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Figuur 7-1. Middengolf zenderpark Flevoland. Let op het ‘web’ van kabels tussen de
masten.

Figuur 7-2. Geen plaats voor
elektrogevoeligen?

7.1. Analoge radiozenders
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Er zijn tegenwoordig nog enkele analoge FM en middengolf radiozenders, zoals
voor lokale omroepen en Nederland 1. Maar alle TV zenders zijn hier nu digitaal. De
uitgezonden signalen lijken qua modulatietechniek allemaal een beetje op elkaar; het
zijn korte golven met golflengten in de orde van decimeters tot meters. Op een mast
kunnen veel zenders gemonteerd worden. Maar het bereik is dus beperkt tot een aantal
kilometers. De vermogens van de zenders zijn ook relatief klein, 61 V/m (9,6 µW/m2), wat
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Figuur 7-4. Communicatietoren
Amsterdam, Zuidas. Diverse
platforms met zenderapparatuur.
Daarbovenop de zuil met
radio/TV zenders.

Figuur 7-5. Communicatietoren
Arnhem, KEMA. Op de transen
tientallen trommelvormige
straalzenders en een serie van
verticaal opgestelde GSM/UMTS
zenders (hier nauwelijks te zien).

Figuur 7-6. Top van
KEMA toren. Geheel
bovenaan de stapeling
van digitale radio en TV
zenders, daaronder de
analoge FM antennes.
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verschillende hoogten zijn aangebracht (figuur 7-5). De velden daaruit zijn sterk
gebundeld en gericht op een specifieke ontvanger met een vergelijkbaar uiterlijk op soms
tientallen kilometers afstand. De zendfrequentie is zeer hoog, enkele tientallen GHz. De
bundels gaan ver over de hoofden van de bewoners op de grond en lijken daarom geen
gevaar voor de gezondheid op te leveren, hoewel dat nog niet expliciet is getest.
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7.3. Zendmasten voor mobiele communicatie

Alle in Nederland gebruikte zendfrequenties worden bijgehouden in het Nationaal
frequentieplan. De plaatsing van de belangrijkste zenders wordt bijgehouden in het
antenneregister van het Antennebureau, onderdeel van Agentschap Telecom. Via het
antenneregister kan men een overzicht krijgen van de plaatsing van GSM/UMTS en
andere zenders in Nederland en ook technische gegevens daarvan. Het is wel handig
daar kennis van te nemen als u wilt weten waar de mast staat waar uw mobieltje of
smartphone mee communiceert. Iedere mast is opgetuigd met antennes van een enkele
of van een combinatie van mobiele operators (figuren 7-4 en 5). Door de gegevens
achter de ‘opstelpunten’(figuur 7-7) te raadplegen kunt u nagaan waar uw antenne
precies staat opgesteld.
Het antenneregister geeft gegevens over de plaatsing van zenders voor de publieke
omroep, straalzenders en zenders voor mobiele communicatie, met hun technische
eigenschappen. Voor C2000 moet u andere bronnen raadplegen, zoals de website www.
umtsmasten.nl. In de legenda van de kaarten is aangegeven welke zenders er zoal
operationeel zijn en hoeveel er van zijn geïnstalleerd.
In 2013 is begonnen met de ‘uitrol’ van het communicatiesysteem van Long term
evolution (LTE) en eind 2014 moet heel Nederland voor smartphones bereik met dat
systeem hebben. Het systeem voorziet in een snellere data-overdracht dan dat het geval
is met de GSM en UMTS systemen. Smartphones moeten daar geschikt voor gemaakt
worden en het gebruik vergt een extra abonnement bij de betreffende mobiele operator.
De antennesystemen zijn niet op het oog te onderscheiden van de GSM/UMTS zenders.
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Via de website ltemasten.nl is de plaatsing van de masten te volgen.

Figuur 7-7. Kaart van een plaats met daarop aangegeven de zenders voor mobiele telefonie, met hun operators en andere
typen zenders (zie legenda rechts). Op de website www.umtsmasten.nl zijn ook de C2000 masten aangegeven.
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voor UMTS is. Omdat het GSM systeem technisch en qua capaciteit achterhaald is zal
het worden afgebouwd ten gunste van UMTS zenders.
Daarnaast zijn er meerdere concessiehouders zoals UPC en Tele2. Voor gebruik van
mobiele telefonie in de trein is er de GSM/R )rail’ voor ProRail gecontracteerd bij
MobiRail.
In verband met de slechte ontvangst in sommige gebouwen en parkeergarages
verlangen gebruikers van het C2000 systeem dat er meer hulpzenders komen om onder
alle omstandigheden in contact te kunnen staan met collega’s. Er zijn ca. 520 C2000
masten opgesteld.
Om tegemoet te komen aan de behoefte van grotere mensenmassa’s bij winkelcentra,
beurzen en stations, worden op die plaatsen ‘picocells’ aangebracht. Dat zijn kleine
zendertjes, vaak aan het oog onttrokken door gepaste kleurstelling en geraffineerde
plaatsing. Wegens hun onopvallende aanwezigheid lokken ze weinig kritiek uit van de
burgerij. Providers leggen uit dat ze onmisbaar zijn.

7.4. Zendsystemen voor draadloze communicatie

GSM. Het Global system for mobile communication veroverde de wereld vanaf de jaren
‘90 van de vorige eeuw. Met de verdere miniaturisering van de elektronica werd het
mogelijk een verbindingssysteem voor draadloze telefonie op te zetten op basis van
persoonlijke mobiele telefoons, de‘mobieltjes’. Mobieltjes kunnen met andere mobieltjes
en met gewone draadtelefoons contact leggen door tussenkomst van een basisstation
voor mobiele communicatie, de zendmasten. Na de invoering destijds van de zware
analoge draagbare telefoons van de eerste generatie (‘1G’) is GSM een systeem van de
tweede generatie (‘2G’).
Er bestaat een wereldomspannend netwerk van basisstations waardoor het mogelijk
wordt te bellen met wie dan ook, waar ook ter wereld. Wel worden er verschillende
frequentiegebieden gebruikt. Dat maakt dat uw mobieltje aan zekere technische eisen
moet voldoen om overal ‘bereik’ te hebben.
Het huidige GSM systeem wordt in Nederland ondersteund door een paar commerciële
mobiele ‘operators’. Hun netwerken zijn onderling soms gekoppeld en in vele gevallen
zijn hun antennes gemonteerd in een gezamenlijke zendmast (‘site sharing’). Ook
masten van het C2000 systeem worden daar soms voor gebruikt. Het GSM systeem
werkt prima maar is wat traag en kan slechts een beperkt aantal gesprekken tegelijk aan;
latere modificaties als GPRS voor snel datatransport haalt het in snelheid niet bij UMTS.
Het GSM systeem wordt daarom afgebouwd.
GPRS. De General packet radio service is een communicatietechniek van de 2,5G
generatie, gebaseerd op het GSM netwerk en speciaal geschikt voor datatransmissie
(zenden en ontvangen). De gebruiker is permanent online maar gebruikt de verbinding
alleen tijdens datatransfer.
EDGE. Enhanced data rates for GSM evolution, een techniek van de 2,75G generatie.
Het is een uitbreiding van het GPRS systeem en wordt gebruikt voor mobiel internet op
drukke plekken. In België is een landelijk dekkend netwerk.
UMTS. De opvolger van GSM is het UMTS systeem (Universal mobile telecommunications
system) van de 3G generatie. Het werkt veel sneller, is zuiniger met energie, efficiënter
102
© - Uit: Hugo Schooneveld (2014) - Elektrostress Handboek - Leren omgaan met ziekmakende elektromagnetische velden.

7. Zendinstallaties buiten
en maakt mobiel internetten mogelijk. Mobiele operators hebben van de overheid een
licentie gekocht om de daarvoor bestemde frequentiebanden te mogen gebruiken. Maar
ook daarna blijven technici zoeken naar nog snellere breedbandverbindingen en een
goede kandidaat voor dat doel lijkt het UMTS HSDPA systeem (High-speed downlink
packet access). Draadloos internetten wordt daarmee mogelijk met de snelheid van een
vaste verbinding.
C2000. Bij overheidsdiensten als politie, brandweer en Koninklijke Marechaussee,
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), douane en voor ambulances
is er het Communicatie2000 systeem dat werkt volgens de Europese TETRA standaard
(Terrestrial trunking radio). Het systeem is onafhankelijk van de private GSM/UMTS
systemen. De opzet was aanvankelijk dat de systemen binnen heel Europa aan elkaar
konden worden gekoppeld zodat een effectief nieuw netwerk zou ontstaan. Dat ideaal
is echter nog niet bereikt. De brandweer en politie beklagen zich soms over een slecht
bereik van de dienst in grote gebouwen: het signaal valt plotseling weg als het signaal
onder een bepaalde sterkte komt. Men vraagt daarom om meer hulpzenders en als
veiligheid neemt men de oude verbindingsapparatuur als mobilofoon en GSM voorlopig
maar mee naar binnen.
De gebruikers van C2000 hebben een portofoon om met elkaar en met de mast te kunnen
communiceren, die ziet er uit ongeveer zoals een mobieltje maar dan een stuk groter.
Het systeem moest een grote capaciteit hebben en geschikt zijn om vele diensten tegelijk
met elkaar te laten communiceren. Bij recente rampen als een neerstortend vliegtuig bij
Schiphol en een grote oliebrand bij de Moerdijk bleek dat de limiet in de praktijk toch
sneller bereikt werd dan verwacht. Er lijken technische beperkingen aan het systeem te
kleven; maar ook laat de bediening van het systeem door de gebruikers te wensen over.
C2000 masten staan altijd op terreinen van de gemeentelijke of landelijke overheid,
zoals politiebureaus, brandweerkazernes, bruggen, sluiscomplexen etc. Burgers hebben
geen inspraak bij plaatsingsplannen.
LTE. Terwijl de ‘oude’ GSM en UMTS systemen met derde-generatie (‘3G’) worden
aangeduid betreft het Long term evolution een 4G systeem. Het is de opvolger van
UMTS/HSDPA en onderscheidt zich door een veel hogere doorvoersnelheid van data
en spraak. Het is een mobiel systeem, men zich met grote snelheid door het netwerk
kan bewegen (tot 350 km/u) zonder het contact te verliezen. Op het platteland is de
gebruikte frequentie 900 MHz, goed voor een bereik tot 100 km. In stedelijke gebieden
wordt met 800, 1800 en 2600 MHz gewerkt, met een bereik van 1 km.
De Europese Commissie heeft €18 miljoen vrijgemaakt voor onderzoek naar een verder
verbeterd systeem (LTE Advanced). LTE is momenteel het wereldwijd snelst groeiende
mobiele communicatiesysteem. Het is de explosieve groei van het dataverkeer van
mobieltjes en andere apparaten voor draadloze communicatie die een snelle uitbreiding
van de verbindingsmogelijkheden nodig maakt. Telefoonbedrijven bereiden zich al voor
op een nog snellere groei van de contactbehoeften voor brede lagen van de bevolking. In
2012 zijn door de overheid beschikbare zendfrequenties geveild; drie telecom providers
- KPN, T-Mobile en Tele2 - hebben een aantal frequenties bemachtigd, voor een
investering van 3,8 miljard euro. KPN kreeg een licentie voor de 800, 900 en 1800 MHzband en in de 2,1 en 2,6 GHz-band. De licenties gelden voor een periode van 17 jaar.
P2000. Deze semafoonvoorziening wordt aangeboden via de C2000 masten. Het is
een dienst waarmee het mogelijk is personen op te roepen. Tegenwoordig kunnen
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complete tekstberichten verstuurd worden naar semafoons en het is ook mogelijk een
voicemail in te spreken. Dit paging systeem wordt steeds minder gebruikt, ook omdat
de SMS functie van mobieltjes deze taak deels heeft overgenomen. Maar omdat het
semafoonnetwerk betrouwbaarder is en een betere dekking heeft dan het GSM netwerk
wordt de semafoondienst door hulpverlenende instanties nog regelmatig gebruikt, zoals
in ziekenhuizen.
Daarnaast is er het commerciële ERMES Pager systeem. Deze private dienst (European
radio messenger system) voorziet de reizende burger onderweg van informatie. Via een
eenrichtingsverkeer radiosignaal kunnen berichten gestuurd worden die in code of korte
tekst op het LCD display van de zakontvanger verschijnen. Men kan echter niet via dit
systeem antwoorden. ERMES zenders hebben een relatief groot vermogen (1000W) en
werken in een lagere frequentieband dan de eerder genoemde zenders.
WiFi. Ook buitenshuis willen steeds meer mensen draadloos internetten en op
plekken waar veel mensen komen wordt daarin voorzien door de inrichting van
WiFi access points. Dat geldt bijvoorbeeld bij pleinen, stationshallen, winkelcentra,
vakantieparken, jachthavens etc. (zie figuren 7-8 t/m 11). Steeds meer gemeenten en
openbare organisaties richten WiFi systemen in voor (gratis) algemeen gebruik. tot in
parken, stranden en andere recreatiegebieden. Ook in steeds meer treinen worden WiFi
faciliteiten ingebouwd om de reizigers een plezier te doen. Dat is een probleem voor
elektrogevoeligen omdat de velddichtheden hoog kunnen oplopen. Door de reflecterende
stalen wanden en zonwerend glas van de wagons worden de velden teruggekaatst en
zullen binnen hotspots ontstaan. Meerdere mensen hebben al aangegeven dat deze
voorziening hen ziek maakt. Acties bij de NS directie moeten er voor zorgen dat er WiFi
vrije compartimenten worden aangewezen,
ongeveerbuiten
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Figuur 7-8. Paal bij
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bezoekers attendeert
op WiFi faciliteiten.

Figuur 7-9. WiFi access point op het
dak van het havenkantoor.

Figuur 7-10.
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met 3 sectorzenders.
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op dit terrein.

Figuur 7-11. WiFi access
point in de open lucht aan
een gevel.
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burgers hebben geïnstalleerd, voorzien van een beveiligde dienst voor intern huiselijk gebruik
en een open dienst voor internationale contacten. In Nederland zijn er enkele duizenden
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een FON router te hebben, naar de geografische kaartjes laten zien.
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voor intern huiselijk gebruik en een open dienst voor internationale contacten. In
Nederland zijn er enkele duizenden aansluitingen, maar in stedelijke gebieden in België
en Engeland lijkt elk huis zo ongeveer een FON router te hebben, naar de geografische
kaartjes laten zien.
De internet operator Ziggo is in Noord Nederland bezig routers te installeren met
eenzelfde doel. Ook hier hebben routers een dubbele functie. Men dient daarvoor in
te loggen. Voor de mensen die zo’n router nemen is het gebruik van het internet gratis;
daar staat tegenover dat het systeem altijd aan moet staan.
In 2013 wordt de introductie van WiFi in het stadsbeeld groots aangepakt door de
onderneming Bullseye. Het is de bedoeling in de binnensteden van 37 grote steden in
Nederland Wifi routers te installeren. Om klanten naar de stad te lokken zal het gebruik
van dit systeem gratis worden. Na inloggen kunnen klanten genieten van favoriete
muziek via Spotify, kijken naar YouTube, bellen via Facetime, Skype of VoiP.
Het wordt op die manier geleidelijk aan zo dat men in de stad overal kan internetten.
WiMax. Deze technologie (Worldwide interoperability for microwave access) is in 2007
toegevoegd als standaard voor breedbandige draadloze netwerken en zal vooral
gebruikt worden voor breedbandverbindingen in gebieden waar internet via de kabel of
ADSL niet beschikbaar is. In Nederland bevindt dit systeem zich nog in experimentele
fase en wordt mondjesmaat toegepast. Omdat intussen gebleken is dat de door WiMax
gebruikte frequenties de werking van andere apparatuur in dat frequentiegebied stoort
wordt het systeem weer ontmanteld.
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ether rondom door een set van 3 antennes wordt ‘bediend’ is de velddichtheid ongelijk
verdeeld. Er is een hoofdbundel met daarnaast zijbundels (‘lobben’) die globaal in horizontale
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Tabel 7-1 geeft een aantal technische details over de frequenties bij de communicatie tussen
mast© en
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Maar er is ook een zekere afbuiging recht naar beneden, want anders zou u niet onder
aan de mast kunnen bellen. In de hoofdbundel is de velddichtheid het hoogst en we
achten het een voordeel als die niet precies op uw huis is gericht.
n tabel 7-1 zijn de belangrijkste gegevens van een aantal zendertypen voor draadloze
telefonie opgenomen. De frequenties van baken- en datapulsen worden door sommige
hoogfrequentmeters gedemoduleerd. Ze worden zodoende hoorbaar gemaakt, via een
luidsprekertje of een koptelefoon. Ook hebben die meters een analoge uitgang waarmee
het geluidsignaal voor nadere analyse kan worden afgeleid.

Frequentiegegevens

Tabel 7-1 geeft een aantal technische details over de frequenties bij de communicatie
tussen mast en gebruiker telefoon (‘downlink’) en van telefoon naar mast (‘uplink’).
De uplink en downlink frequenties liggen in de regel een aantal MHz uit elkaar. Bij de
radio- en televisiezenders en bij ERMES en P2000 berichtenzenders is alleen sprake van
downlink signalen (‘broadcasting’); die systemen ‘luisteren’ niet.
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Tabel 7-1. Frequenties, golflengten, bakenpulsen en datapulsen van
de belangrijkste zendertypen1).
Frequentie
draaggolf
(MHz)
921-960

Golflengte

Bakenpuls

2)

Datapuls

gemiddeld
(centimeter)
33,3

(Hz)
(Hz)
GSM900 mast
1733
217/variabel
Global system for
mobile
communication
GSM 900 telefoon
876-915
33,5
Geen
217/variabel
GSM1800 mast
1805-1880
16,7
1733
217/variabel
GSM1800 telefoon 1710-1785
17,2
Geen
217/variabel
UMTS mast
2120-2170
14,0
1500
100/variabel
Universal mobile
telecommunications
system
UMTS telefoon
1920-1980
15,4
Geen
125/variabel
C2000 mast
390-396
76,3
Terrestrial trunked
radio
communication
C2000 telefoon
390-396
76,3
GPRS mast
Als
33,3
General packet
GSM900?
radio service
LTE Mast Long
2620-2690
11,3
2x2000
100/variabel
term evolution
LTE telefoon
2500-2570
11,8
geen
variabel
DVB-T mast Digital 470-860
63,8-34,9
video broadcasting
terrestrial Digitenne
T-DAB mast
470-860?
63,8-34,9
Terrestrial digital
audio broadcasting
ERMES mast
169,75
176
P2000 mast
169,75
176
1).
Voor deze gegevens is gebruik gemaakt o.a. van informatie van Robin Heijblom.
2).
Bij het versturen van datastromen wordt het verzendprotocol variabel.
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Alle masten, hoog of laag, hebben aan de voet één of meer grijze systeemkasten waarin de
7-21 en 22).
Die kasten verspreiden behoorlijk sterke laagfrequente straling, evenals de omhoog lopende
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De kolom voor bakenpuls geeft de frequentie waarmee een zendkanaal op
maximaal vermogen zendt. De kolom van datapuls geven het aantal malen per
seconde dat datablokken (spraak of datastromen) op maximale sterkte
verstuurd worden.

7.7. Mastvoeding

Alle masten, hoog of laag, hebben aan de voet één of meer grijze systeemkasten waarin
de benodigde elektronica is gemonteerd, voor elke mobiele operator één (figuren
7-21 en 22). Die kasten verspreiden behoorlijk sterke laagfrequente straling, evenals
de omhoog lopende coaxkabels. De elektrische velden zullen zijn afgeschermd maar
de magnetische wisselvelden niet. Die zijn dan ook duidelijk te horen met akoestische
detectieapparatuur. Overigens kan de gewone burger niet dicht bij de mast en zijn
regelkasten komen omdat er altijd een hoog hek omheen staat.
De elektronische installatie die de zendinstructies ontvangt en het verzenden van
boodschappen mogelijk maakt is stroomverslindend. Weliswaar gebruikt een UMTS
zender per datapakket minder vermogen dan een GSM zender, de technische installaties
Zendinstallaties
buiten wordt uit het openbare net
hebben toch een vermogen van7.
enkele
kW. Dat vermogen
opgenomen en kan langs de voedingskabels vuile velden opleveren.
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dak
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dak
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een
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die
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goed
ziekmakend
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staan is dat maximaal 5 m hoog en lopen er kabelgoten over het dakoppervlak naar het
zijn.
Wanneer
mensen
in
de
bovenste
woonlagen
klagen
over
vage
gezondheidsklachten
mastje toe. Als de unit op de begane grond staat lopen de kabels langs de gevel, door de
kunnen dieofheel
veroorzaakt
worden
door deze of dergelijke veldinvloeden.
liftschacht
viagoed
andere
doorgangen
omhoog.
Mensen
denken
uiteraard
vaak
dat
de
hoogfrequente
zendervelden
hengoed
niet kunnen
De afschermingen van die kabels zijn op zandgronden
niet altijd
geaard,deren
pikken
omdat de bundel de zendantenne in ongeveer horizontale richting verlaat. Dat kan zo zijn,
dus signaal op van de data-ader en stralen die als elektrische velden weer uit. Dat
maar door reflecties van HF velden door buurhuizen en door de laagfrequente velden vanuit
is buiten goed te meten maar zal binnenshuis niet veel hinder opleveren omdat het
het dak kunnen heel goed gezondheidsproblemen ontstaan.
bouwmateriaal voor afscherming zorgt.

Figuur 7-21. Dakantennes met bijbehorende ronde
straalzendertjes voor onderlinge communicatie en
kabelstraten over het dakoppervlak (geheel onderaan).

Figuur 7-22. Voedingskasten van een enkele GSM mast.
Deze sterk geventileerde elektronische installaties zijn
grootverbruikers van elektrische energie, wat te merken is
aan de magnetische wisselvelden boven de leidingen in de
grond.

Anders is het met de magnetische wisselvelden die de voedingsunit maakt. Naar onder
Geen
heeftniet
tot voldoende
nu toe aandacht
besteed aan
deze factor,
naar het schijnt.
Dat is
toe
zijnoperator
de kasten
afgeschermd
waardoor
er laagfrequente
magnetische
merkwaardig
omdat
het
technisch
heel
goed
mogelijk
moet
zijn
om
deze
hinder
voor
wisselvelden door het dak heen in de bovenste appartementen terecht kunnen komen
woningen op de hoogste verdieping onder die kasten, sterk te reduceren.
(figuur 7-23). Metingen wezen uit dat de magnetische flux van de velden op enkele
meters onder het dak enkele honderden nanoTesla kunnen bedragen, een waarde die
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heel goed ziekmakend kan zijn. Wanneer mensen in de bovenste woonlagen klagen
over vage gezondheidsklachten kunnen die heel goed veroorzaakt worden door deze of
dergelijke veldinvloeden.
Mensen denken uiteraard vaak dat de hoogfrequente zendervelden hen niet kunnen
deren omdat de bundel de zendantenne in ongeveer horizontale richting verlaat. Dat kan
zo zijn, maar door reflecties van HF velden door buurhuizen en door de laagfrequente
velden vanuit het dak kunnen heel goed gezondheidsproblemen ontstaan.
Geen operator heeft tot nu toe aandacht besteed aan deze factor, naar het schijnt. Dat
7. Zendinstallaties
buiten
is merkwaardig omdat het technisch
heel goed mogelijk
moet zijn om deze hinder voor
woningen op de hoogste verdieping onder die kasten, sterk te reduceren.

Figuur 7-23. Schema van een masteninstallatie op een
gebouw. De mastjes zijn maximaal 5 m hoog. De elektronica
is opgeborgen in de grijze voedingskasten die òfwel daar in
de buurt op het dak staan, of op de grond. In beide gevallen
lopen er sterk stralende kabels over het dak of langs de
gevels naar de voet van de mast. De velden daarvan dringen
gemakkelijk door muren en plafonds heen.

Figuur 7-24. Voet van een GSM/UMTS mast. Duidelijk zijn
de coax kabels te zien die de zendenergie vanaf de
voedingsunit op de grond doorgeven aan de zendantenne
bovenin de mast. In sommige gevallen komt van die kabels
een laagfrequente straling af.

7.8. Velden boven grondkabels
Een verwaarloosd aspect is de vuile stroom die de voedingsunits in de ondergrondse
elektriciteitskabels veroorzaken. Door de ongelijkmatige stroomafname door de voedingskast
ontstaan er vuile velden die bovengronds meetbare magnetische velddichtheden geven. Een
voorbeeld van een laagfrequent veld boven de stroomtoevoer van een C2000 mast is gegeven
in figuur 7-25. Metingen aan een GSM/UMTS mast wezen uit dat de karakteristieke scherpe
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tot op
naast de leiding
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Figuur 7-25.
Oscilloscoopregistratie van een
© - Uit: Hugo Schooneveld (2014) - Elektrostress Handboek - Leren omgaan met ziekmakende elektromagnetische
velden.
bovengronds
gemeten laagfrequent
veld van scherpe stroompulsen in

7. Zendinstallaties buiten

7.8. Velden boven grondkabels

Een verwaarloosd aspect is de vuile stroom die de voedingsunits in de ondergrondse
elektriciteitskabels veroorzaken. Door de ongelijkmatige stroomafname door de
voedingskast ontstaan er vuile velden die bovengronds meetbare magnetische
velddichtheden geven. Een voorbeeld van een laagfrequent veld boven de
stroomtoevoer van een C2000 mast is gegeven in figuur 7-25. Metingen aan een GSM/
UMTS mast wezen uit dat de karakteristieke scherpe stroompulsen tot op 100 m naast
de leiding waren te meten. We herkennen in die signalen het pulstype dat in veel
andere gevallen elektrostress op kan wekken.
Dit betekent dat wie in de omgeving van een zendmast woont niet alleen last kan
hebben van de hoogfrequente straling uit de zenders, maar ook van de laagfrequente
velden boven en naast het tracé van de stroom aan- en afvoerkabels. Misschien is het
een goed idee die mogelijkheid in de beschouwingen over zendmasteffecten mee te
nemen.

7.9. Het Antenneconvenant

Om de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen mobiele operators en gemeenten
te stimuleren is in 2002 (revisie 2010) het Antenneconvenant opgesteld. Dit is een
onderlinge afspraak tussen mobiele operators, de Vereniging Nederlandse Gemeenten
en ministeries van Economische Zaken en (destijds) VROM. Het bevat o.a. voorwaarden
voor plaatsing van vergunningsvrije GSM/UMTS antennes van maximaal 5 meter hoogte
op/aan gebouwen. De gemeenten zijn hierbij geen partij maar kunnen wel nakoming
eisen van de gemaakte afspraken; zij weten waar installaties staan of zullen komen aan
de hand van het Plaatsingsplan. Dit om wildgroei van de antennes tegen te gaan.
Als eigenaar van een gebouw moet u vanzelfsprekend toestemming verlenen. Als
huurder in een wooncomplex is er de ‘instemmingsprocedure’ bij voorgenomen
plaatsing. Bij bewoners met individuele huurcontracten is het zo dat ieder adres van het
plan op de hoogte moet worden gesteld. Plaatsing kan alleen worden tegengehouden
wanneer meer dan de helft van de adressen op tijd bezwaar maakt. Let wel: dat is wat
anders dan de meerderheid van stemmen! Het vergt actie van bewoners die de deuren
langs moeten gaan om mensen er toe te bewegen hun stem uit te brengen. De mobiele
operators bieden in veel gevallen geld of andere diensten aan om aan het mogelijke
ongemak van de bewoners of eigenaren tegemoet te komen. Vooral besturen van
kerken, bewonersgroepen, verenigingen van eigenaren, recreatieterreinen en dergelijke
weten een goede bestemming te vinden voor dergelijke fondsen en hebben er om die
reden belang bij dat goedkeuring aan de plaatsing van een mast op hun dak of terrein
mogelijk wordt gemaakt door het fiat van de bewoners of gebruikers. Dat geeft wel eens
spanningen bij de meningsvorming.

7.10. Radar

Sommige mensen voelen zich niet gelukkig in de omgeving van radarsystemen (‘Radio
detection and ranging’), zoals bij militaire bases, luchthavens, langs scheepvaartroutes
of onder vliegtuigroutes. Zij wijten hun stressverschijnselen aan de straling die van
de radarzenders af komt. Is dat terecht? Of de radarbundels effect hebben op de
gezondheid is niet te checken, want er zijn veel waarschijnlijker bronnen van EMV
in iedere huishouding. De smalle radarbundel maakt een draaiende beweging en de
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duurvan een bundel die u of uw huis raakt is kort: een kleine fractie van een seconde.
Maar inderdaad, het signaal gaat wel dag en nacht door.
De frequentie van het (super)hoogfrequente veld is in het 300 MHz (golflengte 1 meter)
tot 300 GHz (golflengte 1 mm) bereik. Golven van de hogere frequentie hebben een
zeer geringe doordringing in bouwmaterialen, zodat u in huis redelijk beschermd
bent. Het zijn meestal gepulste velden. In het geval van scheepsradar met zijn relatief
lange golven is dat te horen ook. Bij gebruik van een hoogfrequente veldmeter met
demodulatieschakeling en audio-uitgang hoort men een duidelijke korte ‘blieb’ bij iedere
passsage van de bundel. Deze velden in het hogere MHz en lage GHz bereik penetreren
bouwmaterialen blijkbaar wel, al worden
ze door dubbelbuiten
glas en steen sterk geremd.
7. Zendinstallaties

Figuur 7-26. Radarinstallatie voor het
volgen van vliegtuigen.
Bron: Thales

Figuur 7-27. Walradar
opstand voor het volgen
van schepen op drukke
vaarwegen.
Bron: Rijkswaterstaat.

Figuur 7-28. Kleine radarantenne op
binnenvaartschepen. De dome is voor
satellietontvangst. De sprieten zijn voor
marifoonverkeer en mobilofoon.

De meest bedreigende en toegepaste radarapparaten vinden we langs vliegvelden (figuur 7De meest bedreigende en toegepaste radarapparaten vinden we langs vliegvelden (figuur
26), langs drukke scheepvaartroutes op de grote rivieren (figuur 7-27) en op grotere plezier7-26), langs drukke scheepvaartroutes op de grote rivieren (figuur 7-27) en op grotere
en binnenvaartschepen (figuur 7-28). De uitvoeringen verschillen; meestal zijn het draaiende
plezier- en binnenvaartschepen (figuur 7-28). De uitvoeringen verschillen; meestal zijn
horizontale antennereflectors, vooral in het donker en bij slecht weer. Maar op schepen voor
het draaiende horizontale antennereflectors. Op schepen voor militair gebruik zijn de
militair gebruik zijn de zenders verborgen in een dome ter bescherming tegen weer en wind.
zenders verborgen in een dome ter bescherming tegen weer en wind.

7.11.Ongevaarlijke
Ongevaarlijkeinstallaties
installaties
7.11.

Ongerustgeworden
geworden door
door de
gevaren
vanvan
zendmasten
maaktmaakt
de nietOngerust
de berichten
berichtenover
overdede
gevaren
zendmasten
de
onderlegde
burger
zich
al
gauw
zorgen
over
onbekende
voorwerpen
op
daken
en balkons
niet-onderlegde burger zich al gauw zorgen over onbekende voorwerpen op daken
en die
balkons die men voor antennes aanziet. Geen enkele instantie geeft daar voorlichting
over. Hieronder geven we daarom enkele voorbeelden van antennesystemen – zenders
en/of ontvangers – die voor zover we weten niet gevaarlijk zijn en doorgaans de
conventionele analoge velden uitstralen.
Op hoge punten, daken of mastjes, zien we vaak sprietvormige zend-/ontvangstantennes
(figuren 7-29 en 30). In tegenstelling tot omroepzenders die de hele dag uitzenden
zenden deze sprieten op onregelmatige tijden analoge signalen uit, van meestal geringe
sterkte. Dat is voor mobilofoongebruik, de oude 27 MC ‘bakkies’(27 MHz) en zenders
die dienen om technische installaties te bewaken.
Lokale FM zenders hebben een wat complexere structuur (figuur 7-31).
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Figuur 7-33. Galerijflats met schotelantennes voor satellietontvangst van
buitenlandse TV. Deze schotels geven geen straling af.

Figuur 7-34. Brandweersirene.
Maakt alleen geluid via de
bovenste drie luidsprekers.
Daaronder FM ontvangstantennes.

In steden en dorpen vinden we op grote afstand van elkaar de sirenes op palen: grote platte
112 maken (figuur 7-34). Op de eerste
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maandag van de maand werken ze een testprotocol af en produceren een geloei dat
overal te horen moet zijn. Ze doen dat op commando van radiosignalen van een centraal
commandocentrum die via een kleine FM antenne worden ontvangen.
.
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