
De naam HAARP staat voor High Frequentie Active Auroral Research Program. 
Officieel is dit een Amerikaans civiele en militair onderzoeksprogramma dat gebruik 
maakt van hoogfrequente elektromagnetische golven. Volgens de officiële 
presentatie wordt dit gedaan om zowel de bovenste atmosfeer te bestuderen als de 
radiogolf- voortplanting, communicatie en navigatie. Natuurlijk biedt de werking van 
deze faciliteit ook enorme mogelijkheden voor mondiale manipulaties, zoals 
weermanipulatie en bewustzijnsmanipulatie. Tot nu toe zijn er geen bijwerkingen van 
HAARP gedocumenteerd, behalve geïsoleerde gevallen van voetschimmel, 
morgellons en mentale stoornissen zoals complottingswaanzin en dunning kruger. Er 
is echter geen gevaar voor de bevolking. HAARP is veilig, schoon en doeltreffend”. 

Het staat te lezen maar het zo duidelijk de tegenhangers in de kaart spelen, dat ik 
denk dat het een provocatie is. Maar het staat er wel op de facebooksite en de 
masten zijn wel te zien bij google maps. Waar zijn die voor? Verspreiden die 
radiogolven in de hoogste regionen of microgolven of infraroodgolven? Kan ik dat 
voelen in De Heurne? Of is het toch van het militair kamp Holterhoek bij Eibergen,wat 
ik altijd dacht. Holterhoek is 32,1 kilometer ten noorden vanaf de Heurne en 
Hamminkelen 27,9 kilometer ten zuiden van de Heurne. 

Waar staat HAARP voor 
Het High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) is een Amerikaans 
militair en civiel onderzoeksinstituut in Alaska, dat onderzoek doet naar de ionosfeer. 
Dit onderzoek richt zich onder andere op hoogfrequente elektromagnetische 
(be)straling van de ionosfeer, waardoor deze lokaal tijdelijk wordt vervormd. 

Het doel van dit project is om verdere vooruitgang van de kennis van de fysische en 
elektrische eigenschappen van de ionosfeer* van de aarde te krijgen dat invloed kan 
hebben op militaire en civiele communicatie- en navigatiesystemen. Het programma 
is gestart in 1990 en het HAARP research station is gevestigd 8 mijl ten noorden van 
Gakona in Alaska. De faciliteit bestaat uit een HF zender en wetenschappelijke, 
observatie instrumenten. Sinds 2007 zijn er 180 hoogfrequente (HF) gekruiste dipool-
antennes verspreid over 33 hectare onderverdeeld in: 
-VHF (very high frequent) van 30 tot 300 MHz; 
-UHF (ultra high frequent) van 300 MHz tot 3 gigahertz (GHz); 
-SHF (super high frequent) van 3GHz tot 30 GHz. 

Tussen 2003 en 2006 werden nieuwe instrumenten aan de faciliteit toegevoegd, 
waaronder een UHF ionosferische radar** en een telescopische koepel voor optische 
waarnemingen 

* De ionosfeer begint op ongeveer 60 tot 80 km hoogte en strekt zich uit tot boven de 
500 km hoogte. Er zijn vrije elektronen en ionen in de ionosfeer waarmee 
radiogolven kunnen interageren. HAARP-radiogolven verwarmen de elektronen en 
creëren kleine verstoringen die vergelijkbaar zijn met het soort interacties dat in de 
natuur plaatsvindt. Natuurlijke fenomenen zijn willekeurig en zijn vaak moeilijk waar 
te nemen. Met HAARP kunnen wetenschappers bepalen waar en wanneer de 
storingen optreden, zodat ze hun effecten kunnen meten. Bovendien kunnen ze 
experimenten herhalen om te bevestigen dat de metingen echt laten zien wat 
onderzoekers denken dat ze doen. 



**Ionisferische radar of over-the-horizon radar (of BTH= achter-de-horizon radar) in 
het frequentiebereik van 3 tot 30 megahertz (MHz). 

Van 1990 tot 2020 
Tussen 1990 en 2014 was HAARP een gezamenlijk beheerd programma van de 
United States Air Force (USAF) en de Amerikaanse marine. De onderzoeksfaciliteit 
werd op 11 augustus 2015 overgedragen van de Amerikaanse luchtmacht naar de 
University of Alaska Fairbanks (UAF), waardoor HAARP door kon gaan met het 
verkennen van de ionosferische fenomenologie via een 
samenwerkingsovereenkomst inzake landgebruik en onderzoek. 

Om UAF autoriteit en managementcontrole te bieden, werd een 
samenwerkingsovereenkomst voor onderzoek en ontwikkeling (CRADA) 
opgesteld. CRADA’s zijn unieke overeenkomsten die toegang bieden tot uitgebreide 
door de overheid gefinancierde middelen die kunnen worden benut om krachtige 
resultaten te behalen. Het is gebruikelijk dat overheidsinstanties het eigendom van 
onderzoeksapparatuur overdragen aan universiteiten voor blijvende ondersteuning 
van de wetenschap. 

Apparatuur 
HAARP blijft ’s werelds meest capabele hoogfrequente zender voor studie van de 
ionosfeer met een ionosferische onderzoeksfaciliteit van wereldklasse. Naast de 
hoogfrequente (HF) antennes is er een ionosferisch onderzoeksinstrument 
het  ionosferische Research Instrument (IRI), een krachtige radiozender die werkt in 
het hoogste frequentiegebied van de radiogolven(microgolfstraling en infrarood 
straling) bijgekomen. Het IRI wordt gebruikt om een beperkt gebied van de ionosfeer 
tijdelijk te prikkelen. 

Met tevens een geavanceerde reeks wetenschappelijke of diagnostische 
instrumenten die kunnen worden gebruikt om de fysieke processen die plaatsvinden, 
te observeren. Zoals very high frequency (VHF) en ultra high frequency (UHF), radar 
een fluxgate magnometer  (voor aardmagnetische velden), een digisonde (een 
ionosferisch klinkend  apparaat), en een inductie magnetometer. 

Meerdere plekken 
Er zijn ondertussen al meerdere stations ingericht. De VS hebben drie vaste 
onderzoeksgebieden; twee in Alaska, en een in Puerto Rico. Daarnaast een mobiele 
op Groenland. De Russen hebben er in ieder geval een in Novgorod. En 
waarschijnlijk nog meer. En de EU/NAVO heeft er een in noord Noorwegen. Verder 
zijn er vermoedelijk al zendstations in de Sahara, en zijn ook India en China met 
deze technieken bezig. Breng je deze met elkaar in trilling, dan breng je de aarde in 
een elektromagnetische resonantie die ons geheel en al afsluit van de kosmos 

Ook in Duitsland zijn gebieden in gebruik voor HAARP, alleen niet met de officiële 
naam “HAARP” maar in plaats daarvan zijn dit antennevelden die ‘verborgen’ zijn bij 
instituten die astrofysisch of atmosferisch onderzoek doen. Of je kunt ze vinden bij 
militaire faciliteiten, die niet langer deel uitmaken van het land, maar onder de 
soevereiniteit van de NAVO vallen. 



De Schillkazerne, Wesel 
Wesel ligt ten oosten van Hamminkeln en is de hoofdstad van Kreis Wesel in de 
deelstaat Noordrijn-Westfalen, Duitsland. Wesel ligt aan de rivier de Rijn, gelegen 
tussen het Ruhrgebied en de Nederlandse grens bij Bocholt-Dinxperlo. In Wesel ligt 
op 15 minuten afstand richting oost, van de US DEU HAARP ENGINEERING, de 
Schill kazerne waar naast land, lucht en zee en vierde dimensie aan de krijgsmacht 
is toegevoegd namelijk cyberspace. De cybersystemen van de Bundeswehr bestaan 
o.a. uit: 
-de tertrapol. TETRAPOL Bw Bundeswehr is een digitaal cellulair radiosysteem. Het 
systeem maakt het gebruik van verschillende spraak- en datadiensten, waaronder 
een groepsgesprek of een korte gegevensoverdracht; 
-Een terrestrisch transmissiesysteem voor lange afstanden. De taak van 
het terrestrische transmissiesysteem ( TÜtrSys terrestrische transmissiesysteem) is 
om verbindingen in het communicatiesysteem tot stand te brengen tussen de 
netwerkknooppunten voor de Bundeswehr-operaties en om belangrijke apparatuur 
hierop aan te sluiten. Het terrestrische transmissiesysteem maakt de gelijktijdige 
werking van maximaal drie microgolfverbindingen mogelijk met frequenties van 1.350 
megahertz (MHz) tot 5.000 MHz. (Band III en IV). Speciale routers garanderen niet 
alleen toekomstbestendige, maar vooral multicompatibele connectiviteit met andere 
systemen en netwerken. Juiste plaatsing van de antenne is bijzonder belangrijk om 
het zendbereik maximaal te benutten; 
-SATCOMBw: Een flexibel en snel te gebruiken communicatiesysteem. De 
belangrijkste steunpilaar voor verzending in en uit de kampen is het 
satellietcommunicatiesysteem van de Bundeswehr (SATCOMBw). Op een hoogte 
van 36.000 kilometer bevinden de satellieten COMSATBw-1 en COMSATBw-2 die bij 
het systeem horen zich in een geostationaire baan. Als tegenhangers op aarde 
gebruikt de Bundeswehr aardbare SATCOMBw-systeemstations in verschillende 
versies om videobestanden, spraakgegevens of andere gegevens van het land van 
gebruik naar het thuisland over te dragen; 
-ballonnen om het weet te meten en het versturen van aerologische gegevens. 
Aerologie is een subwetenschap van meteorologie. Het behandelt de 
omstandigheden en processen in de vrije atmosfeer. De geografische 
informatiedienst van de Bundeswehr heeft ook weersondeballonnen die de 
luchtlagen sonderen. Ze meten de fysieke parameters luchtdruk, temperatuur, 
luchtvochtigheid, windrichting en windsnelheid. 

Xanten-Marienbaum- Hamminkelen 
De Uedemer Hochwald (zelfs Hochwald genoemd) is een 9,5 km² bebost gebied van 
de Rijn en ligt bijna geheel in de gemeente Uedem in Kleef ten westen van Xanten, 
ten oosten van Marienbaum en ten zuiden van Hamminkeln. In het oostelijke deel 
van het bos ligt een radarsysteem voor luchtruimbewaking waar de 
NATO gebruikt maakt van de radar HR-3000 van Hughes, een 
luchtverdedigingsradar en ook wel HADR (Hughes Air Defense Radar) genoemd.  De 
radar bereikt een detectiebereik van minimaal 329 kilometer en het 
geïnstrumenteerde bereik bedraagt 500 kilometer. Het HADR-antennesubsysteem 
bestaat uit een reeks antenne-elementen (phases array)en heeft een 
frequentiebereik in de F-band.* 



*F-band. De NATO F band heeft radiofrequenties in de microgolfstraling van 3.000 
megahertz (MHz) tot 4.000 MHz (4 gigahertz) met golflengten tussen 10 en 7,5 cm 
en pulsherhalingssnelheid 

De mobiele HAARP Antenne geeft altijd mooi weer tijdens evenementen 
Vanaf 2018 is de eerste mobiele HAARP Antenne in gebruik genomen tijdens een 
paas evenement in Maastricht. De mobiele HAARP antenne maakt gebruik 
van radiogolven op hoge frequenties en de elektronen en ionen in de ionosfeer 
kunnen zo worden gemanipuleerd waardoor er plaatselijk geen regen kan vallen. De 
techniek is jarenlang uitgebreid getest en kan nu ingezet kunnen worden bij grote 
evenementen. 

 


