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De parabool van de Würzburg 
Rieseradar voor restauratie in de 
duinen van Raversyde (foto Stefan 
Dewickere).

Würzburg Rieseradar in 
Raversyde
Sinds eind september 2014 prijkt aan de ingang 
van Raversyde de gerestaureerde mobiele Würzburg 
Rieseradar uit de Tweede Wereldoorlog, tevens het 
grootste collectiestuk uit de Atlantikwallcollectie. 
Het gaat om een unieke Duitse radar die behoort tot 
de beste radars van tijdens de Tweede Wereldoorlog 
en waarvan een 1.500 exemplaren gebouwd werden. 
Waar voorheen dergelijke radars langs de Belgische 
kust en langs de volledige Atlantikwall stonden 
opgesteld, zijn vandaag de overblijvende Würzburg 
Rieseradars enkel terug te vinden in musea zoals het 
Imperial Warmuseum in Duxford, het radarmuseum 
van Douvres-La-Délivrande,… of blijven er slechts 
quasi vergeten restanten van over. Daarenboven 
is dit het enige nog bekende mobiele exemplaar op 
spoorwegonderstel.

De FuSE 65E Würzburg Rieseradar is geen doelzoek-
radar, maar een doelvolgradar, ingezet voor het volgen 
van de vijandelijke vliegtuigen zodat de eigen jagers 
deze kunnen onderscheppen of een luchtafweergeschut 
deze kan neerschieten. Dit wil zeggen dat de antenne 
niet ronddraait, maar een eenmaal gedetecteerd doel 
continu volgt. De schotelantenne is slechts gevoelig in 
één bundel en daarom niet geschikt als zoekradar. De 

detectie van de vliegtuigen gebeurt door o.a. de Freya 
radar die de richting en afstand bepaalt. Na de detec-
tie geeft de Freya de volgtaak over aan de Würzburg 
die de gegevens doorseint via een analoge computer 
(Kommandogerät) aan luchtafweergeschut (FlaK). De 
Würzburg kan zich slechts richten op één vliegtuig, wat 
niet efficiënt is in het geval van een aanval in squadron.

De ontwikkeling van het Würzburg systeem start al 
vanaf 1936 door het Duitse concern Telefunken en 
wordt in 1939 — na goedkeuring door de Wehrmacht 
— in gebruik genomen. In 1941 komt er een grotere 
versie van de Wurzburg radar: de Würzburg Riese (reu-
zen-Würzburg). Door de versterkte zender kent deze 
een bereik van 70 km en werkt op een frequentie van 
560 MHz, een voor die tijd fenomenaal hoge frequentie. 
De Duitsers steken veel tijd in het ontwerp en hebben zo 
een uiterst performante radar ontwikkeld die elke vorm 
van frequentieverschuiving vermijdt.

Een beetje geschiedenis van dit exemplaar

In de loop van de Tweede Wereldoorlog maakt het 
Belgische leger de radar buit op de Duitsers en verbergt 
hem in een tunnel nabij het station van Etterbeek. Daar 
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Boven: twee pagina’s uit een 
handleiding voor de opbouw 
van een Würzburg Rieseradar 
(privécollectie).

Onder: de Würzburg Rieseradar 
zoals deze vroeger opgesteld 
stond in radio-astronomisch 
centrum van Humain bij Marche-
en-Famenne (foto Raversyde).

blijft hij de rest van de oorlog staan. Het Ministerie van 
Nationale Defensie leent de radar in 1951 uit aan het 
ORB (Observatoire Royal de Belgique) die de radar instal-
leert aan het station van Groenendael. Daar past M.R. 
Coutrez de radar aan tot radiotelescoop voor onderzoek 
van de zon en de ruimte. Ook in de buurlanden zien we 
na de oorlog een gelijkaardige inzet van de radars. In 
1954 wordt de radar definitief eigendom van het ORB en 
verplaatst men hem per spoor tot in Rochefort, waarna 
hij de baan opgaat tot in het radio-astronomisch cen-
trum van Humain (Marche-en-Famenne), een afdeling 
van de Koninklijke Sterrenwacht. 

Daar doet hij actief dienst tot in 2009, waarna de para-
boolantenne na demontage een nieuwe thuis krijgt in 
Raversyde. De opstelling ervan kan pas doorgaan na een 
grondige restauratie. We hebben ervoor gekozen deze 
op te stellen aan de andere kant van het domein, weg 
van de duinen bij het inkomgebouw naast de archeolo-
gische site. Dit omdat deze radar historisch gezien nooit 
in Raversijde stond, maar wel een essentieel onderdeel 
vormt van de Atlantikwall. Op deze wijze functioneert 
de radar als teaser voor de aankomende bezoeker en 
staat hij minder onder de rechtstreekse invloed van de 
zee.

Restauratie, een strijd tegen de corrosie

Deze restauratie bouwt voort op de kennis opgedaan 
tijdens een aantal eerdere restauraties. De belangrijkste 
is de restauratie van de radar in Douvres-la-Délivrande 

voorafgegaan door een grondig vooronderzoek door 
de Laboratoire d’Archéologie des Metaux van de Service 
de Restauration des Musées de France. De behande-
ling zelf staat uitvoerig gedocumenteerd in een aantal 
wetenschappelijke artikels.1 Ook op de vliegbasis van 
Deelen in Nederland loopt op dit moment een restau-
ratieproject van een Würzburg Rieseradar volledig in 
handen van vrijwilligers die ons waardevolle informatie 
verstrekten, en wat een ongelofelijke inzet vraagt.2

Na een openbare aanbestedingsprocedure werd de 
restauratie uitgevoerd door de Bouwsmederij Everaert 
uit Bredene, een familiebedrijf met jarenlange ervaring 
dat zich ook in restauraties specialiseert. De keuze viel 
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Boven: de radar werd in 2014 
gedemonteerd en naar een 
atelier overgebracht voor 
restauratie. Op de foto’s zijn 
van links naar rechts en van 
boven naar onder te zien: 
het spoorwegonderstel voor 
behandeling, de demontage 
van de cabine, de sporen van 
zware corrosie op de armen 
van de radar, het vrij leggen 
van de opschriften op de 
spoorwegwagon, een volledig 
gestraald onderdeel van de radar 
en een arm van de parabool met 
rechts sporen van een kogelgat 
(foto’s Raversyde).

Onder: het terug monteren van 
de parabool na restauratie (foto 
Raversyde).

Volgende pagina: 

Boven: het plaatsen van de 
cabine op de spoorwegwagon na 
restauratie (foto Raversyde).

Onder: de gerestaureerde 
Würzburg Rieseradar zoals deze 
na de restauratie opgesteld staat 
aan de ingang van Raversyde 
(foto Raversyde).

op een restauratie van de radar naar de oorspronkelijke 
toestand van tijdens de oorlog. Weliswaar niet tot op 
werkend niveau omdat de kostprijs daarvoor veel te 
hoog zou oplopen. Voor de opstelling primeert het 
beeld van de radar. 

De radar is demonteerbaar voor transport op treinwa-
gons, in het verleden gebeurde dit door de troepen. Op 
de site werd de cabine los gemaakt van de balk met rota-
tiemechanisme en de parabool gescheiden in drie delen. 
Bij gebrek aan troepen plaatste een kraan van 80 ton de 
radar vanuit de duinen op de opleggers om deze zo naar 
het restauratieatelier in Bredene over te brengen. 

Een eerste stap in het restauratieproces was een grondig 
kleuronderzoek door het aanbrengen van kleurtrappen 
of kleurvensters op significante plaatsen. Het kleuron-
derzoek stelt de onderzoeker in staat de opeenvolging 
van de geschiedenis van de kleurlagen, de textuur, 
glansgraad en de oorspronkelijke kleurgraad te bepa-
len. Niveauverschillen in de verflagenopbouw geven 
aanwijzingen voor vroegere opschriften. Als basis 
kwam het Luftwaffegrijs naar voor wat overeenstemt 
met de theoretische kleur in de literatuur. Dit werd dan 
ook de nieuwe definitieve kleurstelling van de radar.

Zware corrosievorming kenmerkte het schadebeeld. 
Tijdens de werken bleek deze nog zwaarder te zijn dan 
oorspronkelijk gevreesd. De radar staat immers in een 

maritiem chloridenrijk milieu opgesteld. De restaurator 
streeft er steeds naar een evenwicht te vinden tussen 
een maximaal behoud van de oorspronkelijkheid van 
het historisch object en de structurele stevigheid ervan. 
Voorop staat bewaring op lange termijn. Zo was er te 
veel lacunevorming om de beplating van de cabine nog 
te kunnen redden, maar werd de nieuwe beplating op 
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het bestaande geraamte aangebracht volgens het klink-
nagel procedé. Bij het vervangen van een element, krijgt 
het nieuwe onderdeel een merkteken zodat duidelijk 
blijft dat het om een toevoeging van latere datum gaat.

Gezien de slechte staat van de radar en een veilige 
opstelling ervan primordiaal was, was de restauratiebe-
handeling zwaar en ingrijpend. De onderdelen werden 
volledig gestraald met metaalkorrels tot op het naakte 
metaal. Dit houdt in dat alle oorspronkelijke verfresten 
verloren gaan, maar waarborgt een volledige verwij-
dering van de corrosiekorsten, essentieel om verder 
roesten tegen te gaan. Daarna werd het geheel op een in-
dustriële wijze gelakt volgens de voorschriften gangbaar 
voor constructies in maritieme omgeving zoals wind-
turbines en boeien, de zwaarste klasse van behandeling.

De parabool — die bestaat uit aluminium dat samen 
gehouden wordt met ijzeren verbindingsstukken, met 
galvanische corrosie tot gevolg — kreeg een heel andere 
behandeling. Het aluminium is vrij kwetsbaar en dun 
en zou te veel beschadigen door een straalbehande-
ling. Daarom werden de te zwaar beschadigde delen 
vervangen door gelijkaardig materiaal en de ijzeren 
verbindingsstukken door aluminium.

De eigenlijke restauratie vond plaats van april tot sep-
tember 2014. De intensieve behandeling werd mogelijk 
gemaakt door de subsidie van het Europese Interreg 
IVA Project “World War 2-Heritage” (50 %) en de in-
vestering van de provincie West-Vlaanderen in haar 
erfgoed.

Kathleen Ribbens
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