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Conclusies en aanbevelingen 
 
Radiofrequente straling kan bij een voldoende hoog niveau nadelig zijn voor de 
gezondheid, vooral door de nadelige effecten tengevolge van een verhoging van de 
lichaamstemperatuur. Er is internationaal overeenstemming dat voor straling met de bij 
Jirnsum uitgezonden frequenties een sterkte van meer dan ca. 30 V/m schadelijk is 
voor de gezondheid. Het Nederlandse overheidsbeleid is hierop afgestemd. 
Het maximaal berekende stralingsniveau bij de dichtstbijzijnde woning bij de zender 
Jirnsum bedraagt, na de geplande uitbreiding van de tv-zender, minder dan 20 V/m, 
dus minder dan tweederde van de maximaal toelaatbare waarde. Het feitelijke niveau 
zal lager zijn omdat nabije woningen beneden de hoofdbundel liggen. Het is aan te 
bevelen dit door meting te controleren. 
De zendmast zal na de geplande uitbreiding voldoen aan de normen die de overheid 
hiervoor hanteert. 
 
Er is geen bewijs dat radiofrequente straling kanker kan veroorzaken, hoewel een 
absoluut bewijs van het tegendeel ook niet is geleverd -en niet geleverd kan worden. In 
enkele onderzoeken is er nabij zenders een extra voorkomen van (sommige vormen 
van) kanker geconstateerd waarvoor geen verklaring kan worden gegeven. 
Neemt men de meest ongunstige onderzoeksresultaten, nl. die waar, om wat voor 
reden dan ook, bij een zender meer gevallen van leukemie werden gevonden dan werd 
verwacht, dan kan op basis daarvan een schatting worden gemaakt van de mogelijk 
meest pessimistische gevolgen: per 10 000 omwonenden is dat bij kinderen een extra 
leukemiegeval per 800 jaar, bij volwassenen een per 25000 jaar.  
 
Storingen aan elektr(on)ische apparatuur bij omwonenden tengevolge van de geplande 
uitbreiding van de zendmast kunnen niet worden uitgesloten, hoewel er niet veel 
hoeven worden verwacht. Het is aan te bevelen hierover goede voorlichting te geven 
en klachten over storingen eerlijk en onpartijdig te behandelen. 
 
Het is aan te bevelen om, overeenkomstig het Stralenbeschermingsbeleid, het 
ALARA-principe toe te passen, waarbij de stralingsbelasting zo laag wordt gehouden 
als redelijkerwijs mogelijk is (As Low As Reasonably Allowable). Dat wil zeggen dat 
een afweging moet worden gemaakt tussen mogelijke maatregelen ter verlaging van de 
stralingsbelasting en de kosten daarvan; óók als de belasting beneden de maximaal 
toelaatbare waarde valt. 
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Voorwoord 
 
Nog begin dit jaar (1997) is door de Gezondheidsraad1 een overzicht gemaakt van wat 
er aan onderzoek is gedaan naar de gezondheidseffecten van radiofrequente straling. 
Nog uitvoeriger informatie in artikelen en boeken is ruim voorhanden 2. Zelfs sinds het 
recente rapport van de Gezondheidsraad is er nieuw onderzoek gepubliceerd. Het 
onderstaande is niet bedoeld om die literatuur te herhalen, maar hooguit het 
belangrijke eruit samen te vatten met extra aandacht voor de nieuwe 
bevolkingsonderzoeken en de betekenis daarvan voor de situatie in Jirnsum. Daarbij 
wordt ook aandacht besteed aan de aard van de straling, en aan de storingen die het 
kan veroorzaken.  
De kleine cijfers in deze tekst (zoals 2) verwijzen naar noten met toelichting aan het 
einde van de tekst. 
 
 
Inleiding 
 
Dankzij de enorme hoeveelheid kennis van elektromagnetische straling, waarvan 
radio- en tv-straling deel uitmaken, kan het aardoppervlak worden afgezocht door 
satellieten, worden vliegtuigen zichtbaar gemaakt met (en weer ‘onzichtbaar’ voor) 
radar, kan men over de hele wereld bellen met een telefoontje waar niet eens een draad 
aan zit, en worden tumoren effectiever verwijderd. Juist op basis van die enorme 
hoeveelheid kennis is het nauwelijks voorstelbaar dat deze straling, in geringe sterkte, 
schade aan de gezondheid kan toebrengen in de vorm van kanker. Wel kan deze 
straling, bij voldoende sterkte, schadelijk zijn doordat het opwarming veroorzaakt, en 
dat kan weer andere nadelige effecten veroorzaken. Maar kanker ? Omgekeerd kan de 
vraag of het uitgesloten is dat je er kanker van kunt krijgen, niet definitief worden 
beantwoord: misschien is er iets nieuws aan de hand dat nu nog niet bekend is, 
misschien komt het maar bij één op de miljoen mensen voor en moeten er (veel) meer 
mensen onderzocht worden ? Er is weliswaar geen overtuigende reden om dit te 
denken, en er is ook niet bekend hoe die kanker dan zou kunnen ontstaan, maar de 
ware wetenschapper zal niet beweren dat het onmogelijk is. Er is immers zoveel niet 
met volstrekte zekerheid bekend: zou het kwaad kunnen om elke dag een kilo 
bloemkool te eten, of om nooit meer in de zon te komen ? Soms is er naar dat soort 
dingen wel onderzoek gedaan en blijkt er, bijvoorbeeld, een samenhang tussen het eten 
van één koekje per dag en hartziekten, of tussen het drinken van een glas volle melk 
per dag en longkanker. Toch neemt men daarbij niet meteen aan dat het een dan ook 
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het gevolg is van het ander, als niet duidelijk is hoe het een dan met het ander te maken 
kan hebben. Behalve het constateren van een samenhang is er ook een verklaring 
nodig om die samenhang te kunnen begrijpen.  
Zo’n verklaring ontbreekt bij het verband tussen kanker en radiofrequente straling: 
radiofrequente straling kàn naar de huidige inzichten helemaal geen kanker 
veroorzaken. Maar ook een duidelijke samenhang tussen de nabijheid van een zender 
en het optreden van gezondheidsrisico’s ontbreekt: weliswaar is er in het ene 
onderzoek een verband geconstateerd, maar in een ander onderzoek wordt dat juist niet 
gevonden of wordt er iets anders gevonden. Welk onderzoek moeten we dan geloven ? 
Deze vragen moeten aan de orde komen als er serieus op de mogelijke effecten van 
straling wordt ingegaan. 
 
 
Wat is radio/tv-straling ? 
 
De straling uitgezonden door radio- en televisiezenders wordt gezamenlijk aangeduid 
als radiofrequente straling (voor het gemak hier ook wel afgekort tot ´radiostraling´). 
Ook de straling van magnetrons, radar en mobiele telefonie wordt daar wel bij 
inbegrepen.  
Een belangrijk kenmerk van radiofrequente straling is de frequentie ervan. Radio- en 
televisiezenders zenden straling uit met frequenties van ongeveer 0,003 tot 3000 MHz 
 (= 3 kHz tot 3 GHz)1. Dit hele frequentiegebied wordt wel, naar oplopende frequentie, 
 ingedeeld in lange golf, middengolf en korte golf (LG, MG en KG) en daarboven de 
tv- en FM-gebieden VHF en UHF. Lagere frequenties dan 3 kHz komen nog voor bij 
de draadtelefonie, terwijl bij de draadloze (mobiele) telefonie  juist de hoogste 
frequenties gebruikt worden. 
De radiozenders bij Jirnsum zenden uit bij 88,6, 93,2 en 100,4 MHz, de tv-zender bij 
527,25 Mhz.  
 
In het algemeen neemt het bereik van een zender af bij toenemende frequentie. De 
middengolf wordt daarom gebruikt als heel Nederland moet worden bereikt, met een 
FM-zender kan men maar ongeveer een provincie bestrijken.  
 
Radiofrequente straling lijkt in een aantal opzichten veel op licht; het zijn dan ook 
allebei vormen van elektromagnetische straling. Bijvoorbeeld: net als licht door 
spiegelende voorwerpen wordt gereflekteerd kan radiofrequente straling gereflekteerd 
worden door metalen voorwerpen. En net als licht wordt geabsorbeerd door gekleurde 
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en donkere voorwerpen kan radiostraling worden geabsorbeerd door stoffen die 
elektriciteit min of meer goed geleiden zoals veel vochtige stoffen. Tenslotte kan 
radiostraling ook, net als licht door glas of water, gewoon door een stof hééngaan, 
namelijk als die stof electriciteit niet geleidt zoals het geval is bij isolerende stoffen als 
plastics, leer en droog (!) hout of steen.  
 
Men kan zich dus een radio- of tv-zender voorstellen als een sterke lamp en in het 
‘licht’ van die lamp zullen metalen voorwerpen oplichten, geleidende voorwerpen 
zachter gloeien en niet-geleidende voorwerpen doorzichtig zijn. Dit alles natuurlijk des 
te minder naarmate de zender verder weg staat. We beschikken echter niet over radio-
ogen en zullen dit dus niet echt kunnen zien. 
 
Een belangrijk verschil tussen radiostraling en licht is dat radiostraling veel minder 
energie bevat dan licht. Daardoor is het effect ervan ook minder groot of anders. Als 
een aantal bekende soorten straling worden gerangschikt naar hun hoeveelheid 
energie, dan ontstaat het rijtje hieronder. 
 

 Soorten (elektromagnetische) straling  
 

hogere frequenties                                                             lagere frequenties 
                                                                                                                  

energie-rijk                                                                                        energie-arm  
 

gamma - röntgen - UV - licht - infrarood - mobiele telefonie - magnetron - tv - radio   
                                                                                                                  /              \ 

|                                                                       /              \ 
                        |                                                          UHF  VHF  KG  MG  LG 
  (weefsel-) | 
         beschadigend |  niet-beschadigend 
  
 
 
 
 
Gamma- en röntgenstraling, aan de linkerkant van het rijtje, zijn in staat om directe 
beschadigingen in het lichaam te veroorzaken, o.a. doordat ze bindingen in het DNA 
kunnen verbreken. Dat verklaart waarom daardoor kanker kan ontstaan. UV-straling is 
daar ten dele ook nog toe in staat (huidkanker), maar dringt niet meer diep in het 
lichaam door. De soorten straling die in bovenstaand rijtje rechts van UV staan hebben 
niet het vermogen directe beschadigingen in lichaamsweefsels te veroorzaken, omdat 
ze te weinig energie bezitten.4 
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Effecten van radio/tv-straling op de gezondheid 
 
Radiofrequente straling kan op twee manieren effect hebben: het kan elektrische 
stromen opwekken en het kan omgezet worden in warmte. 

Het opwekken van elektrische stromen is onverbrekelijk gekoppeld aan 
elektromagnetische straling: deze straling kan men opvatten als passerende elektrische 
golven waarin elektrische deeltjes mee kabbelen. Het menselijk lichaam bestaat voor 
een belangrijk deel uit weefsel waarin die electrische deeltjes tamelijk los zitten en dat 
is de reden waarom het lichaam electriciteit tamelijk goed geleidt. Daardoor kunnen 
door radiofrequente straling in het lichaam vrij makkelijk stromen worden opgewekt. 
Dat is op zichzelf niet schadelijk, want er komen van nature allerlei electrische 
stroompjes voor in het lichaam. Door de celwanden heen stroomt bijvoorbeeld 
electrische lading, en de signalen langs de zenuwbanen zijn zelf ook electrische 
signalen. Die electrische signalen kan men zelfs buiten op het lichaam meten, zoals bij 
een EEG of ECG. Als de door de straling opgewekte stromen voldoende klein zijn dan 
hebben ze geen aantoonbaar effect op de gezondheid. Als ze echter te groot worden 
kunnen ze de natuurlijke elektrische stromen in het lichaam verstoren en nadelig voor 
de gezondheid worden. Bij hogere frequenties neemt het belang hiervan af, en wordt 
verwarming van groter belang. 

De verwarming die veroorzaakt wordt door radiostraling is in feite een gevolg 
van de opgewekte stromen: die stromen ondervinden weerstand of wrijving in het 
weefsel en daarbij worden ze omgezet in warmte. Door de verwarming gaat de 
lichaamstemperatuur omhoog. Zolang die verhoging klein is in vergelijking met 
natuurlijke variaties in het gezonde lichaam zijn ze onschadelijk. Een te sterke 
verhoging is echter niet gezond en kan zelfs gevaarlijk zijn. Bij radiofrequente straling 
is deze opwarming het belangrijkste effect. 
De opwarming is niet voor iedereen hetzelfde en hangt ook nog af van de richting van 
de straling. Het effect is het grootst als de straling een golflengte heeft die 
overeenkomt met de afmetingen van het lichaam. Bij kinderen, die kleiner zijn, is dat 
dus bij wat kleinere golflengte (hogere frequentie) dan bij volwassenen. 
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Beide effecten, het opwekken van stroompjes en opwarming, kunnen mogelijk weer 
tot andere verschijnselen leiden: de verwarming kan bijvoorbeeld tot oogtroebeling 
leiden, de stroomopwekking tot verstoring van het zenuwstelsel. Een aantal van deze 
verschijnselen, die dus een indirect gevolg zijn van radiostraling, zijn bij onderzoek in 
het laboratorium waargenomen. Dat betreft dan onderzoeken bij mensen en (vooral) 
dieren. Naast de al genoemde oogtroebeling en verstoring van het zenuwstelsel zijn dat 
geboorte-afwijkingen, onvruchtbaarheid, en effecten op hart- en bloedvaten, op het 
afweersysteem en op het hormoonstelsel. Deze effecten treden echter pas op bij een zo 
sterke straling dat die toch al een te grote temperatuursverhoging veroorzaakt. Dat 
betekent dat als de hoeveelheid straling veilig is met betrekking tot opwarming, de 
andere nadelige effecten niet zullen optreden.  
 
Behalve laboratoriumonderzoek zijn er ook onderzoeken gedaan onder groepen 
werknemers en onder delen van de bevolking. Daarbij zijn soms effecten gevonden 
zoals hierboven beschreven, maar meestal wordt er geen verschil gevonden tussen een 
blootgestelde groep en een niet-blootgestelde controlegroep. Ook hier lijkt dus nog 
steeds de grenswaarde die gebaseerd is op opwarming een veilige grens te zijn. 
 
 
Kun je van radiostraling kanker krijgen ?  
 
Een kwestie die vooral in de laatste jaren de aandacht heeft getrokken is de vraag of in 
de omgeving van een zender meer kanker zou kunnen voorkomen als gevolg van de 
straling. In enkele gevallen zijn inderdaad nabij zenders meer gevallen van kanker 
aangetroffen, maar de resultaten spreken elkaar tegen, zodat het goed mogelijk is dat er 
geheel andere oorzaken een rol hebben gespeeld. Er zijn dus wel gevallen waarbij is 
geconstateerd dat er méér gevallen van (sommige soorten van) kanker bij zenders 
voorkomen, maar het is in geen enkel opzicht bewezen dat dat door die zenders zou 
komen. Bij onderzoek in het laboratorium is het praktisch niet mogelijk om te 
onderzoeken wat het effect is van straling op de lange duur (vele jaren) op mensen in 
hun gewone leefomgeving. Omdat het mogelijk is dat sommige gevolgen, zoals 
kanker, pas na jaren optreden, worden er daarom onderzoeken onder de bevolking 
gehouden waarbij over lange perioden wordt gekeken. Daarbij wordt vaak juist naar 
kanker gekeken omdat daarvan in het algemeen goede registraties bestaan waaruit (via 
postcode) ook blijkt waar de personen met kanker woonden. Op grond van 
bevolkingsgegevens van het onderzochte gebied en van wat bekend is over het 
algemene (landelijke) voorkomen van kanker wordt dan berekend hoeveel gevallen 
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van kanker, of van bepaalde soorten van kanker, er verwacht kunnen worden in het 
onderzochte gebied. Komen er nu meer kankers voor dan verwacht, dan is er een 
vergroot risico, bij minder kankers dan verwacht is het risico kennelijk verlaagd. Of 
een risico verhoogd of verlaagd is, hangt dus niet alleen af van het aantal gevallen van 
kanker dat in het gebied van onderzoek werkelijk is geconstateerd, maar ook van het 
aantal gevallen dat men er verwachtte. Dat verwachte aantal kan niet met zekerheid 
worden berekend, en daar schuilt een belangrijke onzekerheid bij dit soort 
bevolkingsonderzoek. Bijvoorbeeld: het is nodig de bevolkingssamenstelling goed te 
kennen omdat in een oudere bevolking meer kanker wordt verwacht (met het ouder 
worden neemt namelijk de kans op kanker toe). Maar ook blijkt dat voorlopig nog 
onbegrepen factoren een rol spelen: bij meer welgestelden blijkt leukemie meer voor te 
komen, net als in gemeenschappen buiten stedelijke gebieden.  
Hieronder worden de drie meest recente van dit soort bevolkingsonderzoeken 
behandeld.5 Daarvóór zijn er nog twee andere onderzoeken gedaan (op Hawaii), die 
echter minder goed waren opgezet. 
 
TV- en radio-zendmasten bij Sydney 
Ten noorden van Sydney (Australië) staan drie zendmasten voor tv (met 
zendfrequenties van 63 tot 533 MHz en een zendvermogen van 770 kW) en radio (93 - 
106 MHz, 130 kW). In plaatsen in een gebied met een straal van 8 km rond de 
zendmasten wonen ruim een half miljoen mensen. In het onderzoek werd het aantal 
gevallen van kanker nabij de zenders (op minder dan 4 km afstand) vergeleken met het 
aantal verderop (4 - 8 km) over een periode van 18 jaar. In het nabije gebied werd bij 
kinderen (0 - 14 jaar) een hoger aantal leukemiegevallen gevonden dan verwacht: 33 
tegenover 19. Bij volwassenen werd geen verhoging gevonden. In totaal werden er in 
het hele gebied 1206 gevallen van leukemie geconstateerd. Er werd ook geen 
verhoging gevonden van het aantal hersentumoren (met leukemie is dit bij kinderen de 
meest voorkomende vorm van kanker). 
De onderzoekers vermeldden dat er in het gebied nabij de zender veel meer verkeer 
voorkwam; hoewel de vervuiling daarvan ook leukemie kan veroorzaken, verwachtten 
ze toch niet dat dit dan alle extra leukemiegevallen zou kunnen verklaren. 
 
De Sutton Coldfield zender in Engeland  
In Sutton Coldfield staat een grote radio- en tv-zendmast met een totaal vermogen van 
4750 kW (EIRP)8. Binnen een straal van 10 km van de zender, het onderzoeksgebied, 
wonen ruim 400 000 mensen. Ook in dit onderzoek wordt een gebied nabij de zender 
vergeleken met een gebied daarbuiten, maar het nabije gebied is nu binnen 2 km van 
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de zender. Over het hele gebied werden over een periode van 12 jaar bij kinderen 97 
gevallen van leukemie geconstateerd, terwijl er meer (106) konden worden verwacht.  
In het nabije gebied werden 2 gevallen geconstateerd, en 1 verwacht; de kans dat dit 
puurtoeval is, is erg groot.Bij volwassenen vond men een toename van het aantal 
leukemie-gevallen: in het nabije gebied werden 13 gevallen verwacht, maar 23 
aangetroffen, terwijl over het hele gebied het aantal gevallen (304) goed overeen 
kwam met de verwachting (302). Bovendien werd bij nader onderzoek een tendens 
gevonden: het aantal extra gevallen van leukemie daalde met toenemende afstand tot 
de zender. Wel vermeldden de onderzoekers dat er in de West Midlands, waar het 
onderzoeksgebied ligt, in vergelijking met heel het land weinig leukemie voorkomt: de 
afname van het aantal gevallen met de afstand tot de zender komt dus voor een deel 
doordat in het gebied erom heen het risico ongewoon laag ligt. 
Tenslotte constateerden de onderzoekers ook bij huidmelanoom en blaaskanker de 
trend dat het minder voorkwam met toenemende afstand van de zender. Maar over het 
hele gebied genomen werd bij deze vormen van kanker geen verhoogd risico 
geconstateerd. 
 
Alle grote zenders in Groot Brittanië 
Het onderzoek waarin bij de Sutton Coldfield zender een verhoogd risico op leukemie 
voor volwassenen werd gevonden (zie hierboven), werd uitgebreid tot alle grote radio- 
en tv-zenders in Groot Brittanië. Dat zijn er 20, elk met een vermogen (EIRP)8 van 250 
kW per radiozender en tenminste 500 kW voor de tv. Uit de gegevens blijkt dat er 
ruim 4 miljoen mensen binnen 10 km van deze zenders wonen. Binnen dit deel van de 
Britse bevolking werden bij volwassen 3194 gevallen van leukemie verwacht en 3305 
geconstateerd, en bij kinderen 327 verwacht en 317 gekonstateerd. In de gebieden 
nabij de zenders, dus binnen 2 km afstand, werden bij volwassenen 82 gevallen 
verwacht, en 79 geconstateerd. Bij kinderen was dat resp. 9 en 10.  
Er werd dus, in tegenstelling tot bij Sutton Coldfield, geen verhoogd risico nabij de 
zenders geconstateerd, en de conclusie is dat de situatie bij Sutton Coldfield kennelijk 
afwijkend is. Wat daarvoor de oorzaak is, blijft voorlopig duister. 
 
Uit de onderzoeken blijken dus nogal verschillende resultaten. Het onderzoek in 
Sydney wijst op meer kinderleukemie bij de zenders, terwijl dat bij Sutton Coldfield 
niet werd gevonden, maar wel meer leukemie bij volwassenen. Als dat laatste 
onderzoek nog eens wordt overgedaan voor alle grote Britse zenders, blijkt er ook bij 
volwassenen geen extra leukemie op te treden. Voorzover er bij andere vormen van 
kanker (hersentumor, huidmelanoom, blaaskanker) afwijkingen worden gevonden van 
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het gemiddelde voorkomen, blijken de resultaten ook  niet overeen  te stemmen.  
Volgens een kommentaar bij het Australische onderzoek verschillen de oorzaken van 
leukemieën bij volwassenen veel van die bij kinderen, en dat geldt ook voor de 
verschillende soorten leukemie. Dat er in het ene geval alleen leukemie bij kinderen 
wordt gevonden en daarna alleen bij volwassenen is dus niet 'ongeveer hetzelfde', maar 
wijst eerder juist op andere oorzaken.  
Op basis van deze onderzoeken kan niet volstrekt worden uitgesloten dat de zenders 
een effect op de omwonenden kunnen hebben. Maar dat is dan wel zo grillig dat de 
onderzoeken telkens wat verschillends opleveren. Een bewijs voor het veroorzaken 
van effecten op de gezondheid, en dan met name een vorm van kanker, is dus zeker 
niet geleverd. Een groot probleem bij verder onderzoek is dat niet duidelijk is waarom 
de straling überhaupt kanker zou veroorzaken, zodat ook niet duidelijk is hoe dit beter 
onderzocht zou moeten worden. 
In een 'worst case' scenario zouden we kunnen uitgaan van de meest ongunstige 
onderzoeksresultaten. Voor kinderleukemie (dat alleen bij Sydney werd geconstateerd) 
is dat de bevinding dat er bij de 135 000 mensen nabij de zender met een totaal 
vermogen van 900 kW 14 extra gevallen in 18 jaar werden gekonstateerd. Per 
tienduizend mensen en per 20 kW (= gepland vermogen Jirnsum) en per jaar is dat 
0,0013 extra gevallen,6 ofwel: op een bevolking van 10 000 één extra geval van 
kinderleukemie per 800 jaar. 
Op dezelfde wijze kan men voor extra leukemie bij volwassenen (dat alleen bij Sutton 
Coldfield werd geconstateerd) berekenen dat er rond Jirnsum per 10 000 inwoners en 
per jaar 0,00004 extra gevallen optreden, dat is één extra geval per 25000 jaar.  
Natuurlijk zijn deze getallen slechts indicaties: ze zijn alleen bedoeld om aan te geven 
aan wat voor aantallen we ongeveer kunnen denken als het toch waar zou zijn dat je 
kanker zou krijgen van radiofrequente straling.   
 
 
 
Normen voor de gezondheid 
 
Omdat (sterke) radiostraling een nadelig effect kan hebben zijn er normen nodig om 
die nadelige effecten te voorkomen. Die normen zijn gebaseerd op de gevolgen van 
opwarming: volgens medici is een temperatuurverhoging van het lichaam van meer 
dan een graad Celsius ongewenst. Deze verhoging is te vergelijken met de opwarming 
die ontstaat als men elke twee minuten een kop hete thee drinkt.  
Om rekening te houden met verschillen tussen mensen, verschillende invalsrichtingen 
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van de straling, en een opwarming die plaatselijk wat sterker kan zijn dan gemiddeld 
wordt als veilige grens een veel lagere waarde aangehouden dan de medisch 
toelaatbare grens. In het gebied van 10 tot 400 MHz geldt daarom voor de 
stralingsterkte zelf een maximum toelaatbare waarde van 28 V/m (= Volt per meter: de 
eenheid waarin de stralingssterkte wordt uitgedrukt). Bij deze hoeveelheid straling 
wordt in het lichaam een warmte opgewekt die gelijk is aan ongeveer één kopje hete 
thee per twee uur. Bij hogere frequenties is de toelaatbare waarde wat hoger, omdat het 
effect ervan minder is: bij de zendfrequentie van 527 MHz is de grenswaarde 33,4 
V/m. Deze grenswaarden worden door gezaghebbende internationale organisaties als 
de Internationale Stralings-beschermings Vereniging IRPA en de 
Wereldgezondheidsorganisatie WHO als veilige grenswaarden gezien. Ook de 
Gezondheidsraad acht deze waarden juist en bruikbaar als grenswaarden voor de 
bevolking, inclusief de mogelijk kwetsbaarder groepen daarin (zoals kinderen of 
zieken).  
 
De Nederlandse overheid heeft in de in 1990 uitgegeven “Richtlijn voor radiofrequente 
straling bij zendinrichtingen” (Staatstoezicht op de Volksgezondheid, Ministerie 
VROM)  vrijwel dezelfde grenswaarden opgegeven, nl. 27,5 V/m voor frequenties van 
10 tot 400 MHz en  31,6 V/m bij 527 Mhz. Deze grenswaarden worden in de praktijk 
in Nederland aangehouden.  
 
 
De stralingsterkte rond de zendmast Jirnsum 
 
De geplande zender voor regionale tv-uitzendingen te Jirnsum heeft een 
zendvermogen van 10 kW, waarmee vooral in horizontale richting wordt uitgezonden. 
De zender moet immers ontvangers in de provincie bereiken en hoeft dus niet omhoog 
en nauwelijks omlaag7 te stralen. De hoeveelheid straling in de hoofdbundel of 
zendrichting (d.w.z. horizontaal) is daardoor groter als de hoeveelheid waar de 
omwonenden mee te maken hebben. De hoeveelheid in de zendrichting wordt 
berekend uit het ‘effectieve isotroop uitgestraalde vermogen’ EIRP 8, dat voor de 
nieuwe zender 150 kW bedraagt. Dit EIRP-vermogen is slechts een rekengrootheid en 
geen werkelijk uitgestraald vermogen: het geeft aan wat het uitgestraalde vermogen 
zou zijn als in alle richtingen evenveel zou worden uitgestraald als in de zend- of 
hoofdrichting. Men kan er dus voor elke richting de hoeveelheid straling mee 
berekenen die er maximaal kan optreden. 
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Het vermogen van de zenders is als volgt opgebouwd: 9 

 
       zendfrequentie      zendvermogen 

radiozenders         88,6   Mhz 3    kW  (15 kW EIRP) 
               93,2   MHz 1,5 kW  (  2 kW EIRP) 

100,4   MHz 5    kW  (50 kW EIRP) 
tv-zender 527,25 MHz nu:           1 kW  ( 15 kW EIRP) 

gepland: 10 kW  (150 kW EIRP) 
 
Het totale zendervermogen is nu  15+2+50+15 = 82 kW EIRP. In de nieuwe situatie, 
waarbij de tv-zender tienmaal zo sterk is gedacht, is de  totale sterkte 15 + 2 + 50 + 
150 = 217 kW EIRP. 
In de afbeelding op de volgende bladzijde is de stralingssterkte gegeven in de oude en 
geplande situatie (van de tv- èn de radiozenders)10. De feitelijke sterkte voor de direct 
omwonenden is in beide situaties lager, omdat ze niet in de hoofdbundel zitten, maar 
eronder. Toch wordt de maximale sterkte, dus die in de hoofdbundel, als maatgevend 
genomen voor de stralingsbescherming. 
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Zoals blijkt is de veldsterkte (dat is de ‘stralingssterkte’) aan de voet van de mast 
minder dan ca. 22 V/m, en bij de dichtstbijzijnde woning minder dan ca. 18 V/m. Dat 
is minder dan 60 % van de maximaal toelaatbare grenswaarde, die is aangegeven als 
een ‘plafond’ van 30,3 V/m waar de veldsterkte niet boven mag komen. Deze 30,3 
V/m geldt voor de  bij deze zender voorkomende samenstelling van frequenties.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Natuurkundewinkel RuG Effecten zendmast Jirnsum  
 
 
 

 
 βλζ. 14 

 
Storingen 
 
Ook als de stralingssterkte zo laag is dat het voor de gezondheid geen gevolgen zal 
hebben, kan deze wel storingen veroorzaken op (elektrische) apparatuur. Naar de 
ervaring van de Rijksdienst voor Radiocommunicatie zullen waarschijnlijk alleen 
breedband antenneversterkers klachten kunnen geven. Het optreden van klachten bij 
andere apparatuur, zoals telefoons, computers of computer-besturingen, kan echter niet 
volledig worden uitgesloten.  
Technisch zijn deze klachten betrekkelijk eenvoudig te verhelpen, maar de voorwaarde 
voor een goede klachtenafhandeling is dat deze eerlijk en onpartijdig worden 
afgehandeld. Het is voor de omwonenden van belang dat zij daarover goede 
voorlichting krijgen (o.a. met betrekking tot de aanschaf en aansluiting van nieuwe 
apparatuur). 
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Noten (toelichting) 
 
 
                                                 
1. “Radiofrequente elektromagnetische velden (300 Hz – 300 GHz)”, Gezondheidsraad 

rapport nr. 97/01 (Rijswijk), januari 1997 
 
2. Zie bijvoorbeeld het medische handboek “Radio-Frequency and ELF Electromagnetic 

Energies – A Handbook for health professionals”, R.T. Hitchcock en R.M. Patterson 
(Van Nostrand Reinhold) 1995 

 
3. kHz = kilohertz; MHz = megahertz; GHz = gigahertz 
 
4. De hier bedoelde beschadigingen zijn (nadelige) ionisaties, waarbij bindingen op 

moleculair niveau worden verbroken. Straling die daartoe in staat is wordt ook wel 
ioniserende straling (‘radioactieve straling’) genoemd. Elektromagnetische straling 
met lagere frequenties zoals infrarood en radiofrequente straling kan geen ionisaties 
veroorzaken en wordt daarom ook wel niet-ioniserende straling genoemd. 

 
5. De drie onderzoeken zijn gepubliceerd in de volgende drie artikelen: 
 “Cancer Incidence and mortality and proximity to TV towers”, B. Hocking, 

I.R.Gordon, H.L. Grain en G.E. Hatfield, Medical Journal of Australia Vol.165, 2-16 
dec. 1996 pp.601-605  (het in de tekst genoemde commentaar hierop is: “Cancer and 
TV towers: association but not causation”, R.A. Cartwright, Medical Journal of 
Australia Vol.165 (2-16 dec.1996) pp. 599-600) 

 
6. Namelijk:   14.(10000/135000) . (1/18) . (20/900) = 0,0013.   Hierbij zijn de volgende 

aannames gedaan:   1) de bevolkingssamenstellingen komen overeen en hun 
gevoeligheid is hetzelfde;  2) het verschil in zendfrequentie speelt geen rol;  3) het 
effect is evenredig met de hoeveelheid straling. De eerste aanname is te controleren, 
maar zal in deze grootte-orde-schatting geen grote rol spelen. Beide laatste aannames 
lijken in eerste instantie voor de hand liggend, maar in feite is het geheel onbekend 
welke stralingseigenschappen van belang zouden zijn voor het hier veronderstelde 
effect (leukemie). Bij de berekeningen op basis van de ‘Sydney-resultaten’ is het 
zendvermogen gebruikt, bij ‘Sutton Coldfield’ het EIRP-vermogen. 

 
7. Omlaag hoeft nauwelijks omdat de ontvangers die daar bereikt moeten worden 

dichtbij zitten en  daar de straling toch al gauw voldoende is.  
 
8. EIRP = Effective Isotropic Radiated Power (effectief isotroop uitgestraald vermogen); 

 het vermogen van een (fictieve) zender die in alle richtingen evenveel uitstraalt als de 
 werkelijke zender in zijn hoofdrichting 
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9. De gegevens over de zendersterkten komen uit een faxbericht van NOZEMA aan de 
Gemeente Boarnsterhim dd. 22-7-1997 (een eerdere telefonische opgave aan de 
Natuurkundewinkel week hier iets van af). Aangenomen is dat de bestaande tv-zender 
een tienmaal kleinere EIRP heeft als de nieuw geplande. 

10. De berekening van de veldsterkten is overeenkomstig de “Richtlijn voor 
radiofrequente straling bij zendinrichtingen” van het Staatstoezicht op de 
Volksgezondheid. 
De afzonderlijke zenders zitten op hoogtes varierend van ca. 90 tot ruim 140 meter. 
Voor de afstanden tussen een zender en de bewoners is gerekend met de (schuine) 
afstand van de onderkant van een zender tot een punt op 5 meter hoogte 
(=verdiepinghoogte) op de gegeven afstand (horizontale as van grafiek) tot de voet 
van de mast. 

11. De grenswaarde van 30,3 V/m is berekend als gewogen gemiddelde van de 
grenswaarde geldig voor de radiozenders (27,5 V/m) en die voor de tv-zender (31,6 
V/m), waarbij het zendvermogen als weegfactor is gebruikt. Dit leidt in feite tot 
hetzelfde resultaat als de in de “Richtlijn voor radiofrequente straling bij 
zendinrichtingen” gegeven procedure. 


