Memo

Verk
kennend
d onderzoek naar
n
bomen en WIFI
W zendsign
nalen.

Verantwoording
V

Deze kortee beschrijving geeeft een eerste iindruk. Indien er
e behoefte is,
bijvoorbeeeld vanwege vraggen uit de samenleving of mediaa, kan deze eersste indruk
uitgewerktt worden tot een met alle deelneemers afgestemdde Kennisplatformreactie.
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Aanleiding
A
Verschillende
V
m
media
berichten oover onderzoek van
v de Universitteit Wageningen naar de effecten van
elektromagnetis
e
che velden van WIFI op plantenn. Hierin wordt abbusievelijk vermeld dat het ondeerzoek
tevens
t
uitgevoerd is door TNO en
e TU delft. De gemeente
g
Alpheen aan den Rijn is
i opdrachtgever
De conclusie in de media is veeelal dat de stralinng van draadlooss internet leidt toot het afsterven van
v blad
en
e het achterblijven van groei biij bomen en gew
wassen.
De aanleiding vooor het onderzoeek was de aanw
wezigheid van booombastknobbelss en de constateering dat
het
h in steden sleecht gaat met boomen. Daarbij woordt gewezen opp scheuren, verkkleuringen en divverse
vormen
v
van afstterving van weeffsel. De resultateen van dit onderrzoek zijn nog nieet gepubliceerd. De
communicatie
c
hooudt ook verbannd met een confeerentie hierover in februari 2011.
Eerste indruk
De onderzoekerr van de Universsiteit Wageningen geeft aan dat het gaat om eerste resultaten enn dat die
nog
n niet bevestiggd zijn in een heerhalingsonderzooek. Hij waarschhuwt nadrukkelijkk dat er nu nog geen
g
vergaande
v
concclusies te trekkenn zijn uit zijn resuultaten. Op basiss van de nu besschikbare informaatie kan
niet
n geconcludeeerd worden dat de
d WIFI zendsiggnalen tot schade leidt bij bomenn of andere planten.
Daarbij is rekeniing gehouden m
met eerder gepubbliceerd onderzooeken die geen effect
e
laten zien.
Het Kennisplatfoorm wacht met bbelangstelling dee publicatie van het
h onderzoek af.
Achtergrond
Onderzocht
O
is off WIFI zendsignaalen effecten heebben op de ontw
wikkeling van plaanten en de gem
melde
afwijkingen.
a
Tot nu toe kon niet aangetoond worrden dat deze affwijkingen het geevolg zijn van eeen
bekende
b
plantennziekte.
In een klimaatruimte zijjn essen en versschillende kruidaachtige planten gedurende
g
drie m
maanden
Eerste
blootgeesteld aan 6 straalingsbronnen (standaard WIFI). op 50 cm tot 3000 cm afstand. E
waarneemingen wijzen oop een negatief effect op de gezzondheid van esssen. Bladeren nabij
n de
bronneen vertoonden aaan het einde vann de onderzoekssperiode ‘loodglaansachtige effectten’ die
het gevvolg blijken te zijjn van het afsterrven van de boveen- en onderepiddermis van de bladeren.
Bij zandraket en maïs w
worden groei- enn bloeivertragingg gezien. Onderzzoekers vinden het
h
noodzaakelijk om de prooeven te herhaleen voordat conclusies worden geetrokken.
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Het kennnisplatform heeeft in een eerste screening 65 puublicaties gevonden naar planten en
elektromagnetische velden zoals gebruuikt voor mobielee communicatie.. Daarvan gingen er 9 in
wikkeling en gezzondheid van zadden en planten. In een uitgebreider en langer duurend
op ontw
onderzoek
o
naar de invloed van vergelijkbare
v
WIIFI signalen is geeen invloed gevoonden op de
ontwikkeling
o
vann sparren en beuuken. Bij enkele onderzoeken zijjn wel effecten gevonden,
g
maar daar
werden
w
dusdanige sterke blootsstellingen gebruikkt dat warmte-efffecten aannemeelijk zijn.

