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Februari 2021 
 
 
 
Conclusie enquête radar Wier  
 
 
De enquête was bedoeld om inwoners van Wier de gelegenheid te geven om zich te laten horen,  
omdat er vanwege coronamaatregelen geen fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd. 
 
Er zijn begin februari 95 enquêtes de deur uit gegaan waarvan er 51 ingevuld terug zijn gekomen. Dat is meer dan de 
helft!  
Naast Wier zijn er twee adressen van Mooie Paal toegevoegd, dit omdat zij anders niet bij een dorp horen.  
Van de enquêtes zijn er ook 4 anoniem ingevuld, die mensen hadden anders misschien niet hun mening gegeven. 
 
Alle antwoorden zijn verwerkt in de berekeningen van deze uitslagen. Dus ook van de huishoudens die geen last van 
het geluid ervaren of zich geen zorgen maken over de straling. En ook wanneer men een antwoord leeggelaten heeft 
omdat ze er geen mening of geen idee over hadden, of vonden dat de vraag niet op hen van toepassing was.  
 
Van de 95 adressen zijn er 15 huurwoningen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat huurders een ander belang 
hebben en ook makkelijker kunnen vertrekken. 
 
 
Overzicht van de uitslagen 
 
Het geluid van de radar 
 
69% van de huishoudens ervaart geluidsoverlast van de nieuwe radar. 
31% ervaart dit binnenshuis. 
71% ervaart dit in de tuin. 
76% ervaart dit tijdens bijvoorbeeld een wandeling. 
 
Wanneer men bij de vraag: “Ervaart u geluidsoverlast van de nieuwe radar” ja ingevuld heeft, heeft men de 
gemiddelde overlast beoordeeld met een 6,9.  
(Dit op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 = helemaal geen last, en 10 = heel erg veel last.) 
 
Wanneer men ook in huis last van het geluid heeft loopt dit op naar een 7,7. Heeft men er dan ook nog last van in de 
tuin dan wordt het gemiddelde een 8. Een 8,3 is het gemiddelde wanneer er op alle fronten geluidsoverlast wordt 
ervaren. 
 
Hieruit wordt duidelijk dat inwoners van Wier, die op meerdere vlakken geluidsoverlast ervaren, er ook veel meer 
hinder van ondervinden. 
 
Uit de enquête blijkt duidelijk dat de geluidsoverlast het meest wordt ervaren in de huizen die zonder andere 
obstakels er tussen en/of dichtbij de radar staan. 
 
Het moment van de enquête valt in een winterperiode, mensen zijn veel binnen.  
Op de volgende vraag “Verwacht u in het voorjaar/zomer meer overlast van het geluid te ervaren?” antwoord 82% 
procent met ja. 
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De nationale veiligheid 
 
Op de volgende vraag “Maakt u zich zorgen over de nationale veiligheid nu de radar ‘s nachts uit staat?” beantwoord 
84% dat ze zich er geen zorgen over maken. Dit kan wel meerdere redenen hebben. Omdat men geen vertrouwen 
erin heeft de deze radar ons gaat “redden”. Of omdat men bijvoorbeeld denkt dat het toch wel in de gaten 
gehouden wordt vanaf bijvoorbeeld marineschepen. Want waarom kon de oude radar dan weggehaald worden, 
voordat de nieuwe geplaatst en in werking gesteld werd?  
 
 
De straling van de radar 
 
80% van de bewoners geeft aan zich zorgen te maken over de straling van de nieuwe radar. 
80% maakt zich zorgen over de gezondheid. 
55% maakt zich zorgen over het welzijn van de dieren 
53% maakt zich zorgen over het milieu. 
 
Wanneer men bij de vraag: “Hoeveel zorgen maakt u zich u nu over de straling van de nieuwe radar op een schaal 
van 1 tot 10?” ja ingevuld heeft, heeft men dat gemiddeld beoordeeld met een 8,2.  
(Dit op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 = helemaal geen zorgen, en 10 = heel erg veel zorgen.) 
 
Ook bij de andere drie vragen over gezondheid, welzijn van dieren en milieu m.b.t. de straling komt het gemiddelde 
op 8,2 uit. 
 
Er wordt ook aangegeven dat men nog niet weet of ze zich zorgen moeten maken omdat er teveel onduidelijk is, er 
is een gebrek aan informatie van Defensie. 
 
80% Geeft aan zich zorgen te maken over straling op de lange termijn. 
 
 
Storingen in apparatuur 
 
De vraag “Heeft u sinds de komst van de nieuwe radar meer last van storende apparatuur?” is door 35 van de 51 
met ja beantwoord. Van deze groep weten 23 van de huishoudens dat deze storingen er niet zijn tussen 23.00 en 
7.00 uur. Op één formulier wordt genoemd dat de storingen dan minder erg zijn.  
Voor 10 huishoudens zijn de storingen in de nacht onbekend omdat men geen idee heeft, de meesten geven aan dan 
te slapen. Bij 2 huishoudens gaan de storingen ook ’s nachts door. 
   
Storing aan:   Aantal adressen: 
 
Wifi    27 
TV via de kabel   11 
Elektriciteit   9 
Schotel TV   4 
 
 
Op de vraag “Is er in uw woning vaak een storing maar weet u niet of dit te maken heeft met de radar?” wordt 23 
maal met ja gereageerd. Daarvan worden de storingen als volgt onderverdeeld 
 
Storing aan:   Aantal adressen: 
 
Wifi    21 
TV via de kabel   7 
Elektriciteit   5 
Schotel TV   4 
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Men geeft ook aan dat er op andere apparatuur dan bovengenoemd regelmatig storingen voorkomen waaronder; 
mobiel telefoon (bereik/spraak valt weg), draadloze buitenverlichting/koptelefoons, radio en (tl)-verlichting. Iemand 
plaatst ook een opmerking extra kosten te hebben gemaakt omdat een duurder abonnement de wifi zou verbeteren. 
 
Het is moeilijk om uit deze bevindingen conclusies te trekken. Omdat het aan veel verschillende factoren kan liggen 
waarom apparatuur stoort. Het kan bijvoorbeeld aan het apparaat zelf liggen, aan de provider, maar ook aan de 
aanleg en/of plaatsing van het apparaat/elektriciteit. 
 
Het is wel duidelijk dat meer dan de helft van huishoudens er pas last van heeft sinds de komst van de nieuwe radar. 
Maar ook een groot gedeelte had er misschien al last van of weet niet of het door de nieuwe radar komt. Het zou 
ook nog kunnen dat er al verstoringen werden veroorzaakt door de oude radar. 
 
 
Opmerkingen en vragen 
 
Er zijn veel opmerkingen bij de enquête geplaatst. Het is duidelijk dat veel mensen vragen en zorgen hebben over de 
nieuwe radar. De meesten hiervan waren al bekend en zijn al uitgezet bij Defensie en de gemeente Waadhoeke. De 
overige vragen zullen in behandeling worden genomen. 
Hieronder een korte samenvatting van de opmerkingen m.b.t. de nieuwe radar; 
 
Storende ervaringen:  Geluid 
    Meer en fellere verlichting 
    De radar steeds zien draaien 
 
Zorgen over:   Straling 
    Gezondheid 
    Toekomst 
    Onverkoopbare huizen, woningwaarde omlaag, leegloop dorp 
 
Opmerkingen:   Waarom zijn we niet geïnformeerd door de gemeente in het voorproces? 
    Defensie/TNO geeft niet genoeg openheid. 
    De communicatie met Defensie verloopt stroef. 
    Er is een lange “radiostilte” na vragen aan Defensie 
    Het vertrouwen in Defensie wordt minder. 
 
 
Slotconclusie 
 
Het algemene beeld uit de enquête is dat het grootste gedeelte van de huishoudens zich grote zorgen maakt over de 
straling van de nieuwe radar, m.b.t. de gezondheid en voor de toekomst. Maar ook de  woningwaarde en 
verkoopbaarheid van de woningen worden vaak genoemd.  
Over de nationale veiligheid nu de radar ’s nachts uit staat, maakt men zich gemiddeld genomen niet veel zorgen. 
Geluidsoverlast komt ook veel voor, vooral in directe lijn met de radar. Wanneer men op meerdere plekken deze 
overlast ervaart dan stijgt de ergernis daarover. De meeste mensen verwachten dat de geluidsoverlast zal toenemen 
tijdens het voorjaar en de zomer. 
Er worden ook veel storingen in apparatuur gemeld, waarvan de helft van de huishoudens meer storingen ervaart 
sinds de plaatsing van de nieuwe radar. 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Doarpsrounte Wier 

 
         


