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Spiritueel: Volledig  
van Hem genieten

Lichaam & Geest:  
Egoïstische weldoeners

Bizarre boombastbobbels
wifi / Onze bomen zijn door straling misvormd, wist een Alphense ambtenaar. 
Wageningen bestraalde tweehonderd boompjes, maar kon niets vinden. 

Simon Rozendaal

i n Alphen aan den Rijn bevin-
den zich bomen met vreemde 
uitstulpingen en scheuren. 
Niek van ’t Wout, beleidsme-

dewerker ‘Groen’, meent te weten 
waardoor dat komt: de straling 
van zendmasten.

Hij heeft zich in dat onderwerp 

vastgebeten: op internet circule-
ren films waarin Van ’t Wout trots 
uitlegt hoe hij op deze gedachte is 
gekomen.

Even bij wijze van intermezzo: 
wetenschappelijk kan dit niet. Op 
het elektromagnetische spectrum 
– met daarop de diverse soorten 
straling – bevindt zich een duide-
lijke grens. Die zit bij de golflengte 
van ultraviolet licht (0,3 microme-
ter). Zogeheten ioniserende stra-
ling zoals radioactiviteit en rönt-
genstraling heeft een lagere golf-
lengte en overschrijdt die grens. 
Aldus is deze straling in staat om 
verbindingen tussen moleculen te 
verbreken en materialen te veran-
deren. Een illustratie hiervan is 

dat ultraviolet zonlicht onze huid-
cellen chemisch verandert met 
zelfs een andere kleur tot gevolg: 
zonnebrand.

Zwakkere straling, zoals infra-
rood-licht, warmte en de straling 
van mobiele telefoons, kan dat 
niet. Die is hoogstens in staat om 
moleculen te laten draaien en tril-
len – anders gezegd: ze een tikje 
op te warmen. Zo kan door de stra-
ling van een mobiele telefoon het 
oor ongeveer 0,1 graad warmer 
worden. Overigens gebeurt dit al-
leen als de mobiele telefoon op 
vol vermogen werkt en dat is weer 
alleen in gebieden met een slecht 
bereik. 

Iedereen met enig gezond ver-

stand hoort op zijn hoede te zijn 
bij de claim dat wifistraling, hoe 
hoog en krachtig de zendmasten 
voor mobiele telefonie ook zijn, 
mensen, dieren en planten ziek 
kan maken. De desbetreffende 
straling heeft immers een golf-
lengte van 30 centimeter. Dat is 
een miljoen maal de golflengte 
van ultraviolet licht en dus ver 
verwijderd van de gevarenzone. 

Mobiele telefoons, routers, lap-
tops en zendmasten kunnen een-
voudigweg geen enkele invloed 
hebben op levende wezens, be-
halve dan als een minuscule tem-
peratuurstijging. Tenzij Einstein, 
Huygens, Aristoteles, Planck, 
Bohr en nog een handvol grote ge-

K Het kan theoretisch niet dat 
wifistraling bomen schaadt

K Toch wilde Alphen dat wage-
ningen het onderzocht

K Onderzoekers stelden bomen 
maanden bloot aan straling

KENNiS
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Schimmel bedreigt voortbe-
staan van kamsalamander

Tuinkerszaadjes onderwerp  
van Deens amateuronderzoek

mAAG Amerikaanse on-
derzoekers zijn erin ge-
slaagd menselijke huid-
cellen om te programme-
ren tot maagcellen, en op 
die manier maagweefsel 
te kweken dat zich net zo 
gedraagt als een echte 
maag. Bijvoorbeeld als 
het besmet raakt met de 
maagzweerbacterie Heli-
cobacter pylori. Deze 
doorbraak is belangrijk 
omdat met gekweekt le-
vend weefsel maagziek-
ten en medicijnen beter 
kunnen worden onder-
zocht. In de toekomst zou 
het onderzoek zelfs kun-
nen leiden tot het kweken 
van compleet nieuwe ma-
gen voor transplantatie.

GENVOEDSEL Het gerucht-
makende Harvard-onder-
zoek waarin stukjes DNA 
van genetisch gemodifi-

ceerde groenten in men-
selijk bloed werden terug-
gevonden, bevat fouten. 
Dat beweert de Ameri-
kaanse moleculair bio-
loog Richard Lusk in een 
analyse in PLoS One. Hij 
denkt dat de bloedmon-
sters die voor het onder-
zoek werden gebruikt, 
waren vervuild met DNA 
van microben die op de 
huid leven. Mogelijk heb-
ben de laboranten zich tij-
dens hun werk gekrabd, 
stelt Lusk. 

GELuK Er bestaat een ne-
gatief verband tussen ma-
terialisme en geluk. Dit 
blijkt uit een analyse van 
151 wetenschappelijke 
 onderzoeken en andere 
documenten die werd 
 gepubliceerd in de Jour-
nal of Personality and So-
cial Psychology. Mensen 

die het erg belangrijk vin-
den om veel geld en mate-
riële statussymbolen te 
hebben, zijn minder ge-
lukkig dan mensen die 
daaraan minder belang 
hechten.

SALAmANDER De zeer be-
smettelijke Aziatische 
schimmel Batrachochy-
trium salamandrivorans 
bedreigt niet alleen de 
Nederlandse vuursala-

mander met uitsterven, 
maar nog veertig andere 
salamandersoorten in 
 Europa, waaronder de 
kamsalamander en de 
 alpenwatersalamander. 
Dit stelt een Belgische 
 onderzoeker van de Uni-
versiteit Gent in Science.

zuuRSTOf De eerste die-
ren op aarde lieten lang 
op zich wachten omdat 
pas 750 miljoen jaar gele-
den – vrij plotseling – vol-
doende zuurstof in de at-
mosfeer kwam om dierlijk 
leven mogelijk te maken. 
Dat stelt een team van 
Amerikaanse geologen in 
het tijdschrift Science. Ze 
reconstrueren de zuur-
stofniveaus aan land door 
overal ter wereld geoxi-
deerd en niet-geoxideerd 
chroom in steen en scha-
lielagen te bestuderen. 

DRuGS  Vrouwen die rond 
de conceptie of in het eer-
ste halfjaar van de zwan-
gerschap cannabis, coca-
ine of xtc hebben ge-
bruikt, hebben driemaal 
zoveel kans een kind te 
krijgen met aangeboren 
hersenafwijkingen, blijkt 
uit Brits onderzoek.

JEuK  Amerikaanse on-
derzoekers hebben bij 
muizen ontdekt hoe het 
komt dat krabben jeuk 
verergert. Door het krab-
ben worden pijnsignalen 
naar de hersenen ge-
stuurd, waar prompt 
 serotonine wordt aange-
maakt om de pijn te dem-
pen. Maar de signaalstof 
activeert ook zenuwcel-
len die het jeukgevoel 
juist aanwakkeren, schrij-
ven de onderzoekers in 
Neuron.  José van der Sman

DE wEEK / WeTenschappelijk nieuWs samengevaT

Vijf Deense scholieren plaatsten in 
2013 schoteltjes met tuinkers op 
plekken naast wifi-routers (appa-
raatjes die het draadloze internet-
signaal uitzenden) en elders. Ze 

concludeerden dat de bestraalde 
zaadjes minder goed ontkiemden. 
Er waren allerlei andere mogelijke 
verklaringen voor het feit dat de ene 
groep zaadjes het beter deed dan de 
andere, maar die werden niet beke-
ken. In serieuze media werd het be-
richt aanvankelijk genegeerd, maar 
het verspreidde zich als een lopend 
vuurtje via de sociale media. 
Sommige deskundigen bejubelden 
het Deense amateuronderzoek als 
hoogst verrassend en wetenschap-
pelijk. Een Noorse wetenschaps-
journalist wees er daarentegen op 
dat deze ‘experts’ veelal versprei-
ders van stralingsangst waren. Een 
van hen was de Alphense beleids-
medewerker ‘Groen’ Niek van ‘t 
Wout.

HET DEENSE TuiNKERSExpERimENT

schade kan worden aangetoond.
Toch zijn er hele volksstammen 

die menen dat het wel zo is. Het 
merendeel valt in de categorie 
stralingsgekkies. Niet allemaal. Zo 
stelde hoogleraar milieukunde en 
prominent milieuactivist Lucas 
Reijnders eveneens dat straling 
van zendmasten enge ziekten (in-
clusief tumoren) zou kunnen ver-
oorzaken. De eerlijkheid gebiedt 

wel te zeggen dat zijn reputatie als 
milieuchemicus daardoor ernstig 
werd geschaad.

Hoe dan ook, op sleeptouw ge-
nomen door ambtenaar Van ’t 
Wout probeert de gemeente Al-
phen aan den Rijn al sinds 2007 te 
achterhalen waar de bastknob-
bels aan te wijten zijn. Uiteinde-
lijk werd aan het Productschap 
Tuinbouw van de Wageningen 

University opdracht gegeven een 
onderzoek uit te voeren. 

De onderzoekers namen het 
verzoek serieus. Ze hebben een 
aardige bosschage (170 essen,  
83 paardenkastanjes en 7 wilgen-
boompjes) gedurende vijf tot acht 
maanden in klimaatkamers 
blootgesteld aan diverse soorten 
elektromagnetische straling 
(wifi, UMTS, DVB-T) en kwamen 
tot de conclusie dat de vermoe-
dens van Van ’t Wout niet ge-
rechtvaardigd waren. Er werden 
geen ‘bastknobbels, bastscheu-
ren en bastnecrose’ gevonden. 
André van Lammeren die het on-
derzoek leidde: ‘Al met al hebben 
we het drie jaar lang geprobeerd. 
Bomen in steden hebben inder-
daad soms schade maar dat komt 
niet door de straling van zend-
masten.’

Het onderzoek heeft de ge-
meente 28.000 euro gekost, zo 
meldt een woordvoerder. Op-
drachtgever Niek van ’t Wout had 
op een andere uitkomst gehoopt 
en was not amused. Hij twitterde 
op 29 september 2014: ‘Ontken-
nen dat straling effect heeft op 
bomen is duidelijk een voorbeeld 
van kokervisie.’ Hij is overigens 
al een jaar ziek en voor de ge-
meente Alphen heeft het onder-
werp geen prioriteit meer.

leerden het allemaal bij het ver-
keerde eind hadden. Dat kan na-
tuurlijk, maar erg waarschijnlijk 
is het niet.

In de afgelopen jaren zijn er 
honderden studies naar de in-
vloed van straling van en voor mo-
biele telefoons op de gezondheid 
geweest. Het overgrote deel daar-
van meldt dat er, zoals verwacht, 
niets kon worden aangetoond. 

Toch zitten er zo her en der stu-
dies bij die wel negatieve effecten 
rapporteren. Mede daarom zijn er 
diverse metastudies geweest. 
Daarbij worden andere studies op 
een rij gezet en met elkaar verge-
leken. 

Welnu, uit dergelijke metastu-
dies – die vanzelfsprekend een 
grotere wetenschappelijke waarde 
hebben dan op zichzelf staande 
studies – komt nog sterker naar 
voren dat de straling van zowel 
mobiele telefoons als de zendmas-
ten geen invloed heeft op de ge-
zondheid.

Zo concludeerde de Gezond-
heidsraad in 2004 dat onderzoe-
ken die wel een negatief effect 
aantoonden ‘ondeugdelijk’ waren 
uitgevoerd. De Wereldgezond-
heidsorganisatie (WHO) heeft  
ook diverse metastudies verricht 
en daaruit kwam keer op keer 
naar voren dat er geen enkele 


