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Actiegroep ’5G: Het Gooi zegt NEE!’ heeft grote bezwaren
tegen het op komst zijnde nieuwe datanetwerk

woensdag 22 januari 2020

’Wij worden als
proefdieren
gebruikt’
B

urgers komen steeds
vaker in verzet tegen
overheidsplannen. In deze
regio praten actiecomités
mee over de herinrichting van de
Spoorzone in Hilversum en was er
recent ook protest tegen de bomenkap op Anna’s Hoeve ten bate van
de HOV-lijn tussen Huizen en
Hilversum. ’Actiegroep 5G: Het
Gooi zegt NEE!’ richt zich tegen
het nieuwe telecomnetwerk dat op
komst is.

Actiegroep ’5G:
Het Gooi zegt
NEE!’ wijst op
risico’s van
straling voor de
gezondheid

De actiegroep is opgericht door
Ayna Siem, Maarten Nederhorst en
Sylvia Slegers. Laatstgenoemde
voert het woord. Meteen even
duidelijk: bij Sylvia Slegers geen
aluminiumfolie tegen de muren en
ze heeft ook geen aluhoedje op.
„Het gevaar dat je in die hoek
wordt gedrukt is altijd aanwezig
als het over straling gaat”, weet ze.
„Maar er is genoeg wetenschappelijk bewijs om te kunnen aantonen
dat het ongezond is om blootgesteld te worden aan elektromagnetische stralingsvelden.”
De 55-jarige espavo-therapeute
merkte ongeveer tien jaar geleden
dat ze last kreeg van hoofdpijnen
en slapeloosheid. Na enige tijd
heeft ze voor zichzelf het verband
met straling gelegd. Inmiddels ligt
er een wolk van ’stralingssmog’
over grote delen van de wereld
door toepassing van talloze vormen van draadloze communicatie het uitzenden van radio- en televisieprogramma’s en mobiele telefonie zijn daarvan de bekendste
voorbeelden. Communicatie op zee
en in de luchtvaart, satellietverbindingen en wifi in huis dragen ook
bij tot die onzichtbare ’smog’. En
dat geldt ook, wie had dat gedacht,
voor de tegenwoordig in zwang
zijnde ’slimme elektriciteitsmeter’.
Elke vorm van draadloze informatieoverdracht dus.

Verdeeldheid
Nu is dat allemaal nog tot daaraan
toe, ware het niet dat een groeiend
aantal mensen en ook wetenschappers menen dat dergelijke straling
gevaar voor de gezondheid kan
opleveren. Sylvia Slegers is daarvan
overtuigd: „Ik heb me er inmiddels
al tien jaar in verdiept. We ondervinden ook steeds meer steun.
Stralingsonderzoeken spreken
elkaar tegen. Er is grote wetenschappelijke verdeeldheid. Maar, je

kunt het wel raden: als zo’n onderzoek is gefinancierd door een telecommaatschappij is de uitkomst
anders dan bij een neutraal wetenschappelijk rapport.”
Ze leeft in het nu en heeft in
haar leven enkele aanpassingen
gedaan om zelf minder last te
hebben van straling. Sylvia Slegers
heeft bijvoorbeeld een ’ouderwetse’
mobiele telefoon, 2G, dus minder
straling. „Ik kan er alleen mee
bellen en sms’en. Ze zijn niet meer
verkrijgbaar, dus ik moet er maar
zuinig op zijn en gebruik hem zo
min mogelijk. De muren van mijn
slaapkamer zijn geschilderd met
stralingswerende verf op basis van
koolstof. Sindsdien heb ik thuis
geen last meer van hoofdpijn en
slapeloosheid. Ik vermoed dat bij
mij wifi de grootste boosdoener is.
Ik heb wel een computer, maar
geen draadloze verbinding.”
De ’Actiegroep 5G: Het Gooi zegt
NEE!’ bestaat nog geen jaar en
heeft inmiddels een kleine achterban van zo’n honderd stralingsbewuste, bezorgde maar niet per se
stralingsgevoelige mensen. Een
petitie, om de invoering van 5G in
het Gooi en omstreken tegen te
houden, is circa 250 keer ondertekend. „Dat is allemaal nog klein en
weinig”, vindt Sylvia Slegers ook.
„Maar dat komt mede omdat we
nog niet veel in de publiciteit zijn
geweest.”

Inspreken
Ze heeft wel mogen inspreken bij
de raadscommissie sociaal domein
in haar woonplaats Huizen. Met
als gevolg dat de gemeente een
informatiebijeenkomst over 5G
gaat organiseren en dat er door het
college ook een brief is gestuurd
naar Den Haag waarin het haar
zorgen uit over de gezondheidsrisico’s die 5G met zich kan meebrengen.
„Weet dat er in Nederland, als 5G
wordt geïntroduceerd, 150.000
nieuwe zendpunten zullen komen,
in lantaarnpalen, putdeksels, noem
maar op. Er komen, om wereldwijd
5G te kunnen gebruiken, 20.000
extra satellieten in de ruimte. De
straling is gerichter, maar ook veel
en veel sterker dan het huidige 4G.
Met 5G wordt een nieuwe technologie geïntroduceerd, zodat je niet
kunt zeggen dat het de opvolger is
van 2 tot en met 4G.”
Volgens de actievoerster over-
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De gemeente Weesp heeft medio 2018 met algemene stemmen een motie aangenomen
om bij het plaatsen van zendmasten voortaan eerst in overleg te gaan met de omwonenden.

Schandaal

Bert-Jan van Oel
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Protesten in
Weesp tegen
zendmasten
gehonoreerd

treedt de overheid haar eigen wetten, nu al. „In de jaren negentig is
het voorzorgsbeginsel aangenomen, dat geldt als er sprake is van
wetenschappelijke verdeeldheid
over de invoering van nieuwe producten en technologieën. Medicijnen bijvoorbeeld, moeten eerst
uitgebreid zijn getest voordat ze
op de markt mogen komen. Mensen die aan medicijnproeven meedoen, melden zich daar zelf voor
aan en krijgen betaald. Nu, met het
testen van 5G en de voorgenomen
uitrol ervan wordt de bevolking
gewoon als proefdieren gebruikt.”
Sylvia Slegers noemt dat een
’schandaal’. „Omdat de langetermijn effecten op de volksgezondheid onvoldoende onderzocht zijn.
Naar 2G, 3G en 4G is wel onderzoek gedaan, maar daarover is nog
steeds sprake van grote wetenschappelijke verdeeldheid en de
langetermijn effecten zijn niet
bekend. Toch zijn de laatste jaren
overal gewoon zendmasten neergezet. Pas als de omwonenden zelf
aan de bel trokken, kwam er in
enkele gevallen overleg. De grens is
nu bereikt. Bij de introductie van
4G was er al protest, maar het
bewustzijn bij de mensen is veel
groter nu de invoering van 5G voor
de deur staat. Vanwege onze gezondheid, en onze privacy.”
Zaterdag wordt wereldwijd gedemonstreerd tegen 5G, ook in
Amsterdam. ’5G: Het Gooi zegt
NEE!’ is dan ook van de partij. „In
Duitsland zijn vorig jaar oktober al
artsen de straat opgegaan om de
gezondheidsrisico’s van 5G onder
de aandacht te brengen. De wetenschap heeft vastgesteld dat straling, van 2G tot en met 4G, het
navigatievermogen van vogels en
bijen al verstoort en dat 5G-golven
een verhoogde lichaamstemperatuur en veranderd gedrag bij insecten kunnen veroorzaken. Er moet
meer voorlichting komen, iets waar
wij zelf al mee bezig zijn. En nog
meer onafhankelijk onderzoek. Als
het aan ’Den Haag’ ligt worden
straks gewoon de frequenties geveild en stroomt er een miljard de
staatskas binnen. Terwijl zelfs de
Gezondheidsraad van de regering
heeft verklaard dat 5G onvoldoende is onderzocht.”
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Sylvia Slegers in haar praktijkruimte: ,,In Duitsland zijn vorig jaar oktober al artsen de straat opgegaan om de gezondheidsrisico’s van 5G onder de aandacht te brengen.’’
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Twijfels over gezondheid en privacy
5G verwerkt data veel sneller dan 4G n Telecomgigantenstuiten op verzet n Wetenschap verdeeld
Bert-Jan van Oel

De telecomgiganten KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile zijn momenteel op diverse plaatsen in
Nederland al aan het testen met
het nieuwe 5G-netwerk.
Met 5G (betekenis: 5e Generatie)
wordt weer een nieuw, sneller datanetwerksysteem
geïntroduceerd.
Het heeft zijn voordelen: gamers en
mensen die gebruikenmaken van
streamingdiensten (het bekijken
van films bijvoorbeeld) op hun
smartphone zullen minder last van
storingen en haperingen hebben.
Bedrijven kunnen sneller enorme
hoeveelheden data versturen. Tegelijk wordt er getwijfeld: wat betekent 5G voor de privacy en voor de
gezondheid van de bevolking?
Probleem is dat wetenschappers
niet overtuigend genoeg kunnen
aantonen dat de elektromagnetische stralingen van zendantennes en zeker die van het toekomstige 5G
- veilig zijn. Ook is niet bewezen dat
ze daadwerkelijk gezondheidsrisi-

Het verschil tussen 4G (links) dat een parapluwerking heeft, en 5G dat gerichte, zwaardere stralingsbundels op ontvangende apparatuur richt.
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co’s met zich meebrengen.
In 1998 heeft een internationale
groep wetenschappers (ICNIRP) bepaald wat de maximale toegestane
elektromagnetische veldsterkte is,
de zogeheten blootstellingslimieten. Op dit moment is het wachten
op de herziene versie, want we zijn
inmiddels ruim twintig jaar verder.

De Europese aanbeveling van ICNIRP uit 1999 ligt tussen de 41 en 61
volt per meter. Daar houdt Nederland zich aan. Andere landen kiezen
voor een lagere norm. Italië en Rusland bijvoorbeeld hanteren 6 volt
per meter. Dat zijn grote verschillen
die aangeven dat er onenigheid bestaat over de gezondheidsrisico’s.

Enkele wetenschappers stellen
dat de straling kan leiden tot DNAbeschadiging en neurologische aandoeningen of kanker. In Frankrijk
zijn smartphones op scholen verboden, tijdens de lessen en pauzes.
Vanwege de blootstelling van de
kinderen aan straling, maar ook als
maatregel tegen ’schermverslaving’.

Brussel had zich voorgenomen om
5G niet toe te laten in de stad, maar
heeft inmiddels wat bijgestuurd.
Het stadsbestuur wacht eerst nieuwe onderzoeken af en kijkt naar wat
de Belgische regering gaat doen.
Dat zelfs overheden twijfels hebben over de gezondheidsrisico’s van
5G zou te denken kunnen geven. En
dan is er ook nog de privacy. Huawei, de Chinese telecommastodont, is het verst in de ontwikkeling
van 5G. Als Nederlandse bedrijven
die techniek implanteren, bestaat
het risico van cyberspionage of sabotage door China.
Staatssecretaris van Economische
Zaken en Klimaat Mona Keijzer
heeft onlangs een brief doen uitgaan om twijfels onder burgers en
Tweede-Kamerleden weg te nemen.
Keijzer stelt dat Nederland zich
keurig aan de internationale richtlijnen houdt. Maar die richtlijnen
blijken dus rekkelijk. En in juni
gaan de telecommaatschappijen
bieden op de zendfrequenties. Daarbij gaan het om zeker 1 miljard ten
bate van de overheid.

Bijna 250 Weespers ondertekenden in 2018 de petitie ’Geen
zendmast aan de Leeuwenveldseweg’.
Omwonenden
hadden zich bezorgd getoond
over de gezondheidsrisico’s bij
de plaatsing van een nieuwe telecomtoren in hun buurt. De
plaatselijke politiek reageerde
heel snel, bracht de motie
’Duurzaam Antennebeleid’ in
stemming en die werd probleemloos aangenomen.
In de m otie stond onder
meer dat ’Weesp inspraak van
bewoners bij besluiten over
hun woon- en leefomgeving
belangrijk vindt’. En dat ’het
gemeentelijk beleid inzake antenne-installaties voor mobiele communicatie berust op een
voorstel van het college gedateerd 14 april 2000 en er sinds
die tijd een enorme ontwikkeling in mobiele telefonie en dataverkeer heeft plaatsgevonden’.
Daarom werd besloten dat
voortaan ’het voorzorgsprincipe zal worden toegepast om
geen zendmasten nabij woningen toe te staan en de straling
te minimaliseren met behoud
van bereik, en met de providers
in overleg te gaan om plekken
te zoeken die zo weinig mogelijk conflict opleveren met bewoners’.
Daarmee werd door de gemeenteraad impliciet erkend
dat telecomantennes mogelijk
een gevaar voor de volksgezondheid zijn.

