen
de consulting afdeling die men onafhankelijk en vrij van de productie wilde zien en het CHL als producent van antennes. In 1967 werd deze afsplitsing een feit en verliet Ir. Goldbohm het NRP door zijn
benoeming tot directeur van het Christiaan Huygens Laboratorium B.V.
De directie van het NRP werd toen samengesteld uit de heren Schimmel, Prins en Hoekstra onder algemene leiding van President Directeur van Dijk.
In datzelfde jaar trad dhr. M. J. Hermans in dienst, gevolgd door P. Hoogeveen in 1970.
Begin 1971 werd de heer Admiraal aangesteld tot bedrijfsleider. Aan het eind van dit jaar trad dhr.
T. J. M. Gruter, KLTZW b.d., in dienst op de afdeling consulting.
In januari 1972 werd Ir. P. G. Zaaijer benoemd tot gedelegeerd commissaris. Later dat jaar trok de
heer Hoekstra zich om persoonlijke- en gezondheidsredenen terug om zich in Engeland te vestigen.
Het jaar 1972 kenmerkte zich overigens door een wel zeer feestelijke aangelegenheid. Het NRP
bestond 25 jaar, en de heer Schimmel werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Schimmel die
zijn onderscheiding
krijgt opgespeld door
de heer Bonnike,
burgemeester
van Noordwijk.

Het zelfstandige CHL werd door de eigenaar, de heer van Dijk, in 1972 verkocht en werd een werkmaatschappij van de Koninklijke Boskalis Westminster Group nv. Alle betrekkingen met het NRP
werden hierdoor verbroken. Ir. Smit ging naar het NRP en werd benoemd tot adjunct directeur.
Per 1 januari 1973 werd Schout bij Nacht Ir. W. Langeraar benoemd tot adviseur en hij verrichtte deze
functie tot juli 1978.
Nadat in 1973 de oprichter van het NRP, de heer van Dijk, overleed werd in 1975 het aandelenbestand
gekocht door de heren Prins en Admiraal. Zij traden vanaf die tijd op als directeur respectievelijk ad
junct directeur.
Mevrouw van Dijk werd benoemd tot President Commissaris, terwijl de heer T. F. M. Bjuhr de heer
Zaaijer als commissaris opvolgde. Beiden traden medio 1978 op eigen verzoek terug.
Ir. J. A. Smit werd belast met de leiding van de consulting afdeling toen de heer Schimmel door ziekte
zijn werkzaamheden moest beeindigen. Hij vervulde deze functie tot het jaar 1976. In oktober van dat
jaar ging hij over naar Rijkswaterstaat voor een functie.bij de Dienst Verkeerskunde, en werd opgevolgd door de heer Gruter die tevens werd benoemd tot Adjunct Directeur.
Een mijlpaal in de verweven geschiedenis van het NRP en CHL moge zeker niet onvernoemd blijven.
In September 1974 werd Ir. E. Goldbohm benoemd tot buitengewoon hooglereaar in de electronische
navigatie aan de afdeling Electrotechniek van de Technische Hogeschool te Delft. Voorwaar voor de
heer Goldbohm in het bijzonder en voor zijn werkzaamheden bij het NRP en CHL in het algemeen een
bijzondere erkenning.
Eveneens in 1974 trad de heer G. v. d. Heiden in dienst op de afdeling boekhouding.
In 1976 moest de heer Schimmel, na 29 werkzame jaren, tengevolge van ziekte zijn directeursfunctie
neerleggen, nadat hij al ruim een jaar op non-actief was geweest. Gedurende zijn loopbaan bij het
NRP heeft de heer Schimmel zich ontwikkeld tot een grote autoriteit op het gebied van walradarsystemen en kreeg zijn naam algemene bekendheid over de gehele wereld.
In de daarop volgende jaren traden in dienst bij het NRP mevr. J. Borst in 1976, die mevr. J. Koole
ging assisteren die op dat moment reeds sinds 1949 in dienst was bij het NRP, de heren G. Ligtvoet,
G. H. Los en J. P. A. Castelein in 1978, P. Borst, W. H. v. d. Hoeven en C. v. d. Luijt in 1979,
H. v. Hal, C. H. Th. v. Werkhoven en J. v. d. Meulen in 1980.
De technische werkplaats en montage afdeling in het NRP gebouw aan de Boulevard werd allengs te
klein eh er werd uitgezien naar een nieuwe locatie.
Medio 1981 werd dit gevonden door de huur van de voormalige PTT telefooncentrale aan de Offemweg in Noordwijk-binnen. Hierdoor beschikte het NRP over een ruim, drie verdiepingen tellend ge
bouw, met een speciale afdeling voor ontwikkelingswerk en montage dat werd verricht ten behoeve
vandeESTEC.
Chef van de werkplaats aan de Offemweg werd de heer G. H. Los, terwijl de heer A. J. W. Brugmans
de scepter zwaaide over de Estec-afdeling aldaar.
Voor het laboratorium werd in 1981 een nieuwe medewerker aangetrokken, Ir. J. van Cappellen, die
in 1982 werd benoemd tot technisch directeur ter opvolging van de heer Prins, die op 5 maart 1982 afscheid nam als directeur van het NRP. Gedurende vier jaren daarna was hij echter vrijwel dagelijks in
het laboratorium te vinden, nu als adviseur van het bedrijf, voor het afsluiten en overdragen van bij
hem onder handen zijnde projecten en het beoefenen van de electronica, nu als hobby. De heer Admi
raal die per december 1979 al tot mede-directeur was benoemd werd nu algemeen directeur.

In datzelfde jaar kwamen de heren L. C. van der Plas en P. v. d. Steen in dienst, gevolgd door de
heren F. M. de Kluiver in 1982, G. C. Heemskerk in 1983 en C. v. d. Wetering in 1984.

Het nieuwe CHL-gebouw in Katwijk.
Het jaar 1984 bracht een aanzienlijke verandering teweeg. Het Christiaan Huygens Laboratorium dat
sinds 1972 gescheiden was van het NRP kwam als het ware in de moederschoot terug. Door tijdsomstandigheden was de eigenaar van het CHL, Boskalis Westminster, gedwongen over te gaan tot afstoting van deze electronische tak. Het NRP wist door veel werk en lange onderhandelingen van de di
recteur, de heer Admiraal, alle aandelen van het CHL, met het gebouw in Noordwijk en het nieuwe gebouw in Katwijk, te verwerven. Op 7 december 1984 werd de overeenkomst getekend. De heer Admi
raal werd algemeen directeur van de NRP Holding, waarin de beide vennootschappen NRP B.V. en
CHL B.V. werden ondergebracht.
De raad van commissarissen bestond sindsdien uit de heren Th. F. J. Jansen, in funktie sinds januari
1983, Ir. L. J. van Driel en Mr. J. J. Nouwen, beide in deze funktie sinds 1985. Mr. H. G. Stibbe was
inmiddels sinds zijn aftreden als commissaris in mei 1980 benoemd tot adviseur.
Eind 1985 trad de heer J. A. van Leeuwen in dienst, gevolgd door de heren K. Bakker en F. J. Rodenburg en de dames P. T. J. de Haas en H. R. Heerikhuisen in 1986.
Op 31 januari 1986 werd er afscheid genomen van de directeur van het CHL, Prof. Ir. E. Goldbohm,
wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Hij werd opgevolgd door Ir. Blommendaal, terwijl
Ir. A. van der Ree benoemd werd tot technisch directeur van de instrumentmakerij te Katwijk.
In mei 1986 verliet ook de heer Gruter het NRP, waar hij toen 15 jaar had gewerkt. Hij werd opge
volgd door de heer Esbach, KLTZ b.d.
In 1987 namen mevr. J. Koole na 38 dienstjaren en de heer U. M. Wiersema na 34 dienstjaren
afscheid, terwijl in dienst traden mevr. H. G. H. Tavenier en de heren E. A. Admiraal, R. F. M. v. d.
Kraan en J. Noppen, waarmee het huidige personeelsbestand van 33 personen werd bereikt.

De werkzaamheden van het NRP in de loop van 40 jaren
In het nu volgende wordt getracht de werkzaamheden van het NRP gedurende een periode van 40 jaar
weer te geven. Teneinde enige duidelijkheid te waarborgen en ook de chronologie niet te verwaarlozen
zijn de activiteiten van de consulting afdeling en de laboratoria separaat behandeld. Men moet echter
niet vergeten dat het werk van de afdelingen zeer verweven was en dat bepaalde onderwerpen dikwijls
door de ene afdeling werden gestart, doch door de andere afdeling werd overgenomen en voltooid.
Vele werkzaamheden namen ook vaak jaren in beslag.
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Antenne van de eerste havenradar van IJmuiden opgesteld op de semafoor.

Officiele inwerkingstelling van de havenradarinstallatie te IJmuiden door
Z.K.H. Prins Berhard op I november 1951.

De werkzaamheden van de consulting afdeling
EERSTE HAVENRADAR IJMUIDEN EN DE RADARKETEN ROTTERDAM.
Er werden in de beginjaren veel studies uitgevoerd welke speciaal gericht waren op de ontwikkeling
van havenradarsystemen voor de Nederlandse zeehavens. De radarapparatuur zoals gebruikt aan
boord van schepen was niet geschikt voor de hoge eisen die aan een havenradar gesteld werden.
Reeds in 1949 werd een aanvang gemaakt met de ontwikkeling van havenradarsystemen voor IJmui
den, alsmede voor Rotterdam met inbegrip van de Nieuwe Waterweg en Hoek van Holland. In het la
boratorium van het NRP werden, op basis van de uit mobiele onderzoekingen(surveys) verkregen
technische en operationele gegevens, nieuwe electronische schakelingen gerealiseerd.
Het NRP trad op als adviseur van de gemeenten Amsterdam en Rotterdam voor het ontwerpen, de
voorbereiding en de bouw van de door deze gemeenten te realiseren havenradarsystemen. In juli 1949
werd een aanvang gemaakt met de survey van de havens van Rotterdam en langs de Nieuwe Waterweg.
Als resultaat van de diverse werkzaamheden kon op 1 november 1951 het eerste havenradarstation op
het vasteland van Europa door Z.K.H. Prins Bernard in gebruik worden gesteld.

In 1953 werd het complete NRP-plan
voor zeven radarstations langs de Nieu
we Waterweg, met apparatuur gebaseerd op de laatste technische ontwikke
lingen, door de gemeente Rotterdam
goedgekeurd.
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Opdracht voor de levering van de appa
ratuur werd gegeven aan Philips Telecommunicatie Industrie.
In november 1956 was de radarketen
operationeel.
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Walradarketen Nieuwe Waterweg Radarpost Rozenburg.

Elbe en Weser
De Westduitse Bondsregering welke de toepassing van radar overwoog voor de Elbe, de haven van
Hamburg en andere Westduitse havens nodigde in 1953 het NRP uit tot het verlenen van wetenschappelijke voorlichting en technische hulp.
Na verkregen toestemming van de Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat ontving het NRP
daarop van het Bundesverkehrsministerium de opdracht, als adviseur deze Westduitse havenprojecten
te ontwerpen.
In november 1953 startten de activiteiten in West-Duitsland. Het NRP begon daar met een provisorische radarpost in Cuxhaven. Dit station is tot 1958 in gebruik gebleven. In 1954 werd een tweede radarstation bij Brunsbuttelkoog door het NRP in bedrijf gesteld.
Gezien de reeds verkregen resultaten met deze stations werd aan de Weser bij Weddewarden (Bremerhaven) een derde radarstation geplaatst. Dit was de eerst post die werd uitgerust met een sleufstraler
antenne.
In die jaren waren de Duitse loodsen nogal afkerig van de assistentie van de radarstations mede doordat het gebruik van portofoons nu niet bepaald hun sterkste kant was. Dit veranderde in de winter van
1956-1957 toen tengevolge van zware ijsgang het lichtschip was verdreven en de beboeiing werd weggehaald. In een periode die gekenmerkt werd door hardnekkige mist deed zich het volgende voor:
De veerboot naar Cuxhaven was onderweg bij slecht zicht. Een der technici van het NRP bevond zich
bij de kapitein op de brug, die via zijn portofoon in verbinding stond met de radarpost. Op een gege
ven moment rapporteerde de operator van deze post dat de veerboot een lichtboei op 800 meter recht
vooruit had. De kapitein reageerde niet en veranderde geen koers, ook niet toen de radaroperator bleef
melden dat de afstanden steeds kleiner werden en dat de peiling niet veranderde. Op 100 meter van de
lichtboei meldde de uitkijk van de veerboot een boei recht vooruit, waarop de kapitein voile kracht
achteruit liet slaan. Het was echter te laat en de lichtboei werd overvaren
Op 1 april 1958 werd door de West-Duitse bondsregering opdracht gegeven tot de definitieve bouw
van twee radarketens langs de Elbe en de Weser. Alle antennes waren, zoals het Handelsblad van die
dag schreef, van een nieuw type waarbij gebruik werd gemaakt van een ontwikkeling van het Neder
lands Radar Proefstation, de zogenaamde sleufstraler welke min of meer de vorm heeft van een vliegtuigvleugel en bijzonder licht van gewicht is.

Radarpost geinstalleerd op de semafoor van Cuxhaven.

Westerschelde I
Ook de Belgische regering, welke belangstelling toonde voor de toepassing van radar voor de Wester
schelde en de haven van Antwerpen was voornemens gelden ter beschikking te stellen voor een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek.
De survey van de Westerschelde werd reeds begonnen in 1952 en wel met de mobiele radar van het
NRP te West-Kapelle en Nieuwe Sluis (Breskens). Eind januari 1953 had het NRP een demonstratiepost opgebouwd op de havenpier van Terneuzen. Tengevolge van de februari-ramp 1953 ging daarbij
het aggregaat van deze post verloren.
Van juni tot december 1954 werden de locaties Duinbergen, Zeebrugge en Knokke onderzocht, alsmede de locaties Zimmermanpolder en Zandvliet.
Vervolgens van januari 1955 tot en met juli 1955 een aantal posities in het Antwerpse havengebied, te
weten Frederik, Lillo, Kruisschans, Philip, Royerssluis en Antwerpen-West. In deze zelfde periode ge
volgd door West-Kapelle, Zoutelande en Vlissingen.
Het werd daarna stil rond de activiteiten van de Westerschelde en het zou tot 1969 duren voordat opdrachten voor de bouw van radarstations zouden worden verstrekt.
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Opstellingsplaats Lillo, 12 tot en met 17 mei 1955

Radaropstelling aan de Seine in Frankrijk

Frankrijk
Ook in Frankrijk waren de activiteiten van het NRP niet onopgemerkt gebleven.
In november 1962 werd van de Franse autoriteiten, met name van de "Service Technique des Phares et
Belises" opdracht verkregen tot het doen van een survey met de mobiele radar van de Seine monding.

Tussen 11 juni en 5 juli 1963 vonden op twee posities nabij Tancarville de eerste werkzaamheden
plaats.
In September 1966 werd een radar geplaatst bij Le Havre boven op de falaisekust bij Cape de la Heve.
Ook in het Le Havre Bassin zelf werd vanuit drie posities onderzoek gedaan. De survey werkzaam
heden werden in mei 1967 voortgezet nabij Marseille bij Port de Bouc gelijktijdig met een droge survey
van de Golfe de Foz. Ook werd de mobiele radarset toen overgebracht naar een eiland 12 km. uit de
kust, He de Planier.
De mensen die zich met groot enthousiasme en doorzettingsvermogen hebben ingezet bij de surveys en
werkzaamheden in Nederland, Duitsland en Frankrijk mogen nog wel eens apart genoemd worden:
het waren de heren Schimmel, Hoekstra, Vink, Kooijman en Meijers.

Rotterdam 2
Het jaar 1965 kenmerkte zich ook door hernieuwde activiteiten i.v.m. de voorgenomen vernieuwing en
uitbreiding van de radarketen in het havengebied van Rotterdam, de Nieuwe Waterweg en het toen in
uitvoering zijnde Europoortcomplex
In juni 1965 ontving het NRP opdracht van de gemeente Rotterdam voor het instellen van een vooronderzoek en overleg met alle terzake betrokken instanties. Een eerste rapport werd reeds in februari
1966 uitgebracht en werd vervolgd met een voortgezette studie.
Een tweede rapport, uitgebracht in februari 1968, beschreef een ambitieus nieuw ontwerp geent op de
nieuwste electronische ontwikkelingen en mogelijkheden. Behalve uitbreiding van het aantal radar-

posten werd grote aandacht besteed aan de identificatie van beloodste schepen en automatische gegevensoverdracht van de scheepspositie aan de loods. De computer deed haar intrede bij de havenradar
systemen.
De loods moest behalve zijn gecombineerde VHF zender/ontvanger (portofoon), welke de naam Autocom kreeg, ook een responder voorzien van eigen voeding meenemen en aan boord opstellen op een
hoog punt met vrij horizontaal zicht over 360 graden.
De responder werd ondervraagd door een secundaire radar. Aan boord kreeg de loods dan op zijn Autocom de voor hem relevante informatie te weten:
- de aanduiding van de gebruikte referentielijn
- de dwarsafstand tot die referentielijn en
- de afstand te gaan tot een punt op die referentielijn.
Om de 10 sec. kon een up-date van deze informatie gegeven worden.
Een proto-type responder werd gefabriceerd in het CH-lab. De kosten van de electronische apparatuur
werden beraamd op circa 26 miljoen gulden.
Dit project dat in eerste instantie door de gemeente Rotterdam was geaccepteerd werd in een later sta
dium toch verworpen. Meningsverschillen tussen het NRP en Rotterdam hadden tot resultaat dat het
NRP zich niet langer adviseur van de gemeente Rotterdam mocht noemen.

Radar voor de werkvaart
In verband met de bouw van het Europoort-complex had Rijkswaterstaat behoefte aan een radarpost
in dit gebied gezien de vele werkvaart die zich noodzakelijkerwijs in de monding van de Nieuwe Water
weg moest mengen met de normale scheepvaart.
Ook hier werd het advies van het NRP ingeroepen en dit resulteerde in de bouw van een radarpost op
de westelijke kop van het eiland Rozenburg in het jaar 1967. Dit station heeft jarenlang zijn goede
diensten bewezen.
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Radarpost voor observatie van
werkschepen van Rijkswaterstaat
gelegen in Europoort.

Westerschelde 2
Aan de Westerschelde begonnen zich ook activiteiten af te spelen.
De Belgische regering gaf in oktober 1969 aan het NRP opdracht tot het instellen van een onderzoek
naar de radardekking van de Westerschelde tot aan Hansweert. Het rapport hieromtrent werd uitge
bracht in mei 1970.

In dit rapport adviseerde het NRP de oprichting van twee onbemande radarposten te Saaftinge en te
Waarde met beeldoverdracht via straalzenders naar de centrale radarpost van de Schelde Inlichtingen
Dienst bij de sluizen van Zandvliet.
De adviezen van het NRP vastgelegd in het uitgebracht rapport Westerschelde van mei 1970 werden
ten uitvoer gelegd. Philips Nederland bracht een voorstel tot de bouw uit in de vorm van een "Turn
Key" project.
Dit voorzag onder andere in de bouw van een kunstmatig eiland bij Saaftinge voorzien van een toren
van ruim 50 meter hoogte, alsmede een toren binnen de dijk bij Waarde. Voorts de levering en installatie van alle benodigde electronische apparatuur op deze posten en in de centrale van Zandvliet.

De radarpost bij Saaftinge
De bouw van de radarketen, welke al gauw de naam kreeg van de Beperkte Walradarketen Wester
schelde, werd gegund aan Philips Nederland.

Het NRP bleef bij dit project betrokken door, namens de Belgische overheid, alle fabrieksapparatuurkeuringen, de installatiekeuringen alsmede de overnamekeuringen uit te voeren.
Deze radarketen werd in maart 1976 officieel in gebruik gesteld.

Kreekraksluizen
De Kreekraksluizen in het Schelde Rijnkanaal hadden ook behoefte aan tijdige informatie betreffende
de binnenvaart die de sluizen naderde. Het NRP adviseerde hier aan Rijkswaterstaat twee radarsensoren te plaatsen. Als noviteit werden de radarbeelden gepresenteerd op TV-monitoren. De noodzaak in
het duister een radarscherm te observeren kon hiermede worden vermeden. De uitvoering van het pro
ject kwam in handen van Radio Holland.

Survey Kreekraksluizen

Hansweert
De jaren 1972 en 1973 kenmerkten zich door activiteiten aan de Westerschelde, maar nu bij de sluizen
van Hansweert.
Rijkswaterstaat contracteerde het NRP voor adviezen. Er volgde onderzoek en rapportage. Als bijzonderheid kan worden vermeld dat Rijkswaterstaat een radarpost wenste die verplaatst moest kunnen
worden i.v.m. de toekomstige verlegging van de sluizen.
Alle electronische apparatuur, voorzien van een CHL
antenne, werd door Philips Nederland geleverd en
gei'nstalleerd. Het NRP was verantwoordelijk voor
fabrieks-, installatie- en operationele afnamekeuringen.
RWS wilde op deze post een systeem dat de verwachte
tijd van aankomst bij Hansweert van de schepen kon
berekenen met een nauwkeurigheid van ± een minuut. Het mocht zoals vaak niet te veel kosten.
Het NRP nam deze opdracht zelf aan en ontwikkelde
met een betrekkelijk eenvoudige "Desktop Calcula
tor" het gevraagde systeem, leverde zelf ook de soft
ware alsmede een aantal interfaces en een digitale
klok om de tijd en de positie van het schip in te voeren.

Radarpost Hansweert

Westerschelde 3
Toen de opdracht tot de bouw van de Beperkte Walradarketen een feit was, wenste de Belgische regering ook dat de studie betreffende een verdere uitbreiding van deze keten tot aan de mondingen van de
Westerschelde ter hand werd genomen. Er moest een "Development Cost Plan" worden opgesteld.

Het NRP werd door de Belgische regering wederom gecontracteerd als adviseur.
Er volgde een lange periode van overleg met het bureau Maritieme projecten van Philips Nederland,
de Directie Scheldemond van DGSM, Signaal Apeldoorn en diverse andere bij het project betrokken
instanties.
Door de heren Schimmel, Ir. Smit en Gruter werd wederom een droge survey verricht. Hierbij kon ge
bruik gemaakt worden van de reeds eerder verrichte surveys in het Westerschelde gebied en moest gro
te aandacht worden besteed aan de benodigde straalverbindingspaden.

Hoek van Holland
In de jaren 1974-1975 werden vele werkzaamheden verricht in het Hoek van Holland gebied.
Het radarstation voor de werkvaart op Rozenburg had vele jaren goede diensten bewezen en er waren
plannen deze post in te passen in de Nieuwe Waterwegketen daar de bouw van het Europoortgebied
voltooid was en de scheepvaart gebruik maakte van de havens in dat gebied, alsmede het Calandkanaal.
Het NRP werd opgedragen een onderzoek in te stellen naar de staat van de apparatuur. Na onderzoek
werd besloten tot een complete revisie van alle apparatuur onder toezicht van het NRP.
Door de bouw van olietanks op de Maasvlakte van het nieuwe Europoortgebied was een blinde sector
ontstaan bewesten de Maasvlakte, waardoor de radaroperators van de Semafoor te Hoek van Holland
plotseling werden geconfronteerd met schepen die opdoemden vanuit het zuid-westen. Begin 1975
startten de eerste besprekingen betreffende dit probleem.
Het NRP werd gecontracteerd door Rijkswaterstaat voor adviezen en dit impliceerde een veelheid aan
werkzaamheden.
,.
Dit project kreeg bekendheid als het "Radarcircuit Hoek van Holland"
De belangrijkste punten van dit project waren:
- gehele nieuwbouw van de Semafoor en dientengevolge tijdelijke verhuizing van alle appa
ratuur naar een noodgebouw
- verplaatsing en vernieuwing van de post Ro
zenburg
- installatie van een radarsensor op de vuurtoren van de Maasvlakte (hoogte 72 meter)
- concentratie van het personeel in de nieuwe
verkeerspost Hoek van Holland
- overdracht van de radarbeelden van de onbemande posten Rozenburg en Maasvlakte naar
het Traffic Centre Hook

Noodmast Hoek van Holland
Productantenne wordt gehesen

Alle nieuw te leveren apparatuur werd afgenomen van Philips Nederland (leverancier Signaal te Apel
doorn).
Het T.C.H. werd als eerste uitgerust met de nieuwste generatie beeldbuizen en consoles. Op speciaal
verzoek van de gemeente Rotterdam werd de vuurtoren op de Maasvlakte uitgerust met een kwart
graad lineaire CHL antenne van 9.5 meter.

Radarbeeld Hoek van Holland met moderne synthetica
I.V.S.
In die jaren was de gemeente Rotterdam zelf actief met de vernieuwing van de gehele walradarketen
Rotterdam en Nieuwe Waterweg. De plannen voorzagen in de aankoop van een Informatie Verwerkend Systeem (IVS) waarop de operators alle informatie van schepen, de bij de scheepvaart betrokken
bedrijven en verder relevante informatie op snelle wijze via een computer-monitor konden verkrijgen
en verwerken. Ook voor de Uitgebreide Walradarketen Westerschelde was reeds aan een dergelijk IVS
in het Development Cost Plan opgenomen.
Bij het gereed komen van het radarcircuit Hoek van Holland werd behoefte gevoeld een dergelijk IVS
op korte termijn ter beschikking te krijgen.
Het NRP werd gevraagd een systeem te ontwikkelen en te leveren, echter met een beperkt budget, het
zou immers maar een paar jaar dienst moeten doen. Het NRP nam deze uitdaging aan en kon in korte
tijd een eenvoudig systeem realiseren en installeren, wat ondanks het tijdelijke karakter nu in 1987 nog
steeds operationeel is.
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Oosterschelde dam
In het jaar 1976 werd het NRP benaderd door Rijkswaterstaat Directie Deltadienst Oosterschelde.
Men wilde onderzoek doen naar golfpatronen van het zeewater, speciaal bij zeer harde wind (kracht 9
Beaufort). In het verleden was reeds gewerkt aan een dergelijk project met behulp van een 8 mm. ra
dar. De vraag was of het NRP kon zorgen voor een drietal 8 mm. radars.
Dit type radar was al vele jaren in onbruik geraakt en het kostte dan ook veel inspanning een aantal
sets op te sporen. Er moest zelfs een set uit Frankrijk komen. Het heeft de technici van het NRP veel
werk en moeite gekost de radarsets weer werkend te krijgen. Het lukte echter en de 8 mm. radars kregen op drie locaties een plaats nabij de nog te bouwen Oosterscheldedam.
Het NRP regelde ook de zendmachtigingen voor deze radars bij de Radio Controle Dienst. Bij ont
vangst van de machtigingen werd bepaald dat de radarantennes niet hoger dan zeeniveau mochten
worden geplaatst. Het NRP heeft hier maar niet aan voldaan

Radar reflectoren
De opkomst van de pleziervaart, zowel op de binnenwateren als op zee, was voor de Scheepvaart Inspectie reden om meer aandacht te besteden aan radarreflectoren voor plezierjachten. Het NRP kreeg
de opdracht om tezamen met het Dr. Neherlaboratorium en de Marin een studie te verrichten naar ra
darreflectoren om te komen tot eisen te stellen aan fabrikanten van deze reflectoren teneinde een
Rijksgoedkeuring te verkrijgen. Na het uitbrengen van het rapport kreeg het NRP opdracht alle gefabriceerde typen reflectoren te testen en te keuren en al dan niet een certificaat van goedkeuring te
geven.

Dordrecht
Ook voor de binnenwateren van Nederland voorzag Rijkswaterstaat de noodzaak van radarsurveillance. Een der eerste projecten waarvoor het NRP van de Directie Benedenrivieren opdracht tot
onderzoek kreeg was het gebied van Dordrecht met vaarwaters als de Noord, de Merwede, Oude Maas
en Dordtse Kil.
Er werd gestart met een locatieonderzoek en een studie van de opstellingen van de radarsensoren op
zodanige wijze dat er geen schaduwgebieden optraden. Ook moest rekening gehouden worden met de
voorwaarde dat het operationele gebeuren geconcentreerd zou worden op het RWS gebouw op Duivelseiland.
Dit betekende dat alle radarbeelden en aanverwante commando's en terugsignalering van de onbemande posten moesten worden overgebracht naar een centraal punt. Er werd gekozen voor het toepassen van coaxiale kabel over een totale lengte van ruim 7 kilometer, aangelegd door PTT Telecommunicatie. De bouw en inrichting van de vier radarsensoren en de verkeerspost werd gegund aan INA BV.
Het NRP verrichtte alle keuringen, hield toezicht op de bouw en deed de operationele overname keuringen namens de Directie Benedenrivieren. De verkeerspost werd in november 1982 officieel in ge
bruik genomen.
Een bijzonderheid van het systeem was het gebruik van TV camera's op een viertal locaties als visueel
hulpmiddel voor de operators. De radarpresentatie in de verkeerspost was met daglichtschermen door
conversie van het directe radarbeeld via TV camera's op TV monitoren van hoge kwaliteit.
Een punt van interesse betreffende dit project was het feit dat de door het NRP bij de studie verstrekte
raming van kosten net binnen de werkelijk gemaakte uitgaven bleef zodat het totaal van de door het
Rijk ter beschikking gestelde gelden niet werd overschreden.

In 1986 besloot DGSM, dat inmiddels het vaarwaterbeheer ter plaatse had overgenomen van de Direc
tie Benedenrivieren van Rijkswaterstaat, om het traject van de Oude Maas tussen Zwijndrecht en het
vaarwater Spui van radardekking te voorzien.
Het NRP/CHL kreeg opdracht in dit gebied een survey met de mobiele radar uit te voeren. Vervolgens
heeft hetzelfde team aan DGSM assistentie verleend bij het uitvoeren van de functionele overnamekeuring van de door INA BV. geleverde en gei'nstalleerde apparatuur.
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Hedendaagse mobiele radar met TV-camera tijdens survey

Drie radarsensoren en een TV-camera verschaffen de verkeersleiders in de centrale post van Dordrecht
een overzicht van het scheepvaartverkeer op de Oude Maas. De radardekking sluit nu aan op het ge
bied dat wordt bestreken door de walradarketen van de Nieuwe Waterweg. De beelden van de radar
sensoren en de TV-camera worden door straalzenders overgebracht naar de Centrale post op Duivelseiland.

Beveiliging off-shore platforms
Een ander punt op het gebied van het gebruik van radar was de wens van oliemaatschappijen radar te
gebruiken voor de beveiliging van off-shore installaties tegen aanvaringen door schepen.
De oliemaatschappijen konden niet
voorzien in een continue bewaking van
het zeegebied rondom een platform
door middel van een radarbeeld. Men
wenste een waarschuwingssysteem dat
automatisch alarm sloeg wanneer een
schip een vooraf bepaalde grenslijn
rondom het booreiland zou passeren.
Het NRP kreeg van Pennzoil de op
dracht een dergelijk systeem te realiseren. Door een commerciele scheepsradar zodanig te wijzigen dat er op de
PPI twee instelbare range-ringen zichtbaar werden en dat zodra een scheepsecho deze range-ringen passeerde een
alarmsignaal geactiveerd werd kon aan
de opdracht worden voldaan. Het
NRP werd ook betrokken bij de installatie van het systeem op het platform,
waarbij zware eisen werden gesteld aan
de veiligheid.
Het booreiland van Pennzoil

Caraibisch gebied
Eind 1982 verrichtte het NRP een radar- en straalverbindingssurvey op de eilanden Trinidad en Toba
go in het Caraibisch gebied in opdracht van NEDECO.
Kaartstudies, helicoptervluchten, grote afstanden per jeep en het sjouwen door de tropische vegetatie
waren noodzakelijk om deze survey tot een goed einde te brengen.
Het resultaat was een uitgebreide rapportage van studies, bevindingen en mogelijkheden. De omvang
van het gehele systeem werd geraamd op 50 miljoen gulden en zou een leverantie door de Nederlandse
industrie betekenen. Het is echter een zachte dood gestorven wegens gebrek aan middelen bij het eilandbestuur.

IJmuiden 2
Ondertussen was ook een start gemaakt met de vernieuwing van de havenradarinstallatie van IJmui
den. Dit project was gestart door DGSM zelf en het NRP werd niet betrokken bij de planningfase. De
bouw van een geheel nieuwe verkeerspost werd gegund aan Philips Nederland.
Tijdens de bouwfase werd het NRP toch gecontracteerd en werden alle fabrieks- en installatiekeuringen alsmede de operationele testen en overnamekeuringen namens DGSM uitgevoerd door NRP. Toen
is gebleken dat een tijdige betrokkenheid van het NRP in de planningfase een kostenbesparende
factor zou zijn geweest.

Verkeerspost Tiel
Eenzelfde geval deed zich voor bij de verkeerspost Tiel. Ook hier werd het NRP niet ingeschakeld bij
de planning, die in handen was van de Dienst Verkeerskunde van Rijks Waterstaat.

Voor de ingebruikneming van de post was het reeds duidelijk dat de radarsensor veel doelen miste,
vooral de kleinere pleziervaart, terwijl er ook andere onvolkomenheden naar voren kwamen.
Het NRP werd toen gecontracteerd door de Directie Bovenrivieren van RWS om het een en ander te
onderzoeken.
Ook hier bleek dat een tijdig inschakelen van het NRP kosten had kunnen besparen en veel frustraties
aan de kant van het betrokken personeel had kunnen voorkomen. Proefnemingen en overleg met de
bouwer Philips Nederland brachten aanzienlijke verbeteringen, dbch het gebouw en de radarantenne
op het gebouw stonden nu eenmaal. Algehele verbetering zou slechts mogelijk zijn geweest door
drastische verbouwingen.

Verkeerspost Weurt
Het was September 1985 toen het NRP door de Directie Bovenrivieren van RWS werd betrokken bij de
bouw van een nieuwe verkeerspost Weurt bij Nijmegen. De leverantie van de electronische appara
tuur, alsmede de inrichting van een noodgebouw werd uitgevoerd door INA BV.
Een noviteit in deze verkeerspost was het gebruik van digitale Scan-Conversie, een door de INA ontwikkeld systeem van daglicht presentatie waarbij de computer het radarbeeld omzet in een kleuren
TV-presentatie.

Westerschelde 4
In 1986 begon de samensmelting van het NRP en het CHL gestalte te krijgen. Voor een voortgezet
onderzoek naar de juiste locatie van de radarsensoren in het Westerschelde radarproject waren een
groot aantal surveys met de mobiele radar van het CHL noodzakelijk. Deze surveys, die zich uitstrekten van het Scheldegebied bij de stad Antwerpen tot en met Oostende werden uitgevoerd door een
combinatie van CHL en NRP personeel.
Tijdens een aantal van deze surveys werden de mogelijkheden en problemen met radar data-extractie
onderzocht en geanalyseerd, waarbij valse echovorming wel een der grootste problemen voor de
extractor vormde.

Het ontwikkelingswerk in deNRP
en Christiaan Huygens Laboratoria
gedurende 40 jaren
De Raplot
Vijf jaar na de oprichting, op 7 juli 1952, kon aan de autoriteiten voor de eerste maal een nieuwe Nederlandse vinding worden getoond: het Raplot systeem. Hiermee was het mogelijk, vanuit ieder willekeurig punt op het radarscherm op nauwkeuriger wijze zowel peiling als afstand te meten dan tot dusverre met radarapparatuur was bereikt. Ook konden lichtenlijnen en midvaarwaterlijnen op het radar
scherm zichtbaar worden gemaakt. Dit systeem werd ontwikkeld door de heren Admiraal, Goldbohm,
Prins, Verloop en Wiersema.

De eerste Raplot in 1952

NOORDWIJK ANNONCEERT „RAPLOT"

Lustrumverrassing van
radarproef station

Een toepassing van radar, de „Raplot" is gisteren ttfdens een herdenking
van het Nederlands Kadarproefstation te Noordwijk openbaar gemaakt. Vele
deskundigen noemen deze ontwikkeling sensatloneel.
Het is mogelyk gebleken met grote mate van zuiverheid met behulp van een
speciale radarlnstallatie plaats en afstand van een willekeurig punt van het
radarstation af zowel als van twee willekeurige punten binnen het berelk van
de zender ondferllng direct te bepalen. Diverse eenvoudig te bedienen proefinstallatles ztfn al gebouwd. De vinding is door tal van octrooien gedekt.
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Tevens zal binnenkort een installatie
In gebruik worden genomen om radar
beeiden op afstand zuiver te relayeren,
ongeveer zoals thans met televlsie geschiedt. Het overbrengen kan per speci
ale -kab»l zowel als draadloos over
maximaal 50 km afstand gebeuren.
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Nieuwe toepassing
van radar

NOORDWIJK. — Een toepassing
van radar, de „raplot", is gisteren
tijdens de viering van het vijfjaxige
bestaan van het Nederlandse Radsrproefstation te Noordwijk openbaar
gemaakt. Vele deskundigen noemep
deze nieuwe ontwikkeling sensationeel. Het is mogelijk gebleken om
met grote mate van zuiverheid door
middel van een speciale radarinstallatie, plaats en afstand van elk
willekeurig obj ect van het radarstation af, zowel als van willekeurige
punten binnen het Bereik van de
zender, onderling direct te bepalen.
Diverse eenvoudig te bedienen proefinstallaties zijn reeds gebouwd. De
vinding is door tal van octrooien
gedekt.
Tevens zal binnenkort een installatie
in bearijf worden genomen om radarbeelden op afstand zuiver te -relayeren,
ongeveere zoals thans met,televisie geschiedt. Het overbrengen kan per spe
ciale kabel, zowel als draadloos tot maximaal 50 km afstand gebeuren. Het is
de eerste maal, dat op het Europese
continent dergelijke installaties — en
dan nog afwijkend van Amerikaanse en(
Engelse methoden, — zijn geconstrueerd
en in gebruik genomen.
In het radar proefstation te Noord
wijk wordt bovendien het grootste ci-.
viele radarproject van Europa uitgewerkt, namelijk de bebakening voor de:
Nieuwe Waterweg. Beide nieuwe systemen beloven belangrijke hulpmiddelen
voor scheepvaart en luchtvaart te
worden.

NOORDWUK, 8 Ju;i. — Een
t o e p a s s i n g v a n r a d a r, u e
„iiaplot" — door vele aeskunaigen een sensationeie nieuwe
omwikkeling genoemu — is
iUaandag openoaar gemaakt tij
dens tie herdenking van het 5jarig bestaan van bet Nederlanase lladarproefs-ia-tion te
WoordwUk.
Het is mogelijk gebleken om met
een speciaie radarinsiailaue
piaats en atsiand va.n leaer wiiieseurig op-jecr, van het radarstation at zowel ats van wuiekeu.ijje punten binnen het berew vau ae zenaer ond-trlin-g
direct te bepaien. Diverse een
voudig te beaienen proef instal
laties zjjh reeds gebouwd.
Tevens zai binnenkort een instal
latie in bearijf worden genomen
om radarbeeiden op afstand
zuiver te relayeren, ongeveer
zoals thans met televisie geschiedt.
Het is de eerste maal, dat op het
Eurcpese continent dergelijke
Installaties — en dau nog afwijken<d van Amerikaanse en
Engelse methoden — zijn ge
construeerd en in gebruik ge
nomen.
In het r ad a rproef station te
Noordwijk wordt bovendien het
grootste civiele radarproject
van Europa uitgewerkt, name
lijk de bebakening voor de
Nieuwe Waterweg. Beide
nieuwe systemen beloven be
langrijke hulpmiddi»2n voor
scheeovaart en lud.Uvaart te
worden.
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Het is de eerste maal, dat op het
vasteland van Europa dergeluke Instal
laties — en dan nog afwijkend van de
Amerikaanse en Engelse systemen —
zyn geconstrueerd. In het radarproefstation te Noordwh'k wordt bovendien
het grootste burgerlijke radarproject
van Europa uitgewerkt, nameljjk de
bebakening voor de Nieuwe Waterweg.
Een groot aantal autoriteiten woonde gisteren te Noordwgk de feestelijke
viering van het eerste lustrum bij. Mr
d r D . G . W. S p i t z e n , s e c r e t a r l s generaal van Verkeer en Waterstaat,
bracht namens de regering de gelukwensen over. De directeur, de heer J.
M. F. A. van D ij k, memoreerde, dat
Nederland, dat in 1945 op een der ,,achterste radarplaatsen" stond, zijn prestaties op in tern at ion aal pell heeft gebracht. Hij wees echter tevens op een
?ebrek aan technische uitwisseling,
waardoor in de diverse landen veel dubbel of meervoudig onderzoekingswerk

I wordt gedaan.

DE „RAPLOT", het nieuwe radar-apparaat van Nederlandse vinding, waarmee onder meer afstand en plaats van
een willekeurig punt binnen het bereik
van de sender met een grote mate van
zuiverheid kunnen warden bepaald.

Het Parool

Enkele krantenknipsels van 8 juli 1852

Ramark
In het voorjaar van 1953 ontving het NRP van de Dienst van de Rijkskustverlichting de opdracht tot
het ontwerpen van een radarsysteem, de zogenaamde Ramark, dat moest dienen voor de identificatie
van vuurtorens en lichtschepen aangezien deze op de radarschermen van de zeegaande schepen onvoldoende herkenbaar waren.
Op de 5e "International Conference on Lighthouses and
Other Aids to Navigation" welke in 1955 te Scheveningen
werd gehouden konden demonstraties worden gegeven met
een 3 cm. Ramark baken dat tijdelijk was gei'nstalleerd te
IJmuiden. In de zender werd een speciaal type multireflex
klystron gebruikt dat werd ontwikkeld door Philips Eindho
ven. De heer Wiersema had in deze ontwikkeling een groot
aandeel.

Radar Relais
Ook werd in September 1952 voor de eerste maal een door
het NRP ontwikkeld systeem voor het overbrengen van radarbeelden op afstand bekend gemaakt. Het beeld van een
radarsensor in Noordwijk werd zonder kwaliteitsverlies
overgebracht naar Scheveningen en Sassenheim.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON
LIGHTHOUSES AND OTHER AIDS
TO NAVIGATION
SCHKVKMN(;K\ - 1955

s
SHORE-BASED RADIO AIDS
TO NAVIGATION ON CENTIMETRIC
WAVELENGTH
1. Shore-bawd Radar System Engineering
2. A Ramark Beacon for lr-c with Marine .Radars

1. M. Y. A. van DijL N. S.<himmel and Ir £. Goldbohm

NETHERLANDS RADAR RESEARCH ESTABLISHMENT
\...iii!»ijl, - Tin NMh*il»nJ.

Deze vindingen uit de eerste levensjaren van het NRP trokken ook grote
aandacht in het buitenland en hadden
tot resultaat dat van buitenlandse zijde
een beroep op de medewerking van het
NRP werd gedaan.

Ramark op de vuurtoren van Westkapelle

Identificatie van scheepsecho's
Hoewel radar een uitstekend hulpmiddel is om onder alle weersomstandigheden scheepsecho's op het
radarscherm zichtbaar te maken, was (en is nog) de identificatie van die scheepsecho voor de operator
een groot probleem.
Reeds in 1955 ontwikkelde het NRP een systeem om dit probleem op te lossen. Dit betekende echter
dat de loods, die toch al een vrij zware portofoon (13,5 kg.) moest meetorsen, nog meer bagage diende
mee te nemen aan boord van het te beloodsen schip. Ook mag men niet vergeten dat we in 1955 nog
leefden in het buizentijdperk, met alle gevolgen van kwetsbaarheid en onbetrouwbaarheid. Het pro
ject had dientengevolge dan ook geen levensvatbaarheid.

De rekenmachine van Hammer
Ir. J. A. Hammer die in de vijftiger jaren bij het NRP werkzaam was, had altijd grote belangstelling
voor computers. In die jaren leefde men nog in het analoge tijdperk. De bouw van een rekenmachine
was in die tijd dan ook geen sinecure. In verband met de studies aan en de ontwikkeling van de
sleufstralers waren complexe berekeningen noodzakelijk en wel speciaal Fourier analyses.
Het lukte Hammer deze rekenmachine, wel
ke een respectabele afmeting had, te fabriceren en ook de resultaten van de berekeningen
op een cathode straalbuis zichtbaar te ma
ken.
In oktober 1957 hield Ir. Hammer een lezing
tijdens het Internationale Congres "CIR
CUITS ETANTENNES HYPER-FREQUEN
CES" te Parijs over zijn geliefde machine en
de goede werking hiervan.
Toen de digitale rekenmachines hun intrede
deden had de analoge computer van Ham
mer haar nut overleefd. Het apparaat werd
in goed werkende staat vermaakt aan de verzameling van de afdeling Electrotechniek
van deT.H. te Delft.

Rekenmachine van Hammer

Radarantennes
In de beginperiode had ook de ontwikkeling van de radarantennes grote aandacht bij het NRP. De tot
dusver veelal gebruikte kaas-antennes hadden het grote nadeel dat bij sneeuwval deze antennes geheel
dichtsneeuwden.
De parabolische cilinder reflectoren met hoorn waarmede een horizontale openingshoek van 0,7 graden kon worden verkregen waren zeer zwaar (1.000 kg.)
Het door Ir. Goldbohm gestarte onderzoek en de ontwikkeling van de "slotted wave-guide arrays", de
sleufstraler, werd door hem in samenwerking met de heer Westerman die in 1954 bij het NRP in dienst
trad, voortgezet. Samenwerking met de Koninklijke Marine werd een aanzet voor de eerste bruikbare
sleufstraler, wat later zou resulteren in een opdracht van de West-Duitse autoriteiten. Door deze ont
wikkelingen groeide tevens de behoefte aan een microgolf laboratorium.

De product antenne
Een der belangrijkste ontwikkelingen van het CH-Lab. was wel de studie naar en de bouw van een
"Mulitiplicative Receiving System for Radar". Teneinde de kwaliteit van het radarbeeld te verbeteren
was het nodig de resolutie in hoek te verbeteren. Een lineaire antenne met een horizontale openingshoek
van een kwart graad had al gauw een lengte van 9,5 m. Door gebruik te maken van
een multiplicatief systeem kon de afmeting van de antenne gereduceerd worden
tot ca. 5 meter.
Deze radarantenne met haar typische gezicht van een normale sleufstraler met
twee verticale "oren" kreeg al gauw de
naam van "productantenne".
In 1965 werden de eerste proeven gedaan
door de plaatsing van een productsysteem
te Rotterdam-Sluisjesdijk en op de ver
keerspost Hoek van Holland. Deze wer
den in 1966 gevolgd door een demonstra
te met hetzelfde systeem in Duitsland.
Dit systeem werd ter demonstratie geplaatst te Steindeich (Elbe). De Duitse ingenieurs waren al snel overtuigd van de
verbeteringen in het radarbeeld die wer
den bereikt met het Productsysteem.

Productantenne op de verkeerspost IJmuiden

In 1968 werd dan ook besloten dat het station Hoek van Holland werd uitgerust met het product
systeem, terwijl ook aan de Elbe de stations Steindeich en Hettlinger Schanze hiemede werden voorzien.
Voor het werk aan de ontwikkeling van de productantenne werd in 1966 aan Ir. R. Blommendaal de
Veder prijs van het NERG uitgereikt.

Artemis
Een belangrijke ontwikkeling op microgolfgebied begon reeds in 1957 op free-lance basis. Dit was het
ontwerpen van een antenne die een actief (mobiel) doel zou kunnen volgen, liefst ook met de bijbehorende besturing.
In 1958 kwam een werkend model gereed en tot 1961 werden talloze proeven gedaan met servoversterkers, detectiesystemen en overzetverhoudingen van tandwielkasten.
Een der problemen was de stabiliteit van het systeem. In 1961 was de ontwikkeling zover dat de "Volglink" kon worden gebruikt voor een goede TV-beeld overdracht.

Het was 1964 toen het NRP van Ir. J. Th. Verstelle van de Koninklijke Marine, afdeling Hydrografie,
de "gouden" tip kreeg om het ontwikkelde apparaat te gebruiken voor nauwkeurige hoekmeting ten
behoeve van plaatsbepaling.
Meer studie, proefnemingen en hard werk volgden, onder andere in samenwerking met een studiecommissie van Rijkswaterstaat.
Een kleine anecdote is hier wel op zijn plaats. Bij een der proefnemingen was de vaste post van de
Artemis opgesteld bij het Badhotel
Hindelopen, het mobiele deel gemonteerd op een auto die over de afsluitdijk reed terwijl de heer Nienhuis in
het hotel achter de VHF verbinding
zat. Radio Veronica, toen nog volop in
de commercie, had een bord bij het ho
tel staan. Een aantal dames van een of
andere vrouwenvereniging op een uitstapje ging het hotel binnen om koffie
te drinken. Toen zij iemand achter de
opgestelde apparaten zagen zitten en
de naam Nienhuis hoorden, associeerden zij dit met Veronica en de verzoekplaten van Frans Nienhuis en vroegen
zij of die meneer niet meteen een liedje
voor hen wilden uitzenden....
In 1964 werden de eerste drie eenheden
ARTEMIS-set
afgeleverd
aan
Rijkswaterstaat.
Zij
werden gebruikt op de stortschepen van de Maasvlakte zodat vanaf de wal de stortingen via de TVbeelden konden worden gecontroleerd. Hier werd ook de eerste maal de naam "ARTEMIS" aan de
apparatuur gegeven, een afkorting van:
"Automatisch Richtend TElecommunicatie MIcrogolf Systeem"
Door de ontwikkeling van de apparatuur van volg-link voor TV-beelden naar een nauwkeurig plaatsbepalingssysteem werd de naam ARTEMIS gebruikt voor:
"Automatic Ranging Theodolite Eradiating Microwave Signals"

In 1972 kon een koppeling tussen de Artemis en een HP-calculator met plotter worden gerealiseerd zodat de plotterpen direct de positie van het mobiele doel aangaf.
Het was in 1973 toen de echte verkoop van de ARTEMIS-apparatuur goed op gang kwam. Er werden
dan ook op vele plaatsen op de wereld demonstraties gegeven. Ook voor het zogenaamde Dynamisch
Positioneren, van groot belang in de off-shore wereld, werd gebruik gemaakt van de ARTEMIS en wel
voor de eerste maal in 1976.
Een bekroning voor alle werk, verricht door het ARTEMIS-team, kwam in 1977 toen de VEDER-prijs
1976 werd uitgereikt tijdens de werkvergadering van het NERG in het RAI Congrescentrum te
Amsterdam aan de heer Goldbohm die daar namens het team aanwezig was.
Het jaar 1982 was een mijlpaal in de geschiedenis van de ARTEMIS door de aflevering van het lOOste
systeem. Inmiddels is dit aantal opgelopen tot bijna 200.

ASDE
Een andere ontwikkeling op het gebied van radar uit de jaren 1965-1966 was de zogenaamde ASDE,
een afkorting voor Airfield Surface Detection Equipment. Dit type radar, de ASDE-500, waarmede
alle voertuigbewegingen in een vliegveldareaal konden worden gedetecteerd werd ontwikkeld door het
NRP in samenwerking met Philips Telecommunicatie Industrie te Huizen.

Om een continue beeld te
krijgen was een grote omwentelingssnelheid van de
antennenoodzakelijk. Daarom werd gekozen voor een
hoge frequentie (33 GHz),
die een betrekkelijk kleine
antenne mogelijk maakte
met echter wel eeii kwart
graad bundelbreedte. Door
twee antennes "back to
back" te plaatsen kon een
halvering van het actuele
toerental (200-300 toeren/
min.) bereikt worden.
De antenne was voorzien
van vele technische snufjes: onder andere een 33
GHz sleufstraler, circulaire polarisatie, "shaped ver- ASDE antenne
tical beam" en een twee kanalenkoppelling. Het eerste model heeft jaren op de verkeerstoren van
Schiphol gestaan, een tweede op het Evoluon te Eindhoven. Demonstraties werden gegeven in Cana
da, waar ook de deicing werd getest.

Door de ontwikkeling van daglichtschermen werd de hoge draaisnelheid van de antenne overbodig. Te
zamen met Signaal Apeldoorn werd
de ASDE-Ku ontwikkeld. De lagere
frequentie van 16 GHz maakte grotere bereiken mogelijk, vooral bij
regen en mist. De antenne was weliswaar groter doch behdefde slechts
60 omw./min. te maken voor de gewenste data-rate. Net als de ASDE500 had de antenne een "shaped
beam" en circulaire polarisatie.

ASDE radarbeeld

De antennes zijn in gebruik op
Schiphol (1976), Changi Airpost te
Singapore (1979) en Boedapest
(1982). Ze staan onder een spaceframe radome om de wisselende belasting op de verkeerstoren te vermijden. In wezen kan dit type an
tenne ook zonder radome worden
gebruikt.

Nieuwe ontwikkelingen voor Rotterdam
De plannen voor de vernieuwing van de walradarketen Rotterdam voorzagen in het gebruik van een
responder voor de identificatie van de beloodste schepen.
Ten aanzien van de responder deed het laboratorium tegen het einde der zestiger jaren een theoretische
studie en laboratorium experimenten. Ook werd een proto-type responder gebouwd (in de 3 cm.
band).
Er volgde een periode van vele proefnemingen. Het lag in de lijn der verwachtingen dat tot een afstand
7 km. een nauwkeurigheid in plaatsbepaling van ± 10 meter bereikt kon worden.

Responder,
laboratoriummodel 1

Responder,
laboratoriummodel 2

Praktijkproeven gaven aan dat het respondersysteem tot op afstanden van 2200 meter van het radarstation goed bleef werken. Bij een verdere serie proefnemingen kwam vast te staan dat onder
gunstige omstandigheden een afstand van 4300 meter kon worden bereikt.
Bezien we de resultaten nu, 20 jaar later, dan zien we toch wel de onvolkomenheden van dit systeem.
Een gemiddelde te behalen afstand van 3500 meter, extra door de loods mee te nemen apparatuur als
mede het feit dat alleen beloodste schepen in het systeem werden opgenomen geven dit wel aan. Men
bedenke ook dat de zeer grote schepen die Rotterdam aandoen i.v.m. de nauwe aanloopgeulen naar
Hoek van Holland reeds op aanzienlijke afstanden beloodst dienen te worden.
De tijd was nog niet rijp voor geavanceerde transponders. Voordelen van transponders zijn echter evi
dent, zoals bewezen bij onder andere de huidige luchtverkeerbegeleidings radar.

Schaatsenslijpmachines
In 1976 werd het NRP bezocht door de kampioenschaatsers Kees Verkerk en Ard Schenk. Op hun instigatie werd een schaatsenslijpmachine ontwikkeld en in een 15-tal geproduceerd. De meeste hiervan
vonden hun weg naar de Zweedse schaats-kernploeg.

Meetset voor de verwerking van scheepsgegevens
In 1980 nam de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat contact op met het NRP over de ontwikke
ling en de bouw van een semi-automatische meetset voor de verwerking van scheepsgegevens.
De Dienst Verkeerskunde werkte met een team van personeel aan het gedrag van schepen onder diver
se omstandigheden en in diverse vaarwaters. Hiervoor dienden een aantal scheepsgegevens zoals:
- koers
- snelheid
- roeruitslagen
- scheepsas omwentelingen
- tijd
continue geregistreerd te worden. Ook diende een plot van de scheepsbewegingen geproduceerd te
worden. Een der eisen was dat het gehele apparaat gebouwd diende te worden rond een HP-9825 cal
culator en bijbehorende printer/plotter.
In november 1980 kreeg het NRP de uiteindelijke opdracht en begon een moeizame periode van ont
wikkeling en vervaardiging waarbij ook het schrijven van de software veel tijd vergde.
De aflevering van alle apparatuur die verpakt werd in sterke metalen koffers, om beschadiging bij het
aan boord brengen van schepen te vermijden, vond plaats in december 1981.
Voor de invoer van de reeds genoemde gegevens werden handsensoren ontwikkeld en vervaardigd.
Met deze handsensoren konden die gegevens door het personeel continue in de data-logger worden ingevoerd en vastgelegd op de tape van de HP-9825.
Begin 1982 werd de gehele apparatuur in de praktijk getest en definitief door de opdrachtgever overgenomen.

Brown Box
In 1984 vonden tussen DGSM en NRP de eerste besprekingen plaats over een ontwerp genaamd de
"Universele Brown Box".
De aanloop tot de toegang van de Nieuwe Waterweg vanaf de Maas Center boei tot Hoek van Hoi-

land, de Maasgeul, is slechts 600 meter breed. Om in deze nauwe geul met voldoende nauwkeurigheid
te kunnen navigeren moet de loods een apparaat meenemen aan boord dat wordt aangesloten op de
Decca Navigator. Deze Decca ontvanger wordt dan ingesteld op de zogenaamde Holland Chain, een
hyperbolisch navigatie systeem dat speciaal voor de aanlooproutes naar Hoek van Holland werd
ge'i'nstalleerd. Door gebruik te maken van een verschilpatroon, het zogenaamde bruine patroon, kan
het aangesloten apparaat, dat natuurlijk daarom "Brown Box" werd genoemd, de loods alle
informatie verstrekken om de nauwe toegangsgeul veilig te bevaren. Het nadeel van dit
systeem was de zeer beperkte bruikbaarheid in
een klein gebied van de Noordzee.
Het DGSM wilde naar een universeel apparaat
dat in de gehele Noordzee te gebruiken zou zijn.
Het NRP verkreeg de opdracht voor de ontwik
keling en de bouw van een proto-type "Univer
sele Brown Box".
Door gebruik te maken van een op de markt
zijnde Decca-ontvanger van kleine afmeting en
licht van gewicht, alsmede van een kleine com
puter wist het NRP een draagbaar systeem te
maken, onafhankelijk van de voeding van het
schip, dat theoretisch aan de door DGSM
gestelde eisen voldeed. Alle software benodigd
om de loods de nodige informatie, middels
LCD displays, te verstrekken werd ook door het
NRP geschreven.
Het proto-type werd in het najaar van 1986 door
Proto-type Brown Box het NRP afgeleverd en door DGSM getest. Het
voldeed aan de gestelde eisen. Tot heden is een vervolg op deze ontwikkeling uitgebleven.

De Amerikaanse zaken
Van 1954 tot 1984, aanvankelijk op zeer kleine schaal, rond 1970 op maximale omvang, werd door het
NRP lab. studie, ontwikkeling en prototype fabricage verricht van speciale meetapparatuur met de
Amerikaanse overheid als eindbestemming.
In het begin was deze relatie slechts een verzoek om "brainstorming" maar in 1956 werden in de
avond- en nachturen reeds vele proefjes genomen en in 1957 werd hiervoor zelfs een aparte ruimte gereserveerd. Omstreeks 1960 werd begonnen aan prototype produktie waarbij ook andere delen van het
lab. en de instrumentmakerij werden betrokken.
Topjaren waren 1968 tot en met 1971 waarin deze zaken een aanzienlijk deel van de NRP activiteiten
uitmaakten. In verband met het vertrouwelijke karakter van de opdrachten kwam de relatie onder
druk te staan in de jaren 1970 tot 1975 door mutaties in de top van de firma en door de onzerkerheid
over de voortgaande onafhankelijkheid van het NRP. Herstel trad op in 1975 bij de overname der fir
ma door de toenmalige directie.
Tot 1984 bleef de relatie in stand, in de latere jaren voornamelijk met de produktie van een buffervoorraad van eerder ontwikkelde apparatuur. De hoge betrouwbaarheidseisen van de opdrachtgever
leidde tot de inrichting van een stofvrije ruimte en van een testkamer voor versnelde Ievensduur beproeving.

Het karakter van de opdrachten verhindert vermelding van mijlpalen en doorbraken, octrooiverleningen waren om dezelfde reden uitgesloten. Gebleven is de herinnering aan de waardering van en de goede verstandhouding met deze opdrachtgever.

Pan 1000
In april 1981 werd het NRP door AEG Nederland NV. benaderd met de vraag of een ontvanger kon
worden ontwikkeld met een afstembereik van 0,1 - 1000 MHz en die was voorzien van een panoramadisplay.
Nadat een eerste verkenning had uitgewezen dat de ontwerpproblemen niet onoplosbaar waren werden
samen met de gebruiker, de Radio Controle Dienst van de PTT, de ontwerpspecificaties opgesteld.
Daarbij werd duidelijk dat gezien de toepassing - het opsporen van illegale zenders - de in een auto
te plaatsen ontvanger een zeer groot bedieningscomfort zou moeten hebben.
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Mobile Monitoring and Control of
Unwanted Emissions

De uitgebracht offerte
leidde op 1 december 1981
1 \ | tot een opdracht voor de
ontwikkeling en levering
van 10 ontvangers.
::

Na een bijna twee jaar durende ontwikkeling werd
het proto-type van de
"zoekontvanger" op 6 oktober 1983 afgeleverd en
kon de productie worden
gestart. De eerste serie ont
vangers werd in februari
en maart 1984 afgeleverd.
In de praktijk bleken deze
ontvangers zo goed te voldoen dat de PTT besloot
alle opsporingsauto's met
deze ontvanger uit te
rusten. Deze opdracht betrof 20 stuks en werd begin
1985 verleend.

De voorkant van de folder van de Pan 1000 ontvanger

Ook internationaal begon
de ontvanger de aandacht
te trekken. Om de ontvan
ger in het buitenland op de
markt te brengen werd be
gin 1987 met de firma
Heijnen BV. een contract
gesloten en werd de naam
"Pan 1000" voor de ont
vanger gekozen.

Doppler Radar
In 1976 werd het NRP benaderd door de fima Gatsometer BV. met de vraag of het mogelijk was het
micro-golf deel van een snelheidsradar te ontwikkelen en te produceren. Met dit systeem was het mo
gelijk om selectief de snelheid van tegemoetkomend of afgaand verkeer te meten. De te gebruiken frequentie was 13,45 GHz.
Het grootste probleem bij deze ontwikkeling bleek het vinden van een goede afregelprocedure. Toen
dit onder de knie was werden de eerste radarsets eind 1977 afgeleverd. Deze sets bestonden uit een
sleufstraler, hoorn, kast, mixerdeel en een gunn-oscillator. Het uitgangsvermogen was ongeveer 10
mW. Deze serie werd een succes en meerdere opdrachten volgden.
Ook in het buitenland bleek belangstelling voor het product te bestaan, waardoor tot nu toe ruim 500
exemplaren zijn geleverd.

Links een microwave blokje geschikt vor 24,125 GHz, rechts het
exemplaar voor 13,45 GHz.
In 1985 werd besloten samen met Gatsometer BV. een nieuwe radar te ontwikkelen voor de internationaal hiervoor gereserveerde frequentie van 24,125 GHz. Het eerst prototype van mengtrap, gunnoscillator, sleufstraler en hoorn kwam gereed in 1986. Behalve een sleufstraler werd ook een paraboolantenne ontwikkeld voor deze frequentie. Na de eerste testen werden enkele optimaliseringen uit
gevoerd en de eerste exemplaren die volledig naar tevredenheid werkten waren medio 1987 beschikbaar.
Verwacht wordt dat ook van dit type radar een groot aantal sets zal kunnen worden afgezet.

Mobilofoon Bedien Systeem
Nadat de Gemeentepolitie van Eindhoven had besloten een nieuw Mobilofoon Bedien Systeem aan te
schaffen voor het nieuwe politiebureau werd hiervoor een offerte gevraagd aan AEG Nederland NV.
Daar de in Duitsland toegepaste systemen van het concern vanwege de afwijkende eisen niet bruikbaar
waren voor de Nederlandse markt verzocht AEG Nederland in 1979 het NRP een offerte op te stellen
voor het zodanig wijzigen van een Duits systeem dat dit in de Nederlandse politiebureau's kon worden
toegepast.
Na besturing van dit systeem kwam het NRP tot de conclusie dat tegen vergelijkbare kosten een veel
moderner nieuw systeem kon worden ontwikkeld waarin op uitgebreide schaal microprocessoren zouden worden toegepast. Dit concept leidde tot een opdracht voor de ontwikkeling en levering van een
MBS-80 systeem. Dit systeem werd in 1981 afgeleverd.
Spoedig daarna werd het systeem door de Politie Verbindings Dienst beoordeeld en geaccepteerd.
Door de goede ervaringen in Eindhoven besloot ook de Gemeentepolitie van Tilburg tot de aanschaf
van een dergelijk systeem.
Omdat AEG Nederland NV. een markt zag voor een modulair systeem waarin maximaal 8 zendontvangers en maximaal 5 bedienplaatsen, ook via een telefoonlijn, zouden kunnen worden aangeslo
ten werd in 1984 het op basis van het MBS-80 systeem het MBS-84 systeem ontwikkeld.

■■
'■■■
-':■■
:.■■■■■
■. ■■
:.

Een MBS-centrale met enkele door het NRP
ontwikkelde en geproduceerde digitaal-analoge
printkaarten.

Een MBS bedienpaneel met tweeprinten
van het lijn-systeem

Een van de eerste productieopdrachten betrof de levering van een diversity systeem en een Personen
Alarmerings Systeem aan de regionale brandweer in Gouda. In dit systeem is een diversity net met 8
vaste posten opgenomen met de mogelijkheid selectief personen te alarmeren. Dit systeem is in 1985
afgeleverd.
Er zijn inmiddels enkele tientallen MBS-84 systemen afgeleverd, waarvan het meest uitgebreide
systeem bij de Gemeente-politie van Amsterdam is geinstalleerd. Voor dit systeem is een aantal extra
voorzieningen, zoals een slaafsysteem en een meeluistersysteem ontwikkeld. Dit systeem werd in 1987
opgeleverd.

Estec
Toen de E.S.A. (European Space Agency) definitief in Noordwijk gevestigd werd richtte zich hierop
de aandacht van het NRP teneinde ook in deze tak van de electronica werkzaam te zijn.
Dit resulteerde in juni 1976 in een eerste contract met een bescheiden opbrengst. Tevens werd een con
tract voor technische bijstand afgesloten met een van de toeleveranciers van ESA, namelijk SEEEE te
Parijs.
In 1977 werd de omzet ruim verdrievoudigd, en in 1979 werd reeds 15% van het aantal beschikbare
productieve uren aan deze werkzaamheden besteed. Dit liep op tot 45% in 1985 en bleef hierna schommelen rond 35%.
Momenteel zijn dagelijks circa 8 personen met dit werk belast terwijl tevens regelmatig uitzendkrachten moeten worden ingehuurd.
Veel specialisme wordt met dit werk opgebouwd, waarvan vooral de technische assistentie van een van
onze medewerkers (dhr. J. Castelein) in het microwave laboratorium de aandacht verdiend.
De coordinate van dit werk en de begeleiding wordt verzorgd door dhr. A. Brugmans.

Slotwoord
Zoals in het begin reeds werd gezegd is dit boekje slechts een kort verslag van een lange periode van
veertig jaren geschiedenis van het Nederlands Radar Proefstation.
Het is dan ook onvermijdelijk dat hierin personen en voorvallen tussen schip en kaai zijn gevallen, die
wellicht minstens even veel hebben betekend voor de ontwikkeling van het NRP als de personen en
voorvallen die wel in dit boekje zijn genoemd.
Tijdens het verzamelen van de gegevens bleek al snel dat niet alle "historische" gegevens zonder meer
voorhanden waren of dat mogelijke bronnen door omstandigheden niet konden worden aangeboord
en dat veelal geput moest worden uit de herinneringen van een zeer beperkt aantal personeels- of oud
personeelsleden.
Het zij zo!
De samenstellers hebben hun best gedaan om van het geheel een leesbaar verhaal te maken in de hen
beschikbare tijdsperiode en zij danken alien die hun steentje hebben bijgedragen voor de moeite die zij
zich hebben willen geven.
Noordwijk, 11 december 1987.

The birth of radar
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