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BURENCONTACT
Dit zijn spreeuwen in de lucht bij de Negev woestijn in Israël. Ze draaien, keren en maken spectaculaire vormen.
Waarom doen ze dit? Waarom botsen ze niet? Hoe maken ze contact met elkaar?
Het is het mysterie van massazwermen. Vormen vloeien doordat de spreeuwen botsingen proberen te vermijden:
één individuele spreeuw houdt contact met zeven buren om hem heen.
Uit Trouw Letter&Geest zaterdag 27 januari 2018
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VEILIG VLIEGEN TUSSEN VOGELS

Aanvaringen
Vogelzwermen, wonderbaarlijk. Honderden,
zo niet duizenden vogels die als een geheel
rondvliegen. Wapperende veren in de lucht.
De bewegingen lijken willekeurig, maar toch
botsen ze vrijwel nooit. Hoe dat kan is
onderwerp van studie [1]. Iets anders is als de
mens ook wil gaan vliegen, als een vogel. En
tussen de vogels in, het luchtruim dus moet
delen. Dat kan soms problemen opleveren
want een vogel en een vliegtuig kunnen
helaas nooit gelijktijdig beiden op dezelfde
plaats zijn… Dan volgt zeker een aanvaring.

Niet elke vogelaanvaring leidt overigens
direct tot schade aan een vliegtuig. Maar als
er wel schade is, kunnen het afbreken van
de start, noodlandingen en zelfs fatale
vliegtuig-ongelukken het gevolg zijn.

Bronnen melden [2]:
"The earliest known bird strike to a powered
aircraft was on 7 September 1908 when
Orville Wright was demonstrating their
progress by flying complete circles near
Dayton, Ohio. He chased a flock of birds and
killed one.

In de commerciële luchtvaart kunnen de
gevolgen aanzienlijk zijn. Zo mat het ICAO
tussen 1995 en 2004 95.000 aanvaringen met
in totaal 130 doden.
Ook wanneer een ongeluk goed afloopt
kunnen de materiële gevolgen groot zijn. Zo
kostte de reparatie van een Concorde na een
vogelaanvaring in 1995 $9 miljoen en moest
in augustus 2000 een Boeing 747 83.000 kg
brandstof dumpen alvorens terug te keren
naar het vliegveld.

The first fatal bird strike accident was in
1912 at Long Beach in California, when a gull
(larus sp.) lodged in the flying controls of a
Wright Flyer, killing Cal Rodgers. He was the
first person to fly across the USA."

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

Bron: Wikipedia

Crash van de glider van de gebroeders Wright.
foto Flickr: Amphalon, Tom Wigley
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Bekende recente vogelaanvaringen
15 januari 2009:
De noodlanding van de Airbus A320 van
US Airways op de rivier de Hudson die
tijdens de klim op bijna 1 km hoogte in
aanvaring kwam met een groep Canadese
ganzen.
Alle 155 inzittenden overleefden het
ongeval.

foto AP

6 juni 2010:
De noodlanding van een Boeing 737 van
Royal Air Maroc op Schiphol, die tijdens
de start in botsing kwam met opnieuw
een groep Canadese ganzen. De
linkermotor raakte zodanig beschadigd
dat het toestel niet meer voldoende
hoogte kon maken. De bemanning
besloot om direct terug te keren naar
Schiphol; laagvliegend over bebouwd
gebied landde het toestel, slechts 17
minuten na het opstijgen, uiteindelijk
foto ANP veilig op de Polderbaan.
15 juli 1996:

foto ANP

De Hercules C130 van de Belgische
luchtmacht crashte op vliegveld
Eindhoven waarbij tijdens het landen
door een grote zwerm spreeuwen met
enkele kieviten werd gevlogen. In drie
motoren werden resten van spreeuwen
gevonden. Vermogensverlies en een
mislukte doorstart maakten dat het
vliegtuig op zeer lage hoogte
onbestuurbaar werd. Bij de ramp vonden
34 inzittenden de dood en raakten 7
inzittenden zwaar gewond.

Een terugblik van Buurma op dit ongeval met de Hercules staat opgenomen in de bijlage.
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Aantal vogelaanvaringen op Schiphol (per 10.000 vliegbewegingen)
Om hoeveel vogelaanvaringen gaat het?
Wereldwijd worden er jaarlijks ongeveer
20.000 vogelaanvaringen geregistreerd.
Bron: NLR ATSI

Schiphol kende omstreeks 2010 ruim
400.000 vliegbewegingen per jaar.
Totaal waren er toen ruim 300
geregistreerde vogelaanvaringen.
Bronnen: Schiphol Group en NRV

Luchtruim-biologie: risicofactoren
Wat we weten is beperkt
Vogels leggen bij een aanvaring altijd het loodje…

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

De risicofactoren voor de mens vloeien in de
eerste plaats voort uit de kwetsbaarheid van het
vliegtuigontwerp en natuurlijk uit de vaardigheid
van de cockpitbemanning in een crisissituatie.
Maar een volmaakt birdproof vliegtuig bestaat
niet. Om het vliegtuig voldoende luchtwaardig en
betaalbaar te maken moet een compromis
worden gevonden. Enerzijds zijn er de limieten in
het gebruik die voortvloeien uit het ontwerp.
Anderzijds zijn er de 'vogelomstandigheden'
waarover we het hebben in dit boekje.
Helaas schort het zowel aan fundamentele als
aan praktische en operationele kennis over de
dynamiek in de ruimtelijke verspreiding van
vogels. Daarnaast is vooral ook nog veel
onduidelijk aan hun gedrag, zowel over vogels
onderling als over hun reactie op vliegtuigen in
hun vliegpad.

11

Zeker is dat vogels zelf er ook alles aan (willen)
doen om een aanvaring te vermijden.
De grootste kans op een vogelaanvaring is voor
de burgerluchtvaart boven en rondom
vliegvelden. De meeste aanvaringen vinden dan
plaats tijdens start, landing of een eventuele
doorstart. De kritische hoogte is daarbij tussen
10 en 300 meter. De snelheid van vliegtuigen is
een belangrijker variabele bij vogelaanvaringen
dan het vogelgewicht.
Er doen zich nauwelijks kritieke aanvaringen voor
bij snelheden beneden de 120 kilometer per uur,
daarboven zijn vogels niet meer in staat het
gevaar van de situatie goed te taxeren. De
landingssnelheid van de verkeersluchtvaart
bedraagt overigens 200 kilometer per uur of
meer.
Luchtruim-biologie
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Vogels verjagen
De in 1947 opgerichte Internationale Burgerluchtvaartorganisatie ICAO schrijft voor dat
luchthavens verantwoordelijk zijn voor het
verjagen van vogels tot een hoogte van 60 meter
voor landend verkeer en tot een hoogte van 150
meter bij startend verkeer.

Op verschillende vliegvelden zijn continu speciale
medewerkers van Airport Operations actief om
vogels van de luchthaven te verjagen.
Vogelwachters rijden met terreinwagens continu
de banen af. Zij houden contact met de
verkeerstoren en bij meldingen van
gesignaleerde vogels gaan zij er meteen op af.

De afdeling Bird Control van Schiphol is halverwege de jaren
'70 opgericht. Ze werden sindsdien Kieviten genoemd naar
hun eerste taak. In 2017 werken er 18 Bird Controllers in
teams van twee of drie Kieviten.
foto Newsroom Schiphol

Andersom waarschuwt de vogelwacht ook de
verkeerstoren als ergens vogels worden
gesignaleerd. Vogelwachters kunnen daarnaast
lichtkogels afvuren die niet alleen een flits, maar
vooral ook veel geluid produceren. Alle
voertuigen van de vogelwachters zijn bovendien
uitgerust met een zaklantaarn die groen laserlicht
verspreidt. Vogels kunnen hier niet tegen.

Specifieke aandacht gaat uit naar de grote groepen ganzen
in het gebied rond Schiphol.
foto Schiphol Group
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Convenant van 2010
Verjagen is niet de hele oplossing. In 2010
heeft het toenmalige ministerie van
Infrastructuur en Milieu het initiatief
genomen om de Nederlandse Regiegroep
Vogelaanvaringen (NRV) op te richten. Het
incident met het vliegtuig van Royal Air
Maroc heeft de urgentie van dat initiatief
bevestigd.

De NRV coördinatiegroep is nieuw opgezet in
2012. Dit gezelschap komt zo’n twee weken
voor de NRV bijeen en bereidt o.a. de NRV
bijeenkomsten voor op managersniveau. De
NRV Coördinatiegroep is vijfmaal
bijeengekomen in 2012. Het voorzitterschap is
in handen van het afdelingshoofd
Luchtvaartveiligheid van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu [3].

Betrokken partijen binnen de NRV hebben een viersporen-aanpak afgesproken in het convenant
'reduceren risico vogelaanvaringen':
inzet techniek
geen aanleg van nieuwe broed- en rustgebieden
beperken van foerageermogelijkheden
populatiebeheer

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12
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Evaluatie in 2014
De uitwerking van dat convenant werd in 2014 geëvalueerd en het resultaat werd door de
staatssecretaris naar de Tweede Kamer gezonden [4]:

Ik ben alle partijen binnen de NRV dankbaar dat betrokken partijen de afgelopen jaren intensief hebben
samengewerkt aan deze viersporenaanpak en dat geconcludeerd kan worden dat deze aanpak effectief
is geweest.
Schiphol heeft daarbij de verantwoordelijkheid om vogels te verjagen binnen de hekken van het
luchthaventerrein en de andere partijen hebben een verantwoordelijkheid (middels de
viersporenaanpak) om ook buiten de hekken van Schiphol een bijdrage te leveren aan het reduceren van
het risico op aanvaringen tussen vogels en vliegtuigen. De integrale aanpak middels vier sporen was
nodig omdat afzonderlijke maatregelen weinig tot geen effect of draagvlak hebben als op het andere
spoor geen voortgang wordt geboekt. Hieronder zal ik kort op de afzonderlijke sporen ingaan.
De evaluatie
Inzet techniek
Schiphol heeft in samenwerking met het bedrijf Robin Radar gekozen voor een innovatieve aanpak om
detectieapparatuur te ontwikkelen die op termijn zorgt voor realtime informatie over vogels die een
risico vormen als zij het vliegpad van vliegtuigen tijdens de start en landing dreigen te kruisen. Tijdens de
implementatie is gebleken dat het op basis van de radarbeelden voorspellen van vliegpatronen tussen
rust- en foerageergebieden zeer complex is. De komende periode zal worden bezien hoe de informatie
van de radar middels een operationeel concept de operatie kan ondersteunen.
Voorts is bezien in hoeverre elektrogolven zouden kunnen bijdragen aan het weren van vogels. In de
Verenigde Staten zijn door de luchtmacht proeven gedaan met elektrogolven tegen vogels. Het
experiment is gestopt omdat er geen bewijs is gekomen dat deze straling helpt tegen vogelverjaging. De
luchtvaartsector heeft aangegeven geen vergelijkbaar gebruik van elektrogolven te kennen.
selectie uit brief staatssecretaris

In het Jaarverslag 2016 van de Royal Schiphol Group staat: "We hebben voorbereidingen getroffen om
in 2017 het vogeldetectiesysteem uit te breiden met drie radarstations. Daarmee krijgen we dekking
over de hele luchthaven." Gerapporteerd wordt dat het vogeldetectiesysteem veelvuldig is ingezet,
ook om te monitoren of andere maatregelen effect hebben.

Geschiedenis van deze vogelradar met achtergrondinformatie
Ik wil bij het volgende verhaal inzoomen op de geschiedenis van de genoemde vogelradar, in de markt
gezet door het bedrijf ROBIN Radar Systems.
De ornitholoog Luit Buurma geeft daarbij in kaders achtergrondinformatie over de inmiddels
opgebouwde kennis over de 'biologie van het luchtruim'.
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Onderzoek in het diepste geheim: het 'Meetgebouw'
Vaak denken mensen dat de radar is uitgevonden
in Engeland. Maar in veel landen werd al voor de
Tweede Wereldoorlog aan radar gewerkt. Zo ook
in Nederland [5].

Prof. Elias kwam al snel tot de conclusie dat de
geruchten over de dodende stralen niet op
realiteit konden berusten. Nepnieuws, zou je
vandaag de dag zeggen.

De principes van radar waren al lang bekend, al
sinds 1904 zelfs internationaal gepatenteerd
door de Duitser Christian Hülsmeyer. Maar pas
na de komst van verbeterde radiobuizen in de
loop van de jaren dertig van de vorige eeuw [6]
begon men in laboratoria – geïsoleerd in
verschillende landen – de mogelijkheden te
bestuderen van wat de Amerikanen vanaf 1941
'radar' zouden noemen (acroniem van Radio
Detection and Ranging). Het onderzoek gebeurde
in het diepste geheim, omdat men vrijwel alleen
militaire toepassingen zag.

De opdracht van de minister aan de commissie
ging echter verder dan alleen het onderzoek naar
de 'dodende straal': het doen van natuurkundig
onderzoek om 'de middelen voor de
landsverdediging' te verbeteren en de minister
van advies te dienen. Een jonge wetenschapper,
ir. J.L. van Soest, afgestudeerd aan de Technische
Hogeschool (TH) Delft, werd op 25 februari 1927
aangesteld om studie en onderzoek te leiden.

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

In 1924 (en later!) verschenen er berichten in de
dagbladen, dat er vooral in Duitsland
geheimzinnige ('dodende') stralen zouden zijn
waargenomen. Als je die straal op een vliegtuig
richtte dan stopte de motor en viel het vliegtuig
naar beneden, was de bewering. Op verzoek van
de volksvertegenwoordiging richtte de
toenmalige Minister van Oorlog in 1924 de
'Commissie voor Physische Strijdmiddelen' op,
voorzitter werd de Delftse hoogleraar
prof.jhr.dr. G.J. Elias.

Ir. J.L. van Soest
foto Museum Waalsdorp

Hiervoor moest een geschikte ruimte beschikbaar
komen. Dat werd een nieuw gebouw op het
militaire oefenterrein op de Vlakte van
Waalsdorp in de duinen (nabij het hedendaagse
TNO-gebouw).

Prof.jhr.dr. G.J. Elias
foto Museum Waalsdorp

Leden waren terzake kundige officieren van
verschillende militaire organisaties en
vertegenwoordigers van diverse wetenschappelijke disciplines.

Het 'Meetgebouw' in 1927 (originele zwart-wit foto).
foto Museum Waalsdorp
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Dit zogenoemde 'Meetgebouw' (de aard was
immers geheim) werd op 1 december 1927 in
gebruik genomen door Van Soest en zijn assistentinstrumentmaker P.D. de Groot.
In dit gebouwtje waren drie ruimten ter
beschikking van totaal 100 m2. Van Soest begon
daar met onderzoek van akoestische
luistertoestellen voor vliegtuigwaarneming in
gebruik bij de Kon. Landmacht en ontwikkelde een
eigen versie omdat de industriële toestellen
onoplosbare mankementen vertoonden. Het
luistertoestel 'Van Soest' was wel succesvol en
werd uiteindelijk door de industrie voor de
landmacht geproduceerd.

Prototype 3-assig luistertoestel 'Van Soest'.
foto Museum Waalsdorp

Door vogels naar de ontdekking van radar
Naast deze passieve, niet-elektronische detectie
gingen de onderzoekers aan de slag met radiozend-ontvangers. Daarmee zou de vuurleiding van
de veldartillerie ondersteund moeten worden;
fietsverkenners maakten namelijk nog gebruik van
draadtelefoons die moesten worden uitgelegd.
In 1934 studeerde jhr.ir. J.L.W.C. von Weiler af bij
prof. Elias en trad in dienst van het Laboratorium
voor Physische Strijdmiddelen.

Model van de draagbare zendontvanger op 1,2 m golflengte.
foto TNO, 50 jaar Physisch Laboratorium
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Zijn eerste opdracht was het ontwikkelen van
een draagbare zendontvanger op 1,2 m
golflengte in het UHF-gebied, bestemd voor
gebruik in de Koninklijke Landmacht. Hij deed
dat samen met ir. S. Gratema.
Staal (zie verderop) schrijft in zijn verhaal 'Hoe de
radar naar Hengelo kwam' over deze zendontvanger:
"Wanneer je met veldgeschut schiet op grote
afstanden, zeg 20 km, dan kun je op afstand niet
goed waarnemen of je de vijand wel raakt. Neem
echter een aangewezen vrijwilliger en stuur die
tot vlak bij de vijand. Als hij ziet dat je granaat
bijvoorbeeld 250 m rechts van de vijand
neerkomt, dan moet je geschut ongeveer een
graad naar links draaien. Die boodschap kun je
echter niet per post versturen. Wat je nodig hebt
is een walkie talkie.
Omstreeks 1930 kon je die apparaten niet in de
winkel kopen. Von Weiler en Gratama hebben
indertijd zo'n apparaat ontwikkeld. Een model is
te zien in het Techniekmuseum HEIM in Hengelo.
[….] Een man kon het gehele apparaat met de
benodigde accu's meenemen op z'n fiets. Er zijn
een redelijk aantal van deze apparaten
gefabriceerd."
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Gezien de nog weinig efficiënte buizen en andere
elektrische onderdelen was dat in die dagen een
moeilijke taak. Het bleek echter mogelijk deze
semi-optische golven nuttig voor telecommunicatie te gebruiken, temeer omdat het optische
karakter minder storend was dan verwacht.
Het leggen van een draadloze UHF-verbinding
tussen zender en ontvanger lukte het best bij
direct zicht. Toch ook op redelijk grote afstanden,
bijv. van 10 km bleek de afschermende werking
van obstakels in de transmissieweg niet al te erg.
Zo was het nog mogelijk om, aan de grens van
een in ruis bijna verdrinkend signaal,
communicatie te verzorgen tussen de
Wassenaarse duinen en Voorschoten ondanks
het boscomplex van Wassenaar daar tussenin.
Op een dag (het moet 1936 geweest zijn) hoorde
men bij deze proeven op de grens van de

werkingssfeer, enkele malen het zeer zwakke
signaal van de zender wisselend harder en
zachter, alsof er interferenties waren in de orde
van een seconde. Kraaien en meeuwen, vliegend
in de buurt van de ontvanger, leken de oorzaak te
zijn. Deze vogels reflecteerden dus de golven, en
verbeterden de ontvangst!
De volgende dag kreeg daarom een vliegtuig de
opdracht van Leiden naar Hoek van Holland, heen
en weer steeds over Waalsdorp te koersen. Het
interferentie-effect en de reflecties waren zeer
duidelijk. Kennelijk was er sprake van een
reflectie van de radiogolf tegen kraai, meeuw
resp. vliegtuig, waarbij de gereflecteerde golf met
de directe golf interfereerde in de ontvanger.

"Von Weiler en Gratema begonnen te werken aan
een methode om radiostralen te gebruiken om
vliegtuigen te ontdekken", schrijft Staal in zijn
verhaal.
"Met kunst en vliegwerk werd een zender gemaakt
die een korte zendpuls van enige micro-seconden
10.000 keer per seconde kon uitzenden.
De antenne was vrij groot, ca 3 bij 3 m en
opgebouwd uit dipolen voor een metalen gaaswerk.
Het resultaat was een kegelvormige stralen-bundel
van ongeveer 15 graden. Een vliegtuig in deze
stralenbundel kaatste de energie in alle richtingen
terug, dus ook in de richting van de antenne. Als
snel de zendantenne wordt omgeschakeld tot
ontvangantenne, kan de teruggekaatste energie
worden ontvangen. Door de tijd te meten tussen
uitzenden en ontvangen kan de afstand worden
bepaald.
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De uitgezonden impuls en de ontvangen impuls,
echo, werden zichtbaar gemaakt op een
kathodestraalbuis. Met een goniometer kon met
grote nauwkeurigheid het faseverschil worden
gemeten en de afstand worden bepaald.
In 1938 was het eerste laboratoriummodel volgens
dit principe gereed. Met behulp van fietspedalen
kon de antenne worden rondgedraaid. Via een
hefboom kon de elevatie met de hand worden
ingesteld.
Een verkleind model staat in de Signaal zaal van het
Techniekmuseum HEIM."
Schaalmodel van het 'electrisch luistertoestel',
de eerste Nederlandse radar.
foto TNO, 50 jaar Physisch Laboratorium
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Noot: HEIM heet tegenwoordig
Oyfo Techniekmuseum.
Bron: het verhaal van Staal
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De Duitse inval
Dat radar later ook van belang zou worden bij
het waarnemen en bestuderen van vogelbewegingen voor vele toepassingen [7], stond
toen niemand bij stil. Integendeel: het ging nu
om het detecteren en volgen van vliegtuigen.
Andere reflecties (clutter genoemd) vond men
maar storend en moesten zoveel mogelijk
worden onderdrukt.

Een van deze toestellen werd geïnstalleerd op de
Haagse Maliebaan, maar had geen kanonnen om
op de Duitse vliegtuigen te schieten …; frustrerend.
Von Weiler en zijn assistent Staal [9] weken via
Scheveningen uit naar Engeland, met medenemen
van de tekeningen.
Ook waren er twee toestellen (zonder fietspedalen
en gaasantenne) naar Engeland gebracht. Dat was
via IJmuiden met een Zwitsers schip.

De uitwerking van het idee van een elektrisch
luistertoestel (intussen ook 'electrische
afstandmeter' genoemd) in een proefmodel en
daarna een prototype vergde nog een paar jaar,
zoals in het kader hiervoor is beschreven [8].

Von Weiler en Staal werden ingelijfd bij de
Nederlandse Koninklijke Marine en geplaatst bij
het Laboratorium van de Engelse Marine, de
zogenoemde Admiralty Signal School (A.S.E.) te
Portsmouth.

Dat was eigenlijk de eerste radar van
Nederland, met alle elementen van een
moderne radar erin!

De Britten beschikten over een groot systeem voor
grondradar, maar waren zeer verbaasd en
ongelovig toen hen werd verteld dat in Nederland
een 'radar' was ontwikkeld. Speciaal de compacte
en gecombineerde zend- en ontvangantenne had
hun grote bewondering. De antennes van de
Britten bestonden uit grote vaste opstellingen van
tientallen meters lengte met een separate zenden ontvangantenne.

Het belang was in die dagen natuurlijk het
vroegtijdig kunnen opsporen van vijandelijke
vliegtuigen, dat aanvankelijk 'akoestisch'
gebeurde met alle beperkingen van dien.

Uiteindelijk namen de Britten de Nederlandse
technologie over [10].

Ir. Max Staal
foto De Ingenieur
03-03-1972 blz ET23

Medio 1939 werd ir. Max Staal als pas
afgestudeerd ingenieur toegevoegd aan de
groep van Von Weiler om zijn militaire dienstplicht te vervullen. Zo kwam hij in aanraking
met deze eerste Nederlandse radar. De
beslissing om 10 prototypes te maken was toen
al genomen. Staal moest de productie
organiseren, en hij deed dat voortvarend. Met
vereende inspanning waren op de dag van de
Duitse inval in Nederland vier toestellen gereed,
maar nog niet operationeel.

Zender en ontvanger van de Radarafstandsmeter,
met waarnemingsmiddelen.
foto 1975 LEOK Jubileumboek
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De torpedobootjager Hr.Ms. Isaac Sweers in 1941-42.
Het schip was voor zijn tijd uiterst modern uitgerust.
Het luchtdoelgeschut was zeer nauwkeurig want het was
volledig gestabiliseerd, voorzien van een eigen vuurleiding
en de allereerste Nederlandse artillerieradar. Het schip
werd in 1942 in de Middellandse Zee getorpedeerd.
foto Beeldbank NIMH Defensie tekst Wikipedia

Radarantenne type 289 van de torpedobootjager
Hr.Ms. Isaac Sweers (1941-42).
foto en tekst Beeldbank NIMH Defensie

onderzoekswerk op de HM Signal School voortgezet om de radar te vervolmaken. Onder meer
was dat op het gebied van de elektronische
oorlogvoering: anti-jamming-maatregelen in
radar. Staal hield zich later vooral bezig met
installatie op schepen.

De overgebrachte Nederlandse Radarafstandsmeter werd – als eerste operationele
radarsysteem – aan boord ingezet van de net
gereedgekomen Hr.Ms. Isaac Sweers.
Von Weiler en Staal hebben tijdens de oorlog hun

Het Meetgebouw wordt Physisch Laboratorium
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Het Meetgebouw werd in 1941 als Physisch
Laboratorium met inmiddels ruim 20
personeelsleden opgenomen in de PTTorganisatie en verhuisde in 1943 naar het
gebouw van de Centrale Werkplaats en het
Centrale Magazijn van de PTT aan de
Binckhorstlaan in Den Haag.

In de oorlogsperiode is zoveel mogelijk
geprobeerd werk voor de bezetter te mijden, wat
gedeeltelijk gelukt is. Clandestien werd gewerkt
aan een omroepzender (Herrijzend Nederland)
die na de Tweede Wereldoorlog in bedrijf kwam
en bediend werd door personeel van het
laboratorium.

Het Physisch Laboratorium in 1965 – schilderij door G. Mooij.
foto Museum Waalsdorp

In 1947 werd het Physisch Laboratorium (met Van Soest) opgenomen in de TNO-organisatie en
keerde terug naar de Vlakte van Waalsdorp. Daar werden de vooroorlogse activiteiten voor Defensie
voortgezet.

19

• KIEVIT WORDT ROBIN EN VLIEGT UIT

Het Laboratorium Elektronische Ontwikkelingen voor de Krijgsmacht
Von Weiler keerde in 1946 terug naar Nederland.

Prof.jhr.ir. Von Weiler
foto Museum Waalsdorp

Hij was marineofficier, wat mogelijk zijn
terugkomst naar het Physisch Laboratorium
blokkeerde. Hij zette toen zijn radar
ontwikkelings- en advieswerk voort als Hoofd van
de Afdeling Ontwikkeling en Test van de Marine
Radio Dienst in Oegstgeest. Deze Afdeling,
bestaande uit 25 man, werd in 1950 het
Laboratorium voor Elektronische Ontwikkelingen
(LEO). De Marine Radiodienst werd toen het
Marine Elektronisch Bedrijf (MEB, in 1978
uitgebreid tot MEOB, Marine Elektronisch en
Optisch Bedrijf).

Gebouw A van de Marine Radiodienst op het oude MEB.
Het LEO(K) was gehuisvest op de hele bovenste verdieping.
foto deboeg.nl/geschiedenis

In 1955 werden de werkzaamheden van het LEO
uitgebreid tot het terrein van de Koninklijke
Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht en werd
de naam veranderd in LEOK, Laboratorium voor
Elektronische Ontwikkelingen voor de
Krijgsmacht.

Het LEO was gericht op het invullen van de
onmiddellijke behoeften van de Koninklijke
Marine aan operationele apparatuur voor
radiocommunicatie en radar.

Het terrein van de Marinebedrijven Oegstgeest aan de Haarlemmerstraatweg (naast de A44) in de jaren '60-70.
Middenachter: het LEOK-gebouw, middenvoor: gebouw A. Linksvoor: toegangspoort tot het met ganzen bewaakte terrein.
foto Beeldbank eTNOs
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In 1958 betrok het Laboratorium een nieuw
gebouw waardoor onder andere ruimte
gecreëerd werd voor onderzoek op het gebied
van radar- en sonarsystemen en trainings- en
simulatie-apparatuur.

Terug naar 1946.
Naast zijn vele werkzaamheden en verplichtingen
nam Von Weiler in 1946 ook als buitengewoon
hoogleraar een onderwijstaak op zich bij de THDelft.
Het wetenschappelijk onderwijs moest namelijk
na de oorlog weer op gang gebracht worden. In
de oorlog hadden met name in de Verenigde
Staten en Engeland de ontwikkelingen op het
gebied van de zeer hoge frequenties een grote
vlucht genomen. Juist ingenieur Von Weiler zou
mee kunnen werken om de studenten vertrouwd
te maken met de moderne ontwikkelingen in de
elektrotechniek via het vak Elektronische
Navigatie, waarvan de microgolf-techniek een
heel belangrijk onderdeel uitmaakte.

Het nieuwe gebouw van het LEOK, gelegen achter op
het terrein van het ME(O)B in Oegstgeest.
foto Beeldbank eTNOs

In 1967 ging Von Weiler met pensioen en werd
hij opgevolgd door ir. F.J. van Hutten als directeur
van het LEOK.
In 1977 werd het LEOK vanuit Defensie naar TNO
overgebracht; de ruim 120 medewerkers konden
kiezen of ze defensieambtenaar bleven of TNOmedewerker werden.

Het gebouw voor Elektrotechniek van de Technische
Hogeschool aan de Kanaalweg 2B te Delft omstreeks 1960.
Rijksbouwmeester Jacobus van Lokhorst ontwierp het
monumentale gebouw in 1899. Omdat de afdeling
Natuurkunde met ernstig ruimtegebrek kampte, opende het
gebouw in 1904 als Laboratorium voor Physica en
Electrotechniek van de Polytechnische School. In 1930
verhuisde de afdeling Natuurkunde naar het Mijnbouwplein.
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In 1969 opende minister Veringa van Onderwijs en
Wetenschappen de iconische hoogbouw van Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) aan de Mekelweg.

De oude directeur Von Weiler en de nieuwe, Van Hutten
tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid van de overgang
van het LEOK naar TNO in 1977.
foto Beeldbank eTNOs
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Inmiddels is in 2019 het historische pand aan de Kanaalweg
door DP6 architectuurstudio uit Delft verbouwd.
De studentenhuisvestigingsorganisatie DUWO realiseerde er
kantoor-ruimte voor henzelf en 47 studentenwoningen in.
foto Beeldbank TU Delft
tekst Abel Streefland, universiteitshistoricus TU Delft
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Von Weiler en de eveneens hoogleraar geworden
Van Soest droegen allebei in sterke mate bij aan
de belangrijke rol die Nederland sindsdien in de
radarontwikkeling bleef spelen.
Ook na zijn pensioen in 1967 bleven de banden
met krijgsmacht en industrie behouden:
Von Weiler werd adviseur van de Kon. Marine en
van Hollandse Signaalapparaten. Ook heeft hij
nog jaren een actieve functie gehad als ondervoorzitter in het bestuur van de
Rijksverdedigingsorganisatie (RVO)-TNO [11].
Von Weiler heeft er in belangrijke mate toe
bijgedragen dat de radar sinds de jaren '50 van de
vorige eeuw niet meer 'iets bijzonders' was maar
een gevestigde techniek.

En hoe verging het ir. Max Staal verder?
Staal begeleidde de rest van de oorlog het
installeren van radar en aanverwante apparatuur
voor de Engelse en Nederlandse marine.
Begin 1947 kwam Staal terug naar Nederland. Hij
werd geplaatst bij de Marine Radiodienst in
Oegstgeest en heeft met een aantal deskundigen
onder leiding van Von Weiler meegeholpen aan
elektronische en elektrische projecten voor
moderne Nederlandse oorlogsschepen. Plannen
om alle drie onderdelen van de Nederlandse
krijgsmacht te voorzien van dezelfde zenders en
ontvangers mislukte echter helaas.
In oktober 1948 trad Staal als ingenieur in dienst
van de Hollandse Signaalapparatenfabriek
(SIGNAAL) in Hengelo, die samenwerkte met
Philips. Hij kreeg de opdracht om de radar te gaan
ontwikkelen als onderdeel van de vuurleiding, een
uitdaging. De Nederlandse marine wilde een
nieuwe moderne vloot opbouwen, en dat is zeker
gelukt.
Van 1961 tot 1978 was Staal technisch resp.
algemeen directeur van SIGNAAL.
Bronnen: het verhaal van Staal en Wikipedia
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Vijf glas-in-loodramen zijn weer terug op hun originele
locatie aan de Kanaalweg. Jarenlang hingen ze relatief
onzichtbaar voor de glasgevel in de entree van het gebouw
van de faculteit van Elektrotechniek, Wiskunde en
Informatica aan de Mekelweg.
De terugplaatsing boven de hoofdingang van het gebouw
aan de Kanaalweg in januari 2019 is het sluitstuk van het
opknappen van het oude gebouw voor studentenhuisvestingsorganisatie DUWO. Jan de Quack ontwierp in
1904 de ramen die vijf belangrijke technische pijlers
verbeeldden: kracht, beweging, warmte, licht en geluid.
foto Glasatelier Oud Rijswijk
tekst Abel Streefland, universiteitshistoricus TU Delft
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Voor vliegers een tweeledig probleem: bij de vliegbasis en 'en route'
Het vogelaanvaringsprobleem bij de Koninklijke
Luchtmacht is, omgerekend naar het aantal
vlieguren, vijf keer groter dan dat van de
luchtmacht van de Verenigde Staten van
Amerika, de USAF, en twee keer zo groot als dat
van de Westduitse Luftwaffe [12].
De simpele oorzaak is de extreme rijkdom aan
vogels in ons vlieggebied. Een groot oppervlak
waterrijke gebieden en zeer rijke cultuurgronden
bezorgen het luchtruim boven Nederland en de
Noord-Duitse laagvlakte veel kilo's vogelvlees per
kubieke kilometer.
Voor de luchtmacht betekent dit een
permanente verplichting van aanpassing van de
vliegoperaties. Ze doen dat door niet laag over
bepaalde pleisterplaatsen te vliegen om de
vogels niet op te jagen, en proberen situaties met
grote dichtheden te mijden. Vooral uit
eigenbelang, omwille van de vliegveiligheid.

De F-104 Starfighter -toestellen waren samen met de
NF-5 'het' luchtmacht-toestel in de jaren '60 en '70.
foto Defensie voorlichtingscentrum Min. van Defensie

Vogeltrek blijkt zich in golven voor te doen.
Daardoor is het in principe mogelijk om met een
beperkt aantal restricties een groot deel van de
'en route' vogelaanvaringen te voorkomen.
De beveiliging 'en route' is een volledig centrale
taak bij de Luchtmacht.
'Lokale' aanvaringen die optreden bij start en
landing is een probleem van andere orde. De
verantwoordelijkheid en werklast van de lokale
preventie ligt daarom bij de vliegbases.
Zoals we verderop zullen zien werd al in 1966
begonnen met vogeltrekwaarschuwingen.
Vanaf 1976 zijn op de meeste vliegbases fulltime
'vogelmannen' aangesteld die helpen om het
starten en landen van vliegtuigen zo veilig
mogelijk te maken. En door een slimme inrichting
van vliegvelden valt veel winst te behalen.

Vogelaanvaringen met schade 1958 t/m 1972
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Het totale aantal vlieguren per jaar is in de loop van de
jaren teruggelopen. Vergeleken met de jaren 1960 t/m
1965 werd gedurende de jaren 1977 t/m 1982 voor de
straalvliegtuigen een tweemaal zo hoge ratio
schadegevallen vastgesteld (12,6 per 10.000 vlieguren).
bron: Veilig Vliegen maart 1983 blz. 33
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Radarornithologie – gebruik van radar voor het bestuderen van vogels
Nederland heeft een lange geschiedenis van het
voorkomen van vogelaanvaringen. Al in de
vijftiger jaren begon men hiermee [13], toen
verschillende straaljagers door aanvaringen met
vogels verongelukten (grafiek op vorige bladzij).

NS "N" had in die tijd een operationele taak bij de
luchtverdediging in NAVO-verband [15]:
er zouden geen vijandelijke vliegtuigen ongezien
het luchtruim binnen kunnen dringen.

Bekende biologen als prof. Niko Tinbergen en
prof. Karel Voous slaagden erin om de
Nederlandse regering ervan te overtuigen dat het
probleem op een wetenschappelijke manier
moest worden aangepakt.

De radarposten ondersteunden de gevechtsleiding en detecteerden vijandelijke vliegtuigen
op grote afstand [16].

Toen de Canadezen, via de NAVO, met een
initiatief kwamen om vogelmigratie-dichtheden
te meten met behulp van radar, sloot de
luchtmacht zich daar direct bij aan [14].
Al in 1964 werd het technische scherm van de
ER 438-rondzoekradar benut van het toenmalige
Navigatiestation Noord-Holland (NS "N"), gelegen
op het militaire Deibelkamp te Den Helder.

Rondzoekradar ER 438 op het Deibelkamp,
Navigatiestation Noord-Holland te Den Helder.
foto en tekst NIMH-Beeldbank Defensie

Navigatiestation Noord-Holland (NS "N")
Opgericht op 15 november 1950 en was toen uitgerust met
mobiele radar, types AMES Type 13, 14 en 15.
De OPS-bunker was vanaf september 1956 beschikbaar.
Later volgden de vaste radars van de typen AN/TPS10D,
AN/FPS-8, meerdere SGR109's en SGR110.
In 1961 nog een ER 438-radar.
Vanaf 12 maart 1976 nam de MPR-radar in Wier (Fr.)
de waarnemingstaken over.
tekst www.forten.info/catalogus/ko-luchtmacht/lijst-3.htm
foto NIMH-Beeldbank Defensie
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Z.K.H. Prins Bernhard bezoekt ter afsluiting van zijn
werkbezoek aan de Koninklijke Marine Den Helder,
op 2 april 1971 het Navigatiestation Noord-Holland om
zich op de hoogte te stellen van veranderingen in de
werkwijze en taken van het NSN. Hij woonde een
demonstratie bij in de OFTT-interceptie-cabine.
foto en verbeterde tekst van NIMH-Beeldbank Defensie
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Daarom mocht er door de operators niets aan de
operationele instellingen van de radar veranderd
worden: liefst dus met onderdrukking van
ongewenste reflecties (ook van vogels), zodat
vliegtuigen goed gezien konden worden en geen
wijziging van de elevatiestand.

Het filmen van radarschermen werd gedaan
volgens een in Canada voor het eerst toegepaste
methode. Door het eens in de minuut vastleggen
van een volledige omwenteling van de antenne
en het vervolgens op normale snelheid afdraaien
van deze 'time lapse'-film krijgt men een prachtig
beeld van het proces van de vogeltrek; in één
De vogeltrekinformatie werd op twee manieren
minuut ziet men alle vogelbewegingen van een
vastgelegd, namelijk via tijdfoto's en met behulp
etmaal versneld passeren. De films maakten
van filmcamera's. De tijdfoto's werden vastgelegd
overduidelijk dat de meeste 'clutter' (naast de
met een polaroidcamera. Daarop was de
duidelijk herkenbare buienecho's) uit vogelecho's
vogeltrekdichtheid en een patroon van alle
bestaat. "Het project uit de zestiger jaren is
luchtlagen samen (met uitzondering van de
helaas een te vroege dood gestorven omdat het
onderste) zichtbaar. Het resultaat werd op het
optimaal instellen van de radar voor de film
oog vergeleken met een fotoreeks van
(vooral een elevatiekwestie) strijdig was met het
voorbeeldfoto's, gerangschikt van geen trek tot
normale gebruik", aldus schrijft Buurma in zijn
maximale treksterkte volgens de internationale
artikel in Veilig Vliegen van maart 1983.
schaal van 0 tot en met 8. Op grond daarvan
werden vogeltrekwaarschuwingen gegeven.

Opdracht voor verbetering van de vogelintensiteitsregistratie
Aan het eind van de zestiger jaren ontwikkelde
ing. Im(manuel) Tengeler van het LEOK [17] samen
met enkele Canadezen ideeën voor een
elektronisch vogeltrekregistratieapparaat.
Dit resulteerde in 1971 tot de opdracht van het
Directoraat Materieel van de Kon. Luchtmacht
(DMKLu) aan het LEOK onder de verzameltitel
'Registreren van de vogelintensiteit met behulp
van radar' (project A71/KLu/032)
waarvan Tengeler – wetenschappelijk
medewerker van de Radargroep van het LEOK
onder leiding van ir. Geert H. Heebels – de
projectleider werd.
Het eerste doel van de opdracht was om na te
gaan in hoeverre de ER 438-radar (of een andere
radar) op het Navigatiestation Noord te Den
Helder kon worden verbeterd, zodat een
betrouwbare vogelintensiteitsregistratie zou
worden gewaarborgd.
uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

De omschrijving was als volgt:

doorgegeven van gebieden met sterke vogelconcentraties. Deze meldingen worden verkregen
door middel van radarwaarnemingen in Nederland
met behulp van de ER 438-radar te Den Helder. Door
het maken van lang belichte foto's van het
radarscherm kunnen vogelconcentraties worden
onderscheiden van landclutter en andere objecten.
Aan dit systeem zijn grote nadelen verbonden, o.a.:
•

de radar is niet voldoende beschikbaar voor dit
doel;

•

de operationele instellingen wijken sterk af van
die welke nodig zijn voor de vogelwaarnemingen.

Dit geldt zowel voor de radar als voor de beeldkast.
Het eerste deel van de opdracht is daarom te
onderzoeken of een andere beschikbare radar voor
dit doel kan worden ingezet. Het tweede deel houdt
in het onderzoeken van andere systemen dan
fotografische, om te komen tot een meer éénduidige
intensiteitsschaal voor de vogeldichtheid, mede
gezien in internationaal verband.

Het tweede doel was het verstrekken van
adviezen inzake alternatieve systemen.
En als derde doel moest het LEOK (dus Tengeler)
contacten in internationaal verband met het
European Bird Strike Committee (BSCE) [18] gaan
onderhouden.

Om het risico van vliegtuigaanvaringen met vogels zo
klein mogelijk te houden worden regelmatig
waarschuwingen naar diverse vliegtuigbases

25

• KIEVIT WORDT ROBIN EN VLIEGT UIT

Werkzaamheden van het LEOK tot en met 1974
In de jaarverslagen van het LEOK is te lezen dat
Tengeler begon met een vergelijkend onderzoek
tussen de twee radars die in Den Helder stonden,
om te zien hoe geschikt ze zouden zijn voor het
registreren van de vogeldichtheid.
Dat waren de 2-dimensionale rondzoekradar
ER 438 van het Franse Thomson C.S.F. en de
hoogtemeetradar SGR-109 van Hollandse Signaal.
De hoogtemeetradar bleek echter niet geschikt
voor dit doel. En naast de ER 438 was er helaas
geen andere radar beschikbaar.
Tijdens de BSCE-conferentie van juni 1971 te
Kopenhagen werd besloten om een Radar
Working Group op te richten die de
radartechnische aspecten van vogelregistratie in
internationaal verband verder zou kunnen
bestuderen. Van die werkgroep werd Tengeler
lid. Hij presenteerde in de eerste bijeenkomst van
die groep een ontwerp van het LEOK van een
elektronisch waarschuwingssysteem voor het
bepalen van de vogeldichtheid.
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De vertegenwoordigers van België, Engeland en
Canada gaven hierop commentaar en van de
Belgische technici kreeg hij nuttige aanvullende
informatie.
Vervolgens definieerde Tengeler in 1973 de
begrippen vogelintensiteit en vogeldichtheid en
deed hij voorstellen om te komen tot een
internationale schaal hiervoor, onafhankelijk van
het gebruikte type radar of de opstellingsplaats.
Ook deed hij onderzoek naar de bruikbaarheid
van een MPR-radar voor vogelregistratie.
Echter blijkt de toenmalige Chef Luchtmachtstaf
hier niet op in te gaan… [19].
Na 1973 zien we uit de verslagen dat er niet meer
assistentie door de luchtmacht wordt gevraagd.
Het project wordt in gezamenlijk overleg
'voorlopig' van het LEOK-programma afgevoerd….
….Wel werden in het buitenland systemen
ontwikkeld (Canada, Denemarken).
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Luchtruim-biologie: inzicht in het proces van vogeltrek
Aangezien er een duidelijke correlatie bestaat
tussen vogeltrek en de perioden van het jaar
waarin de luchtmacht het meeste schade lijdt ten
gevolge van vogelaanvaringen, was het van groot
belang dat er meer inzicht zou worden verkregen
in het verschijnsel vogeltrek – in de eerste plaats
in de Nederlandse situatie.

Van vogels die men niet zag trekken dacht men dat
die een winterslaap hielden, zich terugtrokken in
de modder of zelfs van gedaante verwisselden.
Achteraf blijkt het menselijk oog te hebben
gewerkt als misleidende factor bij het zich maken
van een juiste voorstelling van aspecten als
vlieghoogte, afgelegde afstanden en massaliteit
van de trek. Onderzoek naar vogeltrek
Historisch gezien zijn er duidelijk enkele fasen te
ontwikkelde zich langzamerhand:
onderscheiden in de ontwikkeling van het inzicht
dat men had in het proces van de vogeltrek. • tellingen: reconstructies direct uit
Daarbij speelden de ter beschikking staande
veldwaarnemingen
registratie-methoden een doorslaggevende rol.
• ringonderzoek: indirecte analyses op grond
Vanzelfsprekend is het oog het oudste hulpmiddel
van terugmeldingen van geringde vogels
bij het vaststellen van het migratiefenomeen.
• radaronderzoek zonder hoogte: patroonReeds in de grijze oudheid maakte de Griekse
analyse op grond van films van
dichter Homerus melding van spectaculaire trek
rondzoekradarschermen
van kraanvogels die 'hoog langs de hemel
voortschuiven in krijgsformatie', onderweg naar • hoogtemetingen met radar: gedetailleerde
het zuiden (aldus Ilias).
studies met behulp van een doelvolgradar.
Luchtruim-biologie
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Het memorandum van Buurma uit 1975
Het trekverschijnsel was te complex om in korte
tijd te analyseren. Omdat er bovendien geen vast
personeel voor de vogelproblematiek
beschikbaar was, raakte de zaak in het slop.
Mede daarom was het halverwege de zeventiger
jaren niet eenvoudig de vogeltrekregistratie
nieuw leven in te blazen.

Daar merkt hij dat er nog 'een wereld te winnen'
is bij het verbeteren van de vliegveiligheid in het
opzicht van vogelaanvaringen.

De belangstelling van de luchtmacht voor het
thema vogelaanvaringen is sinds 1975 weer
toegenomen [20] [21]. Dat is vooral mede dankzij de
inzet geweest van drs. Luit S. Buurma,
ornitholoog. In 1974 studeert Buurma af aan de
VU in Amsterdam en wordt voor de vervulling
van zijn dienstplicht geplaatst op de Luchtmachtstaf op de afdeling Luchtmacht Bedrijfsveiligheid.

Hij beschrijft dit in een gedegen memorandum
(eigenlijk een voorstel voor een beleidsplan) [22].
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Hij besteedt zijn diensttijd vooral aan het verder
grondig analyseren van de vele aspecten van dit
probleem.

Daarin constateert hij dat het dringend nodig is
om wat te doen aan de sinds 1970
verontrustende toename van de schade en
risico's bij de luchtmacht door vogelaanvaringen
(zie ook de grafiek aan het begin van het vorige
hoofdstuk).

• KIEVIT WORDT ROBIN EN VLIEGT UIT
Met als gevolg een afkalvingsproces van het
pakket preventie-projecten en een groeiend,
wijdverbreid ongeloof in de mogelijkheden
hierbij. Ook nam de luchtmacht in de winter van
1973/74 het besluit om de nieuwe Medium
Power Radar (MPR) van Radarpost Noord (RPN)
in Wier in Noord-Friesland niet geschikt te maken
voor vogelwaarnemingen, omdat gevreesd werd
dat dit de operation zou hinderen.
Begin 1976 sloot het station Den Helder. Toen
moest Buurma (die inmiddels na zijn militaire
diensttijd in vaste burgerdienst zou komen) voor
de normale trekwaarschuwingen gebruik maken
van GCA-rondzoekradars (vooral Ypenburg en
Valkenburg), aangevuld met meteo-gegevens en
kennis uit de vogeltrekliteratuur.

Uiteindelijk lukte het Buurma toch om
voorzieningen op de radar in Wier aan te laten
brengen die geen operationele hinder
opleverden voor de hoofdgebruikers in NieuwMilligen. Deze nieuwe MPR-radar is een
rondzoekradar met twaalf antennebundels
waarvan de onderste twee de vogelluchtlagen
goed kunnen monitoren. Met die twee bundels
zouden dus ook (in beperkte mate) hoogtes
kunnen worden bepaald.
Bij voorbaat werd vastgesteld dat het streven
erop gericht moest zijn een elektronisch
vogeltrekregistratiesysteem van de grond te
krijgen. "Immers, als het oog in staat is na enige
ervaring echo's als vogelecho's te herkennen, dan
zou die eigenschap in een automatisch systeem te
vatten moeten zijn", aldus Buurma.

De militaire ARES 3D gevechtleidingsradar in Wier is een Medium Power Radar en staat opgesteld in een beschermende
radome (radarkoepel). Deze radar van 15 m breed kan een gans op 120 km afstand detecteren. De MPR-radar van Wier
wordt in 2018 vervangen; die van Nieuw-Milligen in 2020 (schrijft de Leeuwarder Courant op 7 sept. 2015).
foto's NIMH Beeldbank Defensie berekening detectie-afstand Tengeler LEOK

Luchtruim-biologie: radarexperiment met L4/5 bij Hoek van Holland

In de herfst van 1976 kon van de mobiele
doelvolgradar L4/5 van de Kon. Landmacht gebruik
worden gemaakt. Directe aanleiding voor het
onderzoek was een verzoek van de Provincie ZuidHolland om adviezen over de vogeltrekprocessen
in het Waterweggebied. Op het uiterste punt van
de Maasvlakte was een energiecentrale verrezen.
De plannen om daarheen hoogspanningsleidingen
aan te leggen, oogstten destijds veel protesten.
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Men meende dat de trekvogels – die daar de
oversteek naar Engeland of Frankrijk wagen – zich
in groten getale tegen deze kabels te pletter
zouden vliegen. Aangezien een onderzoek over
het vogeltrekproces ook voor de luchtmacht
bijzonder leerzaam zou zijn, gaf de Luchtmachtstaf
toestemming daar aan de slag te gaan en werd een
mobiele radarinstallatie ter beschikking gesteld.
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Met de radar van NSN in Den Helder, inmiddels
opgeheven, konden we al sinds de jaren '60 het
hele proces van de vogeltrek over Nederland zien.
Maar niet de hoogte-opbouw, terwijl ook niet de
grootte van de trekvogels kon worden vastgesteld.
De kleinste soorten werden waarschijnlijk gemist.
We wilden graag weten wat de verschillen waren
tussen de vogels die overdag en 's nachts trekken.
De hoogspanningskabels vormen een V-vormige
fuik. De provincie toonde zich bereid om de fuik
open te maken door dat deel ondergronds te
brengen, als inderdaad mocht blijken dat het
aantal kabelslachtoffers zorgwekkend groot is.
Maar dat zou tientallen miljoenen guldens extra
kosten, want het gaat om kabels van 380.000 volt,
die ondergronds gekoeld moeten worden.

Uit het onderzoek bleek echter dat het aantal
dood gevonden vogels niet veel hoger is dan het
landelijk gemiddelde.
De miljoenen zouden dus beter besteed kunnen
worden; voor de natuurbescherming een prettige
conclusie. Het feit dat men zo bang was voor
tienduizenden dode vogels, wijst er wel op dat men
geen goed beeld had van het proces van vogeltrek.
Vanzelfsprekend blijven al die kabels elders in de
lucht wel een groot probleem. Landelijk vliegen
zich jaarlijks zo'n 1 á 2 miljoen vogels te pletter
tegen die draden……..

Luchtruim-biologie

Van polaroid foto's naar elektronisch tellen: systeem KIEVIT
"Uit overleg tussen de LEOK-medewerkers
Tengeler, Boekhorst en De Jong en de luchtmachtcollega's Kapt Van de Broeke, Kapt Van der Hoff
en de schrijver van dit artikel is via enkele forse
wijzigingen van het prototype uiteindelijk KIEVIT
in de huidige vorm ontstaan", aldus Buurma in
Veilig Vliegen van maart 1983.
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Op deze manier beschrijft Buurma de overgang
'van polaroidfoto's naar elektronisch tellen' [23].
Buurma had tijdens zijn diensttijd al kennis
gemaakt met Tengeler tijdens een van de
conferenties van de BSCE, en van het een kwam
het ander. Er werd uitvoerig overleg gepleegd
met de Denen over het systeem FAUST dat zij
inmiddels hadden gebouwd en vervolgens een
werkbezoek gebracht aan de Deense luchtmacht
op 14 en 15 december 1975 om het systeem te
bekijken. Faust was namelijk een elektronisch
telsysteem voor het bepalen van vogelintensiteit
en werkte o.a. samen met de MPR-radar in
Stensved in Zuidelijk Shaelland. Het maakte
onder meer gebruik van het ruwe video van de
logaritmische ontvanger van (naar keuze) een van
de twee antennebundels. De daarvoor
noodzakelijke aftakkingen beïnvloedden de
operationele en technische eigenschappen van
de radar op geen enkele wijze.
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Titelblad van de specificatie van
het vogeltreksysteem KIEVIT (LEOK, 24-8-1977).
archief TNO DenV

• KIEVIT WORDT ROBIN EN VLIEGT UIT
De Denen vonden het Faustsysteem "een
belangrijke verbetering met betrekking tot de
snelheid en nauwkeurigheid van de
vogelwaarschuwingen. De menselijke factor bij
het beoordelen van lang belichte polaroid foto's is
geëlimineerd."
Het systeem was zo goedkoop mogelijk
uitgevoerd en had daardoor enkele beperkingen.
Desondanks "heeft de Deense luchtmacht door
het geven van twee-urige vogelwaarschuwingen
met dit systeem het jaarlijkse schadebedrag,
veroorzaakt door vogels, tot de helft kunnen
reduceren."

Als een foto van de KIEVIT-kast
beschikbaar komt zal die op deze
plaats in een volgende (elektronische)
uitgave worden opgenomen.

In 1977 kon een opdracht aan het LEOK worden
gegeven om een FAUST-achtig systeem met
enkele verbeteringen en aanpassingen te
bouwen. Begin 1978 kwam het plan gereed en
werd besloten tot gefaseerde invoer van het
inmiddels KIEVIT (Kast met Integrale
Elektronische Vogeltrek Intensiteits Tellers)
gedoopte apparaat.
Zeer bewust bepleitte Buurma opnieuw timelapse filmische registratie, dit keer geïntegreerd
met de elektronische telvensters (zie verderop).
Voor hem was de crux het beter begrijpen van de
vogeltrek enerzijds en de anomalieën van de
radartechniek anderzijds. Juist omdat KIEVIT net
boven het ruisniveau werkte kon de verbinding
worden gelegd tussen twee deels onbekende
werelden:
die van de vogelmigratie en die van de complexe
interacties van radarbundels, de topografie en
het weer. In het LB-kader 'Inzicht in vogelgedrag'
in het volgende hoofdstuk wordt dit nader
toegelicht.

vogelvideo als de displays van KIEVIT vastgelegd.
Nadat ook de belangrijke vogeltrekmaand maart
van 1979 voorbij was (met enkele dagen zeer
hevige vogeltrek) konden enkele uitspraken
worden gedaan over het functioneren van het
systeem.
Het bleek dat het systeem zich nog niet leende
voor operationeel gebruik, want er waren
essentiële functies die niet aan de gestelde eisen
voldeden.

Onder meer was het discriminerend vermogen
van het systeem tussen vogelecho's en wolken,
KIEVIT had tot doel de vogeltrek te bepalen in
regen en grondecho's onvoldoende. Ook bleek
een vijftal 'telvensters': gebieden rond de radar
het vliegpatroon overdag en 's nachts erg van
en in twee boven elkaar gelegen antennebundels. elkaar te verschillen. Daarom werden enkele
Hiervan werd elektronisch een dichtheidscijfer
voorzieningen aangebracht ten aanzien van de
afgeleid volgens internationale normen.
alarmering. En terwijl de metingen gewoon
Overschrijdt dit cijfer een grenswaarde, dan zou
doorgingen met het definitieve systeem, werd
voor dat gebied een vliegverbod afgekondigd
overlegd over de eisen die moesten worden
worden (NB ingrijpend voor operations!).
gesteld aan verbeteringen van KIEVIT-nieuwe
stijl:
In oktober 1978 werd het experimentele KIEVITsysteem aangesloten op RPN van de luchtmacht. op het LEOK KIEVIT A genoemd,
bij de luchtmacht KIEVIT 2.
Vanaf het eind van die maand werden zowel het
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Aanvankelijk begon KIEVIT A in 1981 als
studieproject met als doel:
een verbeterde betrouwbaarheid van de
vogeltrekwaarnemingen met KIEVIT, vooral door het
verminderen van de false alarms ten gevolge van
atmosferische storingen.

Het karakter van de werkzaamheden op het LEOK
kwam hierbij te liggen op het terrein van de
beeldverwerking. Daarom werd het project
KIEVIT A overgedragen aan de Computergroep
van ir. Wim G. de Jong. Projectleider werd
drs. M.W. (Pim) Ockeloen, wis- en natuurkundige.
De Radargroep en Tengeler bleven natuurlijk
stand-by om zo nodig assistentie te verlenen.
Ockeloen analyseerde de methode van de
vogelintensiteit-telling zoals in KIEVIT toegepast
en kon de geconstateerde tekortkomingen
verklaren:

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

"Het tellen van vogelecho's in een clutter-vrij
radarbeeld vormt totaal geen probleem; dan
hoeft er geen filter gebruikt te worden. Maar
zodra ook clutter in het beeld verschijnt is een
vorm van filtering noodzakelijk. Hiermee gaat ook
een deel van de vogelecho's verloren terwijl de
clutter niet volledig verwijderd kan worden. Hoe
sterker de clutteronderdrukking en/of hoe groter
de vogeldichtheid, hoe groter ook het verlies aan
vogelecho's is."
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Om toch een alarmering te krijgen bij grote
vogeldichtheid moet de alarmgrens vrij laag
worden gelegd. Dit geeft echter een grote kans
op loos alarm. Het onderdrukken van clutter
maakt de vogeltelling dus onbetrouwbaar [24].
"Reeds bij geringe vogeldichtheid en clutteronderdrukking levert KIEVIT geen eenduidig
resultaat meer."
KIEVIT gebruikt ééndimensionale filters. "Door
introductie van twee-dimensionale filters is een
sterke verbetering te bereiken", adviseert
Ockeloen. Bij een grotere clutteronderdrukking is
een nauwkeuriger vogeltelling mogelijk dan bij
KIEVIT.
Van de onderzochte methoden concludeert de
studie, dat de 'clustermethode' de voorkeur
heeft: die bekijkt de verschillende resolutiecellen
van een echo als een geheel. Het hangt dan van
de grootte van de echo en de omgeving af of dit
als vogelecho wordt geteld.

Dit moment moet worden gezien als de geboorte
van ROBIN, die zal worden beschreven in het
volgende hoofdstuk:
KIEVIT wordt ROBIN

• KIEVIT WORDT ROBIN EN VLIEGT UIT

Filtering en tracking toegelicht
Ockeloen was graag bereid om het proces van filtering en tracking hier in het kort nader toe te lichten.

Filtering en tracking
Om tot een automatische beoordeling van de De gedetecteerde echo’s worden voor verdere
vogeldichtheid te komen moet er nogal wat verwerking opgeslagen als positie van het
gebeuren!
zwaartepunt in rechthoekige coördinaten plus de
gesommeerde signaalsterkte (massa genoemd).
Ten eerste is de sterkte van de echo’s
afstandsafhankelijk. Dit verloop is ook nog Ten derde: willen we tracks opbouwen van echo’s
verschillend voor objecten van verschillende dan ontstaat er een probleem als de afstand tussen
grootte. Bij grote objecten wordt met toenemende buren kleiner wordt dan de afgelegde afstand in
afstand steeds een groter deel ervan door de een omwenteling van de antenne. Welke echo past
radarbundel belicht.
het best in een mogelijke track?
Ten tweede is het radarsignaal verstoord door ruis, Echo’s op zich leveren nog geen informatie over
echo’s van vaste objecten en regenbuien.
richting en snelheid. Daarvoor moeten paren uit
volgende beelden gevormd worden die aan een
Bovendien gaan echo’s bij grote dichtheid
maximum en minimum vliegafstand voldoen.
samenvloeien door het beperkt oplossend
Samen met het tijdverschil levert dat een
vermogen van de radar, afhankelijk van de
snelheidsvector op.
radareigenschappen.
Vervolgens zoekt een backtracking-algoritme naar
Ruis is herkenbaar aan kleine spikkels die
reeksen echo’s die qua massa en snelheidsvector
willekeurig van plaats veranderen.
bij elkaar passen. Verondersteld wordt dat de
Vaste objecten zijn eenvoudig te verwijderen vogels niet plotseling van koers veranderen
doordat ze elke antenne-omwenteling weer hetgeen bij dichte trek over grote afstanden het
terugkomen op dezelfde plaats.
geval zal zijn. Los van de trackopbouw worden zo
Regenecho’s verplaatsen zich door de wind, maar ook echo’s uitgefilterd die random optreden en te
door de omvang is er een overlap van omwenteling snel of te langzaam bewegen, zoals van vliegtuigen.
tot omwenteling waardoor het meeste verwijderd
kan worden. De randen die vaak een ruisachtig
karakter hebben kunnen echter in eerste instantie
nog als vogels gezien worden.
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Bij de selectie van snelheidsvectoren in een
tweede slag kan rekening worden gehouden met
de al eerder bepaalde clusters van vectoren in het
snelheidsdomein waardoor de dominante trek
bevoordeeld kan worden en toevallige valse tracks
verdwijnen.
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1983: verlegging laagvliegroute 10A

Radarfoto van Radarpost Noord (Wier)
met de vijf telvensters.

Laagvliegroute 10A
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"Een goed voorbeeld van een maatregel die
interferentie van laagvliegende jets en bepaalde
lokale vogelbewegingen kan verminderen, is de
recente verlegging van linkroute (laagvliegroute)
10A", schrijft Buurma in een van zijn verhalen in het
blad Veilig Vliegen [25].
Op deze route boven de noordelijke provincies en de
oostelijke Waddenzee (zie kaart) kun je als vlieger
nogal wat vogels tegenkomen. Op de RPN-radarfilms
is – afgezien van de normale vogeldrukte in het
Waddengebied – ook nog een ander vogelfenomeen
ontdekt dat tot dan toe geheel onbekend was. Het
betreft een enorme stroom vette vogelecho's tussen
Beilen en het Lauwersmeer (zie radarfoto – een
afdruk van één 16 mm filmbeeldje genomen op
8 maart 1980 om 13.30 te RPN). Elke middag is deze
soms zeer smalle, soms wat breder uitwaaierende
stroom op het radarscherm te zien.
Enkele visuele waarnemingen ter plaatse maakten
spoedig duidelijk dat we hier te maken hebben met
een luchtbrug van zilvermeeuwen. Deze 1,1 kg zware
vogels plegen bij het krieken van de dageraad uit het
Waddengebied naar de VAM-compost-
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terreinen onder Beilen te vliegen. Op het
vuilnisbeltcomplex vinden ze in korte tijd
veel voedsel hetgeen de 2x65 km lange trip
kennelijk meer dan rendabel maakt.
Al tegen het middaguur begint de retourvlucht. "De gestage stroom terug naar het
Lauwersmeer kan de hele middag duren en
vormt een reëel gevaar voor laagvliegende
jets, zoals onlangs nog bleek toen een F-16
ten oosten van Drachten een forse klap van
een zilvermeeuw opliep."
De afdeling Luchtmacht Bedrijfsveiligheid
diende dan ook al in 1979 een wijzigingsvoorstel in, dat na de gebruikelijke lange weg
langs overlegstructuren in 1983 werd
geaccepteerd.
"Dat het vliegen òm in plaats van óver het
Lauwersmeer en de oostelijke Waddenzee
niet alleen de vliegveiligheid bevordert maar
ook de rust van de vogels ten goede komt,
doet uiteraard ook de KLu genoegen", aldus
Buurma.

• KIEVIT WORDT ROBIN EN VLIEGT UIT

Luchtruim-biologie: inzicht in de hoogteverdeling van de vogeltrek

Hoogteverdeling van de vogeltrek het etmaal rond
Weergegeven is het gemiddeld aantal
vogels/vogelgroepen dat per tijdseenheid door
een (radarscan-)vlak haaks op de trekstroom
vloog.

Merk op dat 's nachts veel hoger wordt gevlogen
dan overdag. Maar dat overdag de meeste trek
zich concentreert in de onderste 100 meter.

De metingen werden verricht met een Flycatcher
van 9 tot 18 oktober 1985 op Vliegbasis De Peel.
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Bovendien vliegen de vogels overdag overwegend
in hechte groepen terwijl de meeste soorten
's nachts alleen trekken.
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Hoe hoog gaan zij en hoe laag gaan wij
Het menselijk oog is een wonderlijk 'apparaat'. Een
betere aanduiding is een 'levend systeem'. Tal van
dirty details hebben we nog niet in de knip. Wat
leven is zullen we nooit precies weten, want ook
ons weten is onderdeel van een levend systeem
waarvan het bovendien afhankelijk is. En waartoe
het geroepen is om het proberen te begrijpen.

Natuurlijk kun je, als je de vogel eenmaal beet
hebt, hem nog veel verder volgen. Maar acquisitie
en tracking zitten bij de mens en de doelvolgradar
anders in elkaar. Daar zit in beide gevallen een
evolutie achter waarin lasten en lusten werden
afgewogen. Bij al die verschillende vogelsoorten
zal dat ook het geval zijn, belangrijk om te weten
wanneer je vanuit je vliegtuig vogels die je vliegpad
Oei, dat klinkt behoorlijk filosofisch! Maar dat
kruisen op je komst opmerkzaam wilt maken…
overkomt je als veldbioloog als je naar vogeltrek
kijkt en denkt: wat zie ik eigenlijk? Je tuurt het Dankzij ons vlakke land en de positie van de radar
zwerk af en ontwaart plots een stipje bij de rand ten opzichte van voorgelegen dekking (horizonvan een wolk. In de blauwe lucht had je het niet afscherming) lukte het op de Peel de radar zeer
opgemerkt. En goede kans dat je het weer kwijt laag te laten kijken en goede overlap met de
bent wanneer het omsloten is door het egaal wit vogelaars te bereiken.
van de wolk. Je ogen stelden scherp op de
Het resultaat staat in de figuur op de vorige pagina.
wolkenrand en daardoor werd de kans groter om
de zeer hoog vliegende roofvogel op te merken. Het toont de gecorrigeerde verticale scans van de
Sterker, de focus op de Buizerd maakte achter het Flycatcher gemiddeld over 9 dagen waarbinnen
oog een herkenningscircuit actief dat vervolgens één meerdaagse grote vogeltrekgolf passeerde van
NO naar ZW.
kon bogen op ervaring: inderdaad een Buizerd.
Omdat vogels kijken een wijdverspreide hobby is
ligt het voor de hand om de vogelaars te bewegen
hun tellingen zo uit te voeren dat ze niet alleen
nieuwsgierigheid bevredigen maar ook helpen bij
het oplossen van het probleem van de
vogelaanvaringen. Dat lukt alleen als we de
tellingen kunnen ijken aan de metingen van de
radar.

De gegevens zijn gegroepeerd in diagrammen van
2 uur elk. Opmerkelijk is het duidelijke verschil
tussen de hoge nachtelijke trek (links) en de trek
overdag op veel lagere hoogte (rechts).

De luchtmacht heeft daarom een Flycatcher
doelvolgradar geschikt gemaakt om vogels
driedimensionaal te registreren. De vogelaars, ook
gefascineerd geraakt, waren bereid om hun
telwijze en telresultaten te vergelijken met de
radarregistraties. In 1983 deden we dat bij
Vliegbasis Twente en in 1985 op Vliegbasis de Peel.

Overdag vliegen ze, ook blijkens de vogelaarwaarnemingen, zeer frequent in dichte groepjes. In
totaal bleek er sprake van één doorgaande
trekstroom.

Het lijkt dat er ’s nachts veel meer vogels vliegen,
maar dankzij een warmtebeeldcamera gekoppeld
aan de trackantenne van de radar weten we dat de
meeste vogels ’s nachts solitair vliegen.

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

Zeer opmerkelijk is dat de vogels ’s nachts de
onderste luchtlaag mijden, daar waar ze overdag
juist graag vliegen. Een afweging van het benutten
We ontdekten dat vogels boven 50 meter al voor (of ontwijken) van de wind en het mijden van
een flink deel niet meer door het oog werden obstakels!
opgepikt.
Luchtruim-biologie
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Verdere studie naar vogelbewegingen nodig en nu mogelijk
Het is duidelijk dat door de toegenomen
operationele behoefte aan 'low level training'
(lager laagvliegen en sneller laagvliegen) met
toegenomen vogelaanvaringen verdere studie
van niet alleen het vogeltelsysteem maar ook
verbetering van de kennis van het vogelgedrag
noodzakelijk is.

De gebruikte rondzoekradar heeft ook zijn
beperkingen. Alleen de vogels uit de hogere
luchtlagen zijn er mee te detecteren. De vogels
die op trek zijn vliegen hoger en zijn daarmee
goed te zien.

De situatie in de noordwestelijke helft van het
vlieggebied van de Nederlandse luchtmacht kan
met behulp van de radar in Wier uitstekend
worden beoordeeld.
Verder weg naar het zuidoosten wordt het
moeilijker. Een ideaal meetnet zou kunnen
ontstaan als een station in hoog België en een
tweetal radarstations in de noordelijke helft van
West-Duitsland op identieke wijze als RPN (Wier)
vogeldichtheidscijfers zouden leveren.
"Wanneer de luchtmacht erin slaagt het
pioniersstadium van de elektronische tellingen
succesvol af te sluiten, zal dat vrijwel zeker
navolging van onze oosterburen opleveren en
daarmee niet alleen het West-Duitse netwerk
kwalitatief verbeteren, maar ook de luchtmacht
extra baat opleveren. Bovenal zal de geloofwaardigheid van de vogeltrekregistratie ten
zeerste worden bevorderd" [26].

Maar: in de onderste luchtlagen zitten echter
onvergelijkbaar veel vogels méér dan de hogere
luchtlagen. De meeste van deze vogels zijn dus
niet te zien op de rondzoekradar. En naarmate je
lager gaat vliegen zul je steeds vaker in aanvaring
met lokale vogels komen in plaats van met
trekvogels.
Een studie zou moeten uitwijzen of er enkele
algemene karakteristieken zijn waarmee kan
worden aangegeven welke tijden, plaatsen en
weersomstandigheden een laag of een hoog
risico voor laagvliegoefeningen opleveren, zoals
de grootscheepse lokale vogelbewegingen naar
en van de VAM-terreinen bij Beilen.
En ook al is de kwaliteit van het vogeltelsysteem
KIEVIT nog niet ideaal,
"het is goed dat dit systeem er nu is en
éénduidige meetresultaten kan leveren",
aldus Buurma.
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De geboorte van het Robin-systeem
De Jong is als hoofd van de toenmalige LEOK-Computergroep nauw bij dit stukje historie van KIEVIT en
ROBIN betrokken geweest. Hij is graag bereid hierop een korte toelichting te geven.
De hiervoor genoemde analyse van Ockeloen naar
meerdimensionale filtering van radarreflecties
werd mede ingegeven door de technologische
ontwikkelingen op het gebied van de microelektronica in de eind 70-, begin 80-er jaren.
Uiteraard speelde de jaarlijks toenemende digitale
geheugencapaciteit van chips een belangrijke rol
maar vooral ook de beschikbaarheid van krachtige
microprocessors
met
grotere
geheugenadresseringscapaciteit.
In de Computergroep van LEOK-TNO werden o.a.
de ontwikkelingen gevolgd van de op de Motorola
68000 CPU gebaseerde VMEbus [27] (met 32-bits
geheugen adressering, zonder de beperkingen
van ‘memory segmentation’).

Ook werd door Ockeloen voor diverse projecten
een bibliotheek van beeldbewerkings-software
ontwikkeld en onderhouden in de met UNIX [28]
gelieerde programmeertaal “C”, waardoor (delen
van) deze programmatuur op verschillende
computerplatformen
geïmplementeerd
kon
worden.
Door digitalisering van de radarreflecties was het
niet alleen mogelijk de radarbeelden te bewerken
en een betere filtering te realiseren, maar ook
(delen) van de radarbeelden op afstand te
presenteren en op te slaan.

Het FEL-TNO zet de ontwikkeling van Robin verder voort
Op 1 december 1984 worden het Physisch Laboratorium TNO op de Waalsdorpervlakte in Den Haag (de
plaats waar Von Weiler zijn radar uitvond!) en het LEOK-TNO [29] samengevoegd tot het Fysisch en
Elektronisch Laboratorium (FEL-) TNO op de locatie in Den Haag. De Jong vertelt verder:

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

De op het LEOK gestarte studie naar een
verbeterde KIEVIT wordt nu voortgezet in Divisie 2
(Command&Control en Simulatie) in de groep
Computerarchitectuur en Dataverwerking.
Het werk van Ockeloen wordt in 1985
geformaliseerd in het project
“Voortgezet onderzoek naar filteralgoritmen t.b.v.
Vogeltrekdetectie”.
In oktober van dat jaar start ook een project voor
de systeemdefinitie en -ontwerp [30] van een
systeem dat ROBIN zou gaan heten, wat staat voor
Radar Observation of Bird Intensity and
Notification.

ROBIN moet in opdracht van de operator in Den
Haag het radarscherm kunnen bemonsteren in
meer of minder detail en de vogelecho's kunnen
herkennen, bemeten en tellen. Bovendien zal men
van tevoren een (lange) serie opdrachten moeten
kunnen geven waarvan de resultaten later kunnen
worden bekeken. Daardoor kan elke morgen het
verloop van de trek van de voorafgaande nacht (en
op maandag die van het hele weekend) worden
bestudeerd voor verder filteralgoritmen- en
beeldbewerkingsonderzoek.
De systeemopzet daarvan had analogie met wat
later een “Client - server model” [31] wordt
genoemd.

Dit nieuwe systeem moet complete radarbeelden
op de Luchtmachtstaf in Den Haag beschikbaar
stellen. De beelden worden door het 'opnamedeel' van ROBIN op RPN te Wier verzameld en
bewerkt, waarna ze via een datalijn naar het
'presentatie-deel' op de Luchtmachtstaf worden
verzonden.

De mensen van het eerste uur van dit eerste
ROBIN-systeem waren naast Pim Ockeloen:
J.J. (Jan) van Brussel, programmeerde (met Pim
Ockeloen) de VMEbus- en DECstation-systemen,
P.J. (Paul) van der Meer, was verantwoordelijk voor
de hardware ontwikkelingen en E.J.C. (Enne) de
Jongh was dat voor het presentatiesysteem.
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Links: in Wier wordt aan de NADGE-radar van Radar
Post Noord een VMEbus computersysteem
gekoppeld, waarin de acquisitie van radarecho’s,
A/D-omzetting en bewerking / filtering van de
radarbeeldpixels plaats vindt. De kast met voedingen
en 19"printrekken herbergt PCB's van het 'EURO-6'formaat en VME-bus backplanes.
Dit systeem, te zien als server, is via een vaste
telefoonlijn (met bandbreedte van slechts 64 kbps!!)
verbonden met de onderstaande (enige) client,
opgesteld bij DMKlu op de Binckhorstlaan te Den
Haag.

Dit systeem, een DEC-station met VMS [32]
werksysteem, geeft de acquisitie- en bewerkingsopdrachten aan het VMEbus-systeem [33], en verzorgt
de grafische presentatie van de al dan niet bewerkte
radarbeelden.

1989: het eerste ROBIN-systeem wordt overgedragen aan de KLu
In 1989 kon, na tien jaar trouwe dienst, KIEVIT
worden vervangen door het ROBIN-systeem.
"Dankzij het project KIEVIT en een aantal speciale
studies kon door de Afdeling Luchtmacht
Bedrijfsveiligheid veel praktische ervaring met
radar en biologische interpretatie worden
vastgelegd", aldus Buurma [34].

Uit het jaarverslag van het FEL van 1989:
"Medio 1989 kon het systeem aan de gebruiker
worden overgedragen. Samen met de Koninklijke
Luchtmacht is hier veel publiciteit aan gegeven.
Ook daarna kreeg het project ruim aandacht in
diverse periodieken alsmede van radio en
televisie."
Zo wordt er in een
Brandpunt-uitzending op
Nederland1 een reportage
met interview
uitgezonden [35] waarin
Buurma en Ockeloen in
het kort uitgeleggen wat
ROBIN voor de luchtmachtvliegers betekent.
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Links: als je radarbeelden na elkaar integreert zie
je bijv. duidelijk een vlucht vogels die vanaf de
Waddenzee de Wieringermeer in trekt.

Rechts: de geïnterviewde vlieger: "Ons werk
wordt ook een stuk makkelijker. Je wordt niet
meer op het laatste moment geconfronteerd met
het compleet opnieuw moeten gaan plannen van
routes en dergelijke."
Vraag van de reporter:
"Kan het nieuwe radarsysteem ROBIN ook de
burgerluchtvaart misschien van dienst zijn?"

Antwoord van Buurma:
"Die hebben maar een deel van het probleem, ze
zijn al vrij snel boven de lagen waar vogels
vliegen als ze starten. Maar vlak bij het vliegveld
zijn er veel vogelbewegingen, die zijn op radar
ook te zien. Dan heb je wel een ander soort radar
nodig dan welke we nu gebruiken, maar met
ROBIN gecombineerd, het systeem van het FEL,
zou dat zeker mogelijk moeten zijn. En wellicht is
er een markt."

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

Dat blijkt inderdaad het geval, dat komt nog later
aan de orde, in hoofdstuk 8 en 9.

Het FEL-jaarverslag vervolgt: "Met het nu
beschikbaar komende beeldmateriaal zal een
vervolgonderzoek worden gestart naar de
beweging van vogels en daarmee samenhangende filtermethoden. Door integratie met
een speciale vogelradar en de productie ervan
door de industrie zou een internationaal
vogelwaarschuwingsnetwerk gestalte kunnen
krijgen."

Met ROBIN wordt het in eerste instantie vooral
mogelijk om dat wat de radar laat zien, langs
elektronische weg snel en exact te bewerken.

In de binnenlandse pers wordt vermeld dat "het
een wereldprimeur is dat het systeem uit radarsignalen vogeltrek kan registreren".

Dat komt door allerlei factoren zoals de
radareigenschappen, het weer en het vogelgedrag.

"Alleen, daarmee hebben we nog niet
automatisch vat op wat de radar niet ziet.
De radar mist vogels", schrijft Buurma.
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Luchtruim-biologie: inzicht in vogelgedrag

Vogeltrekpatronen……….............

Eind jaren tachtig levert het TNO-systeem
ROBIN de eerste vogelbeelden ter vervanging
van fotografisch vastgelegde informatie. De
gegevens verzameld met het opnamesysteem
op de Medium Power Radar te Wier in NW-

Friesland worden via een datalijn
gepresenteerd op de Luchtmachtstaf in Den
Haag. Vanuit Den Haag kunnen beeldreeksen
worden opgevraagd die als tijdopnames
worden weergegeven.

Beeld A links is een opname van 10 minuten
opgenomen op 21 februari 1990 om 10.39 Z.
Achter een front regenbuien richting NO
(donkerblauw) komen vogelgroepen vanuit
het westen (Engeland) aanvliegen (gele
streepjes). Vanuit Nederland vertrekken
vogels in noordoostelijke richting. Nabij de
radar is het scherm verzadigd door
grondclutter (donker tot lichtblauw).
Stippellijnen representeren vliegtuigen van of
naar Schiphol.

Beeld B rechts: ’s nachts vliegen veel vogels
solitair waardoor de echo’s veel fijner zijn
(geel) en het radarscherm verzadigd raakt
(blauw, dit keer dus geen regen). De opname
(B) is van 21 oktober 1990 18.39 Z en betreft
een breedfront trekstroom vanuit Nederland
naar Engeland, zowel over zee als over land.
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……….op het scherm van de Air Defence Radar te Wier (Friesland)

Beeld C (1-oct-1990, 7.39 Z): In de herfst
vallen golven trekvogels uit Noorwegen via
een omweg over de Noordzee op de
Nederlandse kust. In de loop van de nacht zijn
ze tijdens die 600 km lange tocht steeds lager
gaan vliegen maar een uur voor zonsopgang
stijgen ze op naar grote hoogte en gaan
vervolgens in groepen vliegen waardoor ze
goed zichtbaar worden op het radarscherm
(geel). Eenmaal boven land verdwijnen deze
ZZO vliegende vogels van het radarscherm
omdat ze afdalen. Later vertrekken dit soort
vogels laag in ZW richting en stijgen op
wanneer ze vanuit Stavoren het IJsselmeer
oversteken (donkerblauw).

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

Het onderscheid tussen vogels en buien wordt
in de loop der jaren steeds beter, de beelden
kunnen met grotere resolutie worden
opgenomen en het data transport versnelt.
Hiernaast (beeld D: 20-oct-1997, 8.34Lt) een
uitsnede van het radarscherm waarbij de
gegevens van 6 radaromwentelingen zijn
bewerkt tot vogelspoortjes (wit) terwijl de
clutter groen gekleurd is.

Luchtruim-biologie
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Je ziet het pas….

Uitsnede van een radarbeeld van de Air Defence Radar in Wier
Deel van het radarbeeld (provincie NoordHolland) onder zogenoemde anomalous
propagation-condities (12/7/94, 21.42 GMT).

De gebogen lijnen zijn de echo's van sterke
grondecho's die via de side-lobes (zijbundels van
de radar) binnen komen.

De zwarte vlekken in dit monster van 1 minuut
(6 rotaties) van de laagste radarbundel vertegenwoordigen de reflecties van hoge structuren en
bomen op het vaste land.

In zulke geclutterde beelden kunnen vogels alleen
herkend worden boven water en het vlakke, kale
platteland. Hier bestaat de enige vogelactiviteit
uit vluchten Gierzwaluwen (Apus apus) die 'op
stok' lijken te gaan boven het IJsselmeer [36].
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….als je het door hebt

Nevenstaande uitsnede van een radarbeeld van de
Air Defence radar in Wier in Noord Friesland laat
mooi zien hoe ons voorstellingsvermogen wordt
beïnvloed door kennis en zelf nieuwe kennis
genereert.
In het kaartbeeld geeft een dunne lijn de
contouren van de provincie Noord Holland aan.
Daardoor herkennen we in de zwarte vlekken hoge
obstakels die in de radarbundel steken, zoals de
bebouwing van Amsterdam, de hoogovens bij
IJmuiden, het stadje Stavoren in ZuidwestFriesland en de windturbines langs de kust van de
Noordoostpolder. We zien de ons bekende
topografie van Noordwest Nederland.

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

Maar ook zien we de dijk van Medemblik naar
Lelystad die niet zo hoog is. En we realiseren ons
dat de radarbundel naar beneden is afgebogen,
een verschijnsel dat we anomalous propagation
noemen, of kortweg anaprop. Uit series
radarbeelden en time-lapse films (inmiddels
geheel digitaal) blijkt dat die anaprop relateert aan
weersomstandigheden waaronder gelaagdheid in
de atmosfeer die de radarpulsen neerwaarts
geleidt (ducting). Alles met een zekere verticale
structuur weerkaatst de radarenergie vanuit Wier.
Dat gebeurt zelfs zo sterk dat alle sterk
reflecterende objecten zijlussen genereren haaks
op de radarbundel. De radarantenne blijkt geen
perfecte spiegel want hij zendt en ontvangt ook
buiten de beoogde kijkrichting. Vergelijk het met
een naar voren gerichte zaklantaarn die niettemin
ringen op de grond produceert.
Dankzij die ringen realiseren we ons dat het
IJsselmeer verder schoon is! Kennelijk zijn er geen
hoge golven die voor reflectie zorgen, want ook
dat kan een probleem voor de radar vormen (seaclutter genoemd).

43

Daardoor herkennen we vooral ten zuiden van de
dijk Lelystad – Medemblik een grote vage vlek,
waarvan we nu weten dat die door vogels wordt
veroorzaakt. De enige vogels die onder normale
omstandigheden daar ’s nachts zo hoog vliegen dat
ze in de radarbundel komen zijn Gierzwaluwen.
Dat vermoeden ontstond al direct bij het bekijken
van de eerste time-lapse radarfilms die werden
opgenomen in 1979. Maar bewijs en verklaar dat
maar eens! We zagen tweemaal ’s nachts het
verschijnen en verdwijnen van de echo’s hetgeen
duidde op een karakteristiek fenomeen. De theorie
was toen al dat Gierzwaluwen ’s nachts hoog in de
lucht vliegend slapen. Maar boven het IJsselmeer?
En waarom verdwijnen ze dan na middernacht?
Pas in 2000 heeft schrijver dezes een theorie
durven lanceren (Buurma 2000). Dat het
Gierzwaluwen moesten zijn werd geconcludeerd
uit indirecte veldwaarnemingen van vogels
vliegend ‘s avonds naar en ‘s morgens vanuit het
IJsselmeer. Pas in 2017 lukte het, na jaren studie
met de nieuwe ROBIN-software, de plek te
voorspellen waar de vogels na middernacht zich
zouden moeten bevinden en ze te video-en in het
licht van een sterke lamp.

Nu is het nog wachten op geld voor het redden
van de oude films uit 1979 en 1980 en nieuwe
technische middelen zoals drones en
nachtzichtapparatuur om achter de geheimvolle
vogels aan te gaan. Ga er maar aan staan!

Luchtruim-biologie
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Het logo van ROBIN-radar op de frontplaat van de kast die in het Museum Waalsdorp staat.
Het logo is vermoedelijk gemaakt door John Kamphuis en/of Sander Hoops met het
CadNetix (Daisy) PCB Design System.
foto en gegevens Willem Schuller Museum Waalsdorp

Het logo van ROBIN-radar op het front van de cover
van de 4-gats ringbanden waarin de documentatie
van ROBIN is gestopt. Ook Johan Bruin heeft nog
bijgedragen aan het ontwerp.
Dat de term Notification is weggevallen had twee
redenen. Ten eerste werd de tekst te lang en ten
tweede was, wat de KLu (Luit) graag wilde, nl. een
‘automatische alarmering’, moeilijk te realiseren.
foto en gegevens Wim de Jong
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Verdere verbeteringen: ROBIN2 en 3
Er was een kalibratieprobleem.
En ook stond een antwoord op de vraag nog
open: welke situaties moeten uiteindelijk als
gevaarlijk beschouwd worden? Want de wens
was om uiteindelijk uit de ROBIN-beelden
indicaties voor aanvaringsrisico's te peuren.

Periodieke uitgifte van vogeltrekvoorspellingen en
afstemming van berichten met NATO-partners
staat hoog op mijn verlanglijstje."
Ondertussen dient het werk van de ornitholoog
nog een ander doel:
het vermeerderen van de wetenschappelijke
kennis over vogeltrek via de radarsystemen [38].
Samen met SOVON Vogelonderzoek en de UvA
wordt hieraan verder gewerkt.

Verder waren er in internationaal verband de
nodige problemen:
een verscheidenheid aan radartypes die mede
gebruikt worden voor vogeldetectie – speciale
vogelradars waren helaas nog niet commercieel
verkrijgbaar – en

Dat wordt weer verwerkt in de verdere
verbetering van de ROBIN-hardware en software
bij TNO-FEL: in ROBIN2 (1997).

onvoldoende gemeenschappelijk inzicht in de
ware aard van het vogelaanvaringsprobleem.
Dat draagt bij aan de verwarring tussen landen
omtrent uitgifte en gebruik van vogeltrekwaarschuwingen.
Buurma – inmiddels hoofd van de sectie
Ornithologie van de Afdeling Luchtmacht
Bedrijfsveiligheid: "ROBIN zou weliswaar het hart,
maar toch slechts een deel van het sterk aan
verbetering toe zijnde vogeltrekwaarschuwingsysteem vormen [37]. Zowel in technisch als in
biologisch opzicht zouden nog aanzienlijke
vernieuwingen en uitbreiding nodig en mogelijk
zijn."

In dezelfde tijd ontwikkelt TNO-FEL het mobiele
ROBIN3-systeem op basis van de mobiele
Flycatcher doelvolgradar van de luchtmacht, die
een bereik heeft van een gebied tot 15 km
afstand en van 0 tot 90o elevatie. Het computersysteem kan de radar aansturen zonder verdere
tussenkomst van radaroperators en op gezette
tijden standaardopdrachten uitvoeren.

De club van Buurma is erg ingenomen met de
komst van het systeem ROBIN. De formele
overdracht van ROBIN midden 1989 markeert
zowel een eindstation als een nieuw vertrekpunt:
er stond hen een heel traject van verdere
verbeterplannen voor ogen.

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

'Vogeltrekwaarschuwingen het hele jaar rond'
was inmiddels al ingevoerd, men wilde dit
uitbreiden naar waarschuwingen ten behoeve
van het nachtvliegen.
En men wilde verdere uitbreiding van afspraken
met NATO-partners en een periodieke uitgifte
van vogeltrekvoorspellingen.
Buurma: "Uiteindelijk is het doel dat ook de
berichtgeving over vogeltrek (Notification) wordt
geautomatiseerd. ……
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De door Hollandse Signaalapparaten ontwikkelde Flycatcher
(in dienst van 1979 – 2005). De Flycatcher bestaat uit een
radar- en een vuurleidingssysteem, ondergebracht in een
bedieningsshelter die plaats biedt aan twee man.
De kegel bovenop de radar is de doelvolgantenne,
de grote balk daaronder de zoekantenne.
foto en tekst NIMH-Beeldbank Defensie, tekst KLu-team IJmuiden
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Vogeltrekwaarschuwingsystemen
Sinds de jaren negentig waarschuwen de
luchtstrijdkrachten van Denemarken, Duitsland,
België en Nederland elkaar voor golven van
vogeltrek die zijn waargenomen door de langeafstand-zoekradars [39]. De gedachte is dat met
een beperkt aantal vliegrestricties de meeste
vogel-aanvaringen gedurende de laagvliegoefeningen wel te vermijden zijn.

georef-kaart die elke morgen wordt uitgegeven
en elke twee uur wordt bijgewerkt als de
vogelactiviteit 5 of hoger is.
De Nederlandse radarinformatie wordt verwerkt
met het systeem ROBIN.

De vogeldichtheid wordt uitgedrukt in een
exponentiële schaal van 0 tot 8. De
maximumwaarde van 8 komt overeen met een
intense vogeltrek zoals maar een paar dagen per
seizoen wordt waargenomen, vaak is dan het
radarscherm helemaal verzadigd.
Vliegrestricties worden meestal opgelegd bij een
intensiteit van 7 of 8. Die gelden dan beneden
een vlieghoogte die in vogelberichten worden
aangegeven – zogenoemde birdtams of notams,
bird notices to airman.
De Nederlandse luchtmacht integreert zijn eigen
radarinformatie met de informatie die ontvangen
wordt van de buurlanden, in een geïntegreerde

BIRDTAM met vogeldichteenheden gepresenteerd op een
logschaal 0 – 8, resolutie van 1x1 lat/long degree.
afbeelding archief De Vliegende Hollander

ROBIN3 ingezet voor onderzoek tweede nationale luchthaven
Gedurende de lange periode van economische
groei in de jaren negentig herleefde de discussie
over de tweede nationale luchthaven. Favoriet
was vooral het kunstmatige eiland in de
Noordzee [40].

Het eerder aangekondigde besluit over een
luchthaven op zee werd eind 1999 uit de
planologische procedure geschrapt."
Bij de besluitvorming over de locatie Noordzee
speelde ook het onderzoek van Rijkswaterstaat
over het thema vliegveiligheid en vogels [41] een
belangrijke rol.

Echter: "Eind jaren negentig stapte men
geleidelijk weer af van het idee van een nieuwe
nationale luchthaven. De Maasvlakte en de
Markerwaard vielen af, omdat volgens
Rijkswaterstaat het risico van botsingen met
vogels er onaanvaardbaar groot is. [NB: Ook
Flevoland werd geschrapt.]
Het kunstmatige eiland in zee was technisch
haalbaar en had onmiskenbaar voordelen wat
betreft groeimogelijkheden en beperking van de
geluidshinder, maar was erg duur en omgeven
met waterloopkundige onzekerheden. […]

De twee vragen bij dat onderzoek waren:
• hoe erg is het en
• hoe kunnen we de veiligheid verbeteren?
Als input voor de studie was er behoefte aan
inzicht in de dichtheid aan vogels.
De inschatting daarvan werd onder meer
gebaseerd op gericht radaronderzoek door
Buurma vanaf de Zuidpier bij IJmuiden.
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"Uitgebreide discussie over de vogelaanvaringsproblematiek verbonden aan een vliegveld op een
eiland voor de kust van Noord/Zuid Holland heeft
geleerd dat er een forse kennislacune bestaat ten
aanzien van vogelvliegactiviteit", aldus schrijft
Buurma in zijn tussenrapportage [42].

Vooral de eerste maanden was een groot
logistiek improvisatietalent nodig.
Bovendien werd gekozen voor een
opstellingsplaats waaraan grote nadelen kleven."
Voor een betrouwbaar antwoord op de vraag
"hoe het driedimensionale verloop van de
dichtheid aan vliegende vogels haaks op de kust
over het etmaal en over de seizoenen is"
zouden radargegevens samen met aanvullende
technieken en veldwaarnemingen door biologen
moeten worden verwerkt en uitgevoerd.

De Flycatcher radar op de zuidpier bij IJmuiden, juni 1999.
foto en tekst team KLu IJmuiden

Met de mobiele doelvolgradar Flycatcher werd
van februari tot en met november 1999
maandelijks telkens één week 24 uur per etmaal
gemeten. Omvangrijke databestanden bleken al
snel niet eenvoudig verwerkbaar.
De conclusie was:
"De luchtmacht heeft zich door de grote tijdsdruk
[vanwege de gang in de politieke besluitvorming
rondom de toekomst van Schiphol] laten
verleiden tot 'een sprong in het diepe'.

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

De eind 1998 gereedgekomen radarmodificaties
konden niet grondig worden getest, laat staan
gecalibreerd.

Maar het ROBIN3-algoritme werkte in de met
clutter vervuilde beelden van de omgeving (denk
aan de Hoogovens en grote zeeschepen) nog niet
goed genoeg; daarvoor zouden nieuwe
patroonherkenningsfuncties moeten worden
ontwikkeld.
Zodoende kon in de genoemde tussenreportage
slechts resultaten worden gepresenteerd in de
vorm van nader te onderbouwen indrukken.

Gezien de snelle afloop van de politieke
besluitvorming was deze tussenrapportage van
Buurma voldoende om, verwerkt in het rapport
van Rijkswaterstaat duidelijkheid te geven over
de risico's die aan een vliegveldeiland voor de
kust verbonden zullen zijn.
Een eindrapportage is nog wel in februari 2002
aan Rijkswaterstaat gegeven [43], maar toen had
de politiek al besloten Schiphol in zee niet door te
zetten.

Grote aantallen meeuwen, vooral Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw, worden op zee achter vissersboten waargenomen.
foto en tekst team KLu IJmuiden
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Vogeldichtheden in een model: NL-BAM

De verkeersleiding in Nieuw-Milligen geeft indien
nodig elk uur waarschuwingen aan de piloten.
Dat doet zij op basis van informatie over
vogeldichtheid, afkomstig van Buurma’s sectie.
Het waarschuwingssysteem werkt goed, maar
heeft ook nadelen: de luchtmacht is afhankelijk
van een beperkt aantal mensen dat de
radarbeelden kan interpreteren en de
voorspellingen gaan niet verder dan hooguit
enkele uren.

Prof.dr.ir. Willem Bouten vertelt:
“Naast de radarbeelden van de luchtmacht
beschikken we over de tellingen die 7500
vrijwilligers van de Sovon al ruim 30 jaar
uitvoeren."
Het in 2005 in gebruik genomen Nederlandse
Bird Avoidance Model (NL-BAM) is een vogelmigratie-voorspellingssysteem.

“Dat is niet genoeg. We willen vluchten met grote
betrouwbaarheid dagen of zelfs weken vooruit
kunnen plannen. Een oefening op het laatste
moment afzeggen is veel te kostbaar.”
Op zoek naar een beslissingsondersteunend
systeem met hogere betrouwbaarheid en langere
voorspellingstijd klopte Buurma in 2002 aan bij
het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem
Dynamica van de Universiteit van Amsterdam [44].
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Buurma’s sectie krijgt er twee beeldschermen bij.
Op één ervan is de verdeling van de vogels op
verschillende hoogtes boven Nederland te zien,
in een te kiezen periode en tijd van de dag. Op de
andere kunnen de ornithologen tot vijf dagen
vooruit de vogeldichtheid voorspellen op basis
van de verwachte weersomstandigheden en de
radarmetingen van de afgelopen tien dagen. De
verwachting is dat op termijn de verkeersleiding
zonder hun tussenkomst de beelden kan
interpreteren.
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Scherm boven:
aantal vogels/km2
op verschillende hoogtes
van 1 – 15 maart 2008,
bij het aanbreken van de dag.

______________________________

Scherm beneden:
de verdeling van kokmeeuwen
(Larus ridibundus) in de lucht,
een van de meest voorkomende
soorten in deze tijd van de dag
en het jaar.

Schermbeelden van het module 'ruimtelijke verdeling' van het NL-Bird Avoidance Model [45]

Buurma is tevreden: “Met de universiteit was
afgesproken dat betrouwbaarheid van de
voorspellingen minstens 70 procent moest zijn.
Daar gaan we duidelijk overheen. Inmiddels
komen de model-voorspellingen al tot 80 procent
overeen met de door de radar gemeten intensiteit

van vogeltrek. Het systeem blijkt dus prima te
gebruiken voor het langer vooruitplannen van
vliegbewegingen.
We doen er alles aan om vogels te vermijden.
Maar in geval van oorlog vliegen we uiteraard
toch.”

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

ROBIN4 in gebruik genomen
Vanaf 21 november 2005 wordt een door TNO
ontwikkeld en verbeterd waarschuwingssysteem
(ROBIN4) in gebruik genomen [46]. In diezelfde tijd
wordt dit systeem ook ingevoerd bij de Belgische
luchtmacht bij de militaire radar van Glons.
Buurma is in deze periode voor meer
beleidsmatig werk vertrokken naar de Militaire
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Luchtvaart Autoriteit in Den Haag.
Zijn medewerkers Dekker en Van Gasteren zetten
het werk voort bij het CLSK, het hoofdkwartier
van de luchtmacht in Breda.
Ondertussen is het een komen en gaan van
specialisten uit binnen en buitenland.
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Samenwerking met ESA en met andere landen
Geïnspireerd door het BAM-project definieerde
de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA in 2006
in zijn Integrated Application Promotion program
(IAP) het Flysafe-project gericht op het
voorkomen van vogelaanvaringen [47].
Het project omvat het verbeteren van vliegveiligheid over de nationale grenzen door
verschillende activiteiten die in een geïntegreerd
automatisch vogelwaarschuwingssysteem
moeten uitmonden.

In 2008 startte ESA het programma Avian Alert,
dat mikt op een Europa dekkend radarnetwerk:
een zogenaamd ‘system of systems’ dat vogeltrek
meet [48].
Een Europese variant van het BAM-model moet
de vogeltrek dagen vooruit voorspellen, en hierbij
zullen Nederlandse biologen het benodigde
rekenwerk verzorgen. Ook dit Europese systeem
waarschuwt het vliegverkeer voor de vogeltrek,
zoals de projectnaam Avian Alert al suggereert.

Schema van het Flysafe-concept.
bron 2008 Brasilia IBSC28 WP16
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Thans in maart 2019 kan men op www.flysafe-birdtam.eu/ op elk moment waarschuwingen voor gebieden opzoeken. Hier de
voorspelde (tot 14 maart) en gemeten (tot 12 maart) vogeltrekintensiteit, hier met selectie van de regio Noord-Nederland.
Bovenste grafiek: gemeten en voorspelde trekintensiteit per uur. Onderste grafiek: voorspelde trekintensiteit omgezet naar
een BIRDTAM-waarschuwingsniveau voor piloten op een schaal van 0 (laag risico) tot 8 (zeer groot risico).
beeld van flysafe-birdtam webpagina

Daarbij stellen behalve de Nederlandse
luchtmacht ook de luchtmachten van Duitsland,
Frankrijk en België radardata van vogeltrek
beschikbaar.

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

Na het ESA-project Avian Alert is er nu een nieuw
samenwerkingsverband Enram (European
Network fort he Radar surveillance of Animal
Movement) dat als doel heeft de gegevens van
meteorologische radars in Europa te koppelen.
In de toekomst wil men de globale vogeltrekverwachtingen volledig baseren op het OPERAnetwerk van weerradars in Europa [49] (model in
ontwikkeling) en de vogeltrek in Europa ook
effectief met deze weerradars registreren. Verder
wil men de actuele radargegevens proberen mee
te nemen in voorspellingsmodellen, en het is ook
de bedoeling om in de voorspellingen dankzij het
gebruik van weerradars gedetailleerde
hoogteverdelingen (per 200 m) op te nemen.
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Het Europese OPERA-netwerk van weerradars
(rood operationeel, groen gepland).
bron 2008 Brasilia IBSC28 WP16
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Onderhoud ROBIN tijdelijk overgedragen aan ROBIN Radar Systems
Zoals in hoofdstuk 8 beschreven wordt, heeft
TNO in 2010 alle rechten van ROBIN
gecommercialiseerd: het bedrijf ROBIN Radar
Systems bv is beter in staat om de technische
ondersteuning en verdere ontwikkelingen uit te
bouwen en op de markt te zetten dan TNO.

Het systeem maakt gebruik van bestaande
luchtverdedigingsradars, die gewoonlijk een
detectieafstand hebben tot 150 kilometer voor
het detecteren van vogels en gebruikt de dataanalysecomponenten van ROBIN voor
geavanceerd volgen en het geven van vogelverwachtingen.

In het productprogramma op de website van
ROBIN Radar staat in het voorjaar 2018 deze
ondersteuning nog als volgt gepresenteerd:

Het Militaire XL langeafstandsradarsysteem voor
de luchtverdediging [in Wier, zie hoofdstuk 4]
helpt de luchtmacht om 'en route' vogelaanvaringen te voorkomen, bijvoorbeeld
gedurende laagvliegoefeningen waarbij de kans
groter is om vogels tegen te komen.

Met een citaat van Lt-Gen Sander Schnitger,
bevelhebber Koninklijke Luchtmacht:
"Militaire vliegtuigen vliegen laag, snel en zijn
daardoor extra gevoelig voor vogelaanvaringen.
Robin-systemen zijn aangesloten op onze
bestaande luchtverdedigingsradars en kunnen
vogeldichtheden tot op 150 km afstand
waarnemen. Sinds we deze informatie gebruiken
hebben we het aantal vogelaanvaringen meer
dan 50% verminderd."

Inderdaad, want op de 28ste IBSC in 2008 krijgen de conferentiegangers van de volgende grafiek te zien:

Vogelaanvaringen (aantal per 10.000 vlieguren) met straaljagers in Nederland in de periode 1980 – 2007,
met markering van de introductie van het ROBIN-systeem in 1989.
bron 2008 Brasilia IBSC28 WP16

En op oudejaarsdag 2017 verklaarde Buurma bij de uitzending van het radioprogramma Vroege Vogels,
dat er 'een afname van misschien wel 90% in vogelaanvaringen' was bereikt.
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Ook de vliegvelden van Defensie krijgen een vogelradarsysteem
Oktober 2017: de luchtmacht tekent een meerjarencontract van 7 miljoen euro voor zes
vogelradars, één op elke militaire vliegbasis in
Nederland [50]: op Eindhoven (transportvliegtuigen), Gilze-Rijen (helikopterbasis),
Leeuwarden (F16-basis), Volkel (F-16-basis),
Woensdrecht (opleidingen) en De Kooy
(thuisbasis NH90).

De vogelradars worden nu al enkele jaren
experimenteel toegepast op luchthavens voor de
burgerluchtvaart (zie ook hoofdstuk 8), maar tot
nu toe had de luchtmacht als beleid voor de
vliegbases om alleen Bird Control teams in te
zetten om vogels waar te nemen en te verjagen
bij de banen. Met de komst van de peperdure
Joint Strike Fighter (F-35) wordt het noodzaak om
vogelgevaar ook bij start en landen zo drastisch
mogelijk uit te sluiten.

De type 3D Fixed vogelradars.
foto Robin Radar Systems

"Op iedere basis komt een radarsysteem te
staan", vertelt Hans van Gasteren, hoofd bureau
Natuur van de luchtmacht [51].
"De vogelradar geeft een real-time beeld van
waar de vogels vliegen. Ze zijn te zien tot 10 km
vanaf de radar."

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

De beelden komen live beschikbaar in de
voertuigen van de vogelwacht. "Het ziet eruit als
een soort buienradar over de afgelopen tien
minuten. Ook wordt de kans op een botsing met
een vogel berekend. De vogelwacht kan zo
effectiever worden ingezet. Iedere vogelwachter
die lang in het vak zit, heeft weleens meegemaakt
dat het bijna misging."
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Nieuw is dat Defensie de vogelradar ook als
grondradar gebruikt. "Onze vliegbases hadden
nog geen grondradar, daar zijn losse grondradars
te duur voor", zegt Van Gasteren. "Dit systeem
maakt automatisch onderscheid tussen
voertuigen en vliegtuigen. We hebben de
mogelijkheid om een gebied te definiëren,
bijvoorbeeld de baan, waar geen voertuig en
vliegtuig tegelijkertijd mag komen. Als dat wel
gebeurt, geeft het systeem een waarschuwing
af." De vogelradar ziet daarbij niet alleen
vliegtuigen en voertuigen, hij kan ze door de
toepassing van transponders ook identificeren.
In hoofdstuk 9 staat een foto van het tekenen
van het contract en een toelichting uit het
luchtmacht-blad De Vliegende Hollander.
En nu de Nederlandse luchtmacht dit besluit
heeft genomen tot aanschaf, hoopt het bedrijf
ROBIN Radar Systems dat ook buitenlandse
krijgsmachten hier oog voor krijgen.
Hoe de rol van de militaire waarschuwingsradars
dan gaat worden moet nog worden afgewacht;
het onderhoudscontract wordt op de vernieuwde
website van ROBIN Radar (medio 2018) niet meer
vermeld.
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Woensdrecht wordt drone test- en demolocatie
In 2015 stelde het ministerie van Justitie en
Veiligheid geld beschikbaar om een radarsysteem
te ontwikkelen dat specifiek drones kan
detecteren en volgen. Defensie experimenteert
inmiddels met deze drone-radar ELVIRA® van
ROBIN Radar onder anderen ter bescherming
tegen terreurdreiging [52] (zie hoofdstuk 8 en 9).

We schrijven eind 2016: elke woensdag kunnen
ondernemers, onderzoekers en overheden 2 uur
lang terecht bij de locatie van Aviolanda in
Woensdrecht [53].
"De luchtmacht krijgt daarmee meteen toegang
tot een innovatief kennisnetwerk", aldus kolonel
De Boer, commandant van de vliegbasis.
Daarbij gaat het niet alleen over 'vliegend werk',
ook ROBIN Radar Systems heeft ongelooflijk veel
behoefte aan een locatie om laten zien dat hun
drone-radar werkt, en heeft inmiddels een
nevenvestiging geopend op het businesspark
Aviolanda Aerospace Woensdrecht.
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ROBIN wordt verbeterd
Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven,
trekken aanvankelijk de luchtmacht en het FELTNO samen op met ook de Universiteit van
Amsterdam, om ROBIN te verbeteren. Zo komt in
1997 ROBIN2 beschikbaar.
Enige namen van betrokkenen uit die tijd bij het
verder ontwikkelen en promoten van ROBIN:
Ir. Jan C.M. Kleijweg was sinds 1978 werkzaam bij
TNO en werd als 'radarman' genoemd.
Omstreeks het jaar 2000 kwam ir. Addy J.M.
Borst bij het FEL, hij werkte na een opleiding aan
de Militaire Academie en een studie in space
science onder meer als testengineer bij Fokker en
vervolgens bij TNO in diverse functies. Hij had
een breed netwerk wat belangrijk was voor de
verdere promotie van de speciale en goedkope
vogelradar waar inmiddels aan werd gewerkt.
Ook Jeroen Wortelboer werkte lange tijd voor
Defensie en raakte als zelfstandig ondernemer
betrokken bij het TNO-project.

aanvullende informatie van Keijer over betrokken
medewerkers bij hard- en software-ontwikkeling.
Verbetering vindt aanvankelijk plaats in software
voor het samenwerken met de operationele
radar van RPN.
Naderhand worden ook met kleinere speciale
radars ontwikkelingen ingezet. Eerst ontwikkelt
FEL-TNO het mobiele ROBIN3-systeem op basis
van de mobiele Flycatcher doelvolgradar van de
luchtmacht. De Flycatcher wordt bij Defensie
uitgefaseerd en een van deze exemplaren kan
ingezet worden voor onderzoek bij het FEL. Ook
bijvoorbeeld bij het onderzoek naar de locatie
van een tweede luchthaven, zoals in het vorige
hoofdstuk beschreven.
In augustus 2004 staan TNO, de luchtmacht en
SOVON op het Nationaal Vogelfestival bij de
Oostvaardersplassen voor een demonstratie van
de mogelijkheden van ROBIN3 aan de duizenden
'vogelaars' en natuurliefhebbers.
Vanaf november 2005 komt een door TNO DenV
[55]
sterk verbeterde versie ROBIN4 beschikbaar,
samen met het vogeltrekverwachtingssysteem
BAM (zie het vorige hoofdstuk).

En ir. Wouter Keijer werkte bij het FEL als senior
software engineer [54]. Aan het einde van dit
hoofdstuk heb ik een kader opgenomen met

ROBIN Lite, ontwikkeld voor windmolenparken op zee

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

Er zijn plannen om in het jaar 2020 op het
Nederlandse deel van de Noordzee zo'n 70
offshore windparken aan te leggen [56]. Deze
kunnen per stuk zo'n 4 bij 4 km groot zijn, waarbij
ze gezamenlijk een belangrijk deel van de
Noordzee zullen bestrijken. De hoogte van de
windmolens reikt tot 150 m.
Dat levert gevaar op voor vliegende vogels; als ze
al het gevaar onderkennen en om de
windmolenparken heen vliegen, kan hun
overtocht naar bijvoorbeeld Engeland gevaarlijk
lang worden.
Windmolens op zee.
foto Addy Borst TNO
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Daarom moeten voor de windmolenparken de
effecten op het vogelverkeer worden bepaald.
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Bureau Waardenburg (BuWa) uit Culemburg [57] is
een van de deelnemers aan We@Sea, een
kennisconsortium dat is opgericht door
belanghebbenden voor de productie van
windenergie op zee in Nederland.
BuWa had op de meetpost Noordwijk een
geautomatiseerd meetsysteem geplaatst
bestaande uit twee scheepsradars dat met de
bijbehorende hard- en software automatisch
vogelecho's registreert [58]: het Merlin-systeem
van DeTect, een bedrijf uit Panama City, Florida,
USA. De gedetecteerde vogelecho's werden
opgeslagen in een databank. De golfreflectie van
de zee was echter een groot probleem, zelfs na
intensieve bewerking slaagde BuWa er niet in om
de dataset betrouwbaar te maken.
In het kader van het We@Sea-programma heeft
BuWa nu TNO benaderd om een vogelradar te
ontwikkelen die zeeclutterbestendig is. De
grootschalige ontwikkeling van offshore
windparken biedt een nieuw perspectief voor de
inzet van zo'n radar. Radar heeft de potentie één
van de belangrijkste hulpmiddelen te worden bij
het continu offshore monitoren van
vogelbewegingen. Belangrijk: de radar is nu
bedoeld om de vogels tegen aanvaringen te
beschermen! Zo'n vogelradar zou tegen het eind
van 2006 moeten worden geleverd.

Dit systeem, ROBIN Lite genoemd, bestaat uit
twee delen.
Ten eerste een horizontaal ronddraaiende radar
die in een diameter van 20 km rond de radar alle
posities en vliegbewegingen van vogels
registreert. Dit kan in principe een willekeurige
maritieme radar zijn.
Ten tweede een verticale radar met een paar
nieuwe mogelijkheden. Deze verticale radar
bestaat uit twee parallelle antennes. Een antenne
die geen puls meer uitzendt, maar een continu
radarsignaal. De gekoppelde tweede antenne
neemt continu alle radarreflecties waar. Het is
een 'solid state' radar die gebruik maakt van
geïntegreerde circuits, en dus minder
onderhoudsgevoelig is.
De radar kan 4 tot 8 km ver kijken en kan daarbij
hoogte meten. Omdat hij weinig vermogen heeft
(vergelijkbaar met de uitgezonden energie van
een mobiele telefoon) mag hij stil staan en kun je
er ook vleugelslag mee meten.
Met de radar is te detecteren welke vogels
gevaarlijk dicht vliegen in de buurt van welke
windmolens. Juist die windmolens die een gevaar
opleveren voor vogels, zijn dan binnen een korte
tijd te stoppen.
In 2010 brengt TNO het eindrapport uit [59] waarin
gemeld wordt dat tijdens de ontwikkelingen veel
aandacht is besteed aan het zeeclutterbestendig
maken van het systeem. Zinsnede daaruit:
"En hoewel de voorziene filtertechniek, het
DEKODO-filter [van Detectie Kleine Oppervlakte
Doelen met Radar] veelbelovend leek is vooral de
benodigde rekencapaciteit een serieuze hindernis
voor het operationeel en dus real-time inzetten
van deze techniek. Gezien de noodzaak voor de
ontwikkeling van een operationeel sea-clutter
bestendig systeem is een alternatieve aanpak
ontwikkeld."

ROBIN Lite schematisch.
Uit slide Addy Borst TNO
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Deze is dan nog verder onderwerp van
onderzoek.
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"Gezien de grote belangstelling van de markt
voor het ROBIN Lite product heeft TNO de verdere
ontwikkeling ter hand genomen in een recent
opgerichte spin-off van TNO, ROBIN Radar
Systems", aldus het rapport.

Toch blijkt het Belgische onderzoeksinstituut voor
Natuurwetenschappen KBIN in 2015 gekozen te
hebben voor de Merlin vogelradar [61] om nieuw
onderzoek te doen.

"Naast aan de aandacht voor een gedegen
marktpositionering wordt op dit moment gewerkt
aan het verder operationaliseren van het ROBIN
Lite product. Naast de offshore inzet van de
systemen is daarbij veel aandacht voor het onder
andere het operationeel maken van
soortherkenning, verdere uitwerking van
oplossingen voor sea-clutter en het
maximaliseren van het bereik van de radar."
Inderdaad, niet alleen in Nederland maar ook in
andere landen worden in die jaren studies
gemaakt naar radarsystemen voor het monitoren
van vogelbewegingen rond windmolenparken.
Zo is bijvoorbeeld een Belgische studie te vinden
uit de jaren 2005–2006 [60] die een brede
oriëntatie maakt en naast het potentiële (nog in
ontwikkeling zijnde) ROBIN Lite ook vele andere
radars voor ornithologisch gebruik inventariseert.
Belangrijk voor gebruik bij windmolenparken is
wel het kunnen herkennen van vogelecho's
binnen de zeeclutter in verschillende
weersomstandigheden.

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

In de genoemde studie lijkt het erop dat ROBIN
Lite wel betere systeemeigenschappen heeft dan
concurrenten zoals de Amerikaanse MERLIN™
van DeTect, Inc., het Canadese Accipiter®
systeem van ARTI, of het Amerikaanse MARS®
systeem van GeoMarine Inc.
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De Merlin vogelradar geïnstalleerd op een platform in een
windmolenpark in het Belgisch deel van de Noordzee.
De vogelradar is eigendom van het KBIN.
foto en tekst projectbeschrijving RAVEN van BRAIN-be

Alle zeilen voor een goede marktpositionering
worden door TNO bijgezet. Zo studeert in 2010
Elvira Q.A. Gevers af in de Toegepaste Wiskunde
aan de TU Delft op een studie over een
regenfilter voor het ROBIN Lite radarsysteem [62].
Specifieke delen van het afstudeerrapport zijn op
internet afgeschermd (CONFIDENTIAL) maar in de
conclusie is wel te lezen dat er meer onderzoek
nodig is om het gevonden filter nog verder te
verbeteren.
Maar dat is bij onderzoek vaker het geval…

• KIEVIT WORDT ROBIN EN VLIEGT UIT

Aanvullende informatie van Wouter Keijer over de TNO-periode
Een belangrijke naam bij de software-ontwikkelaars is Leo van der Schee. Dat was voor zover ik weet
de eerste ontwikkelaar aan het Robin Lite (kleine radars) gebeuren. Hij zat er al toen ik erbij kwam.
Ik heb me toen met name gestort op de verticale FMCW radar, hij was al bezig geweest aan de
horizontale en bleef daar met name bij.
Dan nog wat TNO-namen uit de (met name FMCW) hardware-ontwikkeling:
Noud Maas - FMCW front-end design (nog steeds betrokken)
Jos van der List - HF design en filtering (nog steeds betrokken)
Henk Medenblik - FPGA en digital signal processing design (eigenlijk waren we toen al een BV)
Ard-Jan de Jong - FMCW signal processing
Peter Kuivenhoven - Mechanisch design
Harald Boetz - EMC en elektrisch design
Er is ook nog een tweede afstudeerder op geweest. In 2007 is Tessel van Ballegooijen afgestudeerd op
verbeteringen van het tracking proces.
Enkele bijzondere projecten:
Zee Kust Onderzoek (ZKO) - Project onder de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek NWO samen met o.a. Imares (heet nu Wageningen Marine Research), SOVON, BuWa, UvA
etc. om op de Waddenzee bij Den Helder vogels te monitoren. We hebben een radar een jaar laten
draaien op de marinebasis in Den Helder en later ook nog een aantal maanden bij Imares (Texel) op het
dak.
FERA Walney Island - Een meetproject in Engeland voor windmolens op zee samen met FERA (een
ecologisch advies buro aldaar).
Wellicht is het ook het vermelden waard dat voor het ESA FlySafe project op vliegbasis Woensdrecht
een aantal jaar een Robin Lite radar heeft gedraaid (met satellietcommunicatie via ESA).
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ROBIN bv begint op locatie Oude Waalsdorperweg 63

Team building, ontwikkeling en globalisering,
dat zijn in de ogen van Siete Hamminga de belangrijkste thema's om te overleven [63].
Als hij na 180 weken terugkijkt, is hij ervan
overtuigd dat ze het gaan redden.

om van prototypes uiteindelijk te komen tot de beste
vogelradars ter wereld.

In die ruim drie jaren groeide het bedrijf van vier
naar vijfentwintig medewerkers, waarbij vooral ook
veel aandacht door Siete gegeven is aan het
bevorderen van sociale activiteiten. Hij heeft zijn
mensen aangevuurd om ervoor te gaan,

Daarbij hebben hij en zijn mensen zich voor meer dan
100% gegeven. Ze hebben voortdurend gelegenheden
gezocht om demonstraties te geven, op beurzen te
staan, op conferenties te presenteren en klanten te
werven door heel Europa en Azië.

Hoe het begon

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

Het begon op 10 mei 2010 – dat is dus net
voordat het incident met de Boeing van Air
Maroc (6 juni) plaatsvond. Dan wordt de
zogenoemde Letter of Intent door TNO en
Waleli [64] getekend [65]: de zakelijke
ontwikkeling en het in de markt zetten van
ROBIN zal worden overgenomen en TNO zal
alle rechten overdoen aan het nieuwe bedrijf.

Siete Hamminga (2e vl). Wouter Keijer (2e vr)
van TNO doet vanaf de start mee om het R&Dteam op te zetten.
Op 25 juni tekent vervolgens directeur Gerben
Klein Baltink de verzelfstandiging van ROBIN.
Vanaf nu staat ROBIN op eigen benen
En zal de technologie spoedig commercieel
beschikbaar worden gemaakt. TNO blijft aan het
project meewerken [66], nu echter in opdracht
van ROBIN Radar. Maar TNO heeft geen
aandelen in ROBIN.

Op 23 juni wordt ROBIN Radar Systems bv
vervolgens officieel opgericht door de
voormalige TNO'ers Addy Borst (r), Jeroen
Wortelboer (l) samen met de Waleli-oprichter
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Op 1 juli 2010 draagt het onderzoeksinstituut
TNO DenV alle rechten van de expertise over de
vogelradar over aan ROBIN.
De 'bemanning' van ROBIN viert eerst een feestje
en gaat uit in Amsterdam.
Daarna gaat men hard aan het werk. En breidt
zich langzamerhand uit.
De onderhoudscontracten van de Nederlandse en
Belgische luchtmacht worden in de loop van het
jaar ook door ROBIN overgenomen.

Schiphol in de picture
Intussen neemt de roep om actie op Schiphol toe
om wat te doen aan de vliegveiligheid.
Schiphol besluit een vogelradar te kopen.
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In Trouw wordt bericht dat Schiphol dit jaar nog
aan de slag zal gaan met Robin Lite. Maar er
moet toch eerst nog een Europese aanbesteding
plaatsvinden.
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De huisvesting

Zwart behang? Weet je het zeker Siete?
Schoorvoetend werkt het team aan de
nieuwe stijl van het kantoor.
De eerste tijd blijft het ROBIN-team te gast op de
locatie Waalsdorp, in het gebouw van TNO DenV.

Het eindresultaat mag er zijn. Half TNO
gebruikt zijn pauze voor een subtiele
wandeling door 'de gang van Robin'.

Doorontwikkeling van het ontwerp

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

Intussen worden er snelle stappen gemaakt bij de
doorontwikkeling van de eerste purpose built
vogelradar ter wereld.
Geen gewone scheepsradar meer maar een
FMCW-radar die alle kanten op kan draaien en
targets kan blijven volgen. Het prototype wordt
op het dak van TNO geplaatst en de computers
worden in water- en schokbestendige kisten
gemonteerd.

Het is een systeem dat in een busje dat van TNO
is overgenomen, is in- en opgebouwd.
Het wordt in oktober uitgeleend aan het Britse
onderzoeksbureau voor voedsel en milieu Fera,
dat onder meer Britse luchthavens en
windmolenparken adviseert bij het waarnemen
van vogels en verminderen van risico's van
aanvaringen met vogels.
Ze wilden experimenteren hoe ver vogels zouden
zijn waar te nemen.

Er wordt een ROBIN 2D Mobiele configuratie
gemaakt.

Antwoord: tot wel 20 km, ondanks zeeclutter
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De eerste klant van ROBIN komt uit het buitenland
De Turkse luchtvaartautoriteiten zijn de eerste
klant van ROBIN.

13 april 2011: de oprichter van Martinair,
Martin Schröder, wordt de voorzitter van de
Strategische Adviesraad van ROBIN.

Daarna op 21 juni wordt Anne Cor Groeneveld
onbezoldigd strategisch adviseur van ROBIN.
Hij is op dat moment voorzitter van de Dutch
Aviation Group (een vereniging van bedrijven en
organisaties die ondersteuning verlenen aan de
lucht- en ruimtevaartindustrie met hun kennis,
expertise en ervaring in complexe hedendaagse
aangelegenheden, opgericht in 2000).

Op 18 december worden op Hatay Airport (bij
Antakya, provincie Antiochië) in Turkije twee
vaste opstellingen geïnstalleerd van ROBIN 3D,
een op ieder eind van de runway.
De luchthaven is een middelgroot vliegveld in het
zuiden van Turkije met rond de één miljoen
passagiers per jaar. Het ligt aan de Middellandse
Zee, op het kruispunt van belangrijke vogeltrekroutes. Vliegoperaties worden bedreigd door
honderden ooievaars die tweemaal per jaar door
het gebied vliegen.
De vogelradar is geïnstalleerd om de luchtverkeersleiding te ondersteunen, zowel bij het
minimaliseren van de kans op vogelaanvaringen
als om langdurig vogelwaarnemingen te doen.
Eind van het jaar 2010 kan de conclusie worden
getrokken dat het bedrijf winstgevend is
geworden: in een half jaar tijd! Dan bestaat het
ROBIN-team inmiddels al uit 7 medewerkers.
Op 1 januari 2011 wordt een contract getekend
met het Norwegian Institute for Nature
research, NINA. Fijntjes merkt het jaaroverzicht
van ROBIN op dat NINA eerder systemen van het
Amerikaanse bedrijf DeTect gebruikte.
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Op 29 april tekent Eesti Energia een contract
voor de levering van vogelradars voor het windmolenpark dat deze maatschappij in de Golf van
Riga bouwt, ter ondersteuning van milieueffectrapportage over de invloed van het park op
vogels.
Hier gaat het niet om bescherming van de
turbines maar om bescherming van de vogels.
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De eerste grote internationale conferentie over
windenergie en de gevolgen voor dieren in het
wild vindt plaats in Trondheim, Noorwegen op
2 mei 2011. Die conferentie wordt door ROBIN
gesponsord.

De locatie heeft gunstige windcondities, maar is
ook een hoofd-migratieroute van vogels.
De EVN-groep wil graag de duurzame energie op
een milieuvriendelijke manier produceren en
24/7 de vogelactiviteiten monitoren en zo nodig
een specifieke windmolen kunnen stopzetten.

In het Universiteitsgebouw van Utrecht doet
ROBIN op 8 februari 2012 mee aan een Elevator
Pitch competitie. Na een gevatte dialoog met
presentator Jort Kelder, moet Hamminga in 60
seconden 150 investeerders enthousiasmeren.
En dat lukt: ROBIN wint de competitie.

In maart 2012 wordt een contract getekend voor
een vogelradar voor een te bouwen windmolenpark in Polen.

De luchtmacht van India besluit, na meer dan 90
kisten te zijn verloren aan vogelaanvaringen, een
internationale tender uit te schrijven voor de
aanschaf van maar liefst 45 vogelradars.
ROBIN naar een nieuw onderkomen
Dat is een megaopdracht met veel
Maart 2012 moeten de ROBIN-mensen uit het
consequenties. "We zouden dan een productieTNO-gebouw.
faciliteit in India moeten openen."
Ze vinden een nieuw onderkomen in de
In maart 2012 vliegen Borst en Hamminga naar
voormalige Smart-garage in de Binckhorst in
India voor een bezoek aan HBE als lokale partner, Den Haag.
voor een bezoek aan de Def-Expo en om op de
koffie te gaan bij de Nederlandse ambassadeur in
Delhi.
Maar de deal ging uiteindelijk, na een energievragende onderhandelingsperiode, niet door.
Toch wel gelukkig, gezien de risico's. De tender
werd teruggetrokken. No-one won.

Intussen komen nieuwe opdrachten binnen
In december 2011 bestelt de energiemaatschappij EVN voor haar windmolenpark in
Kavarna (bij de Zwarte Zee in Bulgarije) een
3D Flex radar.

Op deze nieuwe locatie aan de Mercuriusweg
1-A, met later ook een productie-en assemblagefaciliteit aan de Westvlietweg 60D in Den Haag,
ontplooit ROBIN in de komende jaren verdere
activiteiten.

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

Totdat de ruimte te krap wordt en in december
2018 opnieuw een verhuizing nodig is!

TNO blijft intussen een van de strategische
leveranciers van ROBIN met hun Onderzoeks- en
Ontwikkelingscapaciteit.
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In deze begintijd komen vrij snel Gerben Pakkert en Rob van der Meer 'aan boord'

Gerben in eerste instantie als ingehuurde
projectleider. Aan het eind van hoofdstuk 9
komen we hem tegen als Director R&D.

Rob wordt naast Wouter Keijer een van de keyengineers die aan de kern van het systeem werken.

Schiphol wordt klant van ROBIN
De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft naar
aanleiding van het incident met het vliegtuig van
Royal Air Maroc in 2010 (beschreven in het begin
van dit boek) een aantal aanbevelingen [67]
gedaan.

Parallel aan dit testjaar wordt in sessies met
sectorpartijen als KLM en LVNL t.b.v. de
ontwikkeling van een mogelijke operationele
procedure behorende bij een vogeldetectie
systeem, voortgezet."

Mede naar aanleiding daarvan heeft het
ministerie van Infrastructuur en Milieu het
initiatief genomen om met het oog op de
veiligheid rond Schiphol de Nederlandse
Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV) op te
richten.

6 september 2012: Schiphol tekent een contract
en start met 12 maanden proef op de Polderbaan.

In het jaarverslag van de NRV van 2012 wordt
opgesomd welke stappen inmiddels zijn
genomen:
"Schiphol Group is in nauwe samenwerking met
LVNL [Luchtverkeersleiding Nederland] en KLM
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het 4de
spoor 'Inzet van techniek'. Het onderzoeksproject
'real time vogeldetectiesysteem' heeft in
september 2012 de Europese aanbestedingsprocedure succesvol afgerond.
Robin Radar systems is geselecteerd als
leverancier van een radarsysteem met de meeste
potentie om realtime hoog risico soorten
vroegtijdig te detecteren.
In februari 2013 wordt gestart met de technische
testfase van 1 jaar rondom de Polderbaan.
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De Schiphol Group meldt in zijn jaarverslag 2012:
"Schiphol is de eerste grote luchthaven in Europa
die een dergelijk onderzoek doet met een
radarsysteem."
De NRV meldt in zijn rapport dat operationele
procedure nu wordt:
"De luchtverkeersleiding onderhoudt nauwe
contacten met de vogelwacht van een vliegveld
wanneer er vogels zijn gesignaleerd, zodat
vliegtuigen eventueel naar andere banen kunnen
worden geleid. Mocht er daadwerkelijk een
vogelaanvaring plaatsvinden, is het de taak van de
luchtverkeersleiding om de piloten zo goed
mogelijk te assisteren met onder meer koersadviezen."

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

"In eerste instantie kost de samenwerking alleen
nog maar geld maar is wel van cruciale waarde
als 'flagship customer' in onze eigen achtertuin",
schrijft Hamminga in het intern magazine '180
weken Robin Radar'.
Het NRV-jaarverslag 2012 rapporteert aan
'projectkosten vogelradar' € 115.000, ruim 5%
van de totale onderzoek- en uitvoeringskosten in
dat jaar. Dit kan de suggestie wekken dat de
vogelradars zoveel kosten.
Commentaar van Hamminga:
"Die order was significant groter, ik meen
4,5 miljoen, inclusief onderhoud."
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Op Schiphol zijn ongeveer 16 vogelwachters
actief. Zij moeten ervoor zorgen dat het
vliegverkeer geen hinder ondervindt en doen dat
met allerlei hulpmiddelen. En nu dus met het
vroegtijdig detecteren van vogels door middel
van radartechnieken. Daarbij wordt informatie
over vogels opgeslagen. Bijvoorbeeld de locaties,
de snelheid en het vliegpad.
Piloten kunnen met deze informatie tijdig
worden gewaarschuwd bij het landen en
opstijgen.
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Start van Phase II
Robin heeft een behoorlijke vlucht genomen.
"Het is goed om dan ook eens stil te staan bij wat
we hebben bereikt."
Zo'n 200 familieleden, vrienden, relaties en
sympathisanten ontvangen een Boarding Pass
om terug te kijken op de eerste fase en samen
Phase II te markeren.
Dat gebeurt op 20 september 2012. ROBIN staat
dan in de schijnwerpers.
Verschillende supporters voeren het woord:
Kolonel Apon van de Nederlandse luchtmacht,
Henk Jan Vink van TNO, en
David Copola van ESA.
Zij vertellen over de rol van hun organisaties bij
het ontstaan van ROBIN.
Anne Cor Groeneveld en Martin Schröder zijn aan
het woord als onbezoldigd adviseurs.

Het luchtvaart-thema is ook in de catering terug
te vinden. Deze wordt verzorgd door ("hoe kan
het ook anders") Martin Party Service.

Aan het einde van het feest wordt Phase II met
een gezamenlijke druk op de knop ingeluid.
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Investeerders stappen in ROBIN
12-12-'12: Na een lange en intensieve aanloop
stappen investeerders in ROBIN, namelijk:

het Mainport Innovation Fund (bestaande uit
TU-Delft, Rabobank, Schiphol en KLM) en
Inkef Capital (100% dochter van ABP) investeren
een paar miljoen in ruil voor een minderheidsbelang in ROBIN.
Met de investeringen zal ROBIN Radar in staat
zijn om hun verdere internationale roll out te
versnellen en hun ambitieuze agenda op het
gebied van verdere ontwikkeling van systemen
uit te voeren.

Diverse beproevingen worden uitgevoerd
Om bij de marketing gefundeerder voor de dag te
komen wordt de radarmeetruimte van TNO
afgehuurd en leent ROBIN ingevroren vogels van
de luchtmacht om de radar cross section (RCS),
het reflecterend oppervlak in diverse richtingen
van specifieke vogels te meten.

Tijdens de Field Evaluation Trial voor de Indiase
luchtmacht moet worden aangetoond dat de
vogelradar op 11 kilometer afstand vogels kan
zien. Vanaf vliegveld Teuge wordt daarom een
test uitgevoerd met een reflector die aan een
touw achter een vliegtuig hangt. De intensieve
week wordt op 29 november 2013 afgesloten.

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

En de trailer met ROBIN erop wordt aan tal van
testen onderworpen in de Climate Torture Room
van het Belgische OWI-Lab. Bij 95%
luchtvochtigheid en extreme temperaturen.
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Op zoek naar nieuwe markten en internationale samenwerking
Siete Hamminga treedt
in november 2012 op als
'Wereldveroveraar'
Op 26 mei 2013 bezoeken Hamminga en Borst
NEC in Tokyo om eventuele samenwerking te
bespreken. NEC is een bekende Japanse
internationale dienstverlener op het gebied van
informatietechnologie (IT).

tijdens de Week van de Ondernemer,
georganiseerd door Het Financieele Dagblad en
BNR Radio.

"ESA heeft een belangrijke rol gespeeld in de
groei van ROBIN", aldus Hamminga in een
interview, gepubliceerd op de website van 'ESA in
your country' [68]. Zoals we al zagen in hoofdstuk
6 begon ESA in 2007 in samenwerking met de
Nederlandse, Belgische, Franse en Duitse
luchtmachten – en in samenwerking met de
industrie en onderzoeksinstituten uit diverse
Europese landen – het FlySafe-project. Het
Nederlandse Robin Radar Systems begon in 2010
met het verkopen van de vogelwaarschuwingssystemen die ontwikkeld werden als onderdeel
van het FlySafe-programma.
"Inmiddels is het in gebruik genomen door
luchtmachten in België, Bulgarije, Estland,
Nederland, Noorwegen, Polen, Spanje en Turkije."

Na hun bezoek aan Japan vliegen ze door naar
China om te spreken op een conferentie, en
luchthavens te bezoeken in Kunming, Shanghai
en Beijing, bijgestaan door Wenjing Zhou die
sindsdien meer betrokken raakt.

Terminal van de internationale luchthaven
Kunming Changshui (geopend op 28 juni 2012).
foto Wikipedia

Start reviews
Op 27 september 2013 houdt het Management
Team van ROBIN een presentatie voor het
ROBIN-team.

Gastspreker is Joost Conijn (1971), Nederlands
beeldend kunstenaar en avonturier. Uit een
video-opname van Hollandse Meesters van de
21ste eeuw die kunstenaars portretteert:
"Conijn wil met zijn werk de ruimte bevechten om
dingen te kunnen doen waar menigeen van zou zeggen
dat het niet mogelijk of niet verantwoord is. Meestal
zoekt hij die grens op door iets te maken dat van meet
af aan een onzekere aangelegenheid is. Zelf zegt hij te
houden van de spanning of iets hem al dan niet zal
lukken."

Het MT daagt het ROBIN-team uit om te
brainstormen in termen van 'tips en tops', en
besluit zo'n Review voortaan ieder kwartaal te
zullen houden.

Joost Conijn schreef een boek over Zelf een
vliegtuig bouwen en daarmee naar Kenia vliegen.
foto charlies-travels.com
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Werkbezoeken en demonstraties

4 juli 2013: Frankfurt Airport, de Engelse
Luchtvaartautoriteiten CAA, het Duitse TONI en
Poolse klanten van ROBIN bezoeken de
luchthavens van Schiphol en Eindhoven om nader
kennis te maken met de systemen van ROBIN.

In het kader van Euro Bird Watch vinden op
5 oktober 2013 vogeltellingen plaats in meer dan
30 landen tegelijk.
In Nederland organiseert Vogelbescherming
Nederland deze telling. Er doen zo'n 100
vogelgroepen mee. ROBIN draagt bij door de
radar te demonstreren in de duinen bij
Noordwijk. De locatie wordt duidelijk aangegeven
in een persbericht.

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

Op 26 augustus 2013 zijn er demonstraties op de
Dutch Bird Fare bij de Oostvaardersplassen.

In 2014 neemt ROBIN Radar Systems deel aan
een handelsmissie naar Rwanda. De Nederlandse
minister voor Handel (mevr. Ploumen) en
ambassadeur (mevr. Cuelenaere) introduceren
ROBIN Radar bij het ministerie van Infrastructuur
en de directeur-generaal van de Rwandan Civil
Aviation Authority.
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Op 20 januari 2014 bezoekt minister Kamp van
Economische Zaken ROBIN Radar Systems.

Samen met Claudia Zuiderwijk, bestuursvoorzitter van de Kamer van Koophandel (KvK),
en Siete Hamminga lanceert hij het nieuwe portal
www.ondernemersplein.nl van de KvK.
Kamp zegt daar echt enthousiast voor te worden.
"Als je vroeger informatie wilde krijgen kon dat
alleen in kantooruren en kostte dat veel tijd."
Nu werkt iedereen samen om het ondernemers
gemakkelijk te maken en is informatie van de
overheid op één plaats 24 uur per dag
beschikbaar.
En de minister neemt de gelegenheid waar om de
ROBIN-producten te bekijken.

ROBIN stapt in de drone-detectiemarkt
De Nuclear Security Summit (NSS, Nucleaire
Veiligheidstop) van 2014 was een internationale
topconferentie met als onderwerp het
voorkomen van nucleair terrorisme. Deze Nuclear
Security Summit (NSS) werd op 24 en 25 maart
2014 gehouden in het World Forum in Den Haag.
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Naast politici uit 53 landen werden er vijf
afgevaardigden van vier internationale
organisaties (Verenigde Naties, Europese Unie,
Internationaal Atoomenergieagentschap en
Interpol), ongeveer vijfduizend delegatieleden en
drieduizend journalisten verwacht.

8

ROBIN: DE DYNAMIEK VAN EEN NEDERLANDS HIGH-TECH BEDRIJF

De beveiliging van al deze mensen was een topprioriteit. De politie zette elke dag 13.000
agenten in, niet alleen in de Randstad maar ook
in de rest van het land.
Dat was vier keer zo veel als bij de Nederlandse
troonswisseling in 2013. Ook werden er 4000
marechaussees en 3000 militairen ingezet.
Awacs-vliegtuigen van de NAVO bewaakten het
luchtruim.

foto Wikipedia

Recreatieve luchtvaart, zoals sportvliegtuigen en
ballonvluchten, was op en rond de top niet
mogelijk.

Competitie: jacht op vijandelijke drones geopend
Beveiliging tegen drones……..? Op het ministerie van Justitie
kwamen ze erachter dat de voor de veiligheid bij de nucleaire top
ingezette militaire radars óf de drone niet konden zien óf geen
verschil konden zien tussen een vogel en een drone.
Daarop schreef het ministerie een competitie uit. ROBIN wint. "Dit is
het ultieme punt om in de drone-detectiemarkt te stappen", zegt
Hamminga.
Na de nucleaire veiligheidstop NSS heeft de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid in overleg met politie en
marechaussee technobedrijven opgeroepen om ideeën voor
maatregelen tegen drones te ontwikkelen en stelde daarvoor een
paar miljoen euro beschikbaar.
38 ondernemers zijn daarmee aan de slag gegaan. Op 18 november
2014 wees de Nederlandse overheid ROBIN aan als 'winnaar'. Het
bedrijf ontving een bijdrage om een haalbaarheidsstudie uit te
voeren [69].

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

Sindsdien ontwikkelt ROBIN de dronedetectie-software [70], wat
resulteerde in de ontwikkeling van ELVIRA®. De optische sensor is
daarbij een van de extra opties.
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Dit trok ook de aandacht van ESG, een Duitse
elektronica-specialist, en ook van andere delen
van de defensie-industrie.
ESG integreerde de drone-radar in een
demonstratiesysteem, dat begin mei 2015 ten
overstaan van een doelgroep bij een
georganiseerd evenement in Zuid-Duitsland liet
zien dat het drones kon identificeren en
deactiveren.

Obama en Merkel in Hannover.
foto AP

Na dit succesvolle debuut werd het systeem
ingezet bij de beveiliging van meer
gelegenheden, zoals het bezoek van de president
van de Verenigde Staten Obama aan de
Hannover Fair in april 2016. De VS zijn dat jaar
partnerland, veel aandacht gaat op de beurs uit
naar Internet-of-Things (IoT). Het bezoek van
Obama zorgde voor stringente beveiligingsmaatregelen in en rond het beursterrein in
Hannover. Ook bij de noodzakelijke beveiliging
van de G20-top in Hamburg in juli 2017 is het
systeem opnieuw ingezet.

De test was zo succesvol dat het systeem werd
gekozen voor de bescherming van de G7-top op
5 augustus 2015 tegen een potentiële droneaanval.

Bezoeken, conferenties en demonstraties in 2015
Van 16 tot 20 maart 2015 neemt Hamminga deel
aan een officieel staatsbezoek van koning Willem
Alexander en koningin Maxima aan Denemarken
en Duitsland.
ROBIN heeft verder een volle agenda met
deelname aan internationale conferenties en
demonstraties, zoals:
•
•
•
•
•
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in Soest: Future Force Conference, maart
in Den Haag: International Cyber Security
Week, april
in Dubai: Dubai Airport Show, mei
in Holbeach en Warton: demonstratietour
door het Verenigd Koninkrijk, september
in Voorkempen: seminar Infopol van de
Belgische nationale politie, september
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De Birdstrike Alliance
In die tijd bundelen vier bedrijven hun krachten
bij de vermarkting van hun producten bij
luchthavens, om een one stop shop te bieden bij
het oplossen van hun problemen rond bird strike
prevention.

Dat zijn:
Avisure (product: risico-management),
Bird Control Group (vogelverjaagsystemen),
ROBIN Radar en
Veisar Technologies (infrastructuurbeveiliging).

Het samenwerkingsverband noemen ze Birdstrike Alliance. Ze presenteren zich voor het eerst in
januari 2015 op de InterAirport Exhibition in Singapore met een total birdstrike solution [71].

In de Top-100 van meest innovatieve bedrijven

In september 2016 komt ROBIN Radar op
de tweede plaats in de Top-100 van
meest innovatieve Nederlandse
bedrijven, georganiseerd door de Kamer
van Koophandel.
Ook in de twee voorafgaande jaren stond
ROBIN Radar al in de Top-100.
Logo KVK Innovatie Top 100.
www.mkbinnovatietop100.nl

Naast de vogelradar nu dus ook een droneradar in de portfolio

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

Vanaf nu zit de ELVIRA® dronedetectie-radar in
de product portfolio. Een van de eerste ELVIRA's®
wordt gekocht op 15 april 2016 door de firma
ESG uit München, die deze integreert in zijn
Guardian Modular Drone Defence System.
Zoals vermeld in hoofdstukken 6 en 8 is ook
detectie van kleine drones een groeimarkt.
ROBIN Radar kondigt in juli 2016 aan een
nevenvestiging op businesspark Aviolanda
Aerospace Woensdrecht te gaan openen [72].

radarsysteem ELVIRA® verworven en gaat het
uitproberen [73].
Deze cilindervormige radar van een meter hoog
kan gekoppeld worden aan camera's en
beeldschermen van meldkamers, alarmdiensten
of torens op luchthavens. Het kan tien kilometer
in de omtrek (afhankelijk van de objectgrootte)
drones ontdekken en identificeren.
"In Duitsland is die al actief. We zijn bezig met
Nederlandse toepassingen. We praten ook met
Schiphol", aldus Hamminga.

Defensie heeft intussen het mobiele drone-
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Op 20 juni 2016 wordt ELVIRA® ook verkocht aan
de firma Meritis in Zwitserland. De drone radar
wordt als type SR-9000S opgenomen in hun
geïntegreerd drone-verdedigingsprogramma.
Tezelfdertijd maakt DSM Dyneema bekend dat de
radome van de ELVIRA® door hen geleverd
wordt: deze is gemaakt van een speciale fiber,
merknaam Dyneema® met nagenoeg geen
signaalverlies dus transparant voor het
radarsignaal en is van zichzelf waterafstotend en
onderhoudsvriendelijk.

Bezoeken, conferenties en demonstraties
Ook in 2016 heeft ROBIN weer een volle agenda:
• in februari neemt ROBIN Radar deel aan de The Unmanned Systems TusExpo 2016 in Den Haag
• in juni staat ROBIN op de Dutch Wind Energy Days in het World Trade Centre in Den Haag
• in juni staat ROBIN ook op de de British Irish Airports Expo in het NEC Conference Centre in
Birmingham
• in juni staat ROBIN op de Eurosatory 2016 in Parijs
• in september geeft ROBIN demonstraties op de Drones Innovation Day op vliegbasis Twente

Tahkoluoto Wind Farm
Citaat van de aankondiging op ROBIN's website:
"ROBIN's 3D Flex radar zal het Finse Hyötytuuli
helpen om de impact van het windmolenpark op
de vogelpopulatie zo nauwkeurig mogelijk in
kaart te brengen."
Op 12 februari 2016 wordt de vogelradar besteld
om op het in aanbouw zijnde windpark in
Tahkoluoto in het Finse Hyötytuuli te worden
geïnstalleerd.
De radar wordt geïntegreerd met andere
sensoren (video- en infrarood-camera's) om
vogelsoorten beter te kunnen herkennen.
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Alle zes banen van Schiphol afgedekt
Het vogeldetectiesysteem kan ook (gedeeltelijk)
worden ingezet om de effectiviteit van de overige
'NRV-sporen' te toetsen, aldus het
evaluatierapport van de NRV [74].
"Hierbij kan worden gedacht aan het toetsen van
de effectiviteit van het foerageerspoor of
vogeltoets. [.…..] In samenwerking met Schiphol
ontwikkelt het bedrijf ROBIN Radar detectieapparatuur die als doel heeft te zorgen voor realtime informatie over vogels die een hoog risico
vormen als zij het vliegpad van vliegtuigen tijdens
de start en landing dreigen te kruisen [.….]
Schiphol zal in april 2015 een advies formuleren
aan de Stuurgroep Veiligheidsplatform Schiphol
(VpS) over de mogelijke continuering van het
vogeldetectie-systeem."
Na bijna drie jaar van uitgebreide testen en
evaluatie van het ROBIN radarsysteem komt er
het gehoopte positieve bericht.
In het Jaarverslag 2016 van de Royal Schiphol
Group staat:

Schiphol heeft zes banen; de terminals staan
tussen de banen in en dit maakt dat niet alles
met één radar is af te dekken. Met de vier radars
gaat dat wel lukken. Daarbij is er één
gezamenlijke database en geeft dus één scherm
het hele overzicht over vogelbewegingen binnen
10 km rond de luchthaven. Dat is uniek, daarbij
worden de star plots, de groene vlekjes op het
scherm als de radar iets detecteert, ook
geïntegreerd. Zo wordt het op één punt mogelijk
om de vlucht van vogels met een hoog risico te
volgen.
Als eerste burgerluchthaven wordt dit
geïntegreerde gebruik toegepast. En het helpt
meteen bij het verzamelen van gegevens voor de
lange-termijn en het analyseren daarvan. Die
kunnen worden gebruikt voor habitat
management en het bepalen van Key
Performance Indicators (KPIs) die gekoppeld zijn
aan het reduceren van het risico van
vogelaanvaringen.

Schiphol heeft zelf al eigen grondradars, dus in
"We hebben voorbereidingen getroffen om in tegenstelling tot de aanschaf van de luchtmacht
2017 het vogeldetectiesysteem uit te breiden met eind 2017, zullen deze vogelradars niet ook als
drie radarstations. Daarmee krijgen we dekking grondradar gebruikt gaan worden.
over de hele luchthaven."

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

De drie nieuwe 3D Flex radars worden eind 2017
ingeregeld [75].

Op één scherm staat het hele overzicht over
vogelbewegingen binnen 10 km rond de luchthaven.
stills uit Schiphol video 14 mei 2015

Bas Klavers (Schiphol Bird Control) en zijn mensen zijn
blij met de dekking van de hele luchthaven door
de vier vogelradarstations.
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Berlin Brandenburger Airport verzamelt vliegbewegingen
De nieuwste Berlijnse luchthaven heeft sinds
najaar 2016 een 3D Flex Radar in gebruik op zijn
grondgebied. Deze radar is op een trailer
gemonteerd.
Deze radar wordt gebruikt om 24/7 relevante
data te verzamelen over vogelbewegingen langs
de onlangs aangelegde zuidelijke baan 07L/25R.
De luchthaven krijgt van de radar elk kwartaal
een gedetailleerd rapportage over de
geregistreerde vogelbewegingen.
Deze gegevens worden gecombineerd met veldwaarnemingen van een plaatselijke bioloog. De
gecombineerde waarnemingen gaan vijf jaren
duren.

Sinorobin gestart
2016: Het Chinese bedrijf Sinotech en ROBIN
Radar Systems beginnen met een gezamenlijke
dochteronderneming in Beijing, genaamd
Sinorobin.
Met deze joint venture willen ze de belangrijke en
potentieel grote thuismarkt gaan bedienen.
Op 30 juni 2016 worden de eerste twee
vogelradar-systemen voor China besteld.

ISO 9001:2015-certificaat uitgereikt aan ROBIN Radar Systems bv
Medio 2017 gaat ROBIN op voor de
erkenning van hun Kwaliteitsmanagementsysteem.
Een citaat van de website van
organisatieadviesbureau De Vaart uit
Bleiswijk dd. 4 oktober 2017:
"De audit van vandaag en gisteren is
erg goed verlopen. Uiteindelijk zijn we
succesvol uit de audit gekomen,
zonder enige bevindingen, geen
minors of majors."
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De lancering van de full 3D-vogelradar MAX®
Het op de markt brengen van MAX® moet worden gevierd!
"Meer dan vier jaar ontwikkeling, miljoenen Euro's en
duizenden koppen koffie"
hebben een verbazingwekkend resultaat opgeleverd:
een full 3D–vogelradar
"We konden niet anders dan hem Max® noemen."
In de productencatalogus aan het einde van dit hoofdstuk
staan de belangrijkste specificaties van deze bijzondere
MAX® opgenomen.

Op 14 september 2017 viert ROBIN
Radar Systems met 150 gasten van
internationale luchthavens, luchtstrijdkrachten, ecologische adviesbureaus, en vrienden, familieleden en
leveranciers een fantastische avond.

Ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
was een belangrijke gast:
zij verleende zo'n € 1,4M Innovatiekrediet!
"Het Innovatiekrediet heeft ons mede ondersteund bij deze
innovatieve productontwikkeling", zegt Siete Hamminga.

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

"Dit heeft geleid tot een commercieel vermarktbaar
product. Het krediet is inmiddels afgelost en we kunnen
door deze innovatie verder doorgroeien."

77

• KIEVIT WORDT ROBIN EN VLIEGT UIT

The sky is no limit
In de aankondiging op hun webpagina
www.buwa.nl/3d-vogelradar-max.html
is dit het enthousiaste motto met een woordspeling: er zijn geen grenzen!

Camiel legt aan Milouska Meulens van Vroege
Vogels uit hoe de 2D-Lite, in feite een gewone
scheepsradar, werkt, en wat er op de schermen
in de bus van BuWa te zien is.

"Vanaf 2018 gaan we aan de slag met Max®"

"Juist in het donker lopen de vogels bij hun
verplaatsingen tussen rust- en foerageergebieden
heel veel risico om tegen hoogspanningslijnen of
windturbines te vliegen."
Maar met deze 2D radar moet je twee keer
meten: eerst horizontaal en dan moet de radar
gekanteld worden om verticaal te meten. Dan
kun je ook zien hoe hoog ze vliegen. Horizontaal
zie je de sporen in beeld, dus wat hun route is.
Die combinatie gebruikt de vogelecoloog in zijn
studies.
Milouska: "Maar twee keer meten hoort
binnenkort tot het verleden, dankzij een nieuwe
Nederlandse vinding die vogels en hun
vliegpatronen in één oogopslag zichtbaar maakt.
Camiel heeft er alvast eentje besteld." En dan
mag Milouska de ROBIN Radar-wagen instappen:
"Dus dit is jullie toekomst. Wat zien we hier?"

Op 5 september 2017 werd de koop gesloten na
een demonstratie voor directeur Eelco
Waardenburg van Bureau Waardenburg – het
onafhankelijke onderzoek- en adviesbureau op
het gebied van ecologie, natuur, omgeving en
landschapsontwerp dat we al in hoofdstuk 7
tegenkwamen.
Bureau Waardenburg (BuWa) is marktleider op
het gebied van radar-ornithologie. Ze hadden al
ervaring met het gebruik van de 2D-Lite, en zijn
nu de eerste klant die een MAX® bestelt.
Ze gebruiken de vogelradar voor milieu-effectrapportages, meestal in verband met de
ontwikkeling van windparken. Eind 2018 komen
we hen in dat verband weer tegen.

Siete Hamminga van ROBIN Radar legt uit wat op
het scherm te zien is:

Op 21 november 2017 is er een uitzending van
Vroege Vogels TV, waarin Camiel Heunks, vogelecoloog van Bureau Waardenburg eerst de Robin
2D-Lite demonstreert.
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"We zien live beelden van allemaal losse vogels.
Dit is een radar die specifiek gemaakt is voor het
detecteren van vogels, en die individuele vogels
zie je hier allemaal vliegen. Oudere systemen
waren sowieso niet echt gemaakt om vogels te
detecteren. Maar dit systeem is specifiek
daarvoor gemaakt. Hij draait met 60 rondjes per
minuut waardoor we heel veel nieuwe puntjes
krijgen en veel beter het vluchtplan kunnen
weergeven.
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En je hoeft dus niet meer een radar op z'n kant te
werken om een stukje hoogte-informatie te
hebben. Nu hebben we één sensor die dat
allemaal doet."
Milouska: "Het 3D-effect van de nieuwe radar is
pas echt goed te zien met een vogel die precies
doet wat je zegt. Dus sturen we onze eigen
Vroege-Vogels-drone de lucht in."

En je kunt je voorstellen dat we als het gaat om
vogelecologie, je zo'n toepassing ook kan
gebruiken om het gedrag van vogels na te kijken
en te kijken: wat doet zo'n vogel nou als zo'n
vogel in de buurt van een turbine of een
elektriciteitskabel komt."
De radar is volledig geautomatiseerd en kan op
afstand worden bediend en uitgelezen, waardoor
zelfs vogelbewegingen ver in het veld of op de
Noordzee real-time gevolgd kunnen worden. De
dekking is full 3D met één enkele sensor.
De techniek is die van een fase-gestuurde bundel.
Deze is in de militaire wereld al bekend sinds de
jaren '60 [76].
De presentatie van de gegevens van Max® is
helemaal 'bij de tijd': met gebruik van PC's of
desgewenst tablets (zowel IOS als Android), voor
de visualisatie van zowel de vogelbewegingen als
de verschillende grafische rapportages.

Siete: " Dat beeld wat door de radar
waargenomen is, wordt opgeslagen en kunnen
we nu in Google Earth afspelen. Hij is versneld
afgespeeld, nu, en dan kunnen we zo het beeld
draaien naar 3D.

En zo te zien is voor de beschermende radome
opnieuw voor de Dyneema® Crystal Technologie
gekozen.

Demonstraties en conferenties in 2017
ROBIN Radar woont de vierde Conference on
record bezoekersaantal van bijna 14 duizend uit
Wind Energy and Wild Life Impacts (CWW) bij, die 110 landen.
van 6 tot 8 september 2017 wordt gehouden in
Estoril, Portugal.
Daar wordt de lancering van Max® al aan het
internationale publiek aangekondigd.

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

Op 19 en 20 september 2017 neemt ROBIN
Radar Systems deel aan de Counterering Drones
Live Demo in Genève, Zwitserland. Deze was
georganiseerd met officiële steun van de
plaatselijke overheid en was het eerste
evenement waarbij een live demonstratie van
counter-drone technologieën werd getoond op
een oefenterrein van de Zwitserse Landmacht,
met onder anderen ROBIN Radar's ELVIRA®.
ste

ROBIN Radar Systems deed mee aan de 21
editie van de InterAirport Show in München, van
10 tot 13 oktober 2017. Deze internationale
tentoonstelling van apparatuur, technologie,
ontwerp en diensten voor luchthavens trok een
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Op 14 september 2017 demonstreert ROBIN
Radar Systems na de lunch op de airside van de
luchthaven Rotterdam-The Hague Airport de
full 3D vogelradar Max® aan deelnemers van een
Bird Control Event. Daarbij waren zowel Europese
als Australische luchthavens vertegenwoordigd.
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Nederlandse luchtmacht bestelt vogelradars voor al haar bases
Zoals gemeld in hoofdstuk 6, kocht de
Nederlandse luchtmacht eind 2017 voor al haar
bases een vogelradar.
Uit het luchtmacht-magazine De Vliegende
Hollander van oktober 2017 de volgende
toelichting:

Innovatieve vogelradars voor vliegbases

De beelden komen via tablets real-time bij de
voertuigen van de vogelwacht en in de toren van
de verkeersleiding binnen. De vogelwacht verjaagt
de vogels en adviseert de verkeersleiding.
Bijzonder is dat de verkeersleiding ze ook als
grondradar kan inzetten. Zo ondersteunt het
apparaat ook de afhandeling van het
grondverkeer op en rond het landingsterrein. Het
voorkomt botsingen op de start- en
landingsbanen en vergroot de ‘situational
awareness’, het overzicht, vooral bij slecht-zicht
omstandigheden.
Het Bureau Natuur van de Staf CLSK krijgt toegang
tot de data voor analyse, monitoring en
rapportages van de vogelsituatie. Het CLSK
besteedt al jarenlang veel aandacht aan het
voorkomen van vogelaanvaringen, zowel en-route
als op de vliegbases. In 2012 is op vliegbasis
Eindhoven gestart met een proefomgeving in
samenwerking met Robin Radar, die leidde tot dit
unieke radarsysteem.
CLSK betekent Commando Luchtstrijdkrachten
DMO betekent Defensie Materieel Organisatie

Onder toeziend oog van Bureau Natuur van het
CLSK tekende directeur Projecten van DMO
commandeur Brummelaar op 20 oktober een
contract met Robin Radar voor 6 innovatieve
vogelradars. Die worden geplaatst op de vliegbases
Eindhoven, Gilze-Rijen, De Kooy, Leeuwarden,
Volkel en Woensdrecht.

En in het persbericht van Defensie van
25 oktober 2017 staat:

"In het voetspoor van Schiphol hebben ook de
luchthavens van Berlijn, Frankfurt en Kopenhagen
vogelradars besteld om vogelaanvaringen te
voorkomen. In 2016 zag ROBIN Radar Systems
Doordat de vogelradars onderscheid kunnen zijn inkomsten verviervoudigen en met dit nieuwe
maken tussen vogels, vliegtuigen en voertuigen, contract lijkt de opwaartse lijn voort te zetten.
voorziet het systeem meerdere gebruikers van Het getekende contract van vandaag is € 7M
informatie.
waard".

Copenhagen Airport launching customer van de luchtvaartsector
In juli 2017 bestelt Copenhagen Airport de full
3D-radar, die begin 2018 met succes wordt
geïnstalleerd.
Het is de eerste MAX® die in de luchtvaartsector
wordt verkocht.
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De nieuwe ROBIN-website
Op 13 en 14 juni 2018 komen meer dan 2000
professionals uit de windenergiesector bij elkaar
in het World Trade Centre te Rotterdam. Daar
wordt zowel een conferentie als ook een
tentoonstelling gehouden.

ROBIN Radar en Bureau Waardenburg staan hier
natuurlijk ook. Tijdens deze WindDays 2018 is de
Nederlandse astronaut André Kuipers te gast bij
ROBIN. En hij wordt gestrikt om officieel ROBIN's
spiksplinternieuwe website in de lucht te
brengen.
De oude website paste namelijk steeds slechter
bij de ROBIN-identiteit en was achterhaald.
De nieuwe geeft een heldere boodschap en is
doorzichtig met een intuïtieve navigatie. En is
bovendien passend voor alle media: zowel
computer als mobieltje en tablet.
ROBIN kwam naar aanleiding daarvan uitgebreid
in het nieuws met zijn toepassing voor het
bewaken van het luchtruim rond
windmolenparken om vogels te beschermen [77].

ROBIN Radar Systems gecertificeerd als een 'Great Place to Work'
Nieuws van 12 juli 2018:

ROBIN Radar Systems is gecertificeerd als een 'Great Place to Work'!

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

Wat betekent dat nou eigenlijk?
"Nou, dat betekent dat we onze mensen op de eerste plaats zetten.
Dat is wat uit onze hoge medewerker-feedback scores naar voren
kwam met een externe analyse van onze bedrijfscultuur. Met de studie
naar het gevoel bij onze medewerkers, de zogenaamde 'Trust Index'
werd het vertrouwen van ons ROBIN-team gemeten, de trots op het
werk en het plezier in het werk.
Daar zijn we trots op. We wisten het wel, maar nu is het officieel."
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Inderdaad, de hele bedrijfscultuur die naar voren
komt bij de presentatie op bijvoorbeeld de
website, ondersteunt die bewering van het
bedrijf.

De eisen die aan de mensen worden gesteld, zijn
hoog. Maar tegelijkertijd wordt door het
management vanaf het ontstaan in 2010 gewerkt
aan 'het ROBIN-gevoel'.

Alle medewerkers van het team hebben daar een
'eigen gezicht', letterlijk en figuurlijk. In ieder
geval in elk videojaaroverzicht met de titel Merry
Christmas and a Happy New Year worden alle
nieuwe medewerkers van dat jaar nog eens apart
genoemd en welkom geheten.

Het is één grote ROBIN-familie, samen werken
maar ook bij gelegenheid samen 'uit'. En ook de
gezinsleden worden regelmatig meegenomen.
Regelmatig wordt ook aan sportieve
evenementen deelgenomen – zoals op de foto
aan de BERLIN Airport Night van 14 april 2018.

Dankzij zo'n cultuur worden grote prestaties geleverd.
Dankzij zo'n cultuur kun je in één jaar (2018) van 20 naar 40 medewerkers groeien:
een verdubbeling en zorgen dat 'de klus geklaard wordt'. Chapeau.
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Belangrijke stappen in de organisatie
Met deze forse groei is het noodzakelijk geworden om de organisatie aan te passen.
Siete Hamminga meldt dat we in 2018 een belangrijke stap hebben gezet:
van 'directeur/oprichters organisatie' naar
'management team'.

Het MT bestaat dan uit

heeft als Chief Executive Officer
(CEO), oprichter/directeur,
de algemene leiding.

is als Chief Operations Officer
(COO) in 2018 toegetreden,
is verantwoordelijk voor de
efficiency en effectiviteit van de
bedrijfsprocessen.

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

Hamminga: "In 2019 is het voornemen om het MT uit te breiden met
een Directeur Operations en een Directeur Sales."
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is al sinds 2011
betrokken, aanvankelijk
als ingehuurde
projectleider, nu
Director R&D.
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Ondersteuning bij de NAVO-top in Brussel
ROBIN Radar Systems was aanwezig bij de NAVOtop van 11 en 12 juli 2018 in Brussel met mensen
en middelen om te helpen bij de beveiliging.

Ondersteuning bij de Drone Challenge van Rijkswaterstaat
Op 19 oktober 2018 ondersteunde ROBIN deze
oefening van Rijkswaterstaat op de Waal bij
Nijmegen.
ROBIN bewaakte het oefengebied en maakte
radaropnames van geplande drone-vluchten,
maar kon zo nodig ook drone-bewegingen van
indringers detecteren.

Snelle groeiers 2018
"Nadat we op 11 oktober bij de Deloitte Fast 50
Award al als 24ste snelst-groeiend technologisch
bedrijf uit de bus kwamen, zijn we ook op
25 oktober onderscheiden met een
FD Gazellen Award."
Deze wordt georganiseerd door het Financieele
Dagblad.
Personeelsgroei is een indicator voor een
bijdrage aan de werkgelegenheid en
winstgevendheid is een indicator in welke mate
een bedrijf toegevoegde waarde biedt.
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Gastheer op de Bird and Drone Strike Workshop 2018
In de laatste week van oktober 2018 was ROBIN
twee dagen gastheer op de belangrijke Bird and
Drone Strike Workshop 2018 in Bristol. Die werd
nog even snel georganiseerd nadat er een gat viel
omdat helaas de UK Bird Strike Committee
Meeting op het laatste moment werd gecanceld.

De workshop werd goed bezocht door
38 deelnemers, 12 luchthavens,
2 vliegtuigmaatschappijen en 5 adviesbureaus.

Een workshop, twee beurzen en een congres
De Wind Farm & Wildlife Impact Workshop die
ROBIN op 19 en 20 september 2018 in Helsinki
organiseerde, was een groot succes.
Er waren 3 onderdelen met 9 sprekers waaronder
dr. Abel Gyimesi, vogelecoloog bij Bureau
Waardenburg. De deelnemers brachten een
bezoek aan het windmolenpark Tahkoluoto bij
Pori, en het nationale park van de Botnische Golf.
En hadden een leuke dinner cruise in Helsinki.

Sibylle Giraud, international sales manager van
Robin Radar Systems legde tijdens een onderdeel
uit hoe de Installed Base in Nederland op dat
moment eruit zag:
"With 14 robin radars across
42.500 km2, The Netherlands
has the highest bird radar
density in the world."

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

Merk op dat de MPR in Wier, Friesland hier dan
nog op de kaart staat genoemd.
Op 28 en 29 november 2018 stond ROBIN op de International Security Expo in Londen met de ELVIRA®
drone-detectieradar.
Op 27 tot 30 november 2018 deed ROBIN samen met Bureau Waardenburg mee met de 12e NWCC
Wind Wildlife Research Meeting (St. Paul, Minnesota, U.S.) om te spreken over de MAX®.
En op 4 en 5 december 2018 stond ROBIN op de Airport IT & Security 2018 beurs in Amsterdam.
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Eemshaven, proeftuin bij de opzet van een trekvoorspellingsmodel UvA
In de Eemshaven staan in april 2018 zo'n 80
windmolens en daar komen binnen twee jaar nog
64 bij. Ieder jaar worden daar duizenden vogels
gedood, gemiddeld 33 per turbine. Dat is veel
meer dan bij een turbine op het platteland (met
ca. 5 tot 10 dodelijke botsingen per jaar). Het zijn
vooral trekvogels die in de herfst naar hun
overwinteringsgebied vliegen, die in de wieken
terecht komen. De provincie Groningen wil met
een vogelradar het aantal vogelslachtoffers laten
dalen.
Dat gaat echter niet zomaar……

Vervolgens hebben Rijkswaterstaat en het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat het
initiatief genomen om aan de Universiteit van
Amsterdam opdracht te geven om een trekvoorspellingsmodel te bouwen op basis waarvan
ruim van tevoren kan worden voorspeld wanneer
grote hoeveelheden vogels op rotorhoogte
passeren. Om het voorspellings-model van de
UvA te optimaliseren, wordt de komende jaren
gebruik gemaakt van de vogelradar. De
vogelradar zal het aantal vogels registreren op
een hoogte van 0 m tot ± 250 m (rotorhoogte).
Deze data worden gekoppeld aan
meteorologische data. Uiteindelijk kunnen op
basis van de meteorologische data trekvogelvoorspellingen worden gemaakt.
De verwachting is dat een eerste versie rond
2020 operationeel is. Dit model kan ook worden
toegepast in de Eemshaven. Omdat stilstand op
basis van het voorspellingsmodel ruim van
tevoren bekend is, worden onbalanskosten en
risico's voor het energienetwerk vermeden.
Momenteel wordt overleg gevoerd met
Rijkswaterstaat, het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat en het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de
verdere samenwerking vorm te geven.

De Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen
schrijven aan de Provinciale Staten op
18 april 2018 [78]:
"Realtime stilstand op basis van een radar blijkt
niet mogelijk." [79]
Dat komt omdat in 2017 na overleg van de
provincie met TenneT bleek dat het plotseling
uitzetten van grote windparken te grote
consequenties heeft voor de stabiliteit van het
elektriciteitsnetwerk. En het brengt enorm hoge
onbalanskosten met zich mee. Ook kan het
volledig uitschakelen van de windturbines in de
Eemshaven (ca. 350 MW) niet opgevangen
worden. In het ergste geval kan dat leiden tot
uitval van de stroomvoorziening in grote delen
van Nederland/Europa. Als gebruik gemaakt
wordt van een stilstandvoorziening voor vogels
gebaseerd op radar, dan is pas minder dan een
uur tevoren bekend wanneer wordt stilgezet, en
dat is dus geen reële optie, aldus het schrijven.

De Eemshaven is bij uitstek een interessant
gebied om de effectiviteit van stilstand te
onderzoeken. Radarmetingen, in combinatie met
slachtoffertellingen geven inzicht in de
momenten dat daadwerkelijk veel slachtoffers
vallen. Dergelijk onderzoek is ook van groot nut
voor Rijkswaterstaat, omdat slachtoffermonitoring bij windparken op zee niet mogelijk
is.

GS schrijft verder:
"Ook Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor de
windparken op zee, kreeg van TenneT het signaal
dat een radar gestuurde stilstandvoorziening, die
voor de windparken op zee door Rijkswaterstaat
is voorgeschreven, niet uitvoerbaar is."
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Zoals we in hoofdstuk 6 zagen is in 2005 het Bird
Avoidance Model (NL-BAM), dat ontwikkeld werd
door prof. Willem Bouten voor de luchtmacht, in
gebruik genomen. Dit systeem voorspelt op basis
van meteorologische data de vogeltrek. Hiermee
kan de luchtmacht zo'n 30 uur tevoren zien waar
en wanneer grote zwermen vogels langstrekken.
Op dat moment wordt er niet gevlogen.
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De modellen voor de luchtmacht doen
voorspellingen voor vogeltrek op hoogten van
400 meter tot een paar kilometer, want daar
vliegen die vliegtuigen.

ministerie van Economische Zaken en Klimaat,
verzamelen we dit najaar informatie over de
vogeltrek over de Eemshaven."

Bouten: "Nu is het van belang om te voorspellen
wanneer vogels trekken van 0 tot 200 meter,
omdat windmolens tot die hoogte reiken."
Bouten wordt voor het programma De Monitor
van KRO-NCRV geïnterviewd [80] en legt daarin uit
hoe vogeltrekvoorspellingen ontwikkeld worden.
Dat lijkt op de ontwikkeling van weersvoorspellingen. Door modellen steeds bij te
sturen op basis van meer gegevens, worden ze
langzamerhand beter.

Samen met de Universiteit van Amsterdam en
Altenburg & Wymenga voeren ze dit najaar een
haalbaarheidsstudie uit, waarin ze onderzoeken
in hoeverre het mogelijk is om intensieve trek op
rotorhoogte te voorspellen. Dit alles in het kader
van de reeds aanwezige en geplande windparken
in (de omgeving van) de Eemshaven.
Op zondag 5 augustus is hierover een nieuwsitem op nos.nl [81]. Daarin leggen Jonne KleyheegHartman en haar collega uit wat je met de vogelradar MAX® kunt zien (stills van de NOS-video):

"Het duurt best lang voordat die theoretische
modellen nauwkeurig genoeg zijn. En dan praat ik
niet over een paar jaar."

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

Hij maakt zich er geen zorgen over of het gaat
lukken. Op een goede treknacht komen er
zomaar twee miljoen vogels over Nederland. Zo'n
massale trek kun je wel een paar dagen van
tevoren voorspellen, dat doet hij nu ook al voor
de luchtmacht.
Maar of het al zo werkt als in 2020 de nieuwe
windmolens gaan draaien? Bouten twijfelt eraan
of dan al de vogelsterfte met 75 percent kan
worden gereduceerd.

"Hier zie je bijvoorbeeld een kleine vogel vliegen.
Die vliegt met een snelheid van 26,6 kilometer per
uur. Bevindt zich op ongeveer 350 meter afstand
van ons. En vliegt op een hoogte van 130 meter."

Bureau Waardenburg meldt op 12 september
2018 het nieuws op hun website (foto BuWa):

Met de gegevens worden voorspellingen
gemaakt. Om een voorspelling te kunnen doen
over of er een zwerm vogels aankomt heb je heel
veel informatie nodig die van tevoren gemeten is.
Over wanneer bij welke weersomstandigheden
vliegen nou heel veel vogels. Die informatie
kunnen ze perfect verzamelen met zo'n systeem.
Als bekend is wanneer de vogels precies komen
kunnen windmolens op tijd worden stilgezet.

"Vandaag hebben we 3D-vogelradar MAX
geïnstalleerd in de Eemshaven. In opdracht van
de provincie Groningen, Rijkswaterstaat en het
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In september en oktober 2018 meet de Bird
Ecology Department van Hein Prinsen (BuWa)
gedurende perioden van
massale vogeltrek met
de recent verworven
3D-vogelradar MAX®
het vogelgedrag binnen
het windmolenpark,
met de manier van
ontwijken in 3D,
vluchthoogte-profielen en vogeldichtheidpatronen met grote ruimtelijke en tijdresolutie.
Deze informatie over de dynamiek van de
vogelbewegingen moet worden gekoppeld aan
de gegevens over aanvarings-slachtoffers onder
de vogels zoals die tegelijkertijd verzameld zijn.
Dit zal dan weer gekoppeld worden aan de
gegevens van de meteorologische radar om een
voorspellings-model voor tijdelijke shutdown-ondemand voor trekvogels te ontwerpen.
Tijdens de al eerder genoemde 12th Wind
Wildlife Research Meeting (WWRM) van 27 tot
30 november 2018 in St. Paul, Minnesota, waar
mensen van ROBIN Radar ook aan meedoen,
presenteert Prinsen de gegevens, die hij met zijn
collega's Jonne Kleyheeg-Hartman, Abel Gyimesi
en Camiel Heunks verzameld heeft [82].

Hun conclusies:
De eerste resultaten laten zien dat:
−
−
−
−
−

er een sterke nachtelijke trek is in de
Eemshaven (> 5000 vogels/km/h) [83]
er een piek is in de trek die voorspelbaar en
weer-gerelateerd is (Scandinavisch en
Nederlands)
belangrijke aantallen zangvogels vliegen op
rotorhoogte
…maar verdere analyse is nodig om te zien of
er mogelijk massaal gevaar ontweken wordt
en er is ook verdere analyse nodig van de
patronen in ruimte en tijd (> 35 miljoen
gegevens in de opslag)

ROBIN radar 3D MAX®:
✓ hoge resolutie in ruimte en tijd van de 3D
gegevens over gedrag en intensiteit
✓ lerend systeem (namelijk clutter filtering)
✓ geen identificatie van soort, maar wel
eenvoudig te labelen sporen (flexibel
classificatie-algoritme)
 het is een nieuw systeem -> bevat beginfouten, en we moeten nog veel leren over de
(on)mogelijkheden van het systeem.
 Gevoelig voor regen / golven en metalen
voorwerpen in het gezichtsveld

Volgens het artikel van de NOS van 5 augustus
2018 is het de bedoeling dat de radar die door
Rijkswaterstaat is besteld, halverwege 2020
gebruikt gaat worden.
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De top in Europa wordt benaderd
Mijn verhaal over het succes van de vogelradar en inmiddels ook de hiervan afgeleide droneradar wil ik
nu, eind 2018 afsluiten. Met perspectief:
met 41 ROBIN radars in Europa is ROBIN Radar marktleider in Europa geworden!
Te zien is dat de 'vlucht' van ROBIN niet meer te stoppen is. Als laatste onderwerp van dit hoofdstuk wil
ik een overzicht geven van wat het productenpalet is, zoals aangegeven op de ROBIN-website. En
daarbij een overzicht van de 'installed base' in Nederland en Europa eind 2018, die ik van Hamminga
ontving.

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

ROBIN groeide uit zijn jasje met nu zo'n 40 medewerkers en paste niet meer in het gebouw in de
Binkhorst. Een nieuwe locatie is op 3 december 2018 betrokken op Ypenburg:
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Hoe communiceren de radars met de bestuurder/gebruiker?
Hamminga verwoordt het kort:
Uiteraard praten de radars gewoon via een scherm tegen de bestuurder
en kan de bestuurder terugpraten met muis en toetsenbord.
Het communicatiekanaal tussen radar en processing systeem (de
computer) is altijd bedraad (je moet immers ook stroom leveren) en is bij
ELVIRA 1000Base-T (gigabit) ethernet. Bij MAX is dat 10GBit single mode
optical fiber. Die laatste heeft daarmee als voordeel dat de afstand tussen
processing-station en de radar dus behoorlijk groot kan worden
(kilometers in theorie).
Voor alle systemen (ook de fixed/flex) geldt dat voor maintenance en
remote operation draadloze verbindingen (zelfs 4G etc.) gebruikt kunnen
worden. Hiermee kun je dan op afstand vogeltracks zien (op bijvoorbeeld
een tablet) of het systeem aan/uitzetten voor onderhoud.
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Totaal zijn er in Europa nu 17 vogelradarsystemen in luchtvaarttoepassingen geïnstalleerd en 10 in
systemen voor ecologische toepassingen of bij windparken. Verder zijn er 14 dronedetectie
radarsystemen verkocht. Bovendien zijn er in China nog twee vogelradars voor luchtvaarttoepassingen
geplaatst.
Waren er op 1 januari 2016 nog maar totaal 11 systemen in omloop,
op 1 januari 2019 is dat gegroeid naar
43!
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Aanvaring met een hele groep vogels op Barcelona Airport
Het gebeurde op 5 mei 2018, maar de video-opname werd pas bijna een jaar later online
geplaatst door Miguel Angel – die regelmatig video's plaatst over vliegtuigen bij Barcelona
Airport.
Het bericht en de link naar de video youtu.be/BBH3TPj6gGk kwam ik tegen op de website van
ROBIN Radar bij hun nieuwspagina, geplaatst op 11 maart 2019.

Het gaat over een Boeing 737-800 van
Ryanair, die op het punt stond te landen op
runway 25R van Barcelona Airport.

Plotseling vloog een zwerm meeuwen weg
in de richting van het naderende vliegtuig.
Verschillende vogels botsten met het
vliegtuig en enkele werden in beide
motoren gezogen. Gelukkig landde het
vliegtuig veilig zonder gemelde
verwondingen (behalve dan de vogels).

Na de landing deden de follow me's een
inspectie op de landingsbaan.
Minstens 20 dode meeuwen werden
gevonden. Gedurende deze schoonmaak
van de baan werden andere vliegtuigen
gedwongen in een wachtgebied te blijven
en op een andere baan te landen. Baan 25R
bleef ongeveer een uur gesloten.

Het vliegtuig kon, na een schoonmaakbeurt en inspectie door werktuigkundigen, later in de
morgen vertraagd weer vertrekken.

Commentaar daarbij op de ROBIN Radar-site:
Gelukkig maar dat de vogelaanvaringen vlak voor touch down plaats vonden – met
waarschijnlijk de motoren in de ruststand. Een dergelijk incident bij het opstijgen, met volle
stuwdruk van de motoren, zou veel slechter hebben kunnen aflopen.
© aerobarcelona 2019, video credit Miguel Angel
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Ik kwam tijdens het maken van dit verhaal een oude bekende tegen, ir. Hessel Benedictus
uit Schoorl. Hij was testpiloot bij verschillende maatschappijen en de TU Delft en
uiteindelijk gezagvoerder op de nieuwe B 747-400 bij de KLM. Inmiddels is hij met
pensioen.
Ik vroeg hem vanuit zijn vliegershoek enige opmerkingen te maken over hoe hij het
'vogelprobleem' ervaren heeft.
Zijn reactie:
Een paar observaties.
Tijdens onze vluchtvoorbereidingen werd er niet
over vogels gesproken tijdens de briefing. Alles
draaide om meteorologische aspecten, zoals
wind, vochtigheid, inversies, onweer, etc. Tijdens
het taxiën naar de baan kreeg je soms informatie,
maar dan in de zin van vertraging die je op zou
kunnen lopen omdat “bird removal in progress”
was.
Het vogelvrij houden van een baan lag in handen
van de luchthavenautoriteiten. Dit gebeurde
zoals je zeker zult weten met bv lichtkogels of
getrainde roofvogels. Als vlieger ging je er dus in
principe van uit dat de baan die je ging gebruiken
dan ook vogelvrij was. De praktijk was anders.

de EGT, exhaust gas temperature aanwijzing.
We konden doorvliegen. Hebben de motor bij
aankomst in Singapore een beetje ziek gemeld:
“lichte verhoging“. De volgende dag hoorden we
dat ze de motor hadden verwisseld. Dure grapjes.
Tijdens een testvlucht vanaf Schiphol met een
Cessna Citation, tweemotorig straalvliegtuig,
kregen we een botsing met een gans. Tijdens de
vlucht niets gemerkt. Bij inspectie na de landing
bleek er een dusdanige deuk in de vleugelvoorrand
te zitten dat ingrijpende reparatie nodig was. Een
merkwaardige aanvaring was die met een groep
ganzen op ca drie km hoogte tijdens de klim vanuit
Houston op weg naar Amsterdam. Gelukkig vol op
de neus. De bloedsporen zaten op de raampjes van
de eerste klas sectie. We konden doorvliegen.

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

Het aantal keren dat ik tijdens de start vogels
verschrikt uit zag wijken is legio. Het aantal
aanvaringen gelukkig minder. Ik heb met een 747400 op Schiphol een keer een aanvaring gehad
met een aantal vogels. Het eerste waar je op let is Als samenvatting:
of er wat door een motor is gegaan. Meestal snel als vlieger moet je je in handen geven van de
te zien aan de “thermometer” van de motor, autoriteiten, en vervolgens geluk hebben.

Je moet natuurlijk niet denken dat als je een
professionele vogelradar hebt, je er dan al bent:
zo'n apparaat kopen en de problemen zijn
opgelost. Een professionele radar vraagt een
professionele geoefende bediening.
Nu, begin 2019 is in ieder geval op bijna alle
Nederlandse luchthavens ondersteuning van bird
control door een opmerkzame vogelradar van
ROBIN. Maar Lelystad, Eelde en Maastricht
ontbreken nog… En de Vliehors?
Je mag zeker verwachten dat er binnenkort een
aanvraag van Lelystad Airport gaat komen.
Immers: ook al is door minister Cora van
Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat
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besloten (nieuws van 21-02-2018) dat de
luchthaven Lelystad op zijn vroegst in 2020
opengaat in plaats van in april 2019, je zult
rekening moeten houden met de nabije
Oostvaardersplassen (op 5 km afstand).
De voorlopig noodzakelijke extreem lage
vliegroutes over een langere afstand vergroot na
de start en voor de landing de kans op
vogelaanvaringen. Die is dan vele malen groter
dan bij Schiphol, waar het vliegverkeer snel stijgt
en daalt.
Maar tot nu toe maken vogelaanvaringen nog
geen deel uit van de Milieueffectrapportage [84].

• KIEVIT WORDT ROBIN EN VLIEGT UIT

In een documentairefilm Lelystad Airport in
nevelen gehuld [85] van cineast Rob de Wind,

Die kennis is er eigenlijk best wel, maar kennelijk
heeft men in de burgerluchtvaart zover niet
doorgedacht. En dat komt natuurlijk weer omdat
die vliegtuigen bij Schiphol vrij snel boven de
vogels zijn. Wat mij als bird strike-specialist
verbaast is dat de focus bij Lelystad helemaal is
komen te liggen op de lokale vogelverplaatsing
binnen 6 km van het vliegveld, terwijl de
problematiek van de vogeltrekaanvaringen
ontstaat als de vliegtuigen lang in de luchtlaag
blijven hangen waar de vogels zitten. [………..]

is de visie van Buurma [zie still uit de video]:

Met andere woorden:
Het waarschuwingssysteem van de Koninklijke
Luchtmacht zou moeten worden toegepast in de
burgerluchtvaart!"
"Ganzen die bij Schiphol worden weggejaagd,
vluchten naar de omgeving van vliegveld
Lelystad. Dat laagvliegen van en naar Lelystad
zonder verdere maatregelen is niet verantwoord.
En dat is ook omdat vogels héél hoog kunnen
vliegen, zelfs tot 39.000 voet (dat is tot 12 km).
Dat is een zeer uitzonderlijke situatie, maar zeker
in de laag van 0 tot 3.000 voet (1 km) heel goed
in het selecteren van de goede winden, dat doen
ze dus op een voorspelbare manier weten we nu.
Wat mij verbaasd heeft bij de discussie over
Lelystad en de vogels is, dat men alleen naar de
lokale vogelbewegingen kijkt en zich niet
realiseert dat die vogels ook van ver kunnen
komen, en plotseling de situatie op het vliegveld
helemaal kunnen veranderen.

We wachten de ontwikkelingen af. Duidelijk is dat
het bedrijf ROBIN Radar Systems zijn
bestaansrecht bewezen heeft en inmiddels een
belangrijke plaats op de wereldmarkt veroverd
heeft. We zullen er zeker nog veel vaker van
horen.

Dit succes is vanaf het begin te danken aan
uiterst gemotiveerde, enthousiaste en
deskundige samenwerking van mensen uit de
techniek en ornithologen, vanaf het begin
jaren '70 vorige eeuw tot vandaag de dag.
In de volgende bijlage wil ik aparte aandacht
hiervoor vragen.
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Maar eerst nog dit:

Een filosofische terugblik vanuit de luchtruim-biologie
Er zweeft en leeft van alles in het luchtruim. We
maken ons tegenwoordig terecht zorgen over
fijnstof dat onze longen beschadigt en volgens
de WHO wereldwijd jaarlijks zeven miljoen
slachtoffers maakt [86]. Inmiddels weet de
medische wetenschap dat ultrafijnstof niet
alleen de longen maar via ons bloed ook de
hersenen schaadt. En dat ultrafijnstof
produceert de mens, onder meer via
vliegtuigmotoren. De luchtvaart staat op het
punt zich daarvoor medeverantwoordelijk te
voelen. Via het ultrakleine gaan we beseffen dat
er grenzen aan de groei zijn van het ultra grote:
de fysieke verbinding van mensen via de
wereldluchtvaart. Ons technisch vernuft heeft
de vliegende mens tot vlak bij de prestaties van
onze gevederde vrienden gebracht. Althans dat
denken we...
Dat willen we graag denken, maar het is
natuurlijk helemaal niet waar. De externe kosten
(de zogenoemde externaliteiten) van de
luchtvaart rekenen we nog nauwelijks mee in
ons mondiale businessmodel. Laat staan dat we
een economisch denken ruimte geven dat
perspectief biedt om 'terug te groeien'. Van het
leven zelf snappen we immers nog niets. We
kunnen een ei omzetten in een omelet, maar
niemand kent de omgekeerde weg. Zo zit het
ook met de vogeltrek en het verhaal van dit
boekje.

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

Omdat we veertjes uit straalmotoren onder de
microscoop zijn gaan leggen kwamen we
erachter dat niet alleen ganzen een vliegtuig
kunnen neerhalen maar dat zelfs een kleine
Gierzwaluw een diep gaatje in de romp van een
vliegtuig kan slaan – zoals we in de reportage op
pagina 96 kunnen lezen.
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Het is slechts een kwestie van kansberekening of
we onze operatie willen aanpassen aan onze
gegroeide kennis over die en andere
vogelsoorten. Die kennis gaat heel ver, zeker nu
we elke bloedvlek via DNA tot de vogelsoort
kunnen terugbrengen. Maar het is verleidelijk
(want goedkoper) om dat bedrijfsmatig maar
niet te doen. Zolang althans de politiek niet
beseft dat de ministers gewoon gedwongen
moeten worden die richting in te slaan.
De relatie tussen fijnstof en vogel ontgaat de
lezer misschien. Hier een poging tot het leggen
van een nieuw verband. Inmiddels wordt het
DNA-gehalte van de lucht boven het Zuidpool
gebied gemeten. Er zweeft niet alleen dode stof
in het luchtruim maar ook een veelheid van
alleen microscopisch identificeerbaar levend
materiaal: kleine insecten, spinnetjes, mijten,
algen, zaden, sporen, bacteriën, virussen... een
mallemolen van Leven in een globale omloop.
Het stijgt op (convectie) en regent uit en zorgt
aldus voor kolonisatie van continenten over en
weer. En dat doet het al honderden miljoenen
jaren. Vogels vormen bij uitstek de
taxichauffeurs van dat DNA transport. Ook uit
onbegrepen eigen belang.
De nieuwe lijn voor onze toekomst als mens
moet natuurlijk die van het grootst mogelijke
respect voor de trekvogel zijn. En juist de vlieger
kan de gezagvoerder van die wereldwijde
onderneming worden. Hij of zij beseft als geen
ander dat het gevaar in het kleinst mogelijke
hoekje kan zitten.

Luchtruim-biologie
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Aanvaring met een Gierzwaluw boven de Pyreneeën
Op 18 juni 2012 kwam op 13.000 ft boven de
Pyreneeën een KLM Boeing 737 in aanvaring met
een Gierzwaluw. De vogel trof het vliegtuig precies
op de neus. De deuk in het radome (radarkoepel)
illustreert hoe zelfs een kleine vogel een vliegtuig
op kruissnelheid fors kan beschadigen.
Uiteraard legde de Gierzwaluw het loodje. En dat
zullen meer vogels van deze soort doen als we
willens en wetens vlak na zonsondergang en vlak
voor zonsopgang op ca 6000 ft boven het
IJsselmeer gaan vliegen naar of vanaf Lelystad
Airport. Tienduizenden Gierzwaluwen verzamelen
zich namelijk boven het IJsselmeer om daar
midden in de nacht vlak boven het water te gaan
foerageren op dansmuggen. Om dat succesvol te
kunnen doen stijgen ze eerst vlak na
zonsondergang in groepsverband naar grote
hoogte (bij mooi weer tot 2,5 km) en herhalen dat
stijggedrag een uur voor zonsopgang. Timing en
stijg- (’s avonds) resp. daal- (‘s ochtends) snelheid
is zeer precies gerelateerd aan de dalende en
klimmende zon achter de horizon. De betekenis
van dit merkwaardige gedrag moet nog ontrafeld
worden. Maar het vermoeden rijst dat het te
maken heeft met de collectieve oriëntatie van de
vogels en hun begrip van de ontwikkeling van het
weer en daarmee het (leren) vinden van hun
voedsel.
De Gierzwaluw staat bekend als de ultieme vlieger
die de eerste 3 tot 4 jaar van z’n leven zo goed als
permanent in de lucht is. Ze eten, slapen en paren
in de lucht en de trekweg kan de halve planeet
omspannen. Zo vliegen Gierzwaluwen uit Beijing
jaarlijks heen en weer naar Kaapstad. Hun
navigatievermogen is enorm en gebaseerd op de
draaiing van onze planeet en het aardmagnetisch
veld. Belichaamd in een schepsel van 50 gram staat
het model voor een fenomenale uitkomst van het
evolutieproces waarvan we de finesses nooit
geheel zullen kennen.
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bs ph bxa swift 13000ft Pyreneeën, 18 juni 2012.
foto's en tekst Ton Mens

Wat we wel kunnen doen is ons vernuft scherpen,
onder meer met behulp van steeds betere
vogelradars. Dat lukt alleen als we niet alleen onze
eigen veiligheid nastreven maar ook het wel en
wee van onze vogels.
Luchtruim-biologie

BIJLAGE 1: KENSCHETS VAN EEN INSPIRATOR EN EEN
TREKKER
In dit boekwerk is een korte kenschets van twee
mensen speciaal gerechtvaardigd.
Ik bedoel als eerste de bioloog Luit Buurma
(VU-Amsterdam) die naar mijn mening
beschouwd moeten worden als de grote
inspirator van het gebruik van het radarprincipe
in de luchtruim-biologie en de peetvader van
KIEVIT die ROBIN werd. Niet voor niets is deze
vogeltrekexpert de Science Director in het
bestuur van de in 2012 opgerichte World Bird
Strike Association (WBA).

En als tweede bedoel ik de bedrijfskundige
Siete Hamminga (TU-Twente), die in 2010 de
uitdaging op zich heeft genomen om het ROBINconcept op de markt te brengen, en zijn team
van medewerkers aangevuurd en geïnspireerd
heeft om het concept in heel korte tijd verder tot
een wereldklasse uit te bouwen.
Voor dat doel kwam ik een paar persoonlijke
teksten over hen tegen die ik typerend vind.
Die deel ik hier graag met de lezer.

In de eerste plaats een interview uit 1997 (vlak na de ramp met de Hercules in
Eindhoven), waarop Luit Buurma mij attendeerde. Dat staat in de Fitis [87], het
kwartaalblad van de vogelwerkgroep VWG Zuid-Kennemerland.
De auteur is Jan Kuys.

Fitis-interview 7
Buurma, Luitje Simon. Zo staat hij in de ornithologisch biografische gids van
professor Voous over befaamde vogeldeskundigen. Wij zeggen Luit. Past ook
beter bij hem. Vanaf het eerste moment van de ontmoeting spuit (van het
werkwoord spuien) hij een onophoudelijke stroom woorden. De 'luchtmachtornitholoog' heeft eindeloos veel te vertellen. Uit te leggen vooral. Zijn houding
heeft de uitstraling van de nieuwsgierige wetenschapper, wiens leven beheerst
wordt door de drang naar kennis. Bij Buurma richt die drang zich al tientallen
jaren op de vogeltrek. Met behulp van radaronderzoek is hij nu al een groot
deel van zijn leven bezig de geheimen van de trek te ontrafelen. Dat doet hij bij
de luchtmacht, waar hij het nuttige met het aangename combineert. Hoeveel
moet je van vogels weten om ze bij vliegtuigen weg te kunnen houden? 'Te
midden van een aanvankelijk argwanende en ongelovige militaire staf heeft
Buurma het belang van onderzoek en rapportage van aanvaringen van
vliegtuigen met vogels duidelijk en aanvaardbaar gemaakt,' schrijft Voous.
Verdient Buurma nog meer aanbeveling?
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Luit Buurma, de peetvader van het vogelwaarschuwingssysteem
‘HET KAN ALTIJD BETER’
Het laat hem niet los. Al anderhalf jaar maalt de
Hercules-ramp door zijn hoofd. Het ongeluk op het
vliegveld Eindhoven was een domper op zijn werk.
Met cijfers kan hij aantonen hoeveel zijn activiteiten
hebben bijgedragen aan een veiliger vliegverkeer. En
dan gebeurt dit. Zoveel doden bij een ongeluk,
veroorzaakt door een groep vogels. Hij kon en kan
het nauwelijks bevatten. Inmiddels is Luit Buurma
weer in gewone doen geraakt.

Het ongeluk heeft glashelder de vraag opgeworpen,
wat er nog moet verbeteren aan preventieve vogelcontrole.
Een moeilijke kwestie, weet hij uit ervaring.
Gedurende meer dan twintig jaar heeft hij vrijwel alle
mogelijkheden benut om vliegongelukken door
vogels te voorkomen. Om dan nog meer
verbeteringen aan te brengen is heel erg moeilijk.
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„Je loopt tegen een limiet aan en kunt nauwelijks
meer verder. Toch word je geacht met minimale
vliegrestricties een maximale veiligheid te bereiken.
Naarmate je vordert, wordt dat steeds moeilijker.”
Buurma heeft nog wel een aanzienlijke verbetering in
petto, maar hij weet dat de markt daar niet mee
instemt. Elk vliegveld in vogelrijke gebieden een eigen
vogelradar is dé oplossing om aanvaringen met
vogels te voorkomen. Wel een heel dure oplossing.
Te duur voor de markt, althans op dit moment. En
dus moet Buurma blijven piekeren over het op
andere manieren verbeteren van de vliegveiligheid.
Om daar wat zinnigs over te kunnen zeggen, moet je
heel veel weten over vogels, in het bijzonder over de
bewegingen van vogels. Met een ongeremde
geestdrift zette hij zich aan het onderzoek van de
vogeltrek. Zijn basiskennis heeft hij opgedaan bij de
Christelijke Jeugdbond van Natuurvrienden (CJN) en
bij de vogelwerkgroep in Amsterdam. Een grondige
verdieping daarvan had plaats tijdens zijn studie
biologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En
haast bij toeval lukte het hem van zijn werk zijn
hobby te maken.
„Tja, hoe ging dat. Na mijn studietijd moest ik nog in
dienst. De luchtmacht had toen bedacht dat je de
kennis van academici beter nuttig kon maken. Zo kon
het gebeuren dat biologen zich bogen over de
problemen met vogels op vliegvelden. Mijn
voorganger zocht iemand voor die functie. Daar ben ik
ingestapt. En het eerste wat ik te horen kreeg was dat
ze geen werk voor me hadden," vertelt Buurma.
Dat was ook de reden dat hij min of meer werd
uitgeleend aan de provincie Zuid-Holland, die op de
Maasvlakte hoogspanningsleidingen wilde aanleggen.
Die leidingen zouden dwars op de daar intensieve
vogeltrekroute komen te staan. Verondersteld werd
dat vogels 's nachts in een smalle baan dezelfde koers
volgden. Daarom werd er over gedacht de leidingen
over een bepaalde afstand onder de grond te leggen.
Buurma ontdekte echter dat de trek zich 's nachts
over een breed front langs de kust bewoog.
Conclusie: de benodigde 40 miljoen voor het leggen
van de leidingen ondergronds is weggegooid geld.
Andere maatregelen zoals het aanbrengen van
gekrulde 'varkensstaarten' bij lage leidingen hadden
meer effect en waren goedkoper.
Teruggekeerd bij de luchtmacht ontdekte hij daar een
doos met het opschrift 'weggooien'. De doos zat vol
films met radaropnamen. Men kwam er niet uit. De
beelden bevatten fantastische patronen, maar men
kon er eigenlijk niet zoveel mee. Voor de luchtmacht
was dat een gesloten boek.
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„Toen ik min of meer bij toeval die films onder ogen
kreeg, raakte ik in vuur en vlam, want het was
fantastisch wat je zag. En naar mijn smaak sloot het
uitstekend aan bij wat je in het veld zag.Het ging over
de oriëntatie van vogels tijdens de trek en daar gaven
deze beelden een heleboel informatie over. Ik wist
natuurlijk van de geheime trek, de lage trek,
gestuwde trek en breedfronttrek.
Je zag bijvoorbeeld bij sommige weersomstandigheden dat inderdaad sprake was van gestuwde trek
langs de kust. Het was vervolgens dé uitdaging om die
bewegingen in kaart te brengen en te vergelijken met
de veldwaarnemingen," zo schetst Buurma zijn eerste
luchtmachtbemoeienissen met de radar.
Tijdens de laatste maanden van zijn diensttijd werd
Buurma gevraagd het effect van het vogeltrekwaarschuwingssysteem te onderzoeken. Tot dan was
niet echt duidelijk of het systeem bijdroeg aan het
voorkomen van aanvaringen. Het was zijn laatste
opdracht voor het afsluiten van zijn dienstplicht.
Buurma ontdekte dat er een verband was tussen
vogeltrek, het weer en gesignaleerde botsingen. De
bevindingen waren duidelijk genoeg om de
luchtmacht te overtuigen van de noodzaak van het
opzetten van een goed waarschuwingssysteem.
Vanaf 1975 kon hij als burger-onderzoeker bij de
luchtmacht aan de slag en kon hij achter functie
'luchtmachtornitholoog' invullen.
Na aldus zijn eigen baan te hebben gecreëerd kon
Buurma aan de slag. Hij beschikte over een schat aan
materiaal. Radarfilms van zijn voorgangers gaven
fantastische beelden over het trekken van vogels.
Met dit materiaal kon hij het tot dan bekende beeld
over de trek bijstellen en vooral uitbouwen. Dat paste
binnen zijn opdracht om binnen de luchtmacht een
vogelaanvaringspreventieprogramma te organiseren.
Dit programma betrof niet alleen radarmetingen. Op
de vliegbases stelde hij zogenoemde vogelmannen
aan. Zij hebben als hoofdtaak het verjagen van vogels
van de startbanen en directe omgeving, maar doen
daarnaast ook allerlei waarnemingen voor het
natuurbeheer op de vliegbases, hetgeen in het
natuurhistorisch archief wordt opgeslagen. Het team
luchtmachtvogelaars groeide met de jaren en is
inmiddels 18 personen groot.
Die groei bleek bittere noodzaak. Met de komst van
straalmotoren was de luchtmacht veel kwetsbaarder
dan voorheen. Een groep vogels kon voor miljoenen
schade aanrichten en ernstige ongelukken
veroorzaken. De kosten van goede vogelaanvaringspreventie verdienden zichzelf als het ware makkelijk
terug.
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Vooral in de eerste jaren waren de mogelijkheden
echter nog beperkt. De radar gaf wel zicht op de
nachttrek en de trek boven zee, maar specificaties
waren moeilijk te maken. De radar pakt voornamelijk
de trek in de hogere luchtlagen; dichter bij de grond
wordt het systeem onduidelijk. Hoewel velen
aanvankelijk het gevoel hadden, dat de traditionele
veldstudie door de komst van de radar overbodig was
geworden, bleek dat zeker niet het geval. Juist voor
de lage trek en voor kennis over het gedrag van
vogels blijft veldwaarneming onmisbaar. Buurma
beklemtoont dan ook dat radar en veldstudie elkaar
aanvullen.
Vanaf 1979 maakte het radaronderzoek een sprong
voorwaarts. Na lang aandringen mochten Buurma en
zijn club gebruik maken van een nieuwe radar in
Friesland. Het was toen zaak een nieuw onderzoekssysteem op te zetten. Van 1979 tot 1981 werden er
proeven gedaan en daarna was KIEVIT geboren:
Kastje met Integrale Elektronische Vogeltrek
Intensiteits Tellers. Het bleek de aanzet tot het
vergaren van een schat van gegevens, waarmee een
redelijk goed geëquipeerd vogelwaarschuwingssysteem kon worden opgezet. „Eigenlijk," zegt
Buurma, „prakkizeert er binnen de koninklijke
luchtmacht niemand meer over om zonder birdcontrol system verder te gaan."
Met het door hem ontwikkelde systeem bereikte
Buurma een reductie van zo'n 40 tot 50 procent in
het totale aantal aanvaringen. Het in 1989
ingevoerde elektronisch meetsysteem ROBIN (Radar
Observation of Bird Intensity and Notification) boekte
nadien nog meer voortgang. Opnieuw volgde een
daling in het aantal geregistreerde aanvaringen. „Zo
kunnen we aantonen dat wat we doen effect heeft,"
zegt hij, „maar er blijft natuurlijk altijd een restrisico
over."
Op zijn laptop laat hij kleurvolle beelden zien over de
intensiteit van de vogeltrek op 4 oktober 1992. „Het
is bijna een obsessie," mijmert Buurma. „Die nacht
van de Bijlmerramp was er een hele sterke nachttrek.
Vooral Koperwieken, zo hebben we later ontdekt. Je
gaat dan toch denken dat er een verband is. Je blijft
zoeken. Uiteindelijk weet je dat vogels geen rol
hebben gespeeld bij dit ongeluk. Toch houdt het je
bezig. Want je wilt het almaar veiliger maken, ook al
wordt dat steeds moeilijker."

Docerend: „Er zijn twee manieren om via radar met
vogels rekening te houden. De eerste is dat je bij grote
vogeldichtheden helemaal stopt met vliegen in het
luchtruim. Dit kan alleen, wanneer de trek in golven
overkomt. Bij dichte golven vlieg je niet en wanneer er
geen trek is, vlieg je wel. De mate waarin vogels in
golven vliegen, bepaalt dus de waarde van dit
systeem. Zou de vogeltrek continu met een
gemiddelde dichtheid plaatshebben, dan heeft
waarschuwen geen zin. Er kan immers toch niet
gevlogen worden."
Buurma vervolgt: „Een tweede manier is dat je met de
radar grote groepen apart signaleert en probeert te
vermijden. Voor de start en landing gebruik je dan een
soort verkeersleidingssysteem, waardoor je om
individuele vogels heen kunt vliegen. In dit geval is
radar alleen nodig in het kleine gebied rond een
vliegveld. Overigens geldt voor beide systemen dat er
altijd een beperking op het vliegen blijft, simpel omdat
er altijd vogels vliegen."
Gedurende zijn loopbaan is Buurma geleidelijk aan
een autoriteit geworden op het gebied van
vogelpreventie. Hij maakt deel uit of heeft deel
uitgemaakt van tal van organisaties, werkgroepen en
instellingen voor toegepaste ornithologie. Daarnaast
bracht hij zijn kennis in bij SOVON en Vogelbescherming. „Het begrijpen van vogelbewegingen
was altijd mijn diepste motivatie. Dat is nog steeds zo.
Door het soort werk en door het krijgen van meer
verantwoordelijkheden ben ik steeds meer
weggetrokken van dat wat ik het liefste zou doen:
verder het onderzoek in duiken."
„Zeker na de Hercules-ramp voel ik de plicht te blijven
roepen dat het veiliger kan. Zoiets is ons overkomen,
terwijl we er hartstikke goed voorstonden. Ook
internationaal. We hadden bewezen dat we 't konden.
In sommige opzichten zijn we met vogelpreventie het
verste in de wereld. En dan overkomt je zo'n ramp.
We worden nu toch gedwongen het nog beter te
doen. Maar de vraag is hoe dat moet. Dan kom je
jezelf echt tegen; dan moet je waarmaken dat het
kan."

Jan Kuys

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

Fitis 33 (4) 1997

99

• KIEVIT WORDT ROBIN EN VLIEGT UIT
En in de tweede plaats dus Siete Hamminga, ras-entrepeneur.
Een goede weergave van zijn manier van ondernemen vond ik op internet
bij het Sprout Magazine, onderstaand artikel van 15 april 2014.

Hoe ik… technologie sexy maak
•
•
•
•
•
•
•
•

Siete Hamminga (37)
Robin Radar Systems
Vogelradardetectie voor vliegvelden en
windmolenparken
Sinds 2010
Compagnon Addy Borst
Medewerkers 17
Omzet 2, 8 miljoen euro
Wil wereldmarktleider worden binnen drie jaar

Na jaren anderen helpen met het vermarkten van technologie, kon hij een
uitvinding van TNO en ESA maar niet loslaten. Siete Hamminga deed een buyout en gaat nu de wereld over met de vogelradardetectie van
Robin Radar Systems.
Over hoe je zonder technische kennis toch een
snelgroeiend techbedrijf kunt opzetten. Hamminga
vertelt.
“Al vanaf de lagere school wist ik dat ik ondernemer
wilde worden. Wat voor bedrijf ik wilde oprichten
wist ik alleen nog niet. Voor mijn afstuderen in 2000
ging ik daarom naar Silicon Valley; voor mij een soort
magisch Disneyland voor ondernemers. Dáár
gebeurde het allemaal. Ik dacht dat ik er zo veel
inspiratie op zou doen dat ik meteen daarna een
eigen bedrijf kon starten. Maar ik zag vooral een
heleboel verdienmodellen die ik niet begreep of niet
geloofde. Ik kwam dus enthousiast terug, maar
zonder een concreet idee.
Vervolgens ben ik Waleli begonnen, een bedrijf dat
technologie ontwikkelt en op de markt brengt. Ik
begon met eigen ideeën voor consumentenelektronica zoals de gsm-deurbel en mms-witness,
waarmee je foto’s en filmpjes van criminaliteit naar
de politie kan sturen. Later is Waleli steeds meer
andere bedrijven gaan helpen om hun technologie te
vermarkten samen met TNO, KPN en Philips, als
Innovation Accelerator.
Vroeger dacht ik dat corporate bedrijven te suf waren
om nieuwe ideeën te bedenken. Nu weet ik dat er
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vaak te veel ideeën zijn, het ontbreekt ze alleen aan
goed funnel management. Er worden geen keuzes
gemaakt of er wordt te lang doorgewerkt aan een
project. Je moet strak managen om echt impact te
hebben. Met Waleli hielp ik ondernemingen te
bepalen welke projecten geen kans van slagen
hadden en welke met een paar vervolgstappen
potentie tot succes hadden. Sommige projecten
pakten we zelf op, als spin-out.
Een van de ideeën die ik voorbij zag komen, was
Robin: radar observation of bird intensity. Dat was
vogelradardetectie waar TNO en ESA sinds de jaren
tachtig aan gewerkt hadden. Na tien jaar investeren
dacht ik ‘dit is het’. Ik besefte dat ik eigenlijk
consultant was, terwijl mijn hart ligt bij ondernemen;
iets kleins groot maken.
Robin vond ik een mooi project om een eigen bedrijf
van te maken. Ik heb passie voor technologie, maar
wilde na jaren buffelen in de consumentenmarkt
alleen nog werken in de hightech b2b-markt, het
liefst in een duidelijke niche. Dat klopte allemaal bij
Robin. Dat het ook al snel negen ton scoorde in een
aanbesteding, wakkerde mijn belangstelling alleen
maar verder aan. Ik besloot me volledig te storten op
de technologie en deed samen met ex-TNO’er
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Addy Borst de buy-out van TNO, waarbij we een
techneut met technische expertise overnamen. We
noemden het nieuwe bedrijf Robin Radar Systems.
We werken in twee markten: de luchtvaart en de
windmolenindustrie. Van de markt of de technologie
wist ik vrijwel niets, maar je krijgt er snel gevoel voor.
Bird strikes, zoals aanvaringen met vogels heten,
vormen een groeiend probleem vanwege de
toename in vliegverkeer en de aanbouw van
windmolenparken. Alleen al in de civiele luchtvaart in
Amerika zijn jaarlijks 21.000 meldingen van een bird
strike. Dat is een hoge kostenpost, gemiddeld een
half miljoen euro per schadegeval. Als een motor
vervangen moet worden, heb je het zelfs over meer
dan een miljoen euro. En dan hebben we het nog niet
over vliegveiligheid, want in sommige gevallen zorgt
de aanvaring met een vogel voor een fataal
vliegtuigongeluk. De Robin-technologie lost dus een
probleem op van grote maatschappelijke en
economische waarde.
We willen winnen op inhoud omdat onze technologie
iets kan wat de concurrentie niet kan.
Wij zijn zelf technologie gaan ontwikkelen voor lokale
meting op civiele vliegvelden. Dan heb je het over
vogeldetectie tien kilometer rondom een vliegveld,
wat erg belangrijk is voor de landing en take-off van
vliegtuigen. Dat zijn de momenten waarop de meeste
ongelukken met vogels gebeuren.
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In Nederland gebruikt de luchtmacht ons systeem al
waardoor het aantal bird strikes met vijftig procent is
gedaald. Al twaalf keer ging er een kist verloren à 35
miljoen euro per stuk, wegens aanvaringen met
vogels. Bij windmolens vermindert het gebruik van
Robin de impact op de natuur. Windmolenparken
worden vaak geplaatst op zee en in Natura2000gebieden waardoor vogels verliezen aan
leefomgeving; ze moeten omvliegen en vliegen soms
zelfs tegen de molens aan. Hoe groen is windenergie
als het die impact heeft? Met radardetectie kunnen
die gevolgen van windmolens worden gemeten.
Onze grootste uitdaging is onze technologie bekender
te maken zodat de vraag toeneemt. Ik sta daarvoor
veel op beurzen en congressen, en we werken aan
zichtbaarheid met zoekmachineoptimalisatie en free
publicity. De focus ligt op goede service en
technologie zodat onze klanten als ambassadeurs
optreden. We willen winnen op inhoud omdat onze
technologie iets kan wat de concurrentie niet kan.
Proactieve sales doen we nog niet; de vraag kunnen
we nu al nauwelijks aan. Eén keer per week krijgen
we een informatieverzoek. We hebben geleverd aan
Estland, Polen, Frankrijk, Engeland, Bulgarije, Turkije,
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België, Nederland en Noorwegen, en hebben
aanvragen liggen uit India, Australië, Singapore en
China. Op dit moment mikken we op Europa, Azië en
Oceanië, de rest laten we nu even buiten
beschouwing.
We hebben twee grote concurrenten: een in Canada
en een in Amerika, waarmee we de competitie mee
aan kunnen lijkt het. Onze Amerikaanse concurrent is
weliswaar wereldmarktleider, maar in tenders
hebben we zes van de zeven keer van ze gewonnen.
Veel van die tenders doen we om bij vliegvelden
binnen te komen. Het zijn grote projecten waardoor
we ineens een grote sprong kunnen maken als
bedrijf. Zo dingen we op dit moment mee naar een
aanbesteding van de Indiase luchtmacht. Als die
doorgaat, mogen we 45 vogelradars leveren. Dat is
een megaopdracht met veel consequenties. Nu
bouwen we alles hier, dan zullen we een
productiefaciliteit in India moeten openen.
We hebben nu de beste technologie ter wereld, maar
het is niet vanzelfsprekend dat dit zo blijft.
We staan dus op scherp om snel uit te kunnen
breiden. Tot nu toe groeiden we op eigen kracht en
met een banklening, maar we praten met vc’s over
een investering van enkele miljoenen, zodat we
sneller kunnen groeien en om de systemen te kunnen
blijven ontwikkelen. We hebben nu de beste
technologie ter wereld, maar het is niet
vanzelfsprekend dat dit zo blijft. Om de ratrace te
winnen moeten we doorgaan.
Omdat we met een klein clubje van zeventien man
zijn, werken we met partners om de internationale
strijd aan te kunnen. Door samenwerking met lokale
agenten hebben we toegang tot markten zonder er
een kantoor te hebben. Zo doet een partner in India
onze sales, het technisch onderhoud en onderzoek.
Nederland vertegenwoordigt eigenlijk maar een klein
deel van de totale waarde van de onderneming.
Ik geloof in het schillenmodel: een kernteam op de
loonlijst en verder werken met partners en
freelancers die wel echt onderdeel van het bedrijf
zijn; freelancers gaan bij ons mee op teamuitjes en
zijn bij meetings. Ook toeleveranciers behandel ik als
part of the team. In Nederland heerst te veel de
mentaliteit dat leveranciers gewoon op tijd moeten
leveren en verder hun mond moeten houden. Maar ik
vind het leuk leveranciers onderdeel te maken van
onze uitdaging om de markt te veroveren. Als jij als
afnemer je best doet voor hun en op tijd de
rekeningen betaalt, doen zij meer hun best voor jou.

• KIEVIT WORDT ROBIN EN VLIEGT UIT
Ik investeer liever in een goed filmpje voor een
presentatie dan in een prototype.

behoefte heeft? Kun je ook horen wat iemand tussen
de regels door zegt?

Juist omdat ik zelf geen achtergrond in radartechnologie heb, is het belangrijk om veel tijd te
steken in de mensen met wie ik werk. Zij hebben de
expertise om de technologie zo goed mogelijk te
maken.

Als je snel kunt aanpassen, kun je meer verkopen en
jezelf toegang tot een markt verschaffen omdat je
ècht weet wat er speelt. Dat kunnen cto’s vaak niet.

Mijn uitdaging is dat technische verhaal vervolgens
sexy en leuk te maken; daar ligt ook mijn kracht. Je
moet beslissers laten zien wat jouw technologie voor
hen betekent, niet hoe het werkt. Dat is ook
belangrijk bij investeerders in de technologiesector,
want bij hun is verbeeldingskracht schaars heb ik
door de jaren heen geleerd. Daarom investeer ik
liever in een goed filmpje voor een presentatie dan in
een prototype.
In veel technologiebedrijven gaat dat mis, daar zijn
veel cto’s maar geen cmo’s. Terwijl je die hard nodig
hebt voor je marketing en sales.
Want ben jij in staat om in een salesgesprek je eigen
idee los te laten als blijkt dat de klant een andere

Het voelt goed dat na jaren van investeren in
bedrijven zonder veel winst te maken, Robin Radar
het zo goed doet. Mensen zeggen weleens dat ik
geluk heb, maar ze zien niet dat ik er al jaren keihard
voor werk. Mijn doel is wereldmarktleider te worden,
iets dat ik binnen drie tot vijf jaar kan bereiken denk
ik.
Maar succes gaat bij mij niet ten koste van alles; bij
veel boegbeelden heb ik gezien dat succesvol
ondernemerschap ook gebroken gezinnen oplevert.
Mijn doel is daarom dat ik naast mijn ondernemerszin
ook een gelukkig gezinsleven wil met mijn vrouw en
drie kinderen. Dat kost een paar nullen op mijn
bankrekening, maar dat neem ik voor lief.
Als ondernemer heb je toch nooit genoeg.”

cmo: chief marketing officer, verantwoordelijk voor alle
marketing activiteiten binnen een bedrijf
cto: chief technical officer, leidinggevende functie waarvan de
houder gericht is op wetenschappelijke en technische
vraagstukken binnen een organisatie
vc: venture capital, durfkapitaal
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VERANTWOORDING EN DANKWOORD
Het was mei 2013 toen Aad van der Voort,
toenmalig conservator van Museum Waalsdorp
me mailde: "Weet je dat de gepensioneerdenvereniging eTNOs in opdracht van de Raad van
Bestuur bezig is met het registreren van de
geschiedenis van TNO?"

En bij voorkeur het werkresultaat van een van
de andere LEOK-systeemgroepen in de schijnwerper moeten zetten. Onze keuze viel op
KIEVIT met vervolgproject ROBIN. Dat project
begon in de jaren '70 op het LEOK en de
resultaten ervan zouden nog steeds succesvol
zijn, dus een geschikt onderwerp om verder uit
te zoeken!

De initiatieven hiervoor komen van
gepensioneerden, die vinden dat vooral de
geschiedenis van in het verleden gesloten
instituten op de kaart moet blijven staan.

Achteraf gezien is het een hele ontdekkingsreis
geworden door de tijd. Het komt erop neer dat
de werkgroep Geschiedenis van eTNOs mij in
maart 2018 aanbood (dank hiervoor!) om in
plaats van een korte beschrijving een (digitaal)
boekje te maken. De zes boeken die nu op de
boekenpagina van eTNOs staan gaan over de
geschiedenis van TNO-instituten, dit zevende
boek gaat over een onderwerp dat door
verschillende instituten heen loopt, allemaal op
een of andere manier gekoppeld aan Defensie
en Veiligheid.

Aan drie elementen wordt gewerkt: de TNOstamboom, de beeldbank en de eTNOsverhalen.
Het schema van de stamboom, de organisatiestructuur TNO vanaf 1932 tot nu, is gereed en
reeds aangeboden aan de voorzitter van de
Raad van Bestuur. Deze hangt in de hal van het
TNO-hoofdgebouw.
De beeldbank bevat foto's van gepensioneerde
TNO'ers in de werksituatie.
De eTNOs-verhalen gaan over bij TNO
uitgevoerde projecten.
Dit alles is te vinden op de eTNOs-website,
www.etnos.nl/geschiedenis-van-tno
"Ik weet dat jij betrokken ben geweest bij het
project 'Mechlua Trainer'. Dit is een heel
belangrijk project binnen onze organisatie
geweest. Kan jij voor de etnos-verhalen mogelijk
een verhaaltje schrijven van max. 4 A4?"

uitgave 1 binnenwerk – 2019-09-12

Die vraag resulteerde in een verhaal van zes
kantjes over het succesvolle Mech-Lua
Trainerproject van de Data-Handlinggroep
samen met de Computergroep van het LEOK,
dat in mei 2015 werd geplaatst op de
webpagina
etnos.nl/tno_verhalen/de-mech-lua-trainer
Intussen was ik met Van der Voort in gesprek
om een tweede project van het vroegere LEOK
(en de opvolger FEL) te gaan beschrijven voor
de serie eTNOs-verhalen. Het zou de breedheid
van het onderzoek en de praktische ondersteuning van het LEOK moeten laten zien.

Ik vond het belangrijk om de lezer vooral de
context van de 'behoefte van de klant' van de
TNO-laboratoria te geven. Die invalshoek is
voor een goed beeld belangrijker dan tijdgebonden details uit technische oplossingen.
En het maakt het voor de geïnteresseerde leek,
naar ik denk, een stuk boeiender en beter te
volgen.
Ik heb het geluk gehad dat ik contact heb
kunnen leggen met de betrokken KLuornitholoog Luit Buurma. Hij is van jongs af
geboeid geweest door vogels en de techniek
om hun gedrag steeds beter te leren kennen.
Hij staat model voor de gebruikerskant van de
techniek die TNO ontwikkelt en in zijn interactie
met de TNO-wetenschappers heeft hij telkens
kunnen sturen naar betere resultaten voor zijn
toepassing. Hij heeft mij kunnen vertellen over
zijn kant van de geschiedenis, en heeft mij op
het idee gebracht om uit te zoeken of het waar
is dat in Nederland al voor WO II ontdekt had
dat je vogels met radar kunt detecteren.
Aad van der Voort kon me vertellen dat het
zelfs andersom was: vogels hebben geholpen bij
het uitvinden van de radar in Nederland.
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Het blijkt, dat we (de Nederlanders) dat eerder
wisten dan de Engelsen of Amerikanen – al is
dat niet door hen als zodanig erkend….
Ik vind een eer dat Buurma mij gevraagd heeft
om enkele luchtruim-biologische kaders op te
nemen in mijn boek. Dankzij zijn informatie was
het al een gezamenlijk verhaal aan het worden,
met de kaders over de 'geheimen van de
ornitholoog' wordt zichtbaar hoe belangrijk het
is om samen op te trekken. Dank je, Luit.

Dat ook Hamminga geïnteresseerd was in een
overzicht van de geschiedenis van de vogelradar, kan ik me voorstellen. Hij stelde mij zelfs
voor dat hij het boekje graag fysiek in handen
wilde hebben om het uit te kunnen delen.
Dank je Siete.

Graag wil ik verder allen die mij gesteund
hebben met suggesties, commentaar,
informatie en foto-/videomateriaal van harte
danken. Als ik namen noem, loop ik het risico
om iemand te vergeten. Daarom houd ik het
Zo vind ik het ook bijzonder dat ik in maart 2018 hierbij.
kennis heb kunnen maken met Siete
Hamminga, zijn bedrijf ROBIN Radar Systems en Ik hoop dat u veel leesplezier heeft aan het
zijn mensen. En daar ook de Elvira en de Max in verhaal van de geschiedenis van de
Nederlandse vogelradar.
'real life' heb kunnen zien. Van Hamminga en
met name ook Wouter Keijer heb ik de nodige
Mede namens Luit Buurma,
steun gehad om mijn verhaal over de tijd na
Gerk van der Veen
1989 bij TNO en van de ontwikkeling sinds 2010
compleet te maken.
Lisse, 9 juli 2019
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LIJST VAN AFKORTINGEN
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3D-radar
AFSCE
BAM
BIRDTAM
BSCE
BuWa
CLSK
CPU
DenV
DMKLu
ESA
ENRAM
FEL-TNO
FMCW
GCA
IAP
IBSC
ICAO
KBIN
KIEVIT
KIVI
KNMI
LEO(K)

3-dimensionale radar (naast afstand en azimuth ook hoogte)
Airforces Flight Safety Committee Europe
Bird Avoidance Model
Bird notice To Airman, ook Notam, Notice to airman
Bird Strike Committee Europe
Bureau Waardenburg
Staf Commando Luchtstrijdkrachten te Breda
Central Processing Unit, de centrale rekeneenheid van een computer
Defensie en Veiligheid (kerngebied van TNO)
Directoraat Materieel Koninklijke Luchtmacht
European Space Agency
European Network fort he Radar surveillance of Animal Movement
Fysisch en Elektronisch Laboratorium-TNO
Frequency-modulated continuous-wave (ook wel: CWFM genoemd)
Ground Controlled Approach
Integrated Application Promotion program (van ESA)
International Bird Strike Committee
International Civil Aviation Organization
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Kast met Integrale Electronische Vogeltrek Intensiteit Tellers
Koninklijk Instituut voor Ingenieurs
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Laboratorium voor Elektronische Ontwikkelingen (vanaf 1955 voor de Krijgsmacht, vanaf 1977 onderdeel van
TNO, vanaf 1984 samengevoegd met het Physisch Laboratorium tot het FEL-TNO op Waalsdorp)
LVNL
Luchtverkeersleiding Nederland
ME(O)B
Marine Elektronisch (en vanaf 1978 ook Optisch) Bedrijf te Oegstgeest (vanaf 1998 verhuisd naar Den Helder)
MPR
Medium Power Radar
NADGE
NATO Air Defence Ground Environment sinds ca 1960, vanaf 1972 opgevolgd door nieuwere systemen
NATO/NAVO Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
NIMH
Nederlands Instituut voor Militaire Historie
NL
Nederland(s)
NLR ATSI
Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum Air Transport Safety Institute
NRV
Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen
NSN
Navigatiestation Noord-Holland (op het Dreibelkamp in Den Helder)
NSS
Nuclear Security Summit, Nucleaire Veiligheidstop.
Die van 2014 vond plaats op 24 en 25 maart in het World Forum in Den Haag
OFTT
Operational Flight and Tactics Trainer
OPS
Operations
PCB
Printed Circuit Board, kaart met gedrukte bedrading (bij een multi-layer zijn dat meer lagen op elkaar)
R&D
Research & Development, Onderzoek en Ontwikkeling
RPN
Radarpost Noord (Wier, Noord-Friesland)
ROBIN
Radar Observation of Bird Intensity (aanvankelijk ook: and Notification); Robin is Engels voor roodborst
RVO-TNO
Rijksverdedigingsorganisatie-TNO
SOVON
Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland
TH Delft
Technische Hogeschool Delft (sinds 1 sept. 1986: TU Delft, Technische Universiteit Delft)
TNO
Nederlandse Organisatie voor toegepast–natuurwetenschappelijk onderzoek
UHF
Ultra-High Frequency, ultra-korte golf (300 – 1000 MHz)
USA
United States of America, Verenigde Staten van Amerika
USAF
United States Air Force
UvA
Universiteit van Amsterdam
VAM
Vuil Afvoer Maatschappij, een voormalig afvalverwerkingsbedrijf met hoofdvestiging in Wijster, Drenthe
VU
Vrije Universiteit
WBA
World Bird Strike Asssociation
WHO
World Health Organization, de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties
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NOTEN EN BRONNEN
[1]

motherboard.vice.com/nl/article/pg3xxm/een-theorie-waarom-vogels-tijdens-het-vliegen-nooit-op-elkaarbotsen – Sara Emerson, sept. 30, 2016.

[2]

Het citaat is uit de paper SA1 van John Thorpe op het IBSC-congres nr 26 (Warschau 5-9 mei 2003):
Fatalities and destroyed civil aircraft due to bird strikes, 1912 – 2002.
"It is now believed that the number of fatal accidents has risen to 42 killing 231 people. In addition the total of
aircraft destroyed is now 80." De paper geeft korte details van alle genoemde ongelukken met enige foto's.
Zie verder ook Fact sheet Vogelaanvaringen, maart 2013, Platform Nederlandse Luchtvaart.

[3]

Uit Jaarverslag Regiegroep Vogelaanvaringen 2012.

[4]

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 28 286, nr 778: Brief van de Staatsecretaris van Infrastructuur en
Milieu aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Den Haag 18 december 2014.

[5]

In verschillende bronnen staat dit verhaal beschreven. Enige waaruit ik geput heb:
• Diverse pagina's op de website museumwaalsdorp.nl.
• 50 jaar Physisch Laboratorium. Uitgave van TNO dd 1977.
• 25 jaar LEOK. Uitgave van de medewerkers dd 1975.
• Hoe de radar naar Hengelo kwam. Geschreven door ir. Max Staal rond 1995, in ieder geval gepubliceerd
in het blad Roering van de Ingenieurs van Defensie, en op de website maxstaal.nl (de laatste helaas
zonder de in het verhaal genoemde foto's).
• Symposium Elektronische Navigatie ter gelegenheid van het 25-jarig buitengewoon hoogleraarschap van
prof.jhr.ir. J.L.W.C. von Weiler.
Gemeenschappelijke publicatie van de Sectie voor Telecommunicatietechniek van het KIVI en het
Nederlands Elektronica- en Radiogenootschap van 3 maart 1972.
• Nederland op de radar. De Ingenieur, 4 mei 2007 (waarin ir. Geert Heebels wordt geïnterviewd ter
gelegenheid van het 75-jarig bestaan van TNO: net zo lang als de ontwikkeling van de radartechnologie).
• Ook Nederlanders vonden de radar uit. NRC-nieuws, auteur George Beekman dd 27 mei 1993.

[6]

Ir. E.B. (Erik) Busking, conservator Museum Waalsdorp, is bezig met het schrijven van een publicatie over de
eerste Nederlandse radar en attendeerde me op het interessante verhaal over de ontwikkeling van de
gasgevulde elektronische versterkerbuizen in en.wikipedia.org/wiki/Adion: de eerste triode versterkerbuis
werd al in 1906 uitgevonden.

[7]

Zoals in Hoofdstuk 3 beschreven zal worden kwam in de vijftiger jaren de Radarornithologie op.
Buurma attendeerde me erop dat het eerste standaardwerk op dat gebied:
Radar Ornithology, door Eric Eastwood (The Chaucer Press, 1967)
in de Inleiding vermeldt: "It is well known that Radiolocation, as we in Britain termed the device that could
detect and locate aircraft by radio, was a vital aid to the Royal Air Force during the Battle of Britain – it is less
well known that geese and swans were detected by these same means as early as 1940."
Het feit dat dit fenomeen in Nederland al in 1936 opgemerkt was, en tot de ontwikkeling van een
radarafstandsmeter had geleid, was (en is wellicht nog steeds) maar in kleine kring bekend.

[8]

Zie voor een uitgebreidere beschrijving van de ontwikkeling van het eerste Nederlandse Radartoestel
– het artikel van ir. R.A. Kasper in Hoofdstuk 5 van het LEOK-Jubileumboek van 1975 25jaar LEOK en
– 'Hoe de radar naar Hengelo kwam' van ir. M. Staal van rond 1995 (zie ook noot 5).

[9]

Ir. R.A. Kasper vertelt in zijn verhaal over Professor Von Weiler in het boek 25 jaar LEOK:
"Ir. Gratema zou ook meegaan, maar werd op het laatste moment ziek; zijn plaats werd ingenomen door
ir. Staal."
Ir. Aad van der Voort, voormalig conservator Museum Waalsdorp vertelt:
"Geheime onderwerpen op tekening die in Nederland zijn gebleven, zijn in miniatuur omgezet om ze
gemakkelijker te kunnen verbergen. De tekeningen van het Electrisch Luistertoestel, die naar Engeland zijn
meegenomen, hebben we van de weduwe van Von Weiler teruggekregen en zitten thans in ons archief.
Twee van de luistertoestellen zijn na de oversteek van Von Weiler door ir. Piket door de reeds aanwezige
Duitse linies naar de Zwitserse koopvaarder in IJmuiden gebracht. Von Weiler was verbaasd toen hij het
bericht kreeg dat er een pakket uit Nederland in de haven was aangekomen."
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[10] De naam van de Schotse ingenieur Robert Watson Watt staat genoemd op Wikipedia als de 'vader van de

radar'. Al in februari 1935 stuurde hij een memorandum aan het Engelse Ministerie van Luchtvaart getiteld
Waarneming en lokalisatie van vliegtuigen met behulp van radiomethoden. Hij kreeg in april 1935 een octrooi
op dit concept. De uiteindelijke, verder ontwikkelde radars hebben een belangrijke rol gespeeld in de Battle of
Britain. Ik heb gezocht naar publicaties met een vermelding over de inbreng van de Nederlanders bij de
Engelse radar-ontwikkeling, maar tot nu toe ben ik er geen tegengekomen….
[11] In memoriams van Von Weiler en Van Soest, geschreven door hun oud-collega prof. Boxma vindt u op de

website etv.tudelft.nl/etv/ereleden/von-weiler, resp. ..…/van-soest.
In Spanning. Geschiedenis van de Delftse opleiding tot elektrotechnisch ingenieur, door prof.dr.ir. Jan Davidse,
1998, Delft University Press, staan op blz. 90 en 91 nog twee anekdotes over prof. Von Weiler:
het mondeling tentamen bij hem thuis georganiseerd 'onder het genot van een klein glaasje' en
de reputatie dat hij zijn colleges niet in detail voorbereidde, waardoor hij bij zijn improvisatie nog wel eens in
de problemen kwam – waar hij zich natuurlijk met een kwinkslag uit kon redden.
[12] Uit Veilig vliegen, mei 1989, blz. 100. Onder redactie van de Luchtmachtstaf Afd. Luchtmacht

Bedrijfsveiligheid. Drs. L.S. Buurma.
[13] Uit Two Decades of Bird Strike Prevention "En Route", lezing door drs. L.S. Buurma op het Seminar on Birds

and Flight Safety in the Middle East, Tel-Aviv University 25 – 29 april 1999.
[14] Uit Veilig vliegen, maart 1983, blz. 45. Onder redactie van de Luchtmachtstaf Afd. Luchtmacht

Bedrijfsveiligheid. Drs. L.S. Buurma.
[15] Uit www.forten.info/: Koude Oorlog Luchtmacht, Navigatiestations:

Eind 1945 ontstond het eerste plan voor de naoorlogse luchtverdediging op basis van het Engelse systeem
van radar, peilstations en vliegtuigen: Ground Controlled Interception (GCI).
Voor het leiden van de luchtverdediging was het noodzakelijk om een aantal radarstations te hebben voor het
produceren van een luchtbeeld en het aansturen van de jachtvliegtuigen. Als misleiding werden deze
radarstations 'Navigatiestations' genoemd.
In Nederland waren er in de jaren 1950 vijf radarstations omdat de radars nog niet het hele land konden
bestrijken. Naarmate het bereik van de radar verbeterde waren steeds minder radarstations nodig. Enkele
hebben alleen als mobiele eenheid bestaan en zijn nooit van permanente bunkers voorzien. Bunkers werden
gebouwd van 1952 tot en met 1957 en wel op de locaties Nieuw-Milligen, De Lier, Den Helder en
Appingedam. Een operations (OPS) bunker en eromheen kleinere bunkers met apparatuur voor de erbovenop
staande radars.
[16] Toelichting bij het plaatje van de OFTT-interceptiecabine op blz. 24:
De rol van de OFTT-interceptiecabine (waar Z.K.H. Prins Bernhard een bezoek aan bracht op 2 april 1971), is
een aanvulling op de functie van de Operational Flight and Tactics Trainers. Er stond een OFTT op elke basis
waar de vliegers van de F-104G hun vaardigheden bijhielden: Leeuwarden, Twente en Volkel.
Deze 'aanvulling' is in het kort beschreven in de Militaire Spectator van september 1967 (blz. 440): "Aangezien
het al of niet slagen van een onderschepping mede afhankelijk is van de gevechtsleider, loopt zijn training,
voor wat betreft dit aspect, parallel aan die van de vlieger. Deze training vergt een groot aantal vlieguren en is
derhalve kostbaar. Om deze kosten zoveel mogelijk te drukken maakt men momenteel gebruik van een vinding
die door RVO-TNO [i.c. het Physisch Laboratorium] nader is uitgewerkt. Deze vinding behelst een uitbreiding
van de OFTT van de Vliegbasis Leeuwarden. [….] De uitbreiding omvat een koppeling van de OFTT met het
navigatiestation Den Helder, dat met zijn radars deel uitmaakt van het meldings- en gevechtsleidings-stelsel
en is uniek in de wereld. De koppeling is zodanig dat de vlieger in de OFTT en de gevechtsleiders in Den Helder,
met elkaar in verbinding staan […] Een en ander is zo realistisch dat het noch voor de vlieger, noch voor de
gevechtsleider enig verschil uitmaakt of deze op synthetische wijze dan wel op reële wijze een onderschepping
wordt uitgevoerd."
Zie verder voor een technische beschrijving www.museumwaalsdorp.nl/nl/elektronica/digitale-techniekkoppeling-operational-flight-and-tactics-trainer-oftt/
[17] Zeker tot het eind van de zestiger jaren hadden mensen in onze werkomgeving alleen maar voorletters, geen

voornamen. Alleen onder directe collega's werd de voornaam gebruikt en getutoyeerd. Dat veranderde
langzaam vanaf de jaren zeventig. Ik wil in dit verhaal bij het 'eerste noemen' de voornaam bij de achternaam
noemen en de titel voor zover mij bekend. Bij het vervolg noem ik (meestal) alleen de achternaam.
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[18] Uit IBSC16 WP2.pdf:

A short history of the BSCE [BSCE is de naam bij de oprichting in 1964, vanaf mei 1996 is de naam: IBSC – gv]:
"The committee held its first meeting 1966 in Frankfurt and thereafter yearly meetings have been arranged
until 1978 but from that year on there is 1.5 year between two consecutive meetings.
During the first years only a few West-European states, USA and Canada took part in the BSCE-meetings but in
the nineteenseventies the participation was broadened so that there are now [1986] 15-20 states which use
to participate." [Het IBSC werkt samen met burger- en militaire autoriteiten.]
Uit een aantal webpagina's van worldbirdstrike.com:
Buurma is van 1998 tot 2005 voorzitter van het IBSC.
In 2012 wordt tijdens de 30ste en laatste IBSC-conferentie in Stavanger, de World Bird Strike Association
(WBA) opgericht. Tijdens de Kick-off meeting van de associatie op Kasteel Keukenhof (23/24 april 2013) werd
een Joint Global Action Plan en statuten vastgesteld van de WBA.
Buurma werd de Director of Science in het bestuur van de WBA. In de statuten is toen Kasteel Keukenhof als
'the principal place of business' vastgelegd.
[19] Voor deze informatie heeft Buurma mij verschillende van zijn aantekeningen en documenten beschikbaar

gesteld.
[20] Vogelzwermen op radarschermen, uit Veilig vliegen, 24ste jaargang nr. 7/8, juli/augustus 1977, blz. 156.

Onder redactie van de Luchtmachtstaf Afd. Luchtmacht Bedrijfsveiligheid. Drs. L.S. Buurma.
[21] Geschiedenis, stand van zaken en toekomst van de vogeltrekregistratie. Samenvatting van een lezing tijdens

de vogelmannendag op 12 jan. 1979. Drs. L.S. Buurma.
[22] Memorandum over de toekomstige structuur van de preventie van vogelaanvaringen bij de Koninklijke

Luchtmacht. Drs. L.S. Buurma, Afdeling Luchtmacht Bedrijfsveiligheid. November 1975.
[23] Uit Veilig vliegen, maart 1983, blz. 45. Onder redactie van de Luchtmachtstaf Afd. Luchtmacht

Bedrijfsveiligheid. Drs. L.S. Buurma.
[24] Onderzoek naar de mogelijkheden tot verbetering van automatische detectie van vogeltrek uit radarbeelden

TR 1983-12, juli 1983, blz 45. Drs. M.W. Ockeloen en W.C.J. van den Heuvel.
[25] Uit Veilig vliegen, maart 1983, blz. 40. Onder redactie van de Luchtmachtstaf Afd. Luchtmacht

Bedrijfsveiligheid. Drs. L.S. Buurma.
[26] Uit Veilig vliegen, maart 1983, blz. 46. Onder redactie van de Luchtmachtstaf Afd. Luchtmacht

Bedrijfsveiligheid. Drs. L.S. Buurma.
[27] Zie hiervoor de website en.wikipedia.org/wiki/VMEbus; in het kort: de VMEbus is de basis voor SUN-2 – SUN-4

en de Silicon Graphics IRIS en ONYX computersystemen.
[28] Zie voor meer gegevens de website en.wikipedia.org/wiki/Unix, hoort tot de familie van multitasking,

multiuser computer operating systems.
[29] Het LEOK is sinds 1977 niet meer onderdeel van Defensie maar ondergebracht bij de Rijksverdedigings-

organisatie RVO-TNO, en heet daarna dus LEOK-TNO.
[30] ROBIN projektdefinitie TR 1985-55, oktober 1985, P.J. van der Meer en drs. M.W. Ockeloen
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