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Inleiding 

 

A.S.T.R.I.D. is een vereniging van publiek recht in verband met de radiocommunicaties 

van de hulp- en veiligheidsdiensten. Astrid is een operator van gespecialiseerde 

telecommunicatie die een geïntegreerd radiocommunicatienetwerk voor de stem en de 

gegevens ter beschikking stelt van de Belgische hulp- en veiligheidsdiensten. Het doel 

van  A.S.T.R.I.D. is een einde maken aan de problemen die de brandweer, politie en 

ziekenwagendiensten ondervinden om met elkaar te communiceren  De antennes worden 

bij  voorkeur geplaatst waar de impact op de omgeving beperkt is zoals industriegebieden 

of industriële gebouwen, watertorens,.... 

Het netwerk van ASTRID bestaat uit ongeveer 500 basisstations. Een basisstation bestaat 

uit een pyloon of mast waarop antennes worden gemonteerd. Waar mogelijk wordt soms 

een antenne rechtstreeks op een bestaande infrastructuur gebouwd. De meeste 

basisstations tellen 3 antennes: 1 zendantenne en 2 ontvangstantennes. 

 

De ASTRID-antennes zijn meestal rondstraalantennes en in sommige gevallen worden 

ook gerichte paneelantennes gebruikt. De antennes zenden uit met hogere vermogens (10 

W) dan de mobiele en draagbare toestellen, die uitzenden met een maximaal vermogen 

van respectievelijk 3 W en 1 W (bron van bovenvermelde gegevens:  www.astrid.be ).  

 

Ofschoon het ASTRID-netwerk geen pulserende eigenschappen heeft en aldus geen lage 

frequentiecomponent bezit die een demoduleringseffect zou kunnen inhouden is dit een 

informatief document dat wil aantonen of de RF-straling die  door de antennes van dit 

netwerk geproduceerd worden sterk genoeg zijn om volgens de interpretatie van de 

huidige Belgische normen risico’s in te houden voor de gezondheid van de mens. Om 

hierop een antwoord te geven wordt uitgegaan van de worst case situatie waarbij de RF-

blootstelling in de werkomgeving gemeten werd en geëxtrapoleerd wordt  naar het 

algemene publiek dat zich doorgaans veel verder van de bron bevindt dan werknemers.  



Karakteristieken en opstelling van de antennes 

 

Tabel 1 en figuur 1 geven respectievelijk de karakteristieken en de opstelling van de 

antennes waarvan de sterkte van de RF-blootstelling in de burelen van werknemers 

gemeten werd.  

Tabel 1: Karakteristieken  van de bemonsterde  ASTRID antennes 

 



  

Figuur 1: Opstelling  van ASTRID antennes. 

Deze antennes bevinden zich tegen de buitenmuur van een bureelruimte. Het bureel van 

de bedienden staat op een afstand van 4 m van de antennes.  

Meetresultaten  

 

Figuur 2 toont de sterkte van de piekwaarde van het E-veld van het ASTRID netwerk dat 

selectief gemeten werd bij een  frequentie van 382,346 MHz. De piekwaarde wordt 

uitgedrukt als percent van het ICNIRP(1998) referentieniveau van 28 V/m dat voor de 

betrokken frequentie aanbevolen wordt voor het algemen publiek. De meting  gebeurde 

tijdens een testoproep buiten het raam en op drie meter van de ASTRID antenne.  

 

 

Figuur 2: E-veld (V/m) van ASTRID antenne bij frequentie van 382,346 MHz  



Op 3 m van de antenne bedroeg piekwaarde 36,5 mV/m en de  rms van 25,7 mV/m. Zoals 

figuur 2 aantoont komt de piekveldsterkte overeen met 0,13% (= rms van 0,09%) van 28 

V/m die door het ICNIRP(1998)[1] en de Europese raad (1999)[2] aanbevolen wordt als 

referentieniveau voor de blootstelling van het algemene publiek aan RF-straling in het 

betrokken frequentiegebied. Bij vergelijking van de van de effectieve meetwaarde (rms = 

piek/√2) van 25,7 mV/m met de Belgisch blootstellingsnorm [3] die bij een frequentie  

van 382,346 MHz 13,414 V/m (13,41 = 0,686√f) bedraagt, stellen we vast dat de 
waargenomen blootstelling op een afstand van 3 m volgens de interpretatie van deze 

norm geen risico inhoudt voor de gezondheid van de mens.  

 

Zoals figuur 3 aantoont kan de RF-veldsterkte in de frequentieband van 373,64 tot 394,36 

MHz op 1 m afstand van de antenne oplopen tot 11,85 V/m. Dit komt overeen met 

ongeveer 88,5% van de Belgische norm voor het algemene publiek en houdt in dat de 

blootstelling geen gevaar zou betekenen voor de gezondheid van de mens.  

 

 

Figuur 3: spectrumanalyse van ASTRID signaal op  1 m verwijderd van de antenne  

 

Noteer dat de aangehaalde resultaten bekomen werden in het werkmilieu (waarvan de 

naam niet meegedeeld wordt) waar de RF-blootstelling, omwille van de kortere afstand 

van de mens tot antenne meestal veel hoger dan die van het algemene publiek.  



Besluit 

 

Bij extrapolatie van de RF-blootstelling in de werkomgeving naar de blootstelling van het 

algemene publiek kan volgens de interpretatie van de Belgische norm besloten worden 

dat het zich bevinden in de nabijheid van ASTRID-netwerk (worst case situatie) zelfs 

geen risico’s inhoudt voor de gezondheid van de mens. Deze conclusie houdt stand 

zolang de norm op basis van biologische en gezondheidseindpunten ongewijzigd blijft.  

In het kader van de Europese richtlijn 2004/40/EC die in april 2008 voor de werkplek 

moet geïmplementeerd zijn, kan informatief kan gesteld worden dat de beroepsmatige 

blootstelling aan de RF-straling van het ASTRID-netwerk conform is met de 

actiewaarden van deze richtlijn en in de gegeven omstandigheden dus geen bijkomende 

beschermingsmaatregelen moeten genomen worden.   
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