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tast in het duister wat de zendvolu- - ,
a rt
mes (stralingsniveaus) zijn van de VOOaÍOne na

omstreden toekomstige zendmast

aandeZuidscharmi:r.erw'è'.'ïÏË
meente heeft. navraag gedaan bij
provider Vodafone wat voor zenders
er aan die nog tebouwen mastworden gehangen.

van de

Totdat deze krant er vïegen over
stelde, giqg de gemeente er voet-
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au.

zendmast op het-Spaarn6 6x5g[rris
aan het Spaarne. Deze zendmast
wordt ontmanteld en Vodafone wil
'een andere, tijdeliíke mast treefzet-

'ten b[j de Zuid-SàallrwijkerweÈ.
Daartegen is verzet gereZm vmuit
de buurt. Niet alleen vinden de be
woneÍs dat ze slecht zijn geihformeerd. Ook maken ,e iich zoryen
over hun gezondheid door.straling

van 4e mast.
Aan de oude mast op hetdakvan het
ziekenhuis hangen, zo blijkt uit het
overzicht op antennebureau.nl, vier

zenders. Het gaat om zenders voor
b[jvoorbeeld GSlvI, 3G en 4G en àeze
hebben verschillende data van inge.

bruikname, uiteenlopend.

maart 2ot4 tot rB juli zoy. ln

; -'

'-

"'_*-'i--"i'*-'"'-;-

vair
de

-rg

loop

'.. '' _.'__-_"-ii'--,'=------

tijd,zijner dus meer zenders

bijgekomen met versdrillenile stralingsniveaus. Op antennebureau.nl

stobtS,ran,uit dat de zendvolumes

.heÉdfde,zOirden zijn.als

VÍaag Van kfant

staatvan de zendmasten ook de veilige afsanÏ' in meters die inensen
tot de zender,i{r adlt moeten nemen.
Volgens tg4aaf Jordan, woonaclrtig
aan de Zuidiqhalkwiikerweg, is de
veilige afsand van: de rnasÍ op'het
ziekenhuis 9,65, meteÍ. JardaÍi is,tÈ
gen de komst van de zendmast.
Sinls hij enkele dagen geleden
'hóoïdéïán de komst van de zend.mast, heeft hlj heeft zich verdiept in
de materie.

De toekomstige zendmast op het
terrein van voetbalclub United-Davo zou er maximaal twee jaaÍ staan.
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Volgens een gemeentewoordvoerder is er nog iuimte orr de plek van
plaatsing enigszins aan t€.passen.
De ruim 32 meteÍ hoge mast zou

nog enkele metefs naar links of
reóts kunnen opschuiven.
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