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Tijdens WO I werd de Duitse kabel vernietigd waarmee telegrafie contact
werd onderhouden tussen Nederland en Nederlands Indië. Indië was alleen
bereikbaar d.m.v. een Britse kabel, maar censuur op de lijn zorgde voor de
roep naar een eigen systeem. Cornelis de Groot kreeg deze opdracht en ging
ermee aan de slag in Malabar.
Voor de verbinding naar Indië werd in Kootwijk een enorme zender gebouwd. Om storingen te voorkomen werd
de ontvanger op een andere locatie neergezet. Voor de zender Kootwijk Radio was dat eerst op de hei in
Sambeek ten zuiden van Boxmeer (Oost-Brabant). Op de heide nabij "het Radiobos" werden zeven masten
opgericht die elk 61,5 meter hoog waren, waaraan antennekabels werden bevestigd.
In die tijd moesten zend en ontvangstation op minstens 50 km afstand staan, aangezien de
zwakke signalen gestoord konden worden door de sterke zender. Verder was de richting van
Sambeek bepalend voor de keuze van de locatie. De richting van het ontvangstation Kootwijk
moest loodrecht staan op de richting van de richting Kootwijk - Indië . Sambeek voldeed
daaraan en in 1919 werd dit met de bouw een begin gemaakt. Eind 1919 werden hier voor het
eerst signalen opgevangen vanuit Malabar (Bandung). Ondanks het feit dat Sambeek prima
functioneerde verhuisde in 1924 de ontvanger naar landgoed Meyendel , dat had weer te
maken met het feit dat het centrale telegraafkantoor in Amsterdam gelegen was en Sambeek uit de richting lag
waardoor men berichten die men in Sambeek ontving naar Amsterdam moest doorzenden. Dat was nogal
omslachtig. Zie ook dit artikel. Enkele jaren later verhuisde het ontvangststation naar Noordwijk en uiteindelijk
naar Nederhorst den Berg.
Het ontvangstation Sambeek is slechts korte tijd in gebruik geweest en er is zeer weinig over bekend maar
onlangs vond ik
in een Ingenieur uit 06-03-1920 een interessant artikel van Ir. A.H. de Voogt, die ontvangstation Sambeek tot in
detail beschreef. Klik op de artikelen om te vergroten.

Wikipedia
Radiobos
Het Radiobos is een gebied van 50 ha ten noorden van het dorp Stevensbeek in de Nederlandse
gemeente Sint Anthonis. Het ligt ten noorden van de Radioplassen, en ook de Radioweg loopt erdoorheen.
Deze geografische namen zijn te verklaren uit een langegolfradio-ontvangstation, het wonder van de twintigste
eeuw, dat hier in 1919 werd gevestigd onder de naam Radio Sambeek en dat korte tijd heeft gefunctioneerd.
Radio Sambeek was een radiotelegrafie-ontvangststation voor de langegolfzenders in Bandoeng waarmee het
contact met het toenmalige Nederlandsch-Indië mogelijk gemaakt werd. Op de heide werden zeven masten
opgericht, die elk 61,5 m hoog waren, waaraan de antenne werd bevestigd.
In de beginjaren van de radio moest de afstand tussen de lokale zend- en ontvangststations aanzienlijk zijn: de
uiterst gevoelige ontvanger moest zo min mogelijk gestoord worden door de zeer sterke eigen zender. Het (later
gebouwde) zendstation kwam dan ook op de Veluwe, ruim 60 km verderop te staan: Radio Kootwijk.
Het personeel, dat vooral uit de Randstad kwam, kon op de Brabantse heide niet goed aarden. De afstand van
het telegraafkantoor in Amsterdam tot Sambeek bleek te groot voor de benodigde telefoonlijnen. In 1924
verhuisde het ontvangststation naar Meijendel bij Wassenaar, later naar Noordwijk en uiteindelijk
naar Nederhorst den Berg.
In 1925 heeft Willem Frederik Einthoven in Sambeek ontvangstproeven gedaan op het gebied van
langegolftelegrafie. Hij gebruikte hiervoor de achtergelaten antenne van de PTT en een langegolfontvanger, die
gebaseerd was op de vacuüm snaargalvanometer, een speciale uitvoering van de snaargalvanometer die door
zijn vader, Nobelprijswinnaar Willem Einthoven, uitgevonden was.
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