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Vodafone: mast niet
weg om gezondheid
JAN LIGTHART

Dat kwam gisteren naar voren tij-
dens een speciale bijeenkomst in het
gemeentehuis van Ferwerderadiel.
Op uitnodiging van wethouder Jaap
Hijma mochten vertegenwoordigers
van actiegroep Hallum in Actie, Vo-
dafone, GGD Fryslân en het Anten-
nebureau komen praten over de ver-
vanging van de telefoonmast aan de
Ljouwerterdyk in Hallum.

De gemeente Ferweradiel verleen-
de Vodafone toestemming voor het
verhogen en verzwaren van deze
zendmast. Actiegroep Hallum in Ac-
tie eist dat deze vergunning wordt
ingetrokken en dat er gekeken moet
worden naar een plek buiten het
dorp. De stralingen van de mast zou-
den volgens de groep schadelijk zijn
voor de gezondheid van Hallumers.
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FERWERT Vodafone wil de zend-
mast aan de rand van Hallum al-
leen verplaatsen als daar ruimtelij-
ke of bouwkundige redenen voor
zijn.

John Janssen liet gisteren namens
GGD Fryslân weten dat dit verband
nooit wetenschappelijk is vastge-
steld. ,,Er is geen overtuigend bewijs
dat elektromagnetische velden van
zendmasten invloed hebben op de
gezondheid.” De stralingen kunnen
volgens Janssen wel klachten ver-
oorzaken, maar zover komt het niet,
omdat providers zich aan een lande-
lijke limiet moeten houden.

Marcel Steenman van Vodafone
zegt dat de provider zich ruim-
schoots aan deze norm houdt. Hij
ziet daarom geen reden om af te zien
van de vervanging van de zendmast.
Bovendien benadrukt Steenman dat
de omgevingsvergunning onherroe-

‘De economische
belangen gaan
blijkbaar voor’

pelijk is en niet juridisch kan worden
aangevochten.

Toch staat Vodafone open om te
praten over een alternatieve locatie.
,,We verplaatsen de mast niet omwil-
le van eventuele gezondheidsrisi-
co’s”, vertelt Steenman. ,,Dat zou ons
imagoschade kunnen opleveren. Vo-
dafone verzet masten alleen als daar
ruimtelijke of stedenbouwkundige
argumenten voor zijn.”

Arjen Vonk, woordvoerder van
Hallum in Actie, vindt dat Vodafone
hiermee te gemakkelijk voorbijgaat
aan de gezondheidsrisico’s voor de
inwoners van Hallum. ,,Deskundi-
gen spreken elkaar tegen over de
schadelijkheid van de zendmast.
Waarom gaan we niet uit van het
voorzorgsprincipe, zolang het on-
duidelijk is? De economische belan-
gen gaan blijkbaar voor de gezond-
heid van de Hallumers.”

Wethouder Jaap Hijma verbindt
nog geen conclusies aan het gesprek
van gistermiddag en komt terug op
het onderwerp, zodra daar intern
over is gesproken.


