
Silvia Belgraver (50) is een gewone
Heemsteedse. Ze woont in de Com-
ponistenbuurt en werkte tot voor
kort op kantoor bij een epilepsie-in-
stelling in de Cruquius. Tot er op
haar werk geen plek meer voor haar
en haar wensen was. Ze vroeg om
een eigen werkhoekje in het gebouw
zonder wifi. Met kabelinternet en
een vaste telefoon. Want van elek-
tromagnetische straling krijgt Bel-
graver geïrriteerde ogen, wordt ze
draaierig en voelt ze zich ziek. De
stralingsarme werkplek kreeg ze
niet. „Mensen geloven niet in stra-
lingsgevoeligheid. Ik word vaak
weggezet als gekkie of angsthaas.’’

Florence en Zwitserland
Meerdere brieven van bezorgde be-
woners en actiegroepen belandden
in de postbus van de gemeente
Heemstede toen bekend werd dat
het 5G netwerk in 2020 in Neder-
land ’uitgerold’ wordt. De Europese
Unie verplicht in de nieuwe Tele-
comwet alle gemeentes om hun ge-
bouwen, stoplichten, bushokjes en
andere bezittingen beschikbaar te
stellen als locatie voor 5G antennes.

„Zorgwekkend”, vindt Belgraver.
„Nu kan ik nog ontsnappen aan
straling door dagelijks door bosrijke
omgevingen te wandelen. Als overal
antennes komen, werkt dat niet.”

Ook het CDA Heemstede is scep-
tisch. „Gevoelig voor straling of
niet. Het lijkt mij goed als er plek-
ken blijven waar je even onbereik-
baar kan zijn”, zegt Oscar Boeder
van de partij. Hij stelde er een vraag
over aan het college. „In het buiten-
land zijn er al diverse steden die een
zone zonder 5G hebben afgekon-
digd, zoals Florence en plaatsen in

Zwitserland. Het Groenendaalse
bos is een plek voor inwoners van
Heemstede om even te onthaasten.
Kunnen we onderzoeken of we het
5G vrij kunnen houden?”

Internet der Dingen
Op afstand bestuurbare robots
waarmee chirurgen vanuit het zie-
kenhuis kritieke patiënten in de am-
bulance kunnen helpen. Of zelfrij-
dende auto’s die files omzeilen ter-
wijl de ’bestuurder’ de krant leest.
De beloftes van 5G reiken tot in de
hemel. Niet alleen zal het mobiele
netwerk het zogenaamde Internet
der Dingen (Internet of Things)
makkelijk maken. Gewoon inter-
netten op mobieltjes en laptops zal
met 5G ook een stuk sneller en veili-

ger worden.
Maar ook het Heemsteedse colle-

ge van B & W zette vraagtekens bij
het veelbelovende mobiele netwerk.
’Wat zijn de gezondheidsrisico’s
voor onze bevolking door 5G stra-
ling? En mogen wij weigeren dat er
gebruik wordt gemaakt van onze ei-
gendommen?’ Het college schrijft
het op 9 september in een brief aan

het Ministerie van Economische Za-
ken en Klimaat. Op de brief kwam
nog geen antwoord.

’Zorgen om de gezondheid zijn
logisch, maar onnodig’, meldt het
Kennisplatform EletroMagnetische
Velden op hun website. Allerlei Ne-
derlandse organisaties werken hier
samen, onder andere het RIVM, Mi-
lieuCentraal en de GGD. ’Er zijn in
Nederland blootstellingslimieten
voor elektromagnetische velden.
Die moeten gezondheidsproblemen
voorkomen. Het enige bewezen ef-
fect dat 5G straling op de mens
heeft, is dat het lichaam opwarmt.
Maar die opwarming blijft beperkt.’
aldus het kennisplatform.

De Groene Amsterdammer publi-
ceerde begin dit jaar een analyse

over het al jaren woekerende stra-
lingsdebat. De conclusie van het
weekblad: ’Er zijn duidelijk twee
kampen. Het kamp dat beweert dat
straling meer schade toedoet dan
opwarming van het lichaam alleen
en het kamp dat de opwarming als
enige gezondheidseffect ziet. Die
laatste voert constant de boventoon
en daarmee blijven andere weten-
schappelijke bevindingen onderbe-
licht, vooral bij beleidsmakers.’

Belgraver hoopt dat er gehoor
wordt gegeven aan de vraag van het
CDA over het Groenendaalse bos en
hoopt dat niet overal 5G antennes
worden geplaatst. „Ik ken diverse
mensen die zo veel last hadden van
alle straling in Nederland dat ze
naar het buitenland vertrokken.”

CDA: ’Laat Groenendaal 5G vrij’
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Heemstede ■ Geen bereik heb-
ben is irritant. We willen snel in-
ternet, altijd gebeld kunnen wor-
den en appjes kunnen sturen waar
en wanneer we willen. Of niet?
Het mobiele bereik in het Heem-
stede bos Groenendaal is slecht
en dat is goed, vindt het CDA
Heemstede. Met het snelle 5G
netwerk op komst, pleit de partij
ervoor om het bos stralingsvrij te
houden.
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’Ik krijg rode ogen,
wordt draaierig,
en voel me ziek’
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