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Beste buurtbewoners,

Graag vragen wij UW AANDACHT voor het volgende.

In onze woonwijk is onlangs (5 oktober 2011) door KPN een UMTS zendmast ge-
plaatst. Een UMTS mast zendt straling uit voor mobiel- en dataverkeer (3G, denk 
aan uw mobiele telefoon). 

Deze mast staat langs de provinciale weg tussen de hockey- en de tennisvelden. 
In een straal van 500 meter van de zendmast staan onze woningen en de basis-
scholen waar onze kinderen elke dag naartoe gaan. 

De gemeenteraad is akkoord gegaan met het plaatsen van de UMTS mast op 
deze plek en beroept zich als het om eventuele gevaren voor de gezondheid 
gaat op richtlijnen uit (let wel) 1998. In dit document van de Wereld Gezond-
heidsraad (WHO) staan echter richtlijnen (opgesteld door belanghebbenden 
in de Telecom industrie) die gaan over gsm straling. De straling van UMTS 
masten is vele malen sterker dan die van gsm masten. 

De gemeente Nieuwkoop gaat ervan uit dat de UMTS mast geen gevaar oplevert 
voor onze gezondheid. In veel onderzoeken is echter het tegendeel bewezen. 
Vooral kinderen zijn zeer gevoelig maar er wordt door de overheid geen onder-
zoek gedaan naar de gevolgen van UMTS straling bij kinderen. 

Onderzoeken in onder andere Spanje, Polen, Frankrijk, Duitsland, Israël, Oosten-
rijk, Egypte en Nieuw Zeeland  hebben bewezen dat basisstations van mobiele 
telefonie onderstaande symptomen veroorzaken: slechte bloedcirculatie, slaap-
stoornissen, prikkelbaarheid, depressie, concentratiemoeilijkheden, troebel 
zicht, misselijkheid, gebrek aan eetlust, hoofdpijn, duizeligheid, mogelijkheid 
tot het ontwikkelen van kanker, veranderde bloedwaarden

(bron: Dr Jean Pilette, na een analyse van  686 gepubliceerde wetenschappelijke 
studies tot 2008. Voor meer informatie kijk op  
http://www.ilpendam.eu/DrJeanPiletteDraadlozeTechnologieenEnGezondheid112007.pdf

Daarnaast heeft de zendmast niet alleen gevolgen voor uw gezondheid, maar ook 
de waarde en verkoopkans van uw huis kan sterk afnemen (daling tot wel 30%). 

Gezamenlijk kunnen wij tot actie komen en onze stem laten horen! 

Iedereen wil mobiel bellen, wij ook. Maar de straling van de mast kan en mag 
geen gevaar opleveren voor onze gezondheid en die van de kinderen op de 
basisscholen. Wij willen de gemeente Nieuwkoop en KPN vragen de UMTS 
mast te verplaatsen naar een plaats die meer dan 500 meter van de scholen 
verwijderd is. Daarnaast moet het stralingsniveau verlaagd worden naar waar-
den die volgens de laatste wetenschappelijke onderzoeken geen gevaar voor 
de gezondheid opleveren. 

Wat kunt u doen?

Stel nu de gemeente Nieuwkoop én de KPN aansprakelijk voor eventuele 
gezondheidsschade die u en uw kinderen oplopen, als gevolg van de  
plaatsing van de mast. U kunt dit eenvoudig doen door naar de site  
www.umtsnieuwkoop.nl te gaan. Daar ziet u een link naar een formulier dat 
heet : gezondheidsclaim. Download dit formulier, vul het in en stuur het op. 
Hoe meer mensen dit doen, hoe meer druk er op de gemeente en KPN komt 
te liggen om de straling van de mast te verlagen om financiële en/of gezond-
heidsrisico’s te voorkomen.  

Ga naar www.umtsnieuwkoop.nl download de claim, vul hem in en stuur  
hem op! 


