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Wetenschappelijke
controverse

Kankermohielti

Overalvechtenwetenschappers
elkaarde
tentuit overdeÉevaren
varièlektromaÉnetisch
straling.BehahTe
in Nederland.
doorTomas
Vanheste
24 v.lj Norl€l|ltrd 12NoVEMBER
mÍ

werkte hij dertiÊjaar bij het Nad,àbvan Philils.
Hij heeft velepublicatiesin intemàtionale tijd
schriíten en een reekspatenten op zijn nêam.
In rtin huis diepin deBrabantse
bossenvertelt
h'j dat hij medio 2o0s gezondheidsklàchten
kreeg die steedsergerwerden. In 2007 kon dê
ferventemeier ntet meermeetomentn deacht.
Hil kampte met maagHachten, permanente
hoofdpiin en hêspijn. als it opstond, deedtk
een ochtendiasaàn.Douchenlukte me niet
eensmeêr,Tweq dr'e uur later s?s it zoverdat
ik mï kon gaanaankleden.'sMiddagskon ik
wel weer eenkleln stukje wandelen.'
Vrtensdoorliephethelernedische
circuit.Nieh
hlelp.Tot iemandtegênhem zei:ie àent elektrosensitiecIn 2004 had hiJhet basisstation
váneenDECT-telefoon-het
typedraadloze
re,
l€foondat de meesteNederlanders
nu tn huls
hebb€n- vlak bij ztjn slaapkamergelnstal
leerd.Hijtrokde stekkerer maar ult,rNae€n
maandwarendehoofdpijnen}lespiJnweg€n
werdende maallklêchtenal mind€r,'vertelt
hij.'Inmiddelszijn dlehel€maalverdwenen
en
ben lk weerop gewlcht.Achterafdenktk dat
het f€tt dat lk's middagswaiopknapt€,
te mak€nhadmet het strailngsntveau.
Datwasop de
banktn dewoonkámereenfactortachíg lager
danIn mtjnb€d.'
Hond€rdprocentzekerlsVrlensdatdestraltng
vanzijndraadlozê
telefbondeoorzaal(vanzln
klachtênwas.'Ntetalleendoormtjn etÉengeschled€nls,
maarer zljn honderdensoortÉ€ltl
le verhal€n.' Eenttjdje Éeledenmat hti m€t dê
straunÉsmeter
dlehit aanschane
nog het huis
doorvaneenkennlsmetdriekinderenvanwie
dedochtervaakzlekwas.'Haarbedstondpre.
ctesbovenhet drêssoh$'aaropde DECT-teletbonstond.Mlinapparaatplepte
ah depest.Ik
was er onlangs en htj zetrlk heb nu d.ie gezonBelrende
kindêÍên,
eennon.ksuê
inNedertand

jarensptttevriensdeberglite.
ln deafgelopen
ratuur over de gezondheldseffectenvan zogehetenradiofreqrcntestralingdoor.Hij nakte
eendertVdens is eên .ationele, e. diepvan overtulgddat er sterkb€wijsis dat
rustige man. ríbu toen htj in vnj
draadlozevormenvan communicatietunest
Nederlandeen column las over de voor de gezondheidkunnen ziin. ook denkt hij
gezondheldsÉevaren
van mobiele er ziin eigen klachten mee te kunnen verkla.
telefonie,kon hij eenvloek niet on
ren. Onderzoekheeft aanÉetoonddat door
derdrukken.
Ditvootaardeeldede straling de calciumniveauspef cel naar bene
WefeldgezondheidsorÉmisatie(WHo) de stra" den Éaa, waardoor dedemwanden doorlaatling van mobielties in de categorie 'mogeiiik
baar woden voor giktoffen. Er komen meer
kankeneruekkend' in. Rauwekul,vond de co
vrije zuurstofradjcalen, en daddoor ontstaat
lumnist va \/l,{.Want baiskennis wn de na
DNAschade.Ookdaalthetmelatonineniveau.
tuukunde was voldoendeom te weten dat die Versctuikkelijk belangdii<, want dat gaat de
uiteËt zwákkestraling onmogelijk schadeaan grcei van kanlercelen tegen.Het melatonlne
het menseliik weefsel km toebrengen_Nu is
tekort zorgt er ook voor dat je niet goedslaapt.
Vdens zelf natuurkundtde. Na zijn promotie
te heteconditiÊzakt in elkaar'
Hij legt dekankerstatisttekenva de afgelopen
uen iaar op tafel.Hetjaarlijkseàantalnieuwe
kanlergevallen is in die periodebehooriijk ge-

stegen.'Wordende mensende laatste tien jaaf
zoveelouder?Ik dachthet ntet.Ik denkdat de
toenamevan draàdlozeappamtuur- mobjel
ties, wiff, DEcT-telefoons,zendmasten zeker
een biidragelevert.Eenaantal ondenoeken
heeft aandetoonddat mens€n dlê dicht bij
zendmastenwonen een amziênllik Éror€re
kans hebbenom kanker te kiijgen. Zaadbaf
kanker komt tegenwoordig mêêr dan rw€e
keerzoveelvooralstwintiglêargelêden.
Waar
dragenmannenhun mobleltj€s?'

Onderbuikg€vool
Nl€tsaandehand,Datlshêtstandpuntvanhet
belangrljkste
advlesorgaanvan
deNederlandse
overheidop dlt geblêdr
decezondheldsraad.
In
haar advlezenkomt decezondh€ldsraadde af.
gelopenvlJfttenjaarkeerop keertot deconclu.
siedat er'geenoorzakellJkverband
tussengezondheldsprobl€men
ên biootstelltnÉaan d€
eiektromagnethchevelden afkomstlg van mobleletelefbonsofbashstatlonsvoor mobiele
telefonleis aangetoond'l,
In €enr€centv€rsche.
nen Ëpport oord€€ltde Raadopnleuwdat er
zljn dat mobteltiesinvloed
ÉeênaanwlJzlngen
hebbenop degezondhetdvan
ktnderenen de
ontwikkelingvanhunhersenen.
Eenredenom
voor de Jeugdander€bloolctelltngsltmteten
aantebêvelenzlendewakersoverdegezond.
heid van de Nederlándsêbevolktng ntet,
opmerkelUk.
Toend€WHodlt voorjaarhaargewraaktebesllssingnam om mobieltjesmoge,
lijk kankerv€rwekkendte noemen,schrevende
daawoor verantwoordeltikeled€n van het
Inte|natlonal Agencyfor Researchon Cancer
\tARc)i^ TheLanut 0ncolow,'BiJtlnderen is de
en€rgiedteradiofrequentestraltngaÍlevertverÉelekenmet volr?ssenen twee keer hoger tn
het trein en tot tten keerhogerin het beenmerd
van deschêdel.'
DeWHomeendedat er wél serieuze aanwiizingen waren voor een verband
tussen mobielereiefonie en gezondheidseffec
ten.In deopeningsalineavanhaarpersberichr
was te lezen dat de beslisslng radiofrequente
straling nogelijk kankerverwekkend te noe
men was gebaseerdop eenverhooddrisico op
lilioom, een kwaadaardtgevorm !"n he6en
kanker, g€associeerdmet het gebruik vàn
'Die uitspraal ovef dat verhoogderistco is een
beetjekort door de tocht,' \,indt Eric van Ron
gen, secretaris van de commissie ïlektromagnetischeVeldenvan de Cezondheidsraad.
Hij legt uit dat de WHOzich tn essentiebaseert
op twee broime\ het Interphone onderzoek
.lat in dertienlandenis uitgevoerden de studiesvan deZweedseoncoloogLennart H&deL
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kwestie

KEMAen CGD.Dieclubheeftalsopdrachthet
dênktngen.'nr
b doordegmeplnterphone-on pubnekwegwiiste makendoorhet wet€ngeprobeed
con schappelijk€
oeMoudvanstudiesoverdegederroekers
eengezamenlijke
van elekbomagnetische alsdehe$enenwordenblootgesield
aandeàc
clusie te trelken, zegt ndiobioloog Van zondheidseffecten
cdse.on- tlviteit vanmobieletelefoons.Watdegezond
Rongen.'Datbleekallemaalntêt zo weselijk straliní 'Hetzijn àllemaalzogeheten
daaNanis, ls volslagenonduireconstrueer heidsbetek€nis
makleltjk te z!n. Degegevens
wezenniet een- Írotstudtês,'z€gtLebret.'Daarbij
duidigéénrichtingin. t'Ietheeftjarengeduurd iê vanmensendieal danniet ziekziin gewor- deltjk.x| ts nooitgevondendatdit €Iïecth€eft
Màarh€t gehêu- op degezondheid.'
voorzetot eenconclusiekMmen.' Dleluidde denachteraïhun bêlÉedrag.
ln h€t gezag
ncht uit- onlangsclaimdenonderzoek€rs
dater eenverhoogdrisicowasopglioomtn de gen ls gebrektigen beinvloedbaar.
geven.Je hebbe delournaloJtheAme canMedlcalAsso
subgroepdi€ het langst de telefoonhad ge" sluitselkunnenáleencohortstudies
tehebbendatradlofrequen
hadgebeld
aande vol8lm€nsenviJfentwiniigJaarenJekunt hun cldíonaang€toond
bruikt€n€rhetmeestmee
vanÉlucose
in hetbrein
meenemen.
Daarvanlopen te stralingdeaanmaak
lént vanhethoofdwaardehersentumorzich f€iteltjkebelgedrag
jaren
juist
paar.
waarvan
deop'
nu
een
Maar
het
duurt
nog
vooÈ
verhoogt.'Dat
ls
een
onderzoek
Maar
misschien
waren
d€
meneÍ
bevond.
zijn.'
zetveelkrltlekheeftgehad,omdatnl€t duide
bekend
sendiegetroff€nwar€ndoore€nhersentumor datderesultaten
welgeneigdhunbelgedngtehoogln te schat- lntussenmoetenwehei doenmet deaanwl,' llk was wat de blootst€llindwas,'zegtvên
denogalrammelende
on'
onderzoek.
In eenpo- Rong€n.'vanwege
ten.'Datgetalvànhettotaalaantalbelminu- zlngenult terugblikkend
ts het lastu €r heldereconclu
beelduit te dls. derroeksopzet
ten overdeafgelopen
ttentaaris ergonzulver glngdaartocheenbetrouwbaar
nu aaneen siesuit t€ tr€kken.'ookLebretheêftzllnbeden
en onzeker,'zegtVanRongen,'evenalsalsde dll€ren,werktdeGezondheldsraad
herlnnerlnÉaanwelkekantvanhet hoolu de meta'analysevanale beschtkbare
É€É€v€ns. king€n.'Er is alweereenrlnse studledtehet
h€€ft gevonden,namellik
onderleldlngvan tegenovergesteld€
telefoonts gebrutkt.Daaromts eenÍltnk deel onlangsdedenonderzoekers
naarben€dêngtngen
van d€ ond€rzoekers
€Ig terughoudendom d€ltallaans€profelsorAnÉeloLevtstn hettljd' dat dledlucosentveaus
ieverbtnden,' schrlftnnulonnentalHealthal e€npogtngdle H€tIs z€ldzaamdat dêÍgêlljkestudlesdleeen
daarvergaande
concluslesaan
ook onderzoeken
\,€nHardell,dl€ claimtdat klus te klaren,Hun conclusiernetjesopgez€t blologtschêffectlatenzlen,herhaaldkunnen
ls wordenendánh€tz€lfderesultaatlatenzlen.'
ond€rzoek
datnletdoordetelecomlndustrle
hetdstcoopglloomaandekantwaardemoblegebrulkt
gennanclerd
laat
een
duldeltjk
verband
zt€n
onenlgheldls er ookoverdevraagofradtofre
le telefoonwordt
dubbelzo hoogls,
weesdêC€zondhetdsraad
eerdervandêhand tussenh€t gebruikvan mobt€l€t€lefonie€n quentestmltng0berhauptwel sterkg€no€gts
Studlês
dlehetmobieltje
vrli- omechtschadeto€t€breng€n.Hetb nlet-lonl
bezwaren h€rsentumoren,
omdater t€ veelmeihodologlschê
een
ofhebben
methodo. serend€
straling,
dl€ernteteensIn 3laàgt
kleven.'Welke
zrn,heefr pt€tt€n,
zlinofgesponsord
aanuoudên
datpredes
deComnlsslentetexpllctetÉ€maakt,'geeft
Van loglschegebrek€n.Mog€nw€ L€\,'tsgeloven, elektronult ztn baante llkken.'Dekrachtdte
uuoefenen,
lslangnlêtgenoeg
om
probleem
Rond€n
to€.'Het
tsdatult depubuca danmo€t€nwetegenhetelndvandtt decenni radtogolven
rekenlnÉ
houden
met
honderddul.
moleculen
te
laten
mlÉlreren
ofte beschadlge
tlesnlet hardls te makenwater allemaalni€t um seíleus
meteenkleinklnddt€tevandoormobtelbel€nveroor- Hetls te vê4elijken
van de Gê" ,endenge\,Ellen
Éo€dmeets.' Watd€ d€skundtgen
geneentruckdu$,tofeenv€eÍje dattêgenêen
hersenkanler
alleenalln det5.
zondh€tdsraad
verdachtvonden,wa8dat Ha. zaákt€
dat meêrdannegentlÉprocent VanRonÉenhe€ft het stuk nog niet geleren. muur waalt,' z€l de Utrechtseprofeslor Jan
dellbeweerde
vanhetKennls
biJeenbteenkomst
vandemensendleh! benaderde
aanzijn on- MaaÍdeultkomstvlndt hli dubl€us.'Hetts al- Lagenduk
kunt platfoÍmElektromaÉnetlschevelden.
d€rzoekmeedeed.
Daamaast
warenergeruch_ tUdtwtjfblachttgofje datsoortconclusles
g€manlpuleerd
zliÍ' med€gefi- Maaruie denkt dat de angstvoor straltngts
had.'Dat trelken. DeInierphonê'studles
tendàthudeg€gevens
geldls ln een voorbehouden
door
de
tndustrte.
Dat
aanmenÊen
dletedomzunom
wasvanzijn langzalztinlevennlette bewtjzen nancierd
g€enconcrete
aanwil grotepotgestopidtels b€he€rddoore€nonaf- de natuurwettente begriipen,heelïhet mis.
endaarztinookh€lemaal
zlngenvoor.Datzlin alleenmaaronderbuikge- hankellikeorganlsatte,waarbtj er absoluut LagendlksEngelsevakbroed€rDenis
om hoogleraar$/stca€n expertop h€t gebtedvan
voelens
dienensenhadderyonderanderedoor- ge€nrnogeliikheldwasvoorÉ€ldschi€t€rs
tt
siralingvoo.hetmenseluk
dat menvonddat ztjnpercentage
de€lnerners invloeduit te oefenenopdemanlerwaarophet degevolgenvan
OokLebret
isniet chaam,meentjuistdater voldoende
w€ten
wel onderzoek
werduitgevoerd.'
onrealistisch
hoogwas€nerln hetverleden
inzichtts hoeradiofrequente
stra
ziing$eest richrmgHar onderdeindruk.'IkvtndheteenmerkMardiÉ schappeliik
eensbeschuldigingen
venvter
del dat hti gemaiipuleerdhadmet zlin gege- stuk.Een\,andee€rstedingenin eenmeta-ana- ling in hetlichaamlngÍijpt, Henshaw
zln.wat
vens.HiJis noott oficieelberispt,maaris \tet lysetsdatJezegtwatjeselecti€crlterla
wn bae veÉnderd.'AchterafhechtVanRon. afi?altenMamm, latenzeni€tzten.'
Éeneraantoete voegendatdit allesin hetoor
geenrol he€ft Veertieteg€n
eenmuur
deelvan d€ Cezondheidsraad
gespeeld.Wij gam uitsluitendvande weten- Opde uitkomsten van onbetwistbaar epidemi
schap?eliike
feitenuit, zoalsdiein artikelenzijn oloÉisch onderzoek is het nog wachten.
g€pfesenteerd.'
Intussenproberenonderzoel<ers
aanwijzingen
lnterphonenochHardellkunnendeGezond te kljgen door in celkweken, proefdieren en
mensen te kijken of elektÍomagheuschestra
hetdsraad
ervanovertutgendat erserieuzere
denenziin angstte hebbenvoor mobieltjes. linÉ verandeiingen teweegbrengt.'H€t effect
Datergeengrondis gealarmeerd
te zij\ vindt dathet meestconststentis adgetoond,is een
ook rrik Lebrer.DeUrÍechÈse
hooglemarÈ lichte beinvloedtng lan de hereenacuviteit'
\m het zegtVan Rongen.Je ziet dat in eenbepaaldty
voorzittervanhetWetenschapsforum
Kennisplatformnlektromagnetische
Veldm, pê natuurliike elektrcmagnetische golven in
een samenwerkingvm onder meer RIVM, de hersenen kleine veEndedngen optreden
Bij beide heeft de Cezondheidsraad haar be

zou
Deindustrie
onderzoek
datop
schadelijke
effecte
wijst,besmeure
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oveÍdekwaliteil
vanondêÍroêkên
dieeênlinkleEqênlu$er
bêll€n
enheÍs€nkênkêr,
!ijnwetÊnichappênhêtonêèns

ln Engelandbekendhetdm€tond€rzoeknaar
het verbandtuss€nkinderleukemteen hoogspannlngsmasten.Volgenshem ls i,slsch aangetoonddat radlofrequentêstrallng de levensduur van vrije radicalen- rêactievechemisch€
verbindinÉendte zich op het DNAkunnen vastzetten- kan belnvloeden,
Dat ls precl€shet effect waar ook Nik Vánl,arêbeke,lid vandeVlaamsecezondheidsraad,
op
wijst.Naáfziin inzichtzijn€rdutdelUke
aanwij,
ztngendat die straling'opkrachtiÉ€wijzede
concentratie van actievevormen van zuurstof
en vrije radlcalenopdrijrC.Ál ls de straltnÉíiet
sterkgenoegom het DNAte beschadigen,
via
de vorming van vÍije mdtcalenzou zii toch
schadeaanhet errelijkemateriaal kunnen verEdk Lebret is laconiek over experimenten die
de4elljke DNAschadezoudenaantonen. Vdi
wel allesis mutageen,kan het erfelijk materl
aal veranderen. De stàp van de capaciteit het
genetjsche
materiaálte vemnderennaartan
keNeMekkend mrdt veel te makkelijk gezet.
Bovendi€n hoeft wat je in een petrischaaltje
kut laten zien in de pmktijk nog niet te gebeuren.' ook van Rongenvindt dat zijn i4aamse
collega zijn hand overspeelt. 'Zijn conclusie
gaatveel verder dan waar de wetenschappelijke literatuur aanwijzingen voor geeft. Vm
Larebekeheeft bepaaldeopEttingen overmc
geiij'kemechanismendie eenrcl spelendie niet
helemaalwetenschappeiitkonde.bouwd zijn.'

In eenaantalonderzoeken,
onderanderede
doordeEUg€ffnanclerde
sEflExstudies,
lsblj
gevonden,
e€nspeciffek
siéhàalDNÀschade
zegtVánRongen.'Dat
werdtoenverklaaddoor
te zellgendat€rmeervru€radtcalenztjnof dat
vrtjeradlcalen
dievannatureaanw€zlg
zln
mindêr rnakk€llikwegg€vangên
wordenen
langerhundestructieve
werktngkunnenuitoefbnen.HetpÍobleemmetdieREllExstudiesis
daterniei all€enveÍmoedens
warenvanmanlpulatie,maar dat die ook is aangetoond.
De
waardevandieonderzoeken
is twufelachtig'

in wenenen Berlijnte hebb€naang€toond
dat
destrallngvanmobteletêlêlooNhetDNAkan
beschadig€n.
ÉenJaarlaterhaald€
hetbertcht
dat destudiêop fraudegebaseerd
zouztjnalle
kranten. Deverantwoordell,ke laborante zou
dat hebbentoegegeven.
Maarde tlJdschrlften
waarinhet onderzo€kwasgepubllceerd,
vonden na eigenonderzoekgeen
rechtvaardtging
omde resultatenterugte trekken.
wie waser elgentljkm€t debeschuldtgingÉetomen? Dat ws AlexanderLerchl,hooÉleraar
aan een prtvé-universitettln BÍemen.Hij haalde, schriift Davis, tussen 2OO2€n 2OO8íllnk
Bêlangenverstreng€ling
wat geldbinnenuit hetmededoordeindustri€
geffnancierdeDeutschesMobiltunklorschungs
Van Rong€n en Lebr€t schteten gaten in alle
studiesdie wijzen op een gezondheldseffect proÉramm.Vlak na het verschiinenvan Davis'
van mobieltjes.Opzijnbestklevener metho- boekwees
hei IARC-comité
datzichbezighoudt
dologlschebezwarenaan,op ztjn erÉstis er Ée
met.adtofreq'rente straling LercNals lid afwe
gens het gevaar van belangenveÍstrengeling.
rraudeerdMaarklopt die aantijgingvan frau
de wel, of is het een retonsche strategie? In
Toenhij ?rctest aMtekende,legdede IABChem
haaÍ vodg jaar veBchenen boek ,ii.o,ne.r
in een pittige brief uit dat ziin tidmaatschap
zocht de Àmerikaansekankeronderzoeker niet zou bijdragen aan een eveN
'tchtige com
Dewa Davishei uit. Daviswas hoogleraaf ept
missie, omdat een goed deelvan ziin werk er
dernlolodiein Pittsbu4ih en won verschilende
louter op gericht Ms publicatiesdie wiizen op
prijzen voor het bevorderen van de publieke
eengezondheidseffectonderuit te halen.
kemis over kanker In ,isonne.r beschriift ze Hêt gflaar un belangenverstrengelingbleek
hoe de telecomindustrieonderzoekdat op
ook dit vooiaar, toen deZweedsewetenschap
per Anders Ahlbom zirh moest t€mgtrel&en
schadelijke effecten van radiofrequente stra
ling wist probeertte besmeuren.Haarultieme
alsIARCexpert.Eenzweedseonderzoeksjour
voo$eeld is deook door VanRongengeuitebe
naltste had onth'nd dat Alhbom in de .aad van
schuldigingvan iiàude bii de REFLIXstudie. ln
bestuur zat van de consultmcÉma van zijn
2007 claimden deonderzoekeísin laboratoria
broer,eenin Brusselacttefbedrijfdat de tele
Yrll ncd€rleril l, NoVEMBER
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'Hethele

zijn dat kinderende gsmhet best zo weinig noren bij kind€r€nenjonÉvolwassenen
in re
mogelijkgêbruiken'.Nletallêenis deener$e- latie tot mobleltelefoongebruik.
Nooitmaak"
opname
in hethoofdvaneenkindgÍote.,ook te hij mee dat het er zo heftig en ruw aan
baarthet deBelgenzorgendatd€totalebloof toegingalsonderdêwêtenschappers
dieziÈ
stelllng!1tndehuidigegeneratiekinderenbij metradioftequentestralingbezighouden.'Ilet
hunvolwassenheld
veeléroterzatztjndandie hele onderzoek$eldis dnmatisch gepolltl
vande huidigevolwassenen.
Alle redenvooÍ seerd.Zezittentn kampenenvanuitdeschutmadggebruik,vindt deBelgische
overheid.
tersputjesbestoken
zeêlkaaÍ.Hêtls zêlhzoerg
lmnkrijk is nogradicaler.DaaÍls het gebruik dat we vljf Jaar op de resultat€n van de
!"n mobiel€tel€foonsopcrèch€s,
lagerescho Interphone-studiemoestenwacht€n,
omdat
(ndddelbare
len en colleÉes
schooltot en met zeonderlingslaagsraakten.Demensenuit beiveertlen
slndsjuli 2010btjwetv€rbod€n. de kámpenpratenoverelkaaralsofzetotaal
Jaar)
Evenmintoegestaan
ls het reclamevoormo- nietbegrlpen
waardeandermeebeztgis.'
biettjeste dchtenopkinder€njongerdanveer
tlen iaar.Ookh€i IsmèUsche
ministe € van Hoevoorzichtigmoetenwerun zolangd€weGezondheld
maantdebevolkingtot voorzlch- tenschappers
elkaardetent ult vechten?
T€r
tltlh€ld,Dttmedeop advtesvandelsraëlische wijl in vêlelandene€nhevtÉdebatwo€dten
wetenschapper
slegalsadetzki,
zlj leldd€d€ sommgelandenstreng€voorzo4smaatr4ê
Interphone.studle
tn Israëlenmeende
datd€ lennemen,Iikt geenNed€rlandsê
polltlcuszlch
ondeuoekr€sultaienbehalvee€nrelatlemet drukte makenen ls ernauweltjk eenpubll€k
hersentumorenook eenverbandlat€n zlen debat.Datzaler zekermeete makenhebb€n
tussenzeerfíequentmoblelbellen
enspeek- dat er geeng€zagh€bbênde
wetenschappêrs
selklterkankervoorzorgbeve€ltookde Euro- zljndlezlchtot hetkampderverontrust€n
hebpeanEnvlrcnmental
Ag€ncy
aan.In€enpers- benbeke€rdendlezlchstevtÉroercnln d€meberldrtvan12oktoberschrUft
dlt agentschap dla.HierdonÍneertdeHollands€
nuchterheld
vandêluropese
Commlssle
dat'ervoldoende vanhettypeNromhout,'Ikdenkdaterm€erreaanwuzlngen
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