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 Foto voorzijde: zonsondergang Broek & Simontjespolder, Leiden (bron onbekend) 

Ecocide is vernietiging van de Aarde door het toebrengen van schade aan natuur en ecosystemen 
door menselijke activiteiten. Grootschalige vervuiling, olieboringen en mijnbouw zijn daarvan voorbeel-
den. De organisatie ‘Stop Ecocide’ zet zich al vele jaren in om het plegen van ecocide internationaal 
strafbaar te stellen. De activiteiten van de organisatie bestaan uit lobby richting regeringen en de rech-
terlijke macht, lezingen, actie (samenwerking met Extinction Rebellion) en fondsenwerving om arme 
landen die het meest lijden onder klimaatontwrichting te kunnen laten deelnemen aan internationaal 
klimaatoverleg. 

 
WEBSITE      https://www.stopecocide.earth/    
Aanmelden Engelse organisatie:  https://www.stopecocide.earth/become 
Aanmelden Nederlandse organisatie:  https://ikbenaardebeschermer.nl/ 
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Van de redactie 
 
 
 
Voor u ligt de eerste uitgave van ‘Milieu-Visie’ het ledenbulletin (in oprich-
ting) van Vereniging Milieudefensie. Het Ledenbulletin was decennialang 
een graag geziene gast  onder de leden van Milieudefensie waarnaar zij 
uitkeken voor discussie, informatie en contact. Nadat de redactie en makers 
van het blad enkele jaren geleden stopten met de productie en uitgave van 
het blad heeft het bureau van de vereniging nog enige tijd een (uitsluitend) 
digitale versie van het bulletin verzorgd. Die versie was helaas geen lang 
leven beschoren waarna er enkele jaren geen verbindend, informatief ‘club-
blad’ voor leden beschikbaar was.  
 
Het Ledenbulletin werd en wordt node gemist. In de marges van verschillen-
de Algemene Ledenvergaderingen werd het belang van het bestaan ervan 
door meerdere leden herhaaldelijk gememoreerd . Ook de uitslag van een 
door Milieudefensie eerder dit jaar gehouden ledenenquête wees op de inte-
resse van vele leden voor het ontvangen van een dergelijk blad. Daarom 
heeft de huidige ad hoc samengestelde redactie de schone taak op zich ge-
nomen om het blad nieuw leven in te blazen. 
 
‘MilieuMilieuMilieuMilieu----VisieVisieVisieVisie’ betreft een blad in oprichting. De huidige redactie heeft een 
voorlopig karakter; de samenstelling kan (nog) wijzigen en de redactiele-
den moeten op dit moment nog formeel benoemd worden in een Algemene 
Ledenvergadering.  
 
Het al dan niet succesvol zijn van deze opstart, het verder uitwerken van het 
concept en het continueren van de uitgave hangt nauw samen met de be-
schikbare tijd/capaciteit van de redactie in zijn huidige vorm maar vooral 
ook van het enthousiasme van u /jou, als lezer voor het leveren van kopij 
en/of voor deelname in de redactie.   
 
Wij hopen met het uitbrengen van dit eerste nummer een start te maken met 
een nieuw tijdperk Milieudefensie, waarin alle leden zich – als zij willen - 
optimaal betrokken kunnen voelen bij elkaar en bij het werk en beleid van 
de vereniging m.b.t. aanpak van milieuonderwerpen. Wij nodigen u/je dan 
ook van harte uit om te reageren op artikelen, om zelf artikelen aan te bie-
den (voor richtlijnen: zie colofon) en/of brieven e.d. aan te leveren voor de 
(op te zetten) rubriek: ‘Ingekomen Post’Ingekomen Post’Ingekomen Post’Ingekomen Post’.    
    
dddde redactiee redactiee redactiee redactie    
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Klimaatproblematiek 

 
MD-lid I. de Pagter beveelt beleefd zijn site
‘We warmen op’ aan: http://wewarmenop.nl/
 

Varkens in Nood heeft een ‘
consument wordt geholpen bij het maken van diervriendelijke keuzes. Aan de hand 
van een betrouwbaar scoresysteem worden producten en menukaarten beoordeeld. 
Het systeem wordt nog verder uitgebreid maar er is een begin ge
oordeling van 100 restaurants in Amsterdam.
 
https://www.dierenwelzijnscheck.nl/dierenwelzijnscheck?gclid=EAIa
y644WM5AIVw4XVCh0w9ADaEAAYASACEgLb4fD_BwE

 

 

 
STOP 5G! 
 
LANDELIJKE  
DEMONSTRATIE 
DEN HAAG 
09-09-2019 
 
AANMELDEN: 

https://5gdenhaag.weebly.com/

Redactieleden  gevraagd
 

Voor het ledenbulletin is de huidige redactie op 

zoek naar leden MD die willen helpen met het 

maken van Milieu-Visie. 

 

Wij zoeken zowel mensen die ons willen helpen 

met aanleveren en controleren van informatie, 

beeld en teksten (artikelen)  als mensen die 

kunnen vormgeven. 

 

Zin in en tijd voor een positieve bijdrage? Meld 

je via het redactieadres (zie colofon).
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lid I. de Pagter beveelt beleefd zijn site 
http://wewarmenop.nl/ 

heeft een ‘Dierenwelzijnscheck’ in het leven geroepen waarmee de 
consument wordt geholpen bij het maken van diervriendelijke keuzes. Aan de hand 
van een betrouwbaar scoresysteem worden producten en menukaarten beoordeeld. 
Het systeem wordt nog verder uitgebreid maar er is een begin gemaakt met de b
oordeling van 100 restaurants in Amsterdam. 

https://www.dierenwelzijnscheck.nl/dierenwelzijnscheck?gclid=EAIaIQobChMIp-
y644WM5AIVw4XVCh0w9ADaEAAYASACEgLb4fD_BwE 

https://5gdenhaag.weebly.com/ 

Meer disciplines betrekkenMeer disciplines betrekkenMeer disciplines betrekkenMeer disciplines betrekken
 
Beste lezers, 
 
Hoewel  het milieu  en de milieuprobl
men complexe materie  betreffen worden 
beide vaak uitsluitend vanuit technisch 
oogpunt beschouwd. Ook wijst de praktijk 
uit dat oplossingen dikwijls maar bij één 
discipline worden gezocht. Daarbij 
het risico gelopen dat belangrijke aspe
ten worden gemist waardoor bedachte 
oplossingen niet afdoende zijn en/of a
dere milieuproblemen genereren 
 
Het lijkt daarom uiterst belangrijk dat er 
zowel door de overheid
ven  als door milieuorganisaties sta
daard en tijdig meerdere disciplines wo
den ingeschakeld bij het in kaart bre
gen van problemen en oorzaken en bij het 
zoeken naar oplossingen.
 
Belangrijke disciplines 
zijn o.m.. biologen, ecologen
landinrichtingswetenschappers, ethici, 
sociologen, filosofen, gedragswe
pers e.d. 
 
Laten we ervoor zorgen hen vaker (en 
tijdig) te betrekken! 

 
M.L. Figee 
 

Redactieleden  gevraagd 

Voor het ledenbulletin is de huidige redactie op 
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met aanleveren en controleren van informatie, 
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Zin in en tijd voor een positieve bijdrage? Meld 

je via het redactieadres (zie colofon). 
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GROENWASPRAKTIJKEN 
 

Bind de kat niet op het spek 
Wijs´New Green Deal´en´New Deal for Nature´af! 
 
door Rob Bleijerveld, 20 juli 2019 
 
 
 
Iedereen heeft het over de toenemende crisis van klimaatverandering en achteruitgang van de 
aardse biodiversiteit en natuur. Machtige lobbygroepen (vanuit de industrie, ICT- en financiële 
sector en natuurbeschermingshoek) zijn bezig om de discussie over het terugdringen daarvan 
in hun voordeel te beslechten. Dat doen ze door twee strategische projecten: de New Green 
Deal (Nieuwe Groene Overeenkomst) en de New Deal for Nature (Nieuwe Overeenkomst voor 
de Natuur). 
  
De New Green Deal is gebaseerd op de toekomstige investering van zo´n 100 duizend miljard 
dollar om de CO2-uitstoot wereldwijd terug te brengen naar nul. Dit voorstel gaat uit van twijfel-
achtige technische oplossingen en is bovendien gebaseerd op de groei van economie, energie- 
en grondstofgebruik en van (absolute) CO2-uitstoot.  
En dan is er nog de New Deal for Nature. Die is gericht op de privatisering van de hele aardse 
natuur zodat die als verkoopbare blokjes vrij verhandelbaar wordt gemaakt. Het draait om het 
systeem van ´Betalingen voor Ecosysteemdiensten´ en wordt gezien als één van meest profita-
bele speculatiemogelijkheden voor de financiële sector ooit. De bedoeling is om daarover vol-
gend jaar een besluit te forceren tijdens de 15e biodiversiteitsconferentie van de VN (COP15, 
China). 
 
Deze twee initiatieven zijn destructief voor mens, natuur en aarde en bieden geen werkelijke 
oplossingen voor de crises waarmee we worden geconfronteerd. En echte oplossingen raken 
hierdoor nóg verder uit zicht. We hebben namelijk niet alleen te maken met CO2-uitstoot, maar 
ook met de vervuiling en vernietiging van woongebieden, bouwland, rivieren en grondwater, 
zeeën, lucht en ongerepte natuur door toenemende grondstofwinning, energievoorziening, ver-
voer en industriële productie. Alles reduceren tot het beheersen van de (relatieve) CO2-uitstoot 
door technische oplossingen bevoordeelt alleen het door kunnen gaan met het maken van 
winst via beprijzing, handel en speculatie. Daarom moet Milieudefensie deze twee initiatieven 
met nadruk afwijzen en hier openlijk tegen ageren. 
 
Wat is (het doel van) de New Green Deal ? 
 
Deze term werd in 2007 voor het eerst gebruikt door New York Times columnist Thomas L. 
Friedman. Het concept van de New Green Deal werd later uitgewerkt door het World Resource 
Institute (WRI) een supranationaal onderzoeksinstituut dat wordt gefinancierd door grote multi-
nationale ondernemingen, financiële fondsen en instellingen en diverse ministeries (onder meer 
uit Nederland). 
 
Grote multinationale ondernemingen en financiële fondsen zien de klimaatverandering als een 
ernstige bedreiging voor hun winstpotentieel. Ze willen daarom de inzet van fossiele brandstof-
fen vervangen door de ´genezende werking´ van de zogenaamde groene technologieën en 
presenteren dit als een paradigmaverandering1. Kernpunt van deze New Green Deal is dat er 
wordt geïnvesteerd in technologieën en processen die de totale CO2-uitstoot per 2030 naar nul 
reduceert. De meeste van de voorgestelde technische methodes lijken twijfelachtig of zelfs 
schadelijk. Maar vooral werpt de New Green Deal geen hindernissen op tegen verdere groei 
van de economie, energiebehoefte en de absolute CO2-uitstoot; integendeel. 
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Technologieën 
 
Voorbeelden van technologieën die bij de New Green Deal worden voorgesteld: 
 
 

- CCS (Carbon Capture & Storage): CO2 afvangen, transporteren en ondergronds op-
slaan in mijnen of geologische structuren. Het afvangen en transporteren van CO2 kost 
veel energie en grondstoffen en het ondergronds opslaan is niet gegarandeerd lek- en 
risicovrij; 

- BECCS (Biomass Energy Carbon Capture & Storage): landbouwgewassen, houtafval en 
bomen opstoken, de opgewekte warmte gebruiken, de CO2 afvangen, transporteren en 
ondergronds opslaan. Een aantal aspecten wordt hierbij bewust genegeerd: er komt in 
dit proces méér CO2 vrij dan dat de bomen en planten hebben opgenomen, er komt ook 
ultrafijnstof vrij, het leidt tot bodemuitputting en tot de verdrijving en verarming van bos-
bewoners; 

- Enhanced Oil Recovery (EOR): de laatste olierestanten uit een olieveld halen met be-
hulp van het injecteren van hitte, gas of chemicaliën. Hiervoor gelden vergelijkbare be-
zwaren als voor fracking; 

- CO2 Engineering: het afvangen van CO2 via BECCS (zie boven), PYCCS (industriële 
verkoling en begraving van hout of plantenresten),´oceaanverrijking´2 en 
´weersverbetering´3. Deze twee technieken hebben negatieve gevolgen voor biodiversi-
teit en leefomgevingen in de oceanen en verstoren de mondiale weersontwikkeling; 

- Biomass burial (CO2-opslag in en onder de bodem); 
- Kernenergie: dit is niet CO2-neutraal, levert veiligheids- en gezondheidsrisico´s op (pro-

ductie en opslag) en veroorzaakt grote problemen door de uraniumwinning;  
- Kernfusie: nog in ontwikkeling en niet zonder problemen; 
- Hernieuwbare energiebronnen (zon, wind, waterstof, etc); 
- Afforestation (bosaanplant): het moet nog blijken of dit ten koste gaat van de oerbossen. 

 
 
Het World Resource Institute werkt nauw samen met de Blended Finance Taskforce waarin 
vijftig van ´s werelds meest invloedrijke financiële instellingen en bedrijven zijn vertegenwoor-
digd. Volgens Cory Morningstar (The Wrong Kind of Green) is het de taak van deze Blended 
Finance Taskforce om honderdduizend miljard dollar aan publieke middelen (belastinggeld, 
potjes voor ontwikkelingssamenwerking en fondsen van institutionele investeerders als pensi-
oenfondsen) vrij te maken voor investeringen. Die publieke middelen worden ingezet om nieu-
we bedrijfswinsten te genereren en voor het redden van het economische systeem dat zich nu 
in een beginnende ´vrije val´ bevindt. Dit alles is ingebed in een klimaatcrisis-strategie die al in 
werking is gesteld. 
 
NGO´s 
 
Via het Climate Reality Project van de voormalige Amerikaanse vicepresident Al Gore en ande-
re lobbyorganisaties hebben ook grote internationale NGO´s als WWF, 350.org, Greenpeace en 
AVAAZ zich verbonden aan dit project. Zij richten zich op het neutraal maken van de CO2-
uitstoot in de wereld en zien daarin een afdoende oplossing voor het klimaatprobleem. Andere 
doelen van deze organisaties variëren van de bevordering van duurzame ontwikkeling, een 
rechtvaardige verdeling van de klimaatlasten, het creëren van werkgelegenheid en de be-
scherming van de rechten van inheemse mensen tot het tegengaan van boskap. 
In nauwe samenwerking met Al Gore werkten sleutelfiguren uit 350.org, AVAAZ en andere plat-
forms aan het opzetten en ondersteunen van een klimaatpressiebeweging in de VS en later 
wereldwijd. Zo was hun ondersteuning van de Friday for Future beweging en Extinction 
Rebellion van doorslaggevend belang. 
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Wat is (het doel van) de New Deal for Nature? 
 
In samenwerking met het World Resources Institute zet het Wereld Natuur Fonds (WWF) zich 
in voor een New Deal for Nature. Deze wordt gepresenteerd als laatste mogelijkheid om in elk 
geval een deel van de aardse natuur en biodiversiteit te kunnen blijven beschermen. Die roep 
wordt ondersteund door diverse internationale NGO´s en instellingen. Het WWF vraagt van de 
VN-lidstaten om hun ambitieniveau te verhogen en in te zetten op een soort Parijs klimaatak-
koord voor de biodiversiteit in 2020. In 2020 vindt in China de COP15 van de UN Biodiversi-
teitsconferentie plaats. 
 
Volgens Jennifer Morgan, uitvoerend directeur van Greenpeace, is de verbinding tussen New 
Green Deal en New Deal for Nature duidelijk. Zij vindt het onvoldoende om de wereldwijde fo-
cus van fossiele brandstoffen te verleggen naar land en bossen. Het is ook noodzakelijk om 
tijdens de volgende CBD-top in 2020 overeenstemming te bereiken over de New Deal for Natu-
re. Met oog op klimaatactie moeten dan belangrijke kaders worden vastgesteld voor de biodi-
versiteitsrichtlijnen.  
 
De New Deal for Nature zet in op de financialisering van de natuur als basis voor de zoge-
naamde ¨Betalingen voor Ecosysteem Diensten¨ (PES). Onder het mom van goed rentmeester-
schap wordt de natuur opgenomen in de economie door bijpassende beprijzing. Oftewel: alles 
in de natuur (en vooral de bosgebieden) wordt opgedeeld in afzonderlijke, calculeerbare een-
heden die een prijs krijgen. Er worden eigendomsrechten voor uitgegeven en ze zijn vervolgens 
vrij verhandelbaar. Het komt er op neer dat er flink betaald moet gaan worden voor het behoud 
van een klein biodiversiteitsreservaat, terwijl de rest van de natuur eromheen wordt geplunderd 
door de winstmachines. 
 
Tijdens het World Economic Forum van dit jaar bracht het Natural Capital Coalition, een project 
van de WRI, een verklaring uit getiteld ¨In 2020, We Need A New Deal for Nature¨. De verkla-
ring ging over de urgentie om te mobiliseren voor een brede publiek-private actieagenda voor 
biodiversiteit, voor een New Deal for Nature. Daarvoor is ¨een beweging nodig die een aantal 
eenvoudige ´science-based´ actiedoelen kan formuleren waaraan elk bedrijf, investeerder, 
NGO, stad en regering in 2030 kan bijdragen¨. In 2018 gaf de Natural Capital Coalition al aan 
hoe groot de (ondernemers)belangen zijn bij de New Deal for Nature: ¨De wereldwijde ecosys-
teem services (de opbrengsten van ecosystemen voor mensen) worden geschat op $125 dui-
zend miljard per jaar¨. 
 
En Milieudefensie? 
 
In februari tekende Friends of the Earth (de Amerikaanse ´Milieudefensie´) voor de New Green 
Deal4. En het Europees Milieubureau EEB - waarvan ook Milieudefensie lid is - vroeg zich in 
juni openlijk af of er niet een Europese New Green Deal moet komen5. 
 
Toch moet Milieudefensie de New Green Deal afwijzen, want: 
* het doet niets aan de oorzaken van de versnelling van de milieucrisis en de afbraak van de 
  natuur; 
* het verkleint evenmin de voetafdruk van onze maatschappij; 
* er is meer fundamenteel onderzoek nodig naar de werking en gevolgen van de verschillende 
  voorgestelde technieken 
* en bij de conclusies van dat onderzoek moet het voorzorgsprincipe leidend zijn. 
 
Naar mijn mening moet Milieudefensie ook inzetten op sociaal en ecologisch rechtvaardige 
economische krimp en op 100% duurzame energieopwekking. Meegaan met een nieuwe inves-
teringsgolf gericht op verkeerde keuzes zorgt alleen maar voor toename van de klimaatcrisis en 
het nog meer onleefbaar maken van de aarde.  
Stuur het Trojaanse Paard van de New Green Deal en de New Deal for Nature weg! 
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Noten: 
(1) Een paradigma is een bepaald model voor analyse en interpretatie, ofwel het referentiekader van waaruit wij de 
werkelijkheid interpreteren. 
(2) Bemesting van oceanen met chemicaliën en meststoffen ter bevordering van de phytoplanktongroei voor meer 
opname van CO2. Na de dood van het plankton slaat de opgeslagen CO2 in de planktonskeletjes neer op de oce-
aanbodem. Deze chemische bewerking wijzigt het leefmilieu van zeedieren en -planten met alle gevolgen van dien 
voor de biodiversiteit en ecosystemen. 
(3) Het gebruik van nano-deeltjes, laserstralen of koude stikstof om de neerslagkans te vergoten en het optreden van 
orkanen te verminderen. Dit verstoort de natuurlijke weersontwikkeling en zal tot onverwachte reacties leiden.  
(4) https://foe.org/issues/green-new-deal/ 
(5) https://meta.eeb.org/2019/06/06/5-green-ideas-for-the-eu-in-next-5-years/ 
 
 
Gebruikte literatuur: 
- Economische groei niet mogelijk zonder milieuschade, zegt Europees Milieubureau (EEB, 9 juli 2019). 
https://www.mo.be/nieuws/economische-groei-kan-onmogelijk-zonder-milieuschade-zegt-europees-
milieubureau?utm_campaign=emo&utm_medium=newsletter&utm_source=email 
- UN Climate Action Summit 2019 (VN, juli 2019). 
https://www.un.org/en/climatechange/un-climate-summit-2019.shtml 
- Improving eco-efficiency within a capitalist growth-oriented system will not save the environment. (Vijay Kolinjivadi, 
6 juni 2019). 
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/hipster-vegan-green-tech-economy-sustainable-190605105120654.html 
- 5 green ideas for the EU in next 5 years (META EEB, 6 juni 2019). 
https://meta.eeb.org/2019/06/06/5-green-ideas-for-the-eu-in-next-5-years/ 
- Degrowth vs. the Green New Deal (Aaron Vansintjan, 2 mei 2019). 
https://www.resilience.org/stories/2019-05-02/degrowth-vs-the-green-new-deal/ 
- Hiding deforestation: new trends and resistances (World Rainforest Movement, maart 2019). 
https://wrm.org.uy/wp-content/uploads/2019/05/Bolet%C3%ADn-243_EN.pdf 
- The Manufacturing of Greta Thunberg – A Decade of Social Manipulation for the Corporate Capture of Nature [ACT 
VI – Crescendo] (Cory Morningstar, Wrong kind of green, 24 februari 2019). 
http://www.wrongkindofgreen.org/2019/02/24/the-manufacturing-of-greta-thunberg-a-decade-of-social-manipulation-
for-the-corporate-capture-of-nature-crescendo/ 
- The Manufacturing of Greta Thunberg – for Consent: The New Green Deal is the Trojan Horse for the Financializa-
tion of Nature [ACT V] (Cory Morningstar, Wrong kind of green, 13 februari 2019). 
http://www.wrongkindofgreen.org/2019/02/13/the-manufacturing-of-greta-thunberg-for-consent-the-new-green-deal-
is-the-trojan-horse-for-the-financialization-of-nature/ 
- Green New Deal (Friends of the Earth, februari 2019) 
https://foe.org/issues/green-new-deal/ 

 
 
Verwijzingen: 
- De financiële sector zwengelt de groene revolutie aan (Het Financieele Dagblad, 13 juli 2019). 
https://fd.nl/ondernemen/1308743/de-financiele-sector-zwengelt-de-groene-revolutie-aan 
- Ecosystem Service Trading (11 januari 2017, Cornerhouse). 
http://www.thecornerhouse.org.uk/sites/thecornerhouse.org.uk/files/ECOSYSTEM%20SERVICE%20TRADING.pdf 
- Harnessing the Fourth Industrial Revolution for the Earth (World Economic Forumin partnership with PwC and Stan-
ford Woods Institute for the Environment, 21 november 2017). 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Harnessing_the_4IR_for_the_Earth.pdf 
- Buy The Planet Summit (ASEED, december 2017) 
https://aseed.net/buy-the-planet-summit/ 
- The ¨Green Economy¨: giving immunity to criminals (World Rainforest Movement, 21 maart 2016). 
https://wrm.org.uy/articles-from-the-wrm-bulletin/section1/the-green-economy-giving-immunity-to-criminals/ 
- Bulldozing Biodiversity: How to Trash Ecosystems Efficiently (Prof. Dr. Clive L. Spash WU Wien & NULS, 6 decem-
ber 2010) 
https://www.clivespash.org/wp-content/uploads/2015/04/Spash-2010-Bank-Austria-Presentation.pdf 
- WRI Annual Report 2018-19: Thanking Our Donors (World Resources Institute, 1 april 2019) 
https://www.wri.org/annualreport/2018-19/donors#corporations 
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LUCHTVAART 
 

Krimp is noodzakelijk; MD aan het werk! 

 
door M.L. Figee en H. van Staveren, 12 augustus 2019 

 
 
Wereldwijd, en ook in Nederland, neemt het aantal vliegbewegingen al jarenlang toe. Eveneens 
al jarenlang knijpt Vereniging Milieudefensie een oogje dicht; zij onderneemt weinig tot niets 
meer tegen dit fenomeen dat nogal wat schadelijke effecten voor natuur en milieu met zich 
meebrengt. Veel verenigingsleden maken zich daarom ook al jarenlang zorgen die zij tijdens 
vrijwel elke Algemene Ledenvergadering uiten. Helaas zonder enig effect in de gewenste rich-
ting; de signalen werden niet opgepakt.  
 
Wat is er gebeurd? 
In het voorjaar van 2018 is er daarom een brandbrief geschreven aan het bestuur van de vere-
niging. De brief betrof een betoog voor onverwijlde actie op het onderwerp ‘Luchtvaart’, ter 
voorkoming van verdere schade aan natuur en milieu (incl. klimaat) en ter voorkoming van ver-
dere  landschapsvernieling, gezondheidsschade en onleefbaarheid van Nederland door het 
onophoudelijk uitbreiden van vliegvelden en het alsmaar toenemen van de hoeveelheid vlieg-
bewegingen. De brief werd ondersteund door een twintigtal leden en lokale afdelingen van de 
vereniging en is verworden tot agendapunt voor de ALV van juni van genoemd jaar. 
 
Tijdens die ALV is er een pleidooi gehouden vóór het milieu en tegen de luchtvaart waarbij de 
noodzaak van inzetten op krimp onderbouwd werd aangegeven. Aan het bestuur werd dringend 
verzocht om openlijke stellingname door Milieudefensie tegen uitbreiding en vóór krimp van 
luchtvaart. Ook werd er verzocht om vanaf dat moment z.s.m. verenigingsbreed bij pers, politiek 
en publiek in beeld te zijn met alle mogelijke vormen van actie. 
 
Morele afspraak 
Aansluitend op het pleidooi heeft directeur Donald Pols aan de vergadering gemeld dat de ver-
eniging zich onverwijld én in beeld bij pers, politiek en publiek zou gaan inzetten tegen lucht-
vaart. Direct daarna is het verzoek om verenigingsbrede publiekelijk in beeld zijnde actie tegen 
luchtvaart ook in stemming gebracht. De vergadering stemde unaniem vóór. 
Conclusie: sinds de zomer van 2018 bestaat er een morele afspraak tussen bestuur, directie en 
de leden van Vereniging Milieudefensie om vanaf genoemd moment verenigingsbreed actief en 
publiekelijk in beeld tegen luchtvaart te ageren. 
 
Niet nakomen afspraak 
Ondanks het door meerdere leden daarna indienen van ideeën en voorstellen, het in de ALV 
van december 2018 door meerdere leden uit heel het land nogmaals aangeven van de nood-
zaak voor actie, is het vanuit bestuur en organisatie tot op heden nog steeds niet tot de ge-
vraagde en toegezegde actie(s) gekomen. De enige actie die de vereniging tot nu toe heeft 
ondernomen is het organiseren van een ledenavond over luchtvaart in mei jl.  
De avond bestond uit een paneldiscussie waarbij alle panelleden vrijwel dezelfde mening waren 
toegedaan over welk soort ‘actie’ belangrijk zou zijn om resultaat te bereiken: polderen!  
 
Door deze gang van zaken was er feitelijk al geen sprake van de gewenste en broodnodige 
open discussie tussen de leden, de directie en het bestuur. Inhoudelijk gezien betrof de avond 
het presenteren (middels het panel) van een voorgekookte stellingname door bestuur en direc-
tie, waarbij die stellingname bovendien tegen de toezeggingen van juni 2018 in ging. 
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Gang van zaken niet akkoord 
Het voorstellen van ‘polderen’ staat gelijk aan het maken van een omtrekkende beweging. Het 
is namelijk niet hetgeen waarop er door leden in de brandbrief en het pleidooi gestuurd is en het 
is daarom dus ook niet wat er met de ALV in 2018 is overeengekomen, t.w. actie!.  
Praten met de luchtvaartsector en de minister(s) zet m.b.t. luchtvaart al decennialang geen zo-
den aan de dijk; het heeft nog nooit geleid tot voorkomen van uitbreidingen van vliegvelden, 
laat staan dat het de broodnodige krimp ooit zal bewerkstelligen. Praten is daarom een gepas-
seerd station. 
 
Aan het eind van de ledenavond werd er meegedeeld dat de bezoekers een evaluatie zouden 
ontvangen; verdere behandeling van het onderwerp zou plaatsvinden tijdens de Algemene Le-
denvergadering van 22 juni jl., maar dat is niet gebeurd.  
 
Actuele motie 
Onderstaande tekst van H. van Staveren is in de vorm van een actuele motie t.b.v. laatstge-
noemde ALV tijdig ter beoordeling aan het presidium voorgelegd ter behandeling in die verga-
dering. Het presidium (één persoon…) heeft de motie echter geweigerd met als reden dat die 
niet actueel zou zijn. 
 
Algemene Ledenvergadering van Milieudefensie, 22 juni in Utrecht  
 
Voorstel campagne KRIMP luchtvaart = NOODzaak voor mens , dier en klimaat  
 
De overheid heeft een zorgplicht voor een veilige en gezonde leefomgeving en een goede om-
gevingskwaliteit. Met het luchtvaartbeleid zoals dat nu aan de orde is komt de overheid niet op 
voor deze belangen en lijken de belangen voor de Schiphol Group, KLM en Shell voorop te 
staan. Voor veel bewoners is de overlast nu al te veel en het klimaat trekt het niet meer. Eco-
systemen worden bedreigd door klimaatverandering en door de uitstoot van schadelijke stoffen.  
Er is zeker geen sprake van dat de vervuiler betaalt. Bovendien maakt de CO2 uitstoot van de 
luchtvaart geen deel uit van de CO2 boekhouding om het klimaatakkoord van Parijs te halen. 
Hierdoor worden mogelijke positieve resultaten gewoon kapot gevlogen.  
De plannen  door de overheid en de sector zijn onzorgvuldig voorbereid en er is sprake van een 
onzorgvuldige besluitvorming. Kortom de klimaatrechtvaardigheid is ver te zoeken. Vandaar het 
volgende plan om krimp van de luchtvaart voor elkaar te krijgen.  
 
Plan 
Door lokale en landelijke acties kan de bewustwording vergroot worden en kan de publieke druk 
de overheid tot andere keuzes dwingen. Middels crowdfunding kan via een rechtszaak afge-
dwongen worden dat de overheid haar zorgplicht serieus neemt en de verantwoording neemt 
voor een zorgvuldige voorbereiding en juist besluitproces. Hierdoor kan de groei van de lucht-
vaart gestopt worden en de NOODzakelijke krimp ingezet worden.  

 
De nieuwe beweging ‘KRIMP luchtvaart = NOODzaak’ komt op voor mens, dier en klimaat. 
Waarbij krimp voor iedere luchthaven een voorwaarde is.  
 

• Milieudefensie wordt gevraagd lokale groepen (rondom de luchthavens en andere be-
zorgde inwoners) financieel te ondersteunen om bewustwording te genereren en crowd-
funding  voor een eventuele rechtszaak mogelijk te maken.  

• Milieudefensie wordt gevraagd juridische ondersteuning te verlenen, eventueel in sa-
menwerking met Urgenda.  

  
KRIMP luchtvaart = NOODzaak  
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Tijd voor ledenactie 
Het na afloop van die ALV polsen van de voorzitter over de achtergrond van het op de agenda 
ontbreken van de behandeling van ‘Luchtvaart’ had tot resultaat: ‘Ja, daar moeten we nog iets 
mee’. Vervolgens bleef het angstwekkend stil. Daarna is er door een aantal leden schriftelijk 
verzocht om het onderwerp ‘Luchtvaart’ (het in te zetten type actie en de aanvang daarvan) 
alsnog op de ledenavond van 3 juli jl. te behandelen. Maar helaas ook toen weer: nul op re-
kest! 
 
Voor het adequaat beschermen van natuur en milieu in Nederland is het van groot belang dat 
onze vereniging nu de daad bij het woord voegt en  z.s.m. wél daadwerkelijk inzet op actie te-
gen luchtvaart. De grote naamsbekendheid, het aanzien en ‘gezag’ bij publiek en politiek recht-
vaardigt dat. Omdat het bestuur en de directie kennelijk niet bij machte of niet van zins zijn om 
afspraken na te komen, hebben elf verenigingsleden, gesteund door tientallen leden door heel 
Nederland in juli jl. opgeroepen tot een extra ALV in september a.s. met op de agenda o.a.: 
Luchtvaart; start van een daadwerkelijk verenigingsbrede aanpak (voor oproep: zie blz. 17). 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

Poster, aan MD aangeboden op de ledenavond ‘Luchtvaart’,  mei 2019 
Beeld: M.L. Figee 2019 



Ledenbulletin  van  Vereniging  Milieudefensie     ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  nummer 1 / zomer 2019 15
 

 

 

WATERVERVUILING 
 

Recht op schoon water 
casus: medicijnen & anti-microbiële resistentie in de milieukringloop  
 
door Alfons Uijtewaal & Margarita Amador, 11 augustus 2019 

  
 

Medicijnen van humane en veterinaire oorsprong, evenals daarvan resistent geworden micro-
organismen, worden wereldwijd in toenemende mate in oppervlaktewater, grondwater, drinkwa-
ter, bodem, voedsel en lucht aangetroffen. In tijden van meer droogtes en overstromingen zal 
deze chemische en biologische verontreiniging van medicinale oorsprong versneld toene-
men. De hoeveelheden medicijnen die na gebruik via urine en ontlasting in het milieu terecht-
komen liggen aanzienlijk hoger dan die van pesticiden.  
 
In Nederland worden jaarlijks honderden tonnen humane medicijnen, inclusief hun biologisch 
actieve omzettingsproducten, alleen al in het water geloosd. Daarnaast worden er ook nog 
honderden tonnen per jaar via de rivieren ingevoerd. Het probleem vormt de zoveelste bedrei-
ging voor de biodiversiteit van water en bodem, maar is nog onvoldoende in beeld. Onderzoe-
kers en beheerders beperken zich vooralsnog hoofdzakelijk tot de uitgangsstof, terwijl een me-
dicijn in het lichaam grotendeels wordt omgezet in andere bio-actieve en persistente verbindin-
gen.  
 
Net als pesticiden zijn medicijnen ontwikkeld om bij lage concentraties biologische processen te 
beïnvloeden. Evenzo hebben medicijnen meerdere onbedoelde effecten op allerlei organismen, 
van gedragsbeïnvloeding tot fertiliteitsproblemen, met populatieafname als gevolg. Dito worden 
verscheidene niet-hormonale medicijnen verdacht van een hormoonverstorende werking1.  
 
Kennis van de (eco)toxicologie van deze stoffen staat nog in de kinderschoenen. Vooral omdat 
organismen voortdurend aan een cocktail van deze middelen met andere contaminanten wor-
den blootgesteld. Dat dit eveneens voor de mens geldt laat de diagram zien. Zo komen deze 
middelen en resistente organismen via mest, hergebruikt rioolslib en irrigatie in de bodem te-
recht, waaruit voedselgewassen ze opnemen. Concentraties in voedsel liggen naar verwachting 
daardoor hoger dan in drinkwater. In enkele laboratoriumstudies met cocktails van medicijnen in 
lage milieurelevantie concentraties zijn aanwijzingen gevonden voor effecten bij de mens2.  
  

 
Blootstelling van de mens aan medicijnen en antimicrobiële resistentie via het milieu 

 

 
 
Donkerrood = ophoping   Lichtrood = bioaccumulatie en/of biomagnificatie  
(figuur: Stg. Huize Aarde)  
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Aanpak   
 
De Europese Commissie heeft ten langen leste in 2019 een strategie voor de aanpak van deze 
medicinale milieukringloop gepubliceerd3. Men bepleit een aanpak waarbij alle schakels van de 
medicijnketen hun verantwoordelijkheid nemen, en de nadruk ligt op brongerichte maatregelen. 
Gezien het grote aantal bronnen, verspreidingsroutes en vormen van blootstelling, is inderdaad 
alleen een systemische benadering effectief. Dat wil zeggen op basis van een levenscyclusana-
lyse van elke stof, bestaand of nieuw. Valt het na lozing uit elkaar in onschadelijke bestandde-
len? Zo niet, dan zouden stoffen niet meer geloosd moeten worden (nultolerantie). Het is niet 
meer van deze tijd dat wij (alle organismen) via allerlei gebruiksproducten dagelijks blootgesteld 
worden aan een cocktail van natuurvreemde, persistente en veelal toxische, stoffen.  
 
Er zijn zo’n 100.000 antropogene stoffen in omloop en dat aantal neemt dagelijks toe. Enkele 
duizenden daarvan zijn medicijnen en daar komen meerdere duizenden omzettingsproducten 
nog bij. Omdat medicijnen per definitie bij lage concentraties reeds werkzaam zijn; hun 
(bij)werking mede bepaald wordt door de omzettingsproducten; ze bioaccumuleren en in een 
cocktail samenwerken, zijn dit lastige stoffen voor traditioneel waterbeheer. Het in beeld bren-
gen van lot, gedrag en bijdrage aan het cocktaileffect van elk middel inclusief de omzettings-
producten is een onmogelijke opgaaf. Normering, monitoring en zuivering van verontreinigingen 
is bij zo’n groot aantal stoffen te kostbaar, praktisch niet meer uitvoerbaar, en zinloos wanneer 
stoffen onder de detectielimiet reeds aan de totale toxiciteit bijdragen4. Dit geldt met name voor 
stoffen waarbij een eenvoudige dosis-effect-relatie niet aanwezig is, zoals bij hormonen en 
hormoonachtige stoffen. Ook blijken lage concentraties multi-resistente bacteriën voldoende om 
nieuwe vormen van resistentie te ontwikkelen5. Je kunt medicijnen bovendien niet eenvoudig 
verbieden. Overigens zagen we bij pesticiden dat een verbod juist de ontwikkeling van meer 
problematische middelen stimuleert. 
 
Een alternatief voor monitoring is modelmatige berekening van concentraties op basis van ge-
bruikscijfers. Vervolgens zijn maatregelen in de hele productketen, van ontwikkeling tot en met 
lozing van het medicijn nodig, waarbij telkens wordt getracht op rationele gronden het gebruik 
bij mens en dier zo veel mogelijk te voorkomen. Dat medicijnen meer en meer als een commo-
dity worden behandeld botst hiermee. 
 
Kenmerkend voor de hier geschetste systemische benadering is de inbreng vanuit meerdere 
invalshoeken, waaronder naast technische ook de sociale wetenschappen. De milieukringloop 
van medicijnen en antimicrobiële resistentie is per slot van rekening tevens een filosofisch, 
ethisch en psychosociaal vraagstuk. Een voorbeeld van zo’n integrale benadering is het Euro-
pese MEDUWA-project (2017 -2020). In dit project werken meerdere bedrijven, universiteiten, 
ziekenhuizen, NGO’s en een semi-overheidsinstelling verspreid over de hele productketen in 
grensoverschrijdende teams aan innovaties met het doel emissies van medicijnen en multi-
resistente micro-organismen tegen te gaan, zie meduwa.eu. 
 

 
 
1 Volgens eigen literatuuronderzoek; publicatie in voorbereiding.  
2 Pomati F et al. 2007; Tammer B et al. 2006; Thomas MA and Klaper RD 2012; Kaushik G et al. 2016  
3 Zie http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pdf/strategic_approach_pharmaceuticals_env.PDF ; en zie de reactie 
van SHA daarop: http://www.groenegezondheid.nl/link.php?title=SHAcommentsonEUstrategyPIE2019NL   
4 Amador, Margarita en Alfons Uijtewaal, Milieueffect medicijngebruik blinde vlek, Tijdschrift Milieu November 2017; en Dweilen met 
de kraan open, Tijdschrift Milieu, November 2012, nr. 7  
5 Gullberg E, Cao S, Berg OG, Ilbäck C, Sandegren L, Hughes D, et al. (2011) Selection of Resistant Bacteria at Very Low Antibiotic 
Concentrations. PLoS Pathog 7(7): e1002158. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1002158   
 

 

Auteurs: Alfons Uijtewaal (bioloog en gezondheidskundige) 
en Margarita Amador (sociologe) zijn medewerkers van  
Stichting Huize Aarde (huizeaarde.nl) en initiatiefnemers van 
het INTERREG-VA MEDUWA-Vecht(e)-Project.  
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KORTE TERUGKOPPELING LEDENAVOND 3 JULI 2019 
 
Op deze avond werd er vooruitgekeken naar het beleid voor 2020. Onderling werden de belangrijkste maat-
schappelijke ontwikkelingen en trends m.b.t. het milieu besproken. Het doel was om onderwerpen die de vere-
nigingsleden als belangrijk beoordelen - en waarvan zij vinden dat het bestuur die moet ‘meenemen’ bij het 
bepalen van de beleidsprioriteiten - te noteren en te vergelijken met onderwerpen die volgens het bestuur prio-
riteit verdienen. 

 
Een aantal ontwikkelingen waarvan leden vinden dat die om aandacht en/of actie vragen zijn: 
 

• verdwijnen gemeentelijk groen 
• toename luchtvaart 
• groenwaspraktijken; beprijzen en verhandelen van natuur 
• toename rechtszaken m.b.t. milieu en klimaat 
• toename technologische oplossingen (internet, mobiele technologie) 
• genetische manipulatie 
• waterkwaliteit 
• nieuwe omgevingswet: minder regels, meer (milieu)problemen 
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NEW SCIENTIST 
 

Nieuws uit de wetenschap 
 
door Martin van Raay, 7 augustus 2019 

 
 

Bomen houden hun buren in leven 
 
Een boomstronk die had moeten afsterven, wordt in leven gehouden door de bomen die er-
naast staan, doordat ze hem water geven via hun wortels. 
Dit constateerden twee wetenschappers uit Nieuw-Zeeland toen ze in de buurt van Auckland 
een boomstronk zagen waar levend materiaal uit groeit. Onderzoek wees uit dat de andere bo-
men hem 's nachts via hun wortels van water voorzien. 
(New Scientist: https://www.newscientist.com/article/2211209-tree-stumps-that-should-be-dead-
can-be-kept-alive-by-nearby-trees/.) 
 
Voeg dit bij het feit dat planten kunnen leren en een geheugen hebben (New Scientist: htt-
ps://www.newscientist.com/article/mg24032050-400-smarty-plants-they-can-learn-adapt-and-
remember-without-brains/) en je mag je afvragen of er wel een harde scheidslijn is tussen plan-
ten en dieren. 
 
 

Huidige klimaatopwarming is geen natuurlijke variatie 
 
Klimaatsceptici voeren koude en warme perioden uit het recente verleden aan om twijfel te 
zaaien over de huidige opwarming; die zou het gevolg zijn van een natuurlijke variatie en dus 
niets om je zorgen over te maken. 
Zo eindigde rond het jaar 750 een warme periode en beleefde onze ongeving van de 15e tot de 
19e eeuw de Kleine IJstijd, waarin prachtige winterlandschappen geschilderd 
werden. 
Twee Amerikaanse wetenschappers hebben de temperatuurschommelingen van de afgelopen 
2000 jaar nauwkeurig bestudeerd en concluderen dat de schommelingen van toen regionaal 
waren. De huidige opwarming is echter wereldwijd: hij omvat 98 procent van de aarde. 
(New Scientist: https://www.newscientist.com/article/2210767-todays-global-warming-is-
unparalleled-in-the-past-2000-years/.) 
 
Er is nu dus wel degelijk iets anders aan de hand dan er de afgelopen duizenden jaren normaal 
altijd al gebeurde. Maar zelfs als deze opwarming puur natuurlijk zou zijn, dan nog moeten we 
er een oplossing voor vinden, zoals de waterproblemen de afgelopen zomer wel bewezen. 
 
 

Geeft lokaal voedsel eten een lagere CO2-uitstoot? 
 
Iedereen weet het: voedsel eten dat dichtbij verbouwd wordt, geeft je een lagere CO2-
voetafdruk. De voedselindustrie produceert 20 tot 30 procent van alle broeikasgassen, dus die 
bewering lijkt te kloppen.  
Maar hoeveel van die CO2-uitstoot komt voor rekening van het transport van voedsel? 
Amerikaanse onderzoekers concludeerden na een uitgebreide studie dat dat maar zo'n 4 pro-
cent is. Wereldwijd gezien is het transport van voedsel verantwoordelijk voor maar 4 tot 6 pro-
cent van de CO2-uitstoot van de voedselindustrie. Het grootste deel van de uitstoot komt van de 
landbouw en van het verwerken en koken van ons eten. 
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Anders gezegd: de consument veroorzaakt de hoogste CO2-uitstoot, het transport de laagste. 
Maar alle kleine beetjes helpen toch? 
Dat ligt aan wat het alternatief is. Een onderzoek van de Engelse overheid wees uit dat tomaten 
die per vrachtauto uit Spanje aangevoerd worden een CO2-voetafdruk hebben die minder dan 
éénderde is van wat tomaten opleveren die geteeld worden in kassen in Engeland. 
Bij aardappels lag het anders: daar maakt het voor de CO2-uitstoot niet uit waar ze geteeld 
worden, dus daar is lokaal telen wél goed in de strijd tegen de klimaatopwarming. 
 
Ook de methode van transport is van belang. Vervoer per vliegtuig stoot 75-maal zoveel CO2 uit 
dan vervoer per schip. En een km per schip stoot weer 8-maal zoveel CO2 uit als eentje per 
vrachtauto. 
Die volkstuintjes van vroeger waren nog niet zo'n slecht idee... 
(New Scientist: https://www.newscientist.com/article/mg24332412-800-should-we-eat-local-to-
cut-food-miles-or-does-it-make-no-difference/.) 
 
 
 

 

 

 

 

  

Minder CO2 uitstoot, minder andere vervuilende stoffen in het milieu, minder energiegebruik én 

minder horizonvervuiling door auto’s en vliegtuigen: natuurlijke teelt in eigen land! 
 
Beeld: haverveld in Orvelte (Drenthe) 
Foto: M.L. Figee 2019 
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5G 

Hoogfrequente elektromagnetische straling en microgolven in het milieu 
 

Moratorium gewenst 

 
door M.L. Figee, 19 augustus 2019 

 
 
Ten geleide 
Onderstaand artikel is gebaseerd op mijn informatief achtergrondartikel ‘Uitrol 5G’ van begin dit 
jaar (m.m.v. twee andere leden MD)  t.b.v. de Algemene Ledenvergadering van Vereniging  
Milieudefensie van juni 2019. Het desbetreffend artikel diende ter inspiratie voor het schrijven 
van de motie ‘Uitrol 5G’ (m.b.t. diezelfde ALV) door een EMV-wetenschapper, en het beoogde 
tevens een toelichting op genoemde motie te zijn. 
 
‘Radiofrequente elektromagnetische velden’ betreft een breed begrip dat doorgaans vooral be-
trekking heeft op de lage(re) frequenties binnen het spectrum. Echter, de hier bedoelde en ge-
noemde netwerken maken gebruik van de zeer hoge, super hoge en ultra hoge radiofrequen-
ties (VHF, SHF en UHF). Dergelijke frequenties worden doorgaans aangeduid met de term 
‘straling’. De notatie RF-EMV dient in dit stuk dan ook geïnterpreteerd te worden als ‘straling’.  
 
Voor radiofrequentiespectrum zie:  https://nl.wikipedia.org/wiki/Radiogolf 
 
 

Inleiding 
Momenteel wordt er wereldwijd gewerkt aan de uitrol van een 5G-netwerk, de opvolger van het 
4G-netwerk. Beide technologieën genereren radiofrequente elektromagnetische velden (hierna 
en verder in dit stuk vermeld als: RF-EMV) in het milieu. Het nieuwe netwerk zal gebruikt wor-
den voor snelle(re) mobiele verbinding maar vooral ook voor ‘communicatie’ tussen gebruiksar-
tikelen zoals auto’s, koelkasten, thermostaten, warmtepompen, kachels, zonnepanelen, meters 
e.d. 
 
Het motief voor implementatie van de technologie lijkt m.n. economisch van aard; drijvende 
krachten voor het netwerk zijn de ICT- en de Telecommunicatiesector. De technische mogelijk-
heden van 5G worden veelvuldig besproken en aan het publiek aangeprezen door m.n. de 
laatstgenoemde sector. Gedegen onderzoek naar alle effecten van de technologie op natuur, 
milieu en samenleving wordt echter niet georganiseerd noch gefaciliteerd. Onderzoek dat wel 
plaatsvindt is kleinschalig en wordt regelmatig beïnvloed door voornoemde sector. Objectieve 
publieksvoorlichting blijft uit. 
Volgens planning zal de uitrol van 5G in Nederland in 2020 plaatsvinden. 
 
Waarschuwingen voor gevaar 5G 
De negatieve effecten van RF-EMV op het organisme 'mens' zijn reeds decennialang bekend. 
Herhaaldelijk wordt er dan ook door verschillende partijen gewezen op de gevaren van RF-
EMV in het milieu. Wetenschappers, artsen en ingenieurs uit een groot aantal landen hebben 
meermaals gewaarschuwd voor de gevaren van RF-EMV in het algemeen en voor de gevaren 
van 5G in het bijzonder. Zij voorzien verregaande en onomkeerbare effecten van 5G en wijzen 
op het ontbreken van voldoende onafhankelijk grootschalig onderzoek vóór implementatie van 
de techniek. 
Honderd en tachtig wetenschappers en artsen uit zesendertig landen hebben daarom de Vere-
nigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Europese Unie, de Raad van Europa én 
regeringen van alle landen op 13 september 2017 opgeroepen tot uitstel van de voorgenomen 
uitrol van het 5G-netwerk. De wetenschappers waarschuwen o.m. voor een toename van on-
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vrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling. Onderstaand een citaat uit bovenge-
noemde oproep. 
 
‘Wij, ondergetekende wetenschappers, artsen, milieuorganisaties en burgers uit 168 landen doen een 
dringende oproep onmiddellijk te stoppen met de voorbereidingen voor het 5G (vijfde generatie) draad-
loos netwerk, inclusief 5G afkomstig van in de ruimte gebrachte satellieten. 5G zal massale toename van 
blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) veroorzaken, bovenop de al aan-
wezige RF-EMF van de al aanwezige 2-, 3- en 4G-netwerken voor telecommunicatie. Van RF-EMF staat 
vast dat zij schadelijk zijn voor mens en milieu. Uitrol en implementatie van 5G vormen een experiment 
op de mensheid en op het milieu. Een en ander is volgens internationaal recht te definiëren als een mis-
drijf.’  (Oproep wetenschappers, 17 september 2018 https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal) 

 
De oproep wordt  momenteel gesteund door 134.458 ondertekenaars afkomstig uit 198 
landen. 
 
De Europese Commissie stelt dat uitrol en implementatie van 5G een zaak is van de Europese 
landen zelf. De internationale commissie voor bescherming tegen niet ioniserende straling (IC-
NIRP) is m.b.t. 5G voornemens om een hoog blootstellingsniveau toe te staan terwijl juist ook 
daartegen door wetenschappers is gewaarschuwd. Met betrekking tot het vaststellen van 
grenswaarden voor Nederland verwijst de regering naar hetgeen ICNIRP adviseert. 
 
Alle waarschuwingen ten spijt, onder druk van de Europese Commissie en onder voortdurende 
aanmoediging van de telecommunicatiesector zetten regeringen de geplande uitrol van G5 
door. Daarin gaat de Nederlandse regering zelfs zó ver dat ze eind 2018 heeft geopperd de 
afluistertelescopen van de AIVD in Burum (Fr) te verplaatsen naar Duitsland. Implementatie 
van 5G verstoort namelijk de werking van die telescopen wegens de beoogde bandbreedte 
voor het netwerk (3,5 GHz) die niet samengaat met de frequenties van genoemde telescopen. 
Verplaatsing naar het buitenland zal gepaard gaan met politieke en juridische compromissen 
en betekent zo goed als zeker inleveren op nationale veiligheid. 
Het 5G netwerk levert ook problemen op voor de opsporingsdiensten en voor de politie; afluis-
tertechnieken en lokalisatie van criminelen worden bemoeilijkt dan wel onmogelijk gemaakt. 
Europol heeft deze zomer een alarmsignaal afgegeven en de brief met daarin de stellingname 
van de organisatie, wordt in Europa breed gedragen.  
 
Tijdlijn Nederland 
Besluitvorming verplaatsing schotels Burum eind eerste kwartaal: uitgesteld 
Frequentieveiling 5G Nederland: eind 2019 / begin 2020 
Ontwikkeling en levering straatmeubilair met zender/ontvangers: gaande 
 
Testlocaties en betrokken partijen Nederland 
Momenteel zijn er verschillende testlocaties in Nederland: Rotterdam (haven), Den Haag, Am-
sterdam Zuid-Oost, Tilburg/Eindhoven. Groningen-stad (RUG-Zernike-complex) en industrie-
breed in Noord-Groningen met de gemeente Loppersum als kern. 
 
Bij de tests betrokken partijen zijn: KPN, Ericsson, Huawei en TNO. Drie bedrijven met groot 
financieel belang in de materie, en een onderzoeksinstituut met de missie om technische inno-
vaties te creëren. Bij het testen houdt TNO zich dan ook uitsluitend bezig met de technische 
aspecten van e.e.a. Relevante disciplines voor het doen van  gedegen onderzoek naar alle 
(biologische en maatschappelijke) effecten van 5G (zoals biochemie; fysische chemie; biologie; 
ecologie; geneeskunde; sociologie en filosofie) zijn en worden niet betrokken. 
 
Techniek 
De werking van 5G behelst het gebruik van extreem hoogfrequente radiogolven over verschil-
lende frequentiebanden waarover er met hoge snelheid - via een (mobiel) netwerk- gegevens 
van zender naar ontvanger worden gestuurd. De te gebruiken frequenties liggen tussen de 500 
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MHz en 60 GHz (= microgolven: radiogolven in het hogere frequentiegebied). Een draaggolf 
van 500 MHz heeft een zeer groot doordringend vermogen, er is een groot oppervlak mee te 
bestrijken. Een draaggolf van 60 GHz dringt veel minder door en is daarom alleen geschikt om 
vlak rondom een basisstation te gebruiken. Tegenover dat laatste staat dat er met een draag-
golf van 60 GHz vanwege de hogere frequentie meer data (informatie) tegelijkertijd kan worden 
getransporteerd.  
 
De te gebruiken frequenties zijn hoger en de golflengtes zijn aanzienlijk korter dan die van 
voorgaande netwerken; de straling is ook niet diffuus maar direct(er) gericht. Daardoor zijn er 
vele antennes in de openbare ruimte nodig om het netwerk te laten functioneren zoals bedoeld. 
Door de vele maar ook gerichter stralende antennes en het cumulatieve effect van straling is de 
straling zelf vele malen intenser dan dat momenteel met 4G het geval is.  
 
Voordelen van 5G 
De voordelen zoals die het publiek worden voorgehouden zijn:  
Meer snelheid, meer data verzenden en ontvangen, zelfregelende apparaten 
 
Commentaar: 
Het ‘voordeel’ dat de consument van 5G heeft lijkt geen werkelijk voordeel maar een vermeend 
voordeel te zijn dat mensen door de telecommunicatiesector wordt aangepraat. Het komt neer 
op het – gedwongen - betalen voor apparaten die doen wat men zelf ook had kunnen doen; het 
in onbruik raken van de menselijke verstandelijke en fysieke vermogens door overname van die 
functies door apparaten; het bevorderen van luiheid, gemakzucht en beeldscherm-  en/of tele-
foonverslaving. Daarbij komt dat mensen sinds de implementatie van de mobiele netwerken de 
telecommunicatiesector en telefoonfabrikanten (zeer veel) geld betalen voor een natuurlijk en 
oorspronkelijk kosteloos iets als communiceren en contact met medemensen. Zo’n situatie cre-
eren en bestendigen garandeert m.n. de telecommunicatiesector tot in lengte van dagen (hoge) 
inkomsten maar ondermijnt natuur, milieu en de samenleving. 
 
De voordelen zoals die gelden voor het bedrijfsleven en de regering zijn: 
Creëren nieuwe afzetmarkt (elektronica, technische toestellen, huishoudelijke apparaten en 
andere zaken, alle uitgerust met zenders en ontvangers); omzet bedrijfsleven (telecom-
aanbieders en elektronicahandel - ‘o.a. ‘smartphones’ met 5G - ; inkomsten regering (veiling 
frequenties, belastinginkomsten) 
 
Commentaar: 
Er is dus groot financieel voordeel te behalen voor bedrijfsleven en regering. Dat is voor die 
partijen blijkbaar ook het enige waarin er belang wordt gesteld.  
 
Nadelen en gevaren van 5G 
Netwerken voor draadloze technologie brengen hoogfrequente elektromagnetische velden – in 
het geval van 5G microgolven – in het milieu. Met betrekking tot 5G wordt die straling ook nog 
eens in zeer hoge dichtheid in de publieke ruimte gebracht; denk aan OV-abri’s, NS-stations, 
lantaarnpalen, reclamezuilen e.d. Door alles met elkaar te verbinden via dergelijke netwerken, 
de wildgroei aan antennes en masten, de benodigde dichtheid van het net, massaal gebruik 
van PC’s, wifi-routers, tablets, telefoons e.d. en allerhande draadloos werkende apparaten, 
worden er (in westerse landen, m.n. in Nederland) steeds hogere doses stralingsbelasting per 
persoon gegenereerd én door het overheidsbeleid aan natuur, milieu en de bevolking opge-
legd.  
Hoogfrequente straling komt van nature niet op dergelijke wijze en in dergelijke mate in het mi-
lieu voor en dat is niet zonder reden. Zaken die door de mens in het milieu worden gebracht 
maar daar niet thuishoren hebben dan ook zonder meer effect op dat natuurlijk milieu. De staat 
van het milieu heeft vervolgens effect op natuurlijke systemen en op alle organismen, inclusief 
de mens. 
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Thermische en A-thermische effecten 
De techniek van 5G leert dat wanneer een hoogfrequente draaggolf met gemak allerlei materia-
len (lees: cellen) doordringt, er logischerwijs geconcludeerd kan worden dat ook alle organis-
men beïnvloed worden door dergelijke straling. De straling blijft immers niet beperkt tot een 
rechte lijn van de ene tot de andere antenne maar is alomtegenwoordig. Dat laatste geldt nog 
eens extra voor 5G vanwege de vereiste hoge dichtheid van het netwerk. 
Van RF-EMV zijn zowel thermische als A-thermische effecten te verwachten. 
 
Thermische effecten 
Elektromagnetische straling bestaat uit fotonen (energie). Hoe hoger de frequentie van de ra-
diogolf hoe groter de fotonenergie en hoe groter o.m. het opwarmend effect op de omgeving en 
op organismen. 5G bestrijkt frequenties in de hogere regionen (microgolven) en heeft daarom 
een aanzienlijk opwarmend effect op de leefomgeving en op alles wat zich daarin bevindt. Op-
warming van de leefomgeving genereert niet slechts negatieve effecten voor organismen maar 
draagt ook extra bij aan de opwarming van het klimaat. 
 
Als er door partijen al gesproken wordt over nadelen en gevaren van straling zijn het uitsluitend 
de thermische effecten waarop er gefocust wordt. Ook het RIVM lijkt zich met haar communica-
tie richting de bevolking uitsluitend op de thermische effecten van straling te richten. Regerin-
gen  - óók de Nederlandse - anticiperen op die effecten door het stellen van z.g. grenswaarden. 
Die grenswaarden bieden echter geen bescherming omdat A-thermische (= biologische en neu-
rologische) effecten op organismen al ver onder die gestelde grenswaarden optreden. Met die 
effecten wordt er echter geen rekening gehouden.  
 
In een aantal Arabische landen, Rusland en in verschillende landen in Azië zijn de grenswaar-
den voor RF-EMV in het leefmilieu aanzienlijk lager vastgesteld dan de grenswaarden zoals die 
in de westerse wereld, en m.n. in Nederland, gelden. Dat betekent dat natuur, milieu, bevolking, 
flora en fauna in meerdere Europese landen momenteel aan beduidend hogere doses straling 
worden blootgesteld dan elders in de wereld het geval is. De hoogte van de grenswaarden zo-
als vastgesteld in West-Europa, m.n. in Nederland, heeft dan ook niets te maken met veiligheid 
voor de leefomgeving maar alles met economische en juridische aspecten zoals:  
 

1. Vrijbrief fabrikanten  
2. Vrijbrief ongecontroleerde antennewildgroei 
3. Legitimatie passieve houding regering(en) 
4. Legitimatie wettelijk afwijzing klachten over schending lichamelijke integriteit en integri-

teit van woningen 
 
De grenswaarden zijn bewust dermate hoog gesteld dat de sector zelf en de door haar op de 
markt gebrachte producten áltijd voldoen aan die gestelde grenswaarden. Ook is er zodoende 
altijd grond om schadeclaims, bijvoorbeeld m.b.t. gezondheidsproblemen, af te wijzen. 
 
A-Thermische effecten 
Organismen als mens en dier hebben een eigen biologisch energiesysteem; o.m. hart, herse-
nen en stofwisseling worden erdoor aangedreven. Het lijkt aannemelijk dat de werking van dat 
systeem verstoord wordt als er daarop voortdurend een hoogfrequente lading wordt geprojec-
teerd doordat de natuurlijke leefomgeving is gemanipuleerd. 
 
Extreem hoogfrequente radiogolven (5G-microgolven) worden in magnetrons gebruikt om 
voedsel snel te verhitten. Dat gebeurt doordat de straling de moleculen in het voedsel in bewe-
ging brengt waardoor die moleculen botsen. Zo ontstaat er wrijving (en dus warmte) in het 
voedsel. Datzelfde gebeurt er in het lichaam of de verschijningsvorm van organismen wanneer 
die aan vergelijkbare straling worden blootgesteld; de straling veroorzaakt moleculaire frictie en 
vervormt, vervangt en vernietigt bestaande moleculen in het lichaam.  
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Het in 2004 in opdracht van de Europese Unie uitgevoerde Reflex-onderzoek toont aan dat 
lage veldsterkten kunnen leiden tot een toename van het aantal vrije zuurstofradicalen. Die 
radicalen kunnen oxidatieve spanning (roesten) en beschadiging van DNA, van proteïnen en 
van celmembramen veroorzaken. 
 
Magnetrons worden in de moleculaire biologie en biochemie gebruikt om cellen van organis-
men te vernietigen t.b.v. experimenteel onderzoek met DNA (gentechnologie). Ook uit deze 
informatie volgt logischerwijs dat microgolven (= 5G) cellen - en dus DNA - kunnen vernietigen. 
DNA-beschadiging kan o.m. leiden tot kanker. 
 
Effecten benoemd (zoals vermoed, voorspeld en/of geconstateerd) 

1. Afname insectenaantallen; bijen- en hommelsterfte (algemeen bekend) 
2. Vee slaat op hol (testlocatie Noord-Nederland 2017) 
3. Spreeuwen vallen met honderden tegelijk uit boom (testlocatie West-Nederland 2018) 
4. Vogels kunnen niet landen in de buurt van zendmasten (Zuid-Holland 2018) 
5. Causaal verband tussen straling mobiele telefoons hersentumoren en oortumoren (on-

afhankelijk Frans-Zwitsers wetenschappelijk onderzoek ca. 2010 en Italiaans Hoogge-
rechtshof)  

6. Tumoren in hersenen en hart proefdieren (onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek) 
7. Verandering van genexpressie; verhoging huidtemperatuur; verhoging celgroei; aantas-

ting immuunsysteem verhogen risico op kanker, neurologische afwijkingen, metabole 
ziekten en onvruchtbaarheid (diverse kleinschalige studies) 

8. Ziekte, disfunctioneren van mensen (belangengroeperingen) 
9. Ziekte en verzwakking van flora en fauna 

 
Opmerkingen t.a.v. het voorgaande: 
 

• De afname van insecten en sterfte van bijen en hommels heeft mogelijk nog meer oor-
zaken maar vertoont onmiskenbaar een parallel met de opkomst en het gebruik van 
draadloze technologieën sinds het begin van de jaren ’90 van de vorige eeuw (GSM-
netwerk). Door hoogfrequente elektromagnetische straling en/of microgolven worden de 
communicatie- en oriëntatiepatronen van deze dieren (waarschijnlijk) verstoord. 

• Mensen melden hoofdpijn, spanningen, tintelingen, onrust slapeloosheid, huidaandoe-
ningen, hittegevoel en concentratieproblemen. 

• Er is een parallel tussen de opkomst en het gebruik van draadloze technologie en de 
toename van de medische diagnose ADHD (concentratieproblemen) bij m.n. kinderen 
en jeugd. Het is ook m.n. deze groep mensen die al heel hun leven en gedurende het 
grootste deel van een dag met deze technologie in aanraking zijn. 

• Er is een parallel tussen opkomst en gebruik van draadloze technologie en de toename 
van mensen - m.n. tieners, pubers en jongeren - met psychische problemen 

• In de periode 2010 - 2012 is er door WUR onderzoek gedaan naar de invloed van elek-
tromagnetische velden op bomen. In 2010 is er gebruik gemaakt van een proefopstel-
ling met twintig Essen (Fraxinus excelsior) die gedurende drie maanden werden bloot-
gesteld aan zes stralingsbronnen. De bronnen varieerden van 2412 MHz tot 2472 MHz 
met een uitgestraald vermogen van 100 MW op 0,50 m afstand. Aan het eind van de 
eerste proefperiode vertoonde een groot deel van de Essen bladverkleuringen en om-
gekruld of afgestorven blad. Voor het hele onderzoek (incl. andere beschreven effecten 
zoals afsterven epidermis, knobbels op stammen e.d.) zie: ‘Bronnen’.  

• Zowel bij flora als bij fauna (mens) worden er dus effecten op de huid waargenomen. 
• Als bomen ziek of verzwakt worden door moleculaire wijzigingen in hun gestel waarbij 

die verzwakking niet bekend (geen onderzoek) of niet zichtbaar is, kan dat levensge-
vaarlijke situaties opleveren in zowel landelijk als stedelijk gebied. Wanneer bomen (en 
planten) daardoor in groten getale afsterven tast dat tevens biotopen aan en het werk 
de klimaatdoelstellingen tegen. 
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Bedreiging beschermende atmosfeer 
Bedrijven hebben plannen om 5G via satellieten vanuit de ruimte te leveren voor gebieden 
waar geen 5G-bereik op Aarde is. Die satellieten bevinden zich in de magnetosfeer van planeet 
Aarde. De magnetosfeer is een natuurlijk schild dat het leven op Aarde beschermt tegen gela-
den deeltjes (straling) vanuit de ruimte door die deeltjes grotendeels af te buigen. Op het mo-
ment dat satellieten in die regio microgolven uitstralen kunnen die microgolven invloed hebben 
op de natuurlijke eigenschappen van de magnetosfeer en daardoor een bedreiging vormen 
voor al het leven op Aarde. 
 
Toename elektriciteitsverbruik 
Implementatie van 5G gaat ook gepaard met aanzienlijke toename van het algemeen energie-
verbruik. De basisstations gebruiken ca. 60% van alle voor het netwerk benodigde elektriciteit. 
Ter vergelijking: de basisstations van 3G gebruiken 8% elektriciteit. 
Maar ook het massaal opladen van telefoons, laptops e.d. en het frequent of permanent op het 
lichtnet aansluiten van allerhande apparaten en gebruiksartikelen die draadloos met elkaar 
‘moeten’ communiceren, zullen - wereldwijd - zorgen voor een explosieve toename van het 
stroomverbruik en daarmee voor een aanzienlijke toename van het broeikaseffect. 
 
Toename bomenkap 
Bomen en struiken, zeker hoge exemplaren, bemoeilijken en/of storen het bereik van 5G. 
In ons land, maar ook internationaal, lijkt er een parallel te zijn tussen de voorbereiding en aan-
leg van een 5G netwerk en het steeds massaler kappen van bomen en het rooien van percelen 
met bosplantsoen. Dat is zeer slecht voor de biodiversiteit, het landschap, de leefomgeving en 
voor het klimaat. 
 
Nederland: struisvogelpolitiek, onverantwoordelijkheid en strijdig handelen 
De uitkomst van een onafhankelijk Frans/Zwitsers onderzoek (rond 2010) is dat er causaal ver-
band bestaat tussen oor- en hersenaandoeningen en de straling van mobiele telefoons. Naar 
aanleiding daarvan namen Frankrijk en België enkele jaren later maatregelen; het gebruik van 
draadloze apparaten voor hele jonge kinderen werd verboden. Recenter volgden er in die lan-
den meer maatregelen m.b.t. de volksgezondheid. Ook andere Europese landen namen en 
nemen maatregelen. Nederland daarentegen heeft geen andere actie ondernomen dan het 
uitvoeren van een internetconsultatie inzake het ‘eventueel’ wijzigen van de vastgestelde limie-
ten. Het land blijft vooral hameren op het belang van het behouden - en bij voorkeur uitbreiden - 
van zijn handelspositie op de wereldmarkt. De kans dat kritische geluiden t.a.v. de hoogte van 
de limieten serieus worden genomen lijkt - op dit moment - dan ook minimaal. 
 
Protesten tegen 5G nemen toe. Er is (internationaal) een groeiend aantal mensen dat inmiddels 
last heeft én ziek wordt van straling. Ook in Nederland nemen de klachten en ongerustheid toe. 
Maar de Nederlandse regering en het bedrijfsleven lijken zich daarover geen zorgen te maken. 
Zij zijn en blijven uitsluitend geïnteresseerd in de economische aspecten van de technologie. 
Dat wordt ook duidelijk uit de rondetafelgesprekken en de internetconsultatie m.b.t. digitale 
connectiviteit die het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat eerder organiseerde. De 
vraagstellingen en discussies hadden voornamelijk technische mogelijkheden, investeringen en 
verdienmodellen als onderwerp. 
 
Onder aanvoering van technologiebedrijven, handel en industrie worden milieu en maatschap-
pij feitelijk overweldigd door het ondoordacht  in de directe leefomgeving toepassen van nieuwe 
technologieën. Beleidsmakers die regelmatig zelf geen of te weinig verstand hebben van der-
gelijke technieken noch de reikwijdte ervan overzien, staan e.e.a. zonder meer toe. Kritiek 
wordt genegeerd of weggewuifd. Voor zover bekend zijn er voorafgaande aan de besluitvor-
ming tot uitrol van 5G geen ethici, artsen, biologen, ecologen, chemici, medici, sociologen e.d. 
ter consultatie ingeschakeld. Brede discussie in en met het maatschappelijk veld wordt door de 
regering uit de weg gegaan onder aanvoering van het argument: ‘voorkomen van onrust’ (o.m. 
staatssecretaris EZ & Klimaat, mw. M. Keijzer). 
Een dergelijke handelwijze is strijdig met de inhoud van de door het RIVM in 2015 in opdracht 
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van de Nederlandse regering opgestelde onderzoeksbrief ‘Signalen van Milieugezondheidsrisi-
co’s’. Genoemde brief vermeldt ‘onrust onder de bevolking’ als één van de vijf criteria voor risi-
co’s. Overigens beantwoordt de uitrol van 5G óók aan de andere vier in de brief genoemde 
criteria (blz. 3, samenvatting, laatste alinea). 
De regering behoort de bevolking, de natuur en het milieu te beschermen maar doet dat niet; 
integendeel. Mensen (dieren en planten) worden door de wereldwijd overal aanwezig zijnde 
netwerken tegen wil en dank in hun dagelijks leven onvrijwillig blootgesteld aan hoge doses 
hoogfrequente elektromagnetische straling. Dat is onaanvaardbaar, óók - en m.n.-  in het dicht-
bevolkte, fysiek kleine Nederland. 
 
Noodzaak spoedige aanpak 5G  
De sterk geconcentreerde en inmiddels vrijwel overal in het leefmilieu aanwezige elektromag-
netische velden van de huidige 4G-netwerken en andere stralingsbronnen worden zonder vol-
doende onafhankelijk onderzoek - en vrijwel zonder voorschriften m.b.t. de volksgezondheid - 
overal in de wereld in het milieu gebracht. Ook mensen die helemaal niets met draadloos 
communiceren e.d. te maken willen hebben, de flora, de fauna, de bodem, het water en de 
lucht, worden eraan blootgesteld.  
 
Dat de alarmbel doorgaans pas gaat rinkelen als er wetenschappelijk bewezen schade voor de 
mens zichtbaar wordt (ziekte bijvoorbeeld) sluit het momenteel al wél bestaan van schade en in 
de toekomst (nog) te ondervinden schade voor het milieu zelf en/of voor andere organismen 
dan de mens niet uit. Het is juist de schade die door de mens eerst aan het milieu wordt berok-
kend die vervolgens de mens zelf, maar ook alle andere organismen treft. Of er momenteel (al) 
aantoonbaar schade van RF-EMV aan het milieu is vastgesteld of niet is daarom voor het be-
sluit tot het ondernemen van actie op 5G niet van belang. Nu de natuur- en het milieu zichzelf 
niet kunnen beschermen en de Nederlandse overheid het voorzorgsprincipe niet in acht neemt 
dient de milieubeweging daarop te acteren. Voorlopig uitstel van de uitrol van 5G en terugdrin-
gen van de toepassing van draadloze systemen is geboden. 
  
Ook aanzienlijke toename van het energieverbruik en opwarming van de omgeving is, zeker in 
de huidige tijden van ingezette klimaatverandering, uiteraard onwenselijk. Een onherstelbaar 
ziek milieu is echter het allerergste en moet daarom te allen tijde worden voorkomen. 
  
Waarom Milieudefensie moet handelen 
Milieudefensie houdt zich bezig met de verdediging van het milieu. Het begrip ‘milieu’ omvat ten  
minste bodem, water, lucht, klimaat en hun onderlinge samenhang. Dat geheel schept de om-
standigheden waarin alle organismen een plaats hebben. Milieu betreft dus de leefomgeving 
als geheel c.q. het leven zelf. Als die leefomgeving beschadigd raakt door het handelen van de 
mens (in dit geval door overal ter wereld RF-EMV - inclusief microgolven - in de leefwereld te 
brengen) zal alles wat deel uitmaakt van die beschadigde leefomgeving daarvan negatieve ef-
fecten kunnen ondervinden. Het is daarom meer dan nodig dat Milieudefensie haar taak ook op 
het gebied van 5G oppakt.  
 
Het door de Nederlandse regering niet in acht nemen van het voorzorgsprincipe, de onder-
zoeksbrief ‘Signalen van milieugezondheidsrisico’s’, RIVM Bilthoven 2015 
 https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2015-0114.pdf en de Nederlandse Grondwet, artikel 11, ‘On-
aantastbaarheid van het lichaam’, vormen goede aanknopingspunten voor de aanpak van 5G 
door in een Kort Geding een moratorium te eisen. Daartoe schreef ik een deze zomer de motie 
‘5G, Weg ermee!’ die toeziet op zo’n moratorium. Bij doorgang van de extra ALV waartoe een 
grote groep verenigingsleden momenteel oproept, zal die motie in september a.s. in stemming 
gebracht worden.  
Milieudefensie, een vereniging ooit opgericht door wetenschappers en momenteel nog steeds 
druk bevolkt door wetenschappers, krijgt daardoor de kans om de kennis en het inzicht van 
collega-wetenschappers én hun waarschuwingen m.b.t. 5G recht te doen. 
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BRONNEN 
 
Oproep wetenschappers, 17 september 2018 
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal 
Oproep wetenschappers e.a., 11 mei 2015 incl. vermelding eerder gedane oproepen en waarschuwingen 
https://www.emfscientist.org/ 

Duits kennisplatform: informatie, publicaties e.d. 
https://www.diagnose-funk.org/ 

Oproep Nederlandse artsen, 8 april 2009 
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=609 
Uitspraak Italiaans Hooggerechtshof causaal verband hersentumor en gebruik mobiele telefoon 
https://www.reuters.com/article/us-italy-phones/italy-court-ruling-links-mobile-phone-use-to-tumor-

idUSBRE89I0V320121019)  
RIVM: publieksvoorlichting 
https://www.rivm.nl/elektromagnetische-velden 
The Lancet Planetary Health, december 2018, invloed RF-EMV op honingbijen (inclusief referenties) 
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext 

PvdD: Raadselachtige spreeuwensterfte Den Haag tijdens testen 5G 
https://denhaag.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-eist-onderzoek-naar-raadselachtige-

vogelsterfte-in-huijgenspark 
WUR-edepot, 2013 Rapportage EM-velden op bomen (meerjarig onderzoek 2010 t/m 2012) 
http://edepot.wur.nl/309835 
WUR-edepot, Congres Elektromagnetische Straling 
http://edepot.wur.nl/164631 
Podcast VPRO Futureshock 29 maart 2019: Huawei en de 5G-belofte, hoogleraar Telecommunicatie 
Bert Smolders  
https://podcastluisteren.nl/ep/Future-Shock-VPRO-Tegenlicht-Future-Shock-23-Huawei-en-de-5G-belofte 
Radio 1 Reporter Radio: Europol waarschuwt voor de komst van 5G 
https://www.nporadio1.nl/reporter-radio/onderwerpen/507473-het-5g-netwerk-onder-de-loep 
Bekkers advies, 11 juni 2019 
https://www.bekkersadvies.nl/nieuws/kabinet-neemt-nog-geen-besluit-over-hete-hangijzers-rond-aanleg-
5g/ 

 

  

Beeld: M.L. Figee / © M.L. Figee/M. Figee 
2019  
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FYSICA 
 

De ontdekking van het begrip ‘Brusselse fysica’ 
 
door W. Lentink, Enschede  

 
 
Vroeger, heel vroeger was ik twaalf jaar en las ik een biografie over het leven van Thomas Alva 
Edison, de uitvinder van de gloeilamp. Ik wist het meteen. Ik wilde uitvinder worden. Dat is gelukt. Ik 
werd uitvinder van nieuwe materialen. 
 
‘Mijn’ materialen hebben structuren die zo klein zijn dat ze in nanometers worden uitgedrukt. Een 
nanometer is een miljardste meter en om een idee te krijgen hoe klein een nanometer is: de afstand 
tussen twee koperatomen in een stuk koper is ongeveer een kwart nanometer. 
Die kleine structuren hebben tot gevolg dat de eigenschappen van die materialen beschreven moe-
ten worden door gebruik te maken van kwantummechanica. Ze verschillen aanzienlijk van de ei-
genschappen van de reeds eeuwen bekende materialen. 
Ik vond dat de eigenschappen van een materiaal niet alleen afhangen van de deeltjes waaruit dat 
materiaal is opgebouwd, maar ook van de verdeling van die deeltjes over de ruimte. Eigenlijk van-
zelfsprekend als je denkt aan waterdamp, ijs en water. Die stoffen verschillen van elkaar doordat de 
gemiddelde afstand van de watermoleculen in waterdamp groter is dan die in ijs en doordat de ge-
middelde afstand van de watermoleculen in ijs groter is dan die in water. 
Mijn vinding heeft als prioriteitsdatum 18-02-1988 en wordt in het Europese octrooi 
EP 0345 296 B1 beschreven. Er staan veertig toepassingen in. 
 
Toen het niet lukte om financiering voor mijn vindingen te krijgen, ben ik begonnen om een boek te 
schrijven over de grondslagen van de wis- en natuurkunde. Nadat ik daar zo’n zes jaar aan gewerkt 
had kwam ik in contact met Urgenda en werd mede-eiser in de klimaatzaak van Urgenda tegen de 
Staat. Van Urgenda kreeg ik het boek ‘Revolutie met recht’ dat door Roger H.J.Cox is geschreven. 
Hij is een van de advocaten van Urgenda in de klimaatzaak. Dat boek heeft mij aan het denken ge-
zet. Ik overwoog wat belangrijker is: mij inzetten voor de strijd tegen de klimaatverandering of verder 
gaan met mijn boek over de grondslagen van de wis- en natuurkunde. Aan een bijdrage in de strijd 
tegen de klimaatverandering zou iedereen wat kunnen hebben. Van een boek over de grondslagen 
van de wis- en natuurkunde zouden voornamelijk de niet arme mensen profiteren. 
 
Ik koos voor de strijd tegen de klimaatverandering. 
Zo kwam ik op een bijeenkomst over klimaatverandering bij het KNMI in contact met dr. Geert-Jan 
Steeneveld van de Wageningen Universiteit. Hij had een kaart van Nederland op het internet staan 
waarop je de temperatuurverdeling van onder meer de omgeving van Enschede kon zien. Het bleek 
dat op hetzelfde tijdstip de temperatuur in hartje stad vijf graden hoger was dan net buiten de stad. 
Een belangrijk gegeven als je beseft dat zwakke mensen door hoge temperaturen een grotere kans 
hebben om vroegtijdig te overlijden.  
 
Een paar maanden later werd in Enschede de eerste Motiemarkt georganiseerd. Een Motiemarkt is 
een markt waar burgers hun best doen om politici over te halen een motie in te dienen waar dan in 
de gemeenteraad over gestemd wordt. 
Ik probeerde belangstelling te wekken voor een motie die tot doel had om het Enschedese college 
te bewegen om de uitspraak van de Haagse rechtbank in de klimaatzaak te respecteren. Dat zou 
ruwweg betekenen 25% minder broeikasgasemissie in de gemeente Enschede in 2020 ten opzichte 
van het jaar 1990. Ter ondersteuning van mijn motie had ik contact gezocht met dr. Geert-Jan 
Steeneveld en binnen vijf minuten had ik de gevraagde informatie binnen!  
Mijn motie werd in stemming gebracht. Vooraf kwam wethouder Eelco Eerenberg aan het woord. Hij 
ontraadde de motie want ….. er was geen geld bij gedaan! Vervolgens werd de motie verworpen. 
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Eelco Eerenberg had zich niets aangetrokken van het voorzorgbeginsel. In geval van dreigend ge-
vaar heb je als verantwoordelijke een onderzoekplicht, een zorgplicht en een waarschuwingsplicht. 
In dit geval was de zorgplicht van belang. De bijbehorende jurisprudentie is te vinden in EHRM 19 
februari 1998, Guerra versus Italië. 
 
Bijna een jaar later ontmoette ik Everwijn Dambrink prominent lid van GroenLinks in Enschede. Hij 
wilde,geïnspireerd door de destijds aanstaande klimaattop in Parijs, luchtkwaliteitsmetingen gaan 
doen. Ik stelde voor om dat in samenwerking met de Wageningen Universiteit te gaan doen en 
zocht contact met dr. Geert-Jan Steeneveld die mij doorverbond met zijn collega, luchtkwaliteitspe-
cialist dr. Bert Heusinkveld. Nadat ik tien minuten met dr. Heusinkveld had gesproken had ik zijn 
medewerking. Ik mocht twee roetconcentratiemeters lenen ter waarde van 14.000 euro en de me-
tingen zouden onder supervisie van dr. Heusinkveld plaats vinden. 
Tijdens de 24-uurs metingen vonden we dat de piekconcentratie van roet circa vijf keer zo groot 
was dan de achtergrondconcentratie. Dat ging toen in tegen de zienswijze van de gemeente En-
schede die van mening was dat de lokale emissie van roet altijd verwaarloosbaar was ten opzichte 
van de achtergrondconcentratie.  
 
Interesse in luchtkwaliteitsmetingen leidde tot interessante feiten. Bijvoorbeeld luchtkwaliteitsmetin-
gen worden volgens de Europese regelgeving1 niet gedaan waar je zou kunnen verwachten dat de 
luchtkwaliteit het slechtst is. Nee, de luchtkwaliteit wordt  gemeten ver van een bron van luchtver-
ontreiniging. Vervolgens bepaalt men dan met behulp van die meting, diverse aannames en een 
rekenmodel, de luchtkwaliteit bij die bron. 
Een ander voorbeeld is de luchtkwaliteitsnorm voor de concentratie van deeltjes die kleiner zijn dan 
10 micron, PM10 in het jargon. De norm voor PM10 bepaalt dat gemeten over een jaar de gemid-
deld concentratie van die deeltjes niet groter mag zijn dan 40 microgram per m3 lucht. De Wereld 
Gezondheidsorganisatie, WHO, vindt dat die norm 20 microgram per m3 moet zijn… 
Opmerkelijk is ook dat er voor ultrafijnstof, deeltjes die kleiner zijn dan 0,1 micron, geen normen 
bestaan. Dat terwijl die deeltjes het gevaarlijkst zijn. Dat komt niet alleen doordat ze zo klein zijn dat 
ze via de longen direct in het bloed kunnen worden opgenomen en zo overal in het lichaam ontste-
kingen kunnen veroorzaken. Het komt ook doordat hun kleine afmetingen ervoor zorgen dat ze een 
lagere uittreepotentiaal hebben dan deeltjes met dezelfde samenstelling die veel groter zijn. Het 
gevolg is dat ultrafijnstof reactiever is en gevaarlijker voor de gezondheid. 
 
Het verschijnsel van de verlaagde uittreepotentiaal wordt in mijn octrooi beschreven. 
Verbetering van de verbranding van koolwaterstoffen in motoren van auto's leidt tot minder CO2 
per gereden kilometer, minder emissie van fijnstof en veel meer emissie van ultrafijnstof. Minder 
emissie van fijnstof en veel meer emissie van ultrafijnstof geldt ook voor de verbranding in verbeter-
de houtkachels. Door die verbeterde verbranding zijn de roetdeeltjes kleiner geworden.  
De overheid kan zo zeggen dat de  luchtkwaliteit beter gaat worden terwijl de bevolking ervaart dat 
de luchtkwaliteit slechter gaat worden. De oorzaak is de ultrafijnstof die door de EU niet in 
de regelgeving is verwerkt. 
In 2018 meldde de Gezondheidsraad dat er in Nederland jaarlijks circa 12.000 vroegtijdige do-
den zijn door de slechte kwaliteit van de lucht! 
Deze voorbeelden hebben mij geïnspireerd tot de ontdekking van het begrip 'Brusselse fy-
sica'. Daaronder versta ik: 'EU-regels die tot doel hebben om mens en milieu te beschermen, waar-
bij slecht gebruik wordt gemaakt wordt van wis- en natuurkunde, de economie wordt gestimuleerd 
en die tot gevolg hebben dat de gezondheid van mens en milieu wordt geschaad.' 
In volgende artikelen ga ik meer voorbeelden geven van Brusselse fysica. 
 
1 https://ec.europa.eu/environment/air/quality/directiv.htm 
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Help mee met het schoonmaken van de zee! 
 

Op de stranden van de gemeente Schagen (vier badplaatsen) staan sinds vier jaar deze houten 
containers, kubkisten genoemd (foto). Ze zijn gemaakt van resthout - waardoor ze passend zijn 
voor hun omgeving en van binnen voorzien van afvalzakken. Badgasten en strandwandelaars 
kunnen op het strand aangespoelde en weggegooide rommel in de containers kwijt. Het doel is 
om bij te dragen aan het oplossen van milieuproblemen door zwerfafval, en het strand en de zee 
weer schoon te maken. 
 

De containers zijn óp het strand geplaatst, goed in het zicht en binnen het direct bereik van het 
publiek. Ze worden driemaal per week ter plekke geleegd; de vuilniszakken worden hergebruikt. 
Bij de verschillende strandopgangen staan ook bakjes met daarin papieren zakjes. Die kunnen 
door de badgasten en mensen die hun hond uitlaten worden gebruikt om afval in te verzamelen. 
Andere stranden waar deze containers staan zijn: Grote Keeten, Sint Maartenszee en Petten.  
 

Evaluatie door de gemeente leert dat deze methode om mensen actief en gericht te betrekken bij 
het schoonhouden van hun directe leefomgeving en het milieu, inspirerend is en bijzonder goed 
werkt. Ook het beschikbaar stellen van de papieren zakjes heeft positief effect. 
Een vergelijkbaar project is dat van Nederland Schoon; echter daarbij staan containers niet direct 
in het zicht op het strand waardoor het effect toch minder zal zijn. 
 

Oproep voor lokale afdelingen MD in de kustprovincies / kustgemeenten: 
 

Informeer bij uw / je gemeente naar mogelijkheden om eenzelfde project te starten en/of meld 
bestaande vergelijkbare projecten aan de redactie van dit blad. 
 

Kubcontainer voor zwerfaval op het strand van Callantsoog       beeld: M.L. Figee 
2019 
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KLIMAAT 
 

Een jaarlijks CO2-budget, vrij besteedbaar 
voor iedereen 

 
door Jan Juffermans, zomer 2019 

 
 
Onlangs kwam de pittige veiligheids-analyse uit over de snel groeiende klimaatontwrich-
ting op Aarde, gepubliceerd door het Instituut Breakthrough in Australië. Men gaat ervan 
uit dat de rapporten van het IPCC voort komen uit een moeizaam concensus-proces. Dan 
kun je van hen geen actuele analyse en projectie verwachten vanuit het voorzorgbeginsel, 
dat in 1992 tijdens de VN-conferentie in Rio de Janeiro werd aangenomen.  
 
Deze nieuwe analyse van de grote gevaren die ons nu bedreigen zou elke politicus, elke 
student en elke bedrijfsleider van lokaal tot mondiaal, absoluut moeten lezen. Om vervol-
gens heel goed na te denken over wat we ermee gaan doen… op je werk, tijdens je oplei-
ding, in je gemeente en thuis. Nog langer dralen zal als een ernstig falen van onze samen-
leving aangemerkt worden.  
 
Gevaarlijke tijdklem 
We zitten in een gevaarlijke tijdklem, waardoor we al in 10 jaar een zeer drastische CO2-
reductie moeten bereiken. Gezien alle mitsen en maren gaat dat met de huidige plannen 
niet lukken, en zeker niet met ‘ons Klimaatakkoord’. Daarom zijn nu creatieve andere 
maatregelen en middelen nodig. Gelukkig is er al jaren onderzoek gaande naar quotering 
ofwel rantsoenering, voor het moment dat we ons bijna geen raad meer weten.  
 
In Engeland is rantsoenering door dr. David Fleming onderzocht, helaas al overleden, 
maar zijn werk wordt voortgezet. Zijn Nederlandse boek heet ‘Energieslank leven met Kli-
maatdukaten – Stapsgewijs minder energieverbruik voor allemaal’ van Uitgeverij Jan van 
Arkel. Het gaat over een jaarlijks persoonlijk CO2-budget, dat ruim begint maar elk jaar 
minder wordt, zodat we leren omgaan met minder fossiele energie. 
 
Effectief en rechtvaardig 
Met dat budget is iedereen vrij te kiezen wat men koopt of doet. Het blijkt de meest effec-
tieve en ook de meest rechtvaardige manier om gepland de gestelde doelen te halen die 
nodig zijn om onder de 1½ graad Celsius opwarming te blijven. Zo’n budgetsysteem klaar 
maken voor gebruik zou dus een grote prioriteit moeten worden. De invoering zou het bes-
te binnen de EU kunnen starten, met duidelijke maatregelen aan de buitengrenzen voor de 
importen en exporten.  
De Werkgroep Voetafdruk Nederland maakte een nota en notities van de ontwikkelingen 
in Europa met CO2-quotering/rantsoenering, later uit te breiden naar een Voetafdruk-
budget om zo ook land- en ruimtegebruik binnen het systeem te brengen.  
Zie https://www.voetafdruk.eu/onzevoetafdruk/quoteren/index.html – met op pag. 8 een 
Stappenplan. 
  
Bedrijven en instellingen 
Voor bedrijven en (overheids)instellingen werkt het CO2-budget-systeem als volgt: zij kun-
nen/moeten eenheden CO2 kopen op een speciale veiling. De prijs van die eenheden is 
afhankelijk van vraag en aanbod op de markt. Deze CO2-kosten zullen vervolgens door-
berekend worden in de producten en diensten. Energie-intensieve producten en diensten 
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worden daardoor beduidend duurder en vergen ook veel CO2-budget, maar duurzaam en 
zuinig geproduceerde producten en diensten in verhouding goedkoper en ook budget-
besparend. 
Ook particulieren die niet genoeg hebben aan hun jaarbudget kunnen op deze wijze meer 
eenheden kopen. Mensen die al energiezuinig leven houden eenheden over en kunnen die 
vervolgens verkopen. Op die manier kunnen ze een extra inkomen verwerven. Maar die 
eenheden uit de markt houden kan natuurlijk ook. Dat is dan een extra bijdrage aan een ho-
pelijk nog enigszins veilig klimaat.  
 
Jan Juffermans, o.a. actief in het Platform Duurzame en Solidaire Economie en de Werk-
groep Voetafdruk Nederland. 
 

 
 
 

  
 

In Memoriam: Jan Willem van Leenhoff 
 

Na een ziekbed van een half jaar overleed op 21 juli jl. Jan Willem van 
Leenhoff, idealist en activist voor een betere wereld.  
 
Jan Willem voelde zich  al sinds zijn jonge jaren sociaal-
maatschappelijk betrokken en hij had daarbij vooral interesse in en 
liefde voor natuur en milieu. Na het voltooien van de Mulo studeerde hij  
aan de Rijks Hogere School voor Tropische Landbouw in Deventer 
waarbij zijn  interesse voor ecologie werd gewekt. Op tweeëntwintigja-
rige leeftijd vertrok hij naar Canada om daar een studie biologie te vol-
gen, die hij met succes afrondde. In Canada was hij vervolgens jaren-
lang werkzaam voor de firma Pfizer, waar hij betrokken was bij onder-
zoek naar en ontwikkeling van anti-conceptiemiddelen. 

In 1992 hield Jan Willem Canada voor gezien en keerde hij terug naar Nederland waar hij zich in Lei-
den vestigde. 
 
Jan Willem zette zich onophoudelijk in tégen onrecht en vóór het milieu. Hij was politiek betrokken – lid 
van GL, SP, en PvdD – en actief als vredes- en milieuactivist. Ook had hij nog vele andere interesses. 
Door die brede interesse en zijn actieve leven had hij vele contacten waarmee hij zich samen inzette 
voor het nastreven van zijn ideale wereldbeeld. 
Speciale belangstelling had Jan Willem voor de internationale taal Esperanto, waarin hij vele teksten 
vertaalde. Zijn interesse in specifiek die taal is begrijpelijk want het doel van het ontwikkelen van die 
taal – het sluiten van vriendschap met mensen uit verschillende landen en het bevorderen van een 
rechtvaardiger en gelijkwaardige communicatie tussen sprekers van verschillende landen – lag Jan 
Willem na aan het hart.  
 
Jan Willem was sinds 1994 lid van Vereniging Milieudefensie en gedurende dat lidmaatschap is hij 
vijfentwintig jaar lang betrokken geweest bij de lokale afdeling Leiden. Daar nam hij samen met zijn 
beste vriend en collega-activist Pieter de Krom, het voortouw bij het ontplooien van afdelingsactiviteiten  
en bij het voeren van allerhande acties. Juist dit jaar zou het 25-jarig lustrum van de samenwerking en 
hun vriendschap gevierd gaan worden. 
Bij de afdeling Leiden was Jan Willem eerder speciaal betrokken bij de Bomenbond. Zijn laatste project 
was ‘Van het gas af’ waarbij hij zich inzette om de Merenwijk in Leiden op alternatieve energiebronnen 
te laten overschakelen. 
 
Jan Willem was zeer gedreven, gastvrij en had en hart van goud. Jan Willem is helaas maar 78 jaar 
geworden. Laten wij hem ons herinneren als een strijdbare, lieve collega-activist in wiens voetsporen 
wij allen zouden kunnen treden. Zijn maatje  Pieter de Krom, Afdeling Leiden, vele leden van Milieude-
fensie door heel Nederland en de voltallige redactie missen Jan Willem enorm. 
 
de redactie 
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Agenda, oproepen en petities 
 
 

Agenda augustus t/m november 2019 
 
24-08-2019: Demonstratie voor dierenrechten, Amsterdam 
Onderdeel van wereldwijde demonstraties. Tijd: 13:00 – 17:00 
https://www.veganevents.nl/event/the-official-animal-rights-march-2019-amsterdam/ 
 

29-08-2019: Greenpeace teamavond actie Luchtvaart 
https://greenwire.greenpeace.org/netherlands/nl/events/teamavond-29-augustus-

noodlanding-voor-het-klimaat 
 
09-09-2019: Anti-5G demonstratie Den Haag 
 
21-09-2019: Eventuele extra ALV Milieudefensie, Utrecht 
Hou mededelingen en de website van MD in de gaten. 

Zie site MD: https://milieudefensie.nl/doe-mee/steun-jij-een-extra-alv   

 

21-09-2019: Landelijke opruimactie plastic en zwerfafval 
Aansluiten bij initiatieven of zelf organiseren; Plastic Soupfoudation 
https://www.plasticsoupfoundation.org/world-cleanup-day/#hoedoeikmee 

 
27-09-2019: Klimaatstaking Den Haag 
Tijd: 12:00 
https://www.facebook.com/events/494662804697554/  

 
09-10-2019: Ledenavond MD, Utrecht 
Biogebaseerde economie. Locatie: ‘Kargadoor’. Tijd: 19:00 – 22:00 

Aanmelden: job.van.den.assem@milieudefensie.nl 
 
11 t/m 19 oktober 2019: Actieweek tegen ISDS 
https://stopisds.org/save-the-date-one-week-to-flush-away-isds-corporate-impunity-11-19-oct-2019/ 

 
07-11-2019: Ledenavond MD, Utrecht 
Handelsverdragen. Locatie: ‘Kargadoor’. Tijd: 19:00 – 22:00 

Aanmelden: job.van.den.assem@milieudefensie.nl  
 

Oproepen  
 
Stem voor een extra ALV! 
Steun de oproep (met agenda) van 16 juli jl., ondersteund 
door tientallen leden MD door heel Nederland.  Zie de ad-
vertentie voor aanmelden steun op blz. 17 
 
Help de beweging ‘Stop Ecocide’ groeien 
(samenwerking met Extinction Rebellion) 
‘Stop Ecocide’ campagnefilmpje 
https://www.youtube.com/watch?v=-6C0EfJmjjU&feature=youtu.be 

‘Stop Ecocide’ Flyers, stickers, actie-omslag (FB & Twitter) 
https://www.stopecocide.earth/downloads 
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Help WISE met meten van straling (apparatuur en cursus) 
https://wisenederland.nl/zelf-straling-meten-kan-dat-en-wat-heb-je-er-aan 

 
Help mee met het maken van dit blad 
Kom bij de redactie en de makers van het ledenbulletin en help mee om de 
continuïteit van het blad te garanderen. Informatie m.b.t. vacatures en moge-
lijkheden: service@milieudefensie.nl t.a.v. de redactie. Of schrijf een brief 
naar het postadres (zie colofon). 
 

Petities (kleine moeite, groot effect…) 

 
‘Stop Ecocide’ (via AVAAZ) 
https://secure.avaaz.org/en/community_petitions/NOW_IS_OUR_CHANCE_TO_END_ECOCIDE/details/ 

 

‘Stop ISDS’ 
https://stopisds.org/action/ 

 
Rainforest Rescue: petities olifanten, palmolie, houtkap 
https://www.rainforest-rescue.org/petitions/1157/stop-torturing-elephants-for-the-tourism-
industry?mtu=422373836&t=4655 
 

https://www.rainforest-rescue.org/petitions/1183/stop-palm-oil-and-soy-biofuels-now? 
 

Anti-Luchtvaartpetities: 
https://docs.google.com/document/d/13JfY_-7WgYEim-hmoAtZDb-b2oWzhvkk7Tuw8TA1-
vQ/edit#heading=h.rbve7hww28ld 
 
https://noflyclimatesci.org/ 
 

CIWF: Stop verre veetransporten 
https://actie.ciwf.nl/page/44177/petition/1?supporter.appealCode=CAWE_NL0619&utm_campaign=Transport&utm_source=website&utm 

 
CIWF: Stop de Kooien (Europees burgerinitiatief voor wetswijziging) 
Nog t/m 11 september a.s. 
https://ciwf-nl.endthecageage.eu/nl-NL/live/eci?supporter.appealCode=CAECIWE_NL0918 
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Colofon 
‘Milieu-Visie’ is het informatief ledenbulletin in oprichting van Vereniging Milieudefensie. Het blad heeft ten doel het 
informeren van verenigingsleden m.b.t. milieuzaken en het faciliteren en bevorderen van onderling contact, onderlinge 
discussie en samenwerking m.b.t. (de aanpak van) milieuonderwerpen. Het milieu is van en voor alle mensen; het 
ledenbulletin is dan ook van en voor álle leden. Ieder lid is welkom om gebruik te maken van deze faciliteit en om  
zijn/haar mening en ervaringen met anderen te delen. Meningen, ervaringen en ideeën kunnen verschillen; daarom 
vraagt de redactie om achting en begrip te hebben voor elkaars visies op de leefwereld, op de problematiek en op de 
mogelijke oplossingen daarvoor. 
 
Doelgroep: alle leden van Vereniging Milieudefensie 
Verspreidingsvorm: digitaal, waar noodzakelijk in papieren versie  
Frequentie van verschijnen: onregelmatig i.v.m. opstartfase. 
Uitgever: verenigingsleden i.s.m. Vereniging Milieudefensie  
Druk/Print:Vereniging Milieudefensie 
Oplage: ca. 68.000 
 
Vaste redacteuren: J.E. Lambrechts, 
Gastredacteuren: P. Cohn, M.H. van Raay, A.Uijtewaal & M. Amador 
Bureauredactie: R. Bleijerveld, T.Bötticher, M.L. Figee, W. Lentink 
Vormgeving en productie: M.L. Figee 
 
Redactieadres: service@milieudefensie.nl / Vereniging Milieudefensie, Postbus 19199, 1000 GD Amsterdam 
Kopij: digitaal aanleveren in Word-document of sturen naar bovenvermeld postadres t.a.v. ‘redactie Milieu-Visie’ 
Sluitingsdatum kopij volgende uitgave: 18 december 2019 12:00 uur 
 
Verantwoordelijkheid 
De verantwoordelijkheid voor de inhoud, formulering en spelling van teksten, brieven en artikelen in het ledenbulletin 
berust bij de auteur(s) van die teksten. Op teksten, beelden en vormgeving is kopierecht, beeldrecht, intellectueel- en 
artistiek eigendomsrecht van toepassing. Plaatsing op Internet of het anderszins openbaar maken van artikelen, in-
formatie en/of beeld uit dit bulletin dan wel het bulletin zelf, is daarom niet toegestaan zonder voorafgaande uitdruk-
kelijk schriftelijk gegeven toestemming 1.) van de desbetreffende auteurs 2.) én van ten minste twee redacteuren van 
het blad. 
Gebruikte foto’s, plaatjes, teksten e.d. van derden voor Milieu-Visie zijn – waar mogelijk – voorzien van bronvermel-
ding. Gebruikte materialen van derden: 1.) rechtenvrij dan wel 2.) voorzien van een passende creative com-
mons licentie óf 3.) met uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende; elke auteur/redacteur in kwestie 
is zelf geheel aansprakelijk voor eventuele claims door IPR-bedrijven. Volledigheidshalve wijzen wij auteurs op een 
correct gebruik van IPR ter voorkoming van claims jegens henzelf. 
 
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen, brieven en teksten te weigeren onder opgave van redenen. 
Teksten en reacties, of delen daarvan, die discriminerende opmerkingen en/of onbehoorlijk of agressief taalgebruik 
bevatten worden door de redactie zonder meer geweigerd. 

 
 

Beeld achterzijde: flyer anti-luchtvaart / pro klimaat; idee en ontwerp: F. Langedijk; vrij naar eerdere communicatie van het Nederlands Ministerie 
van Economische Zaken (1974) 
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