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Inleiding: 

Naar aanleiding van de voorlichtingsavond op 25 april jongstleden, waren er een aantal bewoners die 

van mening zijn dat er een andere locatie voor de mast gekozen zou kunnen worden, er zijn er door 

een deze bewoners alternatieve locaties aangedragen. Hieronder een korte toelichting over de 

benoemde locaties 

Overzicht huidige situatie: 

In onderstaande afbeelding is te zien waar de huidige locaties van KPN zich op dit moment bevinden. 

 

De groene punten zijn de bestaande locaties in het gebied. Het gele punt is het nominale punt voor 

de nieuwe locatie in Olland. De groene omlijning is het gebied waarbinnen de mast geplaatst moet 

worden. De huidige locaties kunnen op dit moment niet de gewenste dekking leveren in Olland. 
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Zoekgebied Olland: 

De groene belijning geeft het gebied aan waarbinnen de mast geplaatst zou moeten worden. Door de 

hoge populieren langs de Horst, is het gebied boven de Horst geen geschikte mogelijkheid. De bomen 

veroorzaken een dusdanige verstoring van het radio signaal, waardoor een locatie in dat gebied niet 

het gewenst resultaat zal geven. 

 

 

 

Idealiter zou de mast op het nominale punt geplaatst moeten worden, om zo het beste resultaat te 

verkrijgen. 
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Besproken locaties Dorpsraad en Gemeente: 

In een persoonlijk overleg zijn de volgende locaties besproken met de dorpsraad en de gemeente. 

• Locatie achter de kerk. In verband met de bereikbaarheid met zwaar materieel voor de bouw 

en eventueel onderhoud is de locatie niet goed bereikbaar. Ook een mast zo dicht bij het 

monumentale aanzicht van kerk, pastorie en bomen is niet wenselijk. 

• Locatie achter De Misse. In verband met de bereikbaarheid met zwaar materieel voor de 

bouw en eventueel onderhoud is de locatie niet goed bereikbaar. Ook met het oog op de 

herontwikkeling van het gebied met woningen is deze locatie niet geschikt. 

• Locatie sportveld Den Ekker. Dit is een locatie die goed bereikbaar is met zwaar materieel en 

ook voor onderhoud is de locatie goed toegankelijk. Vanuit dit oogpunt tezamen met het 

bestemmingsplan is hierdoor gekozen voor deze locatie. 

In onderstaande afbeelding zijn de locaties weergegeven. 
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Aangedragen optie voorlichtingsavond: 

Tijdens de voorlichtingsavond zijn er een aantal opties door omwonende aangedragen. Deze 

zullen hieronder nader toegelicht worden. 

Op onderstaande afbeelding is de locatie bij het kruispunt Hofstad en Horst te zien. 

 

 

 

Deze optie ligt te ver buiten het zoekgebied. Hierdoor zal niet het gewenste resultaat behaald 

kunnen worden.  
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Op onderstaande afbeelding is de locatie aan de Karthuizerweg te zien. 

 

Ondanks dat de locatie aan de rand van het zoekgebied ligt, is deze niet geschikt. Er is geen 

mogelijkheid om hier met zwaar materieel te komen. Zie onderstaande afbeelding. 

 

Indien zwaar materieel over deze weg moet, zullen alle bomen verwijdert moeten worden om op 

deze locatie te komen. 
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Op onderstaande afbeelding is de locatie aan de Ollandseweg bij Van Aarle Houtbedrijf te zien. 

 

 

Deze optie ligt te ver buiten het zoekgebied. Hierdoor zal niet het gewenste resultaat behaald 

kunnen worden. 

Verder zijn er nog opties aangedragen die variërend van 1.7 km en verder bij Olland vandaan liggen. 

Deze opties zijn ongeschikt om het probleem van Olland op te kunnen lossen.  

Voor de volledigheid meld ik nog even dat niet alle installaties die zichtbaar zijn in het 

antenneregister van KPN zijn. Ook de locaties van Vodafone, T-Mobile en Tele2 zijn hierin 

opgenomen.  

 

Conclusie: 

Bovenstaande in overweging nemend komen wij tot de volgende conclusie. De voorgestelde optie bij 

het sportveld Den Ekker is eigenlijk de enige optie die over blijft om het probleem van bedekking en 

capaciteit in Olland op te kunnen lossen. 


