
Interview met Agentschap Telecom  

Nieuwe woningen creëren nieuw probleem, zoals ik al eerder schreef. 

De zogenaamde Kooi van Faraday veroorzaakt in nieuwe woningen voor problemen. 
van elektromagnetische straling afkomstig van oa UMTS of DAB zendmasten. 

Dat was de woordvoerder die ik van de week aan de telefoon had ook het geheel met mij eens. 

De zendmasten die in Nederland worden ontworpen, om op plekken neergezet  
te worden waaruit door metingen blijkt dat er een slecht bereik of dekking is. 

De businesscase van de provider moet uitmaken of het interessant is om een mast te plaatsen. 
De totale kosten om een zendmast neer te zetten bedraagt toch zeker € 100.000,- euro waarbij 
een groot deel naar de gemeente gaat voor afstaan grondgebied voor de contractduur van 15 jaar 
meestal. 

Het ontwerp en uitzetten van zendmasten is gebaseerd op een buitengebied qua dekkingsgebied. 

Het probleem wat wij hebben is niet in het buitengebied maar in het binnengebied van de woning  

De straling wordt voor een groot deel geweerd door de aanwezigheid van: 
-De grote hoeveelheid aan HR++ glas
-De hoeveelheid betonijzer etc
-Isolatiematerialen

De ontvangst van UMTS signalen, RF en WIFI plus overige signalen worden dan hierdoor 
verstoord. 

Het bijplaatsen van een zendmast versterkt het signaal binnengebied niet en heeft ook totaal 
geen zin aldus de woordvoerder van Agentschap Telecom die steeds meer hierdoor 
geconfronteerd wordt maar er niets aan kan doen. 

Misschien is Nano technologie een uitkomst voor de folielaag tussen ons dubbelglas dit bestaat 
niet uit een metallische laag. Er bestaan heden al folies die straling gewoon doorlaten. 

"Ik begrijp dat de bereikbaarheid van mobiele telefoons belangrijk is, maar waarom wil de 
gemeente uitgerekend midden in het waardevolle natuurlandschap van Kanaalpark 1 en zo direct 
Kanaalpark 2 deze mast plaatsen?", zegt Ron M R Bosch, die straks uitkijkt op de mast 150 
meter van zijn woning vandaan.  

Hij snapt niets van het beleid van de gemeente ‘s-Hertogenbosch die hier al vanaf 2014 mee 
bezig is.  

De advocaat van de gemeente geeft aan tijdens een zitting dat het artikel in het Brabants dagblad 
nooit gepubliceerd had mogen worden, dit om de bewoners niet te informeren maar te confronteren. 

Er zijn al veel bezwaarschriften ingediend, respondenten ondersteunen ons om de zendmast te 
weren. Ik geef ook dat veel omwonenden zich zorgen maken over de schadelijkheid van de 
straling plus de aantasting van het waardevolle natuurlandschap van Kanaalpark 1, 2. 
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