Scholierenwerkstuk over de invloed van WLAN-straling op de
ontwikkeling van meelwormen
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1. Inleiding
1.1 Motivering voor de keuze van het onderwerp
Ik heb voor dit biologische thema gekozen omdat ik het interessant vind, zelfstandig aan een
experiment te werken en tot eigen en misschien nieuwe resultaten te komen.
Geprikkeld door de metingen van elektromagnetische straling in ons huis, kwam ik op het
idee om daar dieper op in te gaan.
In de betreffende literatuur wordt zeer controversieel gediscussieerd, of elektromagnetische
straling al of niet schadelijk is voor de gezondheid.
Ondanks wetenschappelijk onderzoek op dit gebied sinds 1930, vindt men er weinig
verhelderende literatuur over. Weliswaar worden er in enkele landen grenzen bepaald (in de
vroegere Sovjetunie: 20.000 microwatt per vierkante meter, in Duitsland 4.500.000 tot
10.000.000 microwatt per vierkante meter), maar men vindt daar geen verantwoording voor.
Men waarschuwt alleen, zich niet aan deze straling bloot te stellen. Omdat dit thema nog niet
erg ver in de openbaarheid is doorgedrongen en er bovendien nog geen studies aan levende
organismes te vinden zijn, wilde ik zelf nadenken over een reeks experimenten.
De keuze voor meelkevers heb ik gemaakt omdat ze eenvoudig te verzorgen zijn en een zeer
gevoelig ontwikkelingsstadium (metamorfose) moeten doorlopen.
Daarom zag ik hier het allereerst de waarschijnlijkheid, dat veranderingen in de ontwikkeling
zichtbaar zouden zijn.
1.2 Doelstelling van de studie
In dit werkstuk zou ik te weten willen komen of WLAN-straling invloed heeft op de
ontwikkeling van meelkevers.
Daarvoor heb ik de volgende hypothese opgesteld: WLAN-straling werkt op een of andere
manier nadelig op de ontwikkeling van de meelkever van larve tot insect.
De aandacht moet hierbij liggen op de duur van de ontwikkelingscyclus, het aantal
overlevende exemplaren en de gewichtstoename.
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2. Beschrijving van materiaal en methode
2.1 Meelkeverlarven
2.1.1 Algemene informaties
De larve van de meelkever (Tenebrio molitor) wordt in de omgangstaal weliswaar ook
meelworm• genoemd, maar is eigenlijk geen worm. De larven van de meelkevers hebben een
pantser van chitine met aanvankelijk nog witte ringen, en ze zijn, pas uit het ei, circa 2-3 mm
lang. Bij goed voedselaanbod en warmte groeien ze snel en beginnen ze te vervellen.
Geleidelijk worden ze geelachtig bruin en kunnen 2 tot 3 cm lang worden. Bij een gering
aanbod van voedsel en een koelere omgeving ontwikkelen de larven zich langzamer en
kunnen zelfs een jaar lang larve blijven.
Maar onder goede omstandigheden kunnen ze na 2 à 3 maanden tot een kever uitgroeien.
De meelkever is circa 1,5 - 1,7 cm lang, heeft een zwarte tot zwartbruine kleur en zes poten.
Over zijn pantservleugels lopen in de lengterichting groeven, en deze vleugels kunnen door de
oudere dieren niet meer worden uitgeslagen. De onderste vleugels zijn onderontwikkeld.
Daarom vliegt het insect normaal gesproken niet, maar gaat het door voor een kever die niet
in staat is te vliegen.
Voor aan de kop hebben ze een mond met twee aan de zijkanten aangebrachte bijtwerktuigen,
waarmee ze het voedsel klein maken en tot zich nemen¹.
Daarnaast bezitten ze ook nog voelsprieten en ogen, waarmee ze een onderscheid tussen licht
en donker kunnen waarnemen.
De belangrijkste voedingsmiddelen zowel van de kever als van de larve zijn zetmeel
bevattende producten zoals graan, meel en brood. Daardoor vallen ze in de categorie van het
ongedierte, dat in geen enkele keuken graag wordt gezien.
2.1.2 Metamorfose van de meelkever
Het volledige proces van gedaanteverandering bij insecten noemt men matamorfose. Men
kan die in de volgende fases indelen: eieren, larve, pop en Imago². Er zijn zowel liggende als
ook rechtopstaande eieren, die door de wijfjes het liefst in beschutte gebieden gelegd worden.
Hebben ze zo’n gebied gevonden, dan leggen ze ongeveer 100 tot 300 eitjes, die slechts als
kleine bruine puntjes zijn waar te nemen.
Na 2 tot 4 weken kruipen de larven eruit. Ze eten, zoals onder 2.1.1 al vermeld is, graan,
brood en meel als eiwit houdende producten, maar ook sla en groente zoals ijsbergsla-blaadjes
en worteltjes, en eierschalen om voedingsstoffen op te nemen en te groeien.
In deze tijd kunnen de larven zich tot 14 keer toe vervellen. Na ongeveer 2-3 weken zijn de
larven ca. 30 mm lang en klaar om zich te verpoppen.
In dit stadium vindt de verandering van de larve in een kever plaats.
In deze tijd neemt ze geen voedsel op en blijft nog ongeveer 2-4 weken in deze toestand.
Ondanks de rustpauze verandert de pop van kleur, ongeveer zoals dat bij de larve gebeurt,
Eerst is ze wit, maar daarna wordt ze langzaam gelig en krijgt in de eindfase donkerbruine
ogen, poten en een patroon van ringen op het achterlijf.
Daarna kruipen er uit de poppen de kevers, die in het begin nog lichtbruin zijn, maar na korte
tijd roodbruin en uiteindelijk helemaal zwart worden. Na enkele uren kunnen de kevers zich al
weer geslachtelijk voortplanten en ze hebben nog ca. drie maanden te leven.

¹ http://www.diebrain.de/nh-mehlie.html
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2.2 Straling
Straling komt op aarde in velerlei vormen voor. Bij mijn experiment gaat het om
elektromagnetische straling. Deze ontstaat door de trilling van elektrische ladingen en
verplaatst zich als elektromagnetisch wisselveld in het vacuüm met de snelheid van het licht.
De trillingen verplaatsen zich in de vorm van golven en wel loodrecht op de
verplaatsingsrichting van het veld. Bij de verplaatsing beïnvloeden het elektrische en het
magnetisch veld elkaar. Ze vormen een vaste eenheid en zijn niet van elkaar te scheiden (zie
afb.1 in de appendix).
Elektromagnetische straling laat zich in verschillende verschijningsvormen waarnemen.
Daarbij is een spectrum te zien, dat loopt van de laagfrequente radiogolven via het voor ons
zichtbare licht tot de hoogfrequente gammastraling (zie afbeelding 2 in de appendix. Hier is
ook de onderzochte WLAN-frequentie afgebeeld).
Bij mijn experiment heb ik gebruik gemaakt van de straling van een WLAN-router, omdat er
volgens bouwbioloog Dirk Herberg bij deze vorm van digitale pulsen het eerst effecten voor
de gezondheid optreden. WLAN werkt evenals de magnetron met een draaggolffrequentie van
2.450 MHz (2.400-2.485 MHz) respectievelijk van 5.500 MHZ (5.470 - 5.725 MHz). De
draaggolffrequentie wordt verdeeld in pulsen. Men kan zich dat voorstellen als een zaklamp,
die aan- en uitgeschakeld wordt. WLAN heeft een pulsfrequentie van 10 Hz. (Zie afbeelding
3 in de appendix).
Elektromagnetische straling is een natuurverschijnsel. De ontwikkeling van het leven op onze
planeet en de hele evolutie worden door een natuurlijke elektromagnetisch straling
doorslaggevend beïnvloed. Cellen, weefsels, organen en organismen functioneren niet alleen
via chemische reacties maar zijn ook door elektromagnetische processen met elkaar
verbonden. Zoals planten en dieren zijn ook wij mensen elektromagnetische levende wezens,
van wie het bioritme aan energetische processen onderworpen is. De bekendste voorbeelden
hiervoor zijn de hartritmesignalen in het ECG (elektro-cardiogram) en de hersensignalen in
het EEG (elektro- encefalogram). Daarom kan men vermoeden dat andere frequenties effecten
op ons organisme hebben.
2.2.1 Meting van de straling
Vermogensdichtheid:
Kelderruimte 1
D-netwerk: 0,3 microwatt/m²
E-netwerk: 0,36 microwatt/m²
WLAN:
3600 microwatt/m²
(continue bestraling)

Kelderruimte 2
D-netwerk: 0,967 microwatt/m²
E-netwerk: 0,42 microwatt/m²
WLAN:
11 microwatt/m
(De maden zijn hier niet helemaal zonder straling,
maar aanzienlijk minder)

Elektrisch veld: (kabels die daar als leidingen voor de gloeilampen in de buurt liggen)
Kelderruimte 1
Kelderruimte 2
47,7 V/m met twee kabels
47,4 V/m
Magnetisch veld:
Kelderruimte 1
0,02 microtesla (20 nanotesla)

Kelderruimte 2
0,04 microtesla (40 nanotesla)

² http://mehlwurm.wordpress.com/metamorphose/
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Uit de metingen is gebleken dat de stralingsdichtheid met betrekking tot het D- en E-netwerk
slechts uiterst weinig afwijkt en voor het resultaat van het experiment niet relevant is.
Enkel en alleen de waarde van de WLAN-router verschilt in zo´n hoge mate, dat die op zijn
uitwerking onderzocht moet worden.
De meetwaarden op het gebied van het elektrische en magnetische veld zijn eveneens bijna
identiek, zodat ook deze het onderzoeksresultaat niet kunnen beïnvloeden.(zie de grafiek 1-5
in de appendix).
2.3 Opbouw van het experiment
Om zinvolle resultaten te verkrijgen heb ik voor een aantal van 200 meelkeverlarven gekozen,
zodat ik bij het vergelijken zowel voor de bestraalde als voor de niet-bestraalde groep een
hoeveelheid van 100 larven had. Daarbij heb ik geprobeerd, zoveel mogelijk even grote larven
uit te zoeken, opdat het verpoppen zich niet over een lange tijdsduur zou afspelen. Allereerst
heb ik de twee groepen van ieder 100 meelkeverlarven zo gesorteerd, dat ze allebei ongeveer
hetzelfde wogen. Daarna heb ik met behulp van bouwbioloog Dirk Herberg in onze
kelderverdieping twee ruimtes uitgezocht, die wat betreft ruimtelijke temperatuur,
vochtigheidsgraad en stralingsintensiteit praktisch gelijk waren. Opdat de meelkeverlarven de
optimale omstandigheden kregen die ze voor hun ontwikkeling nodig hadden, heb ik twee
kleine kasjes ieder met een 25 watt sterke gloeilamp uitgerust. Deze lampen zorgden voor een
doorsneetemperatuur van 23,69 °C in het niet-bestraalde kasje en van 23,62 ° C in het
bestraalde kasje. Om dit regelmatig te kunnen controleren heb ik in ieder kasje een
thermometer gelegd. Bovendien kregen de larven tarwezemelen, havervezels, havervlokken,
hard brood, stukjes wortels, komkommers en slablaadjes als voedsel. Ik heb er op gelet dat
iedere groep steeds precies dezelfde hoeveelheid kreeg. Omdat ik heb gelezen dat de
meelkeverlarven ‘s nachts actief zijn, maar de gloeilamp als warmtebron 24 uur per dag moest
branden, heb ik met karton voor verduistering gezorgd en zo een dag- en nachtritme voor hen
gecreëerd. Tenslotte heb ik de WLAN-router in de ruimte van de tweede groep van het
experiment geïnstalleerd.
2.4 Uitvoering van het experiment
Ongeveer om de zes dagen heb ik het verblijf van de larven gereinigd en het voedsel ververst.
Daarbij was er de mogelijkheid om de larven te wegen, te tellen en de resultaten in een tabel
te noteren. Maar de temperatuur heb ik iedere morgen en avond afgelezen en die ook in een
tabel genoteerd. Daarbij heb ik de verduistering verwijderd of weer aangebracht. Vanaf het
tijdstip van het verpoppen noteerde ik elke twee dagen de poppen en kevers die erbij waren
gekomen, en legde die telkens in eigen potjes. Ik legde alle stadia van de ontwikkeling op
foto’s en op video vast.
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3. Resultaat van het experiment
3.1 Beschrijving van de niet-bestraalde groep in het experiment
Bij deze groep is vast te stellen dat, op 5 in het larvenstadium gestorven exemplaren na, alle
exemplaren overleefd hebben en ook geen uitwendige gebreken vertonen. Van de 100 larven
hebben zich tot 14-03-2011 (dus zes weken) 86 tot poppen ontwikkeld en daarvan 74 tot
kevers. Bij de laatsten valt op dat ze zich rustig gedragen en zich niet al te veel bewegen. Bij
de meelkeverlarven en de poppen is echter niets opvallends vast te stellen geweest. Omdat de
poppen zich (tenminste uiterlijk) in een toestand van rust bevonden, lagen ze toch al de
meeste tijd onbeweeglijk op de zij of op de rug. Meer beweging ontstond bij hen pas in de
eindfase van het verpoppen, waarbij ze met hun achterlijf begonnen te stuiptrekken, om zo de
dunne huid om zich heen te doen barsten. De meelkeverlarven hebben zich, omdat ze in de
nacht actief zijn, in verduisterde toestand meer bewogen dan bij licht. In tegenstelling tot de
kevers kon men bij de larven een continue gulzigheid onderkennen, wat samenhing met het
feit dat ze in deze fase erg snel in gewicht moesten toenemen om zich te kunnen verpoppen.
In het begin lag het doorsneegewicht van de larven bij 55 mg en het verdubbelde zich bijna tot
op de twaalfde dag. (101 mg). Om met dit gewicht nog een keer toe te nemen hadden ze dan
nog maar 5 dagen nodig (155 mg). Daarna nam het gewicht praktisch niet meer toe. Na 3
weken begonnen de beide eerste larven al aan hun verpopping. Na 4 weken hadden reeds 36
larven dit stadium bereikt, na 5 weken 73 en na 6 weken 86. Bij de ontwikkeling tot kever
leek het verloop op dat van de poppen. Hier kwam de eerste kever na 4 weken te voorschijn,
dus zeven dagen na het verpoppen. Daarna verschenen er regelmatig andere kevers na hun
verpoppingstijd van ca. 8,5 dagen. Dat is erg goed af te lezen aan de parallelle curven in
grafiek 1.
3.2 Beschrijving van de bestraalde groep in het experiment
Bij de bestraalde groep hebben slechts 73 exemplaren overleefd. Daarbij heb ik vastgesteld
dat hier niet alleen larven maar ook erg veel kevers gestorven zijn. Of alle poppen het
overleefd hebben, laat zich op dit moment nog niet vaststellen. Van de in totaal 54 kevers zijn
er 22 gestorven. Van de aanvankelijk 100 larven hebben er zich tot 14-03-2011 (dus 6 weken)
75 ontwikkeld tot poppen en daarvan 54 tot kevers. In tegenstelling tot de niet-bestraalde
kevers zijn deze onrustig en bijna altijd in beweging. Maar het meest opvallende is dat deze
kevers voor het grootste gedeelte zijn aangetast. Hun vleugels zijn kapot, uiteengebogen,
helemaal afgescheurd, of ze hebben nog maar een halve vleugel. Van hen hebben er veel nog
maar een paar dagen geleefd. Er was ook een kever bij die weliswaar nog zijn vleugels had,
maar geen lijf meer. De poppen hebben hier hetzelfde gedrag vertoond als die uit de nietbestraalde groep. De larven toonden zich vraatzuchtig, maar waren bovendien beduidend
levendiger en onrustiger. Bij dit experiment kon men bovendien iets bijzonders waarnemen.
Zij kropen meestal rond aan die zijde van het kasje, waar ook de WLAN-router stond. Het
aanvankelijke doorsneegewicht lag bij deze larven ook bij 55 mg, steeg daarna tot de twaalfde
dag naar 98 mg en op de 17de dag was het gewicht 152 mg. Daarbij bleven ze tussen de 12de
dag en de eerste verpopping beduidend onder het gewicht van de niet-bestraalde groep. Ook
hier verpopte de eerste larve zich na drie weken. Na vier weken waren er al 47, na 5 weken 60
en na 6 weken 75. Hierbij valt op dat vanaf de 28ste dag het verpoppings-percentage duidelijk
afneemt. De eerste kever kwam na een kleine 4 weken te voorschijn, dus een dag vóór de
kever in het niet-bestraalde kasje. Daarna verschenen ook hier regelmatig andere kevers, maar
wel met een verpoppingstijd van slechts 6 dagen. Dat veranderde echter na ongeveer de 36ste
dag, toen de verpoppingsduur zich uitbreidde tot 10 dagen. Vanaf dit tijdstip stierven ook
dagelijks kevers, in totaal 41%.
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4. Discussie
4.1 Discussie over de resultaten van het experiment
Wanneer men de resultaten van het experiment bekijkt is duidelijk te zien, dat het sterftecijfer
bij de kevers in het bestraalde kasje heel veel hoger is dan dat in het niet-bestraalde. Uit de
bestraalde poppen zijn de kevers eerder te voorschijn gekropen, maar meestal reeds na ca. 3-6
dagen gestorven, terwijl de niet-bestraalde kevers allemaal overleefd hebben. Een ander teken
dat er op wijst, dat de bestraalde meelkevers in elk geval aan nadeligere condities
onderworpen zijn geweest, is het feit ze bijna allemaal een lichamelijke gebreken vertonen,
die de meelkevers in de andere groep niet hebben. De gebreken en de nerveuze onrust
brachten mij op de gedachte, dat de kevers elkaar wederzijds aanvallen, hetgeen ik dan ook tot
mijn geluk op een later tijdstip kon waarnemen en op video heb vastgelegd. Voordat ik met
het experiment begon, was ik van de veronderstelling uitgegaan dat de niet-bestraalde groep
zich sneller zou ontwikkelen en dat de bestraalde groep in de ontwikkeling op een of andere
manier belemmerd zou worden. Juist het tegenovergestelde was het geval. Maar nu geloof ik
dat de niet-bestraalde groep de nodige tijd nam om zich te ontwikkelen, terwijl de
ontwikkeling van de anderen op het eerste gezicht wel sneller leek te gaan, maar uiteindelijk
eerder leek te worden verkort en afgebroken.
4.2 Kritische beschouwing van het experiment
Bij een terugblik op mijn experiment zijn me nog enkele zaken ingevallen, waarop men bij de
waarnemingen had kunnen letten. Bij voorbeeld het gewicht van de poppen en kevers van de
twee groepen, die men met elkaar zou kunnen vergelijken om te onderzoeken of hier ernstige
verschillen op te merken zijn. Bovendien had men ook de exacte grootte van de meelkevers
kunnen meten om te controleren, of de lengten van de bestraalde kevers verschilden van die
van de niet-bestraalde exemplaren. Ook was het nog mogelijk geweest, het eetgedrag van de
meelkevers preciezer te onderzoeken en vast te stellen of de onrustige bestraalde kevers dan
wel de meer rustige niet-bestraalde kevers meer gegeten hadden en in gewicht waren
toegenomen. Behalve de temperatuur had men ook nog de luchtvochtigheid kunnen meten en
noteren, om te onderzoeken of deze eventueel invloed op de dieren gehad zou hebben. Bij een
ruimer tijdsbestek zou het mogelijk geweest zijn de kevers uitgebreider te observeren, om te
zien of ze zich voortplanten en of de volgende generatie van de bestraalde groep dezelfde
gebreken vertoont als de ouders.
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5. Slotconclusie
Als slotconclusie kan ik zeggen, dat mijn hypothese “WLAN-straling heeft op enigerlei wijze
invloed op de ontwikkeling van de meelkever van larve naar insect” juist is gebleken.
Het overgrote deel van de bestraalde kevers was gebrekkig en meer dan 40 % zelfs dood. Bij
toenemende bestralingsduur nam ook het sterftecijfer toe. Daarom ga ik ervan uit, dat bij een
voortzetting van het experiment dit cijfer nog beduidend hoger uitgevallen zou zijn. In de
groep waarmee de kevers vergeleken werden zijn slechts 5 exemplaren gestorven. Daarna
ontwikkelde de rest zich zonder problemen en ogenschijnlijk volkomen gezond. Om tot
overtuigende en wetenschappelijk eenduidige resultaten te komen, zou men dit experiment
meermalen moeten herhalen en onder laboratoriumomstandigheden met nog nauwkeurigere
meettechniek uitvoeren. Ik denk echter dat het resultaat in elk geval opmerkelijk is en in een
bepaalde richting wijst. Omdat alle dieren van de twee experimentele groepen hetzelfde
voedsel gekregen hebben, aan dezelfde temperaturen zijn blootgesteld en alle overige
onderzochte factoren werkelijk gelijk waren, moet men aannemen, dat de WLAN-straling met
de veranderingen te maken heeft. Beseft men nu hoe wijd verspreid het gebruik van WLAN
ondertussen is voortgeschreden, dan geeft mij dat toch te denken. Straling ziet en voelt men
niet. Het effect ervan op de levende natuur afdoen als een waanidee of verbannen naar de
“esoterische hoek”, dat houd ik na deze resultaten voor aanmatigend.
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8. Appendix
8.1. Foto’s

WLAN-router

Meetantenne

11

Apparaat voor het meten van elektrische velden

Apparaat voor het meten van magnetische velden

Meelkeverlarven in kelderruimte 2
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Meelkeverlarven in kelderruimte 1

Poppen in verschillende ontwikkelingsstadia
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Kevers in verschillende ontwikkelingsstadia

Pas geboren meelkever

Gezonde meelkevers uit kelderruimte 2 (niet bestraald)
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Beschadigde meelkevers uit kelderruimte 1 (bestraald)
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Dode meelkevers uit kelderruimte 1 (bestraald)

Meelkever zonder lijf uit kelderruimte 1 (bestraald)
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Lichaamsdeel
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8.2. Afbeeldingen bij de straling
Afb. 1: Elektromagnetische golf

Bron: www.fe-lexikon.info/lexikon-e.htm
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Afb. 2: Elektromagnetisch spectrum

Bron: Fa. Rigips Climafit Protekto
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8.3. Grafieken bij de straling
Grafiek 1: Elektromagnetisch spectrum 300 MHz tot 3000 MHz vóór installatie van de
WLAN-router.
Alle meetbare signaalvormen liggen in het bereik van de achtergrondruis van het
meetapparaat.

Grafiek 2: GSM 900/D-Netz in de kelder
De meetbare signalen zijn slechts weinig groter dan de achtergrondruis.
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Grafiek 3: GSM 1800/E-Netz
De blauwe lijn toont de organisatiekanalen bij de meting op de eerste verdieping. De
zwarte lijn toont de totale emissie in de kelder. Dit signaal ligt nauwelijks boven de
achtergrondruis.

Grafiek 4: Channelpowermeting van het WLAN signaal in de bestraalde kelder: 82,58 dbµV.
Bij de berekening van de totale belasting moeten correctiefactoren voor de antennedemping en
antenne in aanmerking worden genomen. Bij het meerekenen van de dempingsfactoren komen
we op een belasting op de blootgestelde maden van 3626 µW/m² .
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Grafiek 5: Channelpowermeting van het WLAN signaal in de onbestraalde kelder 57,60dbµV.
Als we de dempingsfactoren in aanmerking nemen levert dit een belasting voor de blootgestelde
maden op van 11,65 µW/m².
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8.4. Diagrammen:
1. Ontwikkeling van de poppen en kevers in kelderruimte 2

2. Ontwikkeling van de poppen en kevers in kelderruimte 1 (bestraalde ruimte):
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3. Ontwikkeling van de poppen en kevers in vergelijking:

4. Aantal dieren in vergelijking

24

5. Doorsneegewicht van de dieren in vergelijking
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