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Inleiding 
Het gezondheidsaspect in relatie tot het milieu is helaas nog steeds een ondergeschoven 
kindje. Het MeldpuntenNetwerk Gezondheid en Milieu (MNGM) kent als geen ander de 
praktijkervaringen van burgers op het gebied van gezondheid en milieu. Daarom heeft het 
MNGM dit zwartwitboek gemaakt. Per casus zijn knelpunten en aanbevelingen gegeven. Naast 
cases in het zwartboek - aan deze zijde van de brochure - waarin het niet goed gaat geven we 
in het witboek - zie achterzijde - voorbeelden van hoe het zou moeten, want wees gerust, die 
bestaan ook, al duurt het soms wat lang… 
 
Waarvoor is dit boek bedoeld en voor wie? 
Dit zwartwitboek is een bundeling van ervaringen van burgers en bewonersgroepen en kan als 
informatiebron dienen voor andere geïnteresseerde burgers, lokale milieugroepen, 
hulpverlenende instanties, maar ook zeker voor beleidsmakers; zij kunnen uit deze bundeling 
van ervaringen opmaken wat de uitwerking van het milieubeleid is en in hoeverre dit ook 
bedoeld en wenselijk is.  
 
Privacy 
De informatie in dit zwartwitboek is in overleg met de betreffende personen opgesteld. 
Gegevens over personen, bedrijven, plaatsen e.d. worden alleen vermeld als onze 
contactpersonen dat zelf aangeven of wenselijk achten. 
 
Criteria voor het zwartboek 
Om opgenomen te worden in het zwartboek moeten artikelen ingaan op een of meer van de 
volgende punten: 
 
• lokale milieuproblematiek waarin (zorgen over) gezondheidsklachten een rol spelen 
• melding bij MNGM over milieugerelateerde gezondheidsklachten die als voorbeeld dient  
     voor meerdere meldingen 
• een moeilijk oplosbaar en meestal slepend probleem 
• overheden, bedrijven en/ of hulpverlenende instanties die niet of onvoldoende  
     meewerken 
 
We gaan door! 
De groepen en personen die aan dit boek hebben meegewerkt, zijn er enthousiast over. Vaak 
is hun verhaal elders niet welkom, ook helpt het om alles goed op een rij te zetten en te weten 
dat het in een groter perspectief kan worden gezet. Ook doen zich weer nieuwe ontwikkelingen 
voor. We willen daarom graag doorgaan met het verzamelen van wit- en zwartboek verhalen. 
Hoe meer materiaal, hoe beter we aanbevelingen voor beleid en adviezen voor lotgenoten 
kunnen formuleren. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld. Stuur uw (digitaal) verhaal 
naar ons op! Onze adresgegevens en het e-mailadres staan onderaan deze bladzijde.  
 
Wat doet het MeldpuntenNetwerk Gezondheid en Milieu? 
De Stichting MeldpuntenNetwerk Gezondheid en Milieu vraagt aandacht voor de relatie tussen 
het milieu en de gezondheid. Zij doet dit door middel van registratie van milieugerelateerde 
gezondheidsklachten, door ondersteuning van groepen en burgers met problemen op dit 
terrein en door het stimuleren van onderzoek en betere communicatie. Met de gegevens 
kunnen nieuwe trends worden gesignaleerd en activiteiten van lokale milieugroepen 
inhoudelijk onderbouwd met het oog op betere handhaving en uitvoering van beleid. 
 

 
 

Stichting MNGM, Regulierenring 9, 3981 LA Bunnik 
T: 030-2430872 F: 030-2430883 
E: info@mngm.nl I:www.mngm.nl 
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INHOUD ZWARTBOEK  
 

 Luchtverontreiniging 
1. Bouwplannen Overschie                                   blz. 4 
2. Frisse lucht Westerbroek          blz. 6 
3. Geuroverlast bij moffelbedrijf         blz. 7 
4. Silicumcarbidevezels Delfzijl         blz. 8 
   Algemeen overzicht meldingen luchtvervuiling (MNGM)    blz. 9 

 

 Stort- en bodemvervuiling   
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7. Ophogen van grond bij een woonhuis        blz. 16 

 

 Geluid 
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20. Wonen bij een benzinestation 
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23. DDT casus           blz. 38 
24. Chemische overgevoeligheid (MCS)        blz. 39 
25. Chemische overgevoeligheid (MCS) op jonge leeftijd     blz. 41 
     Algemeen overzicht meldingen MCS (MNGM)       blz. 43 
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Luchtverontreiniging  
 

1. Bouwplannen Overschie 
2. Frisse lucht Westerbroek  
3. Geuroverlast bij moffelbedrijf 
4. Silicumcarbidevezels Delfzijl 

 
Bouwplannen Overschie 
Bron: MNGM Cahier 7, lente 2002/ Miep Verheuvel, 2005 

 

Knelpunt:  

• Luchtkwaliteit en Ruimtelijke Ordening 
 
Het ministerie van VROM wil laten bouwen in Rotterdam-Overschie. 
De locatie ligt ingeklemd tussen twee rijkswegen en het vliegveld 
Rotterdam Airport. Strenge milieunormen, die bepalen hoe groot de 
geluidsoverlast en de luchtvervuiling mag zijn, houden de 
bouwplannen tegen. VROM besluit er een project van te maken in het 
kader van ‘Stad en Milieu’. Dit moet het mogelijk maken er te 
kunnen bouwen en de milieunormen te versoepelen. Bij de 
bouwplannen moeten drie stappen gezet worden:  
 
 
 
 

• Voorkomen van vervuiling en overlast door het aanpakken van de bron;  
• Afschermen van de vervuilende en overlast veroorzakende bron;  
• Compenseren van overlast, bijvoorbeeld met de aanleg van een zwembad 

 
Overschie is één van de 25 proefprojecten die VROM in Nederlandse steden heeft aangewezen. 
Deze zijn aan bepaalde voorwaarden gebonden. Belangrijk bij het project is de communicatie 
tussen overheid en bewoners. Het proefproject 'Stad en Milieu' in Overschie (van 1997 tot 2003)  
wordt aangestuurd door een stuurgroep bestaande uit twee wethouders van de gemeente 
Rotterdam en van de deelgemeente Overschie. De Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting 
Rotterdam levert de projectleider, die ook het contact met het bewonerspanel (15 bewoners, 
aangemeld na een oproep in de media) regelt en de administratie en dergelijke verzorgt. 
 
Leen van Vliet, lid van het bewonerspanel in Overschie: "Het bewonerspanel is geen 
representatieve vertegenwoordiging van de Overschiese bevolking. Omdat we in het algemeen 
uitgenodigd werden om in het panel zitting nemen, zitten er vooral actieve en kritische mensen in. 
Maar we oriënteren ons wel op wat er leeft onder de bewoners in onze buurt. Jammer is dat er 
geen allochtone inwoners in het panel deelnemen. Eens in de één á twee maanden is er overleg 
tussen de projectleider en het bewonerspanel.De bewoners zijn tegen woningbouw in de zones 
waar de milieunormen niet gehaald worden”. 

 
De zones zijn bepaald aan de hand van een aantal onderzoeksrapporten: 
• De GGD deed een onderzoek naar de luchtkwaliteit. Het inademen van buitenlucht langs de 
     snelwegen geeft een kans op gezondheidsschade (kanker) die gelijk is aan risico van het  
     passief meeroken van 16 sigaretten per dag! 
• Er is onderzoek gedaan naar verkeersstromen en verkeersverwachting. Dat laatste is  
     natuurlijk speculeren, want we weten niet of het auto- en luchtverkeer in de toekomst  
     schoner zal worden of niet. 
• Er zijn lawaaicontouren opgesteld voor het auto- en vliegverkeer. 

 
Op die manier is Overschie verdeeld in drie zones: een groene zone, waar de situatie voldoet aan 
de milieunormen; een rode zone, waarin de overlast ontoelaatbaar is en een oranje zone, waarin 
de overlast volgens de overheid aanvaardbaar genoemd wordt. Er is een Nota van uitgangspunten 
en doelen opgesteld, waarin werd voorgesteld op welke plekken in Overschie nieuwbouw gepleegd 
zou kunnen worden. Er kon echter geen overeenstemming worden bereikt over de nota. 

 

Overschie Fotoarchief ANP 
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Vooral de kwaliteit van de buitenlucht is een groot knelpunt. De stuurgroep wilde en kon niet tot 
de vaststelling overgaan. Er was sprake van een impasse. Die werd doorbroken door een voorstel 
van een panellid, en met steun van het ministerie van VROM werd de architect Ashok Bhalotra 
(ontwerper van de wijk Kattenbroek in Amersfoort) aangezocht om een toekomstvisie voor 
Overschie te schetsen zonder op alle standpunten te letten. Bhalotra heeft inmiddels zijn visie 
ontwikkeld in ateliers met bewoners, belanghebbenden en deskundigen van Overschie. Die visie 
lijkt aanknopingspunten te bieden voor het opnieuw in gesprek komen over de toekomst van 
Overschie op de langere termijn. Dat ze dan ook moeten komen praten over woningbouw in Park 
Zestienhoven zal voor veel huidige bewoners van Overschie nog wel even slikken zijn.  

 
Stand van zaken eind 2005:  
In juli 2001 werd in Nederland het Europese besluit Luchtkwaliteit van kracht, waardoor het veel 
moeilijker wordt in verontreinigde gebieden te bouwen. Dit was een steun voor de visie van 
Bhalotra: 
• beperking van het aantal motorvoertuigen op de A13  
• een ondertunneling van de A13  
• de aanleg van de rijksweg A13/16 en de aanleg van de A4-noord 
 
Er zijn echter veel acties tegen de aanleg van de A4 door Delfland. Van ondertunneling van de A13 
is nog geen sprake. Wel hebben actieve bewoners het voor elkaar gekregen dat op de A13 80 
km/uur wordt gereden, waarmee de luchtvervuiling zou verminderen. Dit is echter nu nog niet 
zeker te zeggen, omdat filevorming lijkt toe te nemen.  
 
Bij het vliegveld Zestienhoven zijn inmiddels de bomen gekapt. Naar een voorstel voor de 
ontwikkeling van het gebied door de betrokken burgers, gepresenteerd in het Rotterdams 
Milieucentrum, werd niet geluisterd. 
 
Het experiment Stad & Milieu (met speciale aandacht voor open planproces en gezondheid) van 
VROM (www.vrom.nl/pagina.html?id=9375), waarvan Overschie een van de projecten is, lijkt geslaagd, 
want de Interimwet stad-en-milieubenadering is vanaf 1 februari 2006 van kracht. 

  
 

Aanbeveling:  
 

 Toegeven dat onder sommige omstandigheden bepaalde projecten 
niet mogelijk zijn en een andere invulling aan die gebieden geven. 
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Knelpunten:  
• Gedogen ontoelaatbare emissies industrie 
• Slechte communicatie tussen overheid, GGD en burgers 
• Gezondheidsklachten burgers 
• Aantasting bomen 

 
Naar aanleiding van een krantenbericht in het Dagblad 
van het Noorden over frisse lucht in klaslokalen schreef 
Alice Westers een ingezonden brief, waarvan de inhoud 
hier wordt weergegeven.  
 
Bewoners in Westerbroek en waarschijnlijk ook 
(fietsende) passanten uit Hoogezand, Groningen en 
Haren hebben in 2005 nog steeds last van uitlaatgassen 
van de glasvezelfabriek PPG. Al in 1998 trokken ze aan 
de bel. Met hulp van de Biologie- en de Chemiewinkel van 
de Rijksuniversiteit Groningen en later ook de 
Dorpsvereniging had Alice contact met het bedrijf, de 
GGD en de provincie. Ze verscheen zo vaak op tv, radio 
en in de krant dat zij genomineerd werd voor de persprijs 

van het jaar 2000. Zij en haar kinderen hadden inmiddels astma, ook anderen zijn er (dood)ziek 
van geworden. De bewoners hebben dezelfde klachten - die zich met tussenpozen voordoen -: 
misselijkheid, hoofdpijn, allergie, moeheid, zwakheid en astmatische klachten. De klachten zijn 
gemeld bij gemeente en provincie vanaf 1980. Er waren procedures bij de Raad van State.  

  
Al jaren waren ook de bomen ziek: vlak na de bloei van april/mei hing al het blad alweer bruin en 
gekrompen verdord aan de takken. In 2005 heeft het gezin Westers nog steeds astma en zijn de 
kinderen opvallend meer ziek dan anderen uit hun klas. Dat ligt niet aan het schoolklimaat, aldus 
Westers, maar aan de luchtkwaliteit in de woonomgeving, die door het bedrijf verziekt wordt. ‘De 
GGD heeft zich verscholen achter regelgeving en onder een gedeelde dubbele pet, terwijl zij wat 
betreft het schoolklimaat wel andere instanties verwijten maakt. Ook de gedeputeerde, die er voor 
burgers zou moeten zijn, ging niet op de misstanden in, waarbij vermoed wordt dat hierbij het 
‘grote geld’ een rol speelt’. 
 
Na acht jaar onderhandelen is de situatie niet veel beter: ‘nog steeds loop ik te stikken in mijn 
tuin als de wind onze kant op staat: mijn longen knijpen dicht, (…..) en ik krijg geheid hoofdpijn, 
vaak ook ben ik enige tijd misselijk van een rondje tuin met de honden. En wat de bomen betreft: 
dat is door een tweetal filters aardig verbeterd.’ 
 
Alice:“ Niet dat we ooit nog in de 13 jaar dat we in Westerbroek wonen herfstkleuren hebben 
gehad, dat niet. Altijd weer zijn de bladeren voor die tijd verschrompeld en bruin aan de bomen. 
De pest is namelijk dat de filters zeer regelmatig moeten worden vervangen, en een investering 
om te voorkomen dat dan telkens een dag die smerige uitlaat de lucht ingaat, zal er wel nooit 
inzitten met deze provincie en GGD. Dit nog los van de voor de mens grootste boosdoener: de 
emissie van de finish, waar volgens de chemiewinkel absoluut kankerverwekkende stoffen 
uitkomen, als je kijkt naar wat er ingaat. Dat is de prikkelende, verstikkende mist waar je dan 
doorheen loopt en fietst. In het najaar met mist en regen is de uitlaat ook veel zwaarder en 
ademen we het bijna puur in.” 

 
Aanbevelingen:  
 

Meer aandacht voor welzijn en gezondheid burgers  

Versterking milieudienst: beter beleid en handhaving  
 

  Frisse lucht Westerbroek 
   Thea vd Wal / Alice Westers 2005 

Beuk met bladrandschade 
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Geuroverlast bij een moffelbedrijf 
Trix Kruger 2005 

 

Knelpunt:  
• Stank en gezondheidsklachten 

 
Bewoners rondom een moffelbedrijf (moffelen is het drogen van een lak in 
een oven. De term moffelen is van toepassing op zowel natlakken die dit 
proces moeten doorlopen, als de poedercoatings, welke in de oven 
uitharden.) namen contact op met het MNGM in verband met stankklachten. 
Meerdere bewoners hebben stankoverlast van dit bedrijf. We adviseerden 
een Hinderdagboek bij te houden en de aanwijzingen te volgen in het katern 
Klachtenprocedure lokale milieuproblematiek. Als gevolg hebben de 
bewoners contact opgenomen met de gemeente. Men zou er naar kijken, 
het bedrijf zou aan de normen voldoen. Bij het MNGM kwamen van zes 
mensen op 4 adressen klachten binnen: hoesten (3), keelklachten (2), 
verder: misselijk, benauwd, hoofdpijn, allergieën.  

 
 
 

Er is, mede op advies van MNGM een groep gevormd en de vergunningen zijn opgevraagd. Een 
medewerker van de Gelderse Milieu Federatie kijkt nu met de bewoners naar de vergunningen en 
ondersteunt in een bezwaarprocedure. 

 

Aanbeveling:  
 

Handhaving en actualisering vergunningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katern klachtenprocedure  
lokale milieuproblematiek 
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Casus siliciumcarbidevezels Delfzijl 
 Henk Dorrestijn 2005 
 

Knelpunten:    
• Communicatie met bewoners 

• Geen aandacht voor effecten emissies op gezondheid 
 

Subject: Studie blazers Kollo Sic (voorheen ESD) in Delfzijl 
 

In Delfzijl wordt carborundum (silicium carbide) gemaakt in 
elektro-ovens onder folie. Een á twee keer in de week treden 
‘blazers’ op. Het zijn net vulkaanuitbarstingen waarbij naar 
schatting 2000 verschillende chemische verbindingen 70 
meter de lucht in worden geslingerd, om vervolgens ca. 3 km 
verderop in woonwijken neer te dalen.  
 
Grondstoffen: petroleum cokes (met mogelijke 
verontreinigingen als PAK, nikkel, arseen, kwik e.d.), zand 
en ammoniak. Temperatuur in de ovens: 2600 graden C. 
  
 

Uit een artikel in Journal of Materials Science1 blijkt dat: 
a) ongewenste bijproducten in de vorm van silicium carbidevezels worden beschouwd als 
verontreiniging/vervuiling. Ze ontstaan tussen 1500 en 1800 graden C en zijn asbestachtig. 
b) niet bekend is wat de huidige gegevens m.b.t. kristalgroei, morfologie en de karakteristieken 
van de clusters van SiC-vezels betekenen wat betreft gezondheidseffecten. De schrijvers hopen 
dat de beschrijving van de eigenschappen bijdragen aan meer inzicht in de biologische 
mechanismen.   

 
Gebaseerd op de literatuurverwijzingen kan gesteld worden dat:   
1) het heel aantrekkelijk is voor Kollo Sic om blazers te hebben (hogere productie per shift); 
2) er aanwijzingen zijn dat er kankerverwekkende stoffen de lucht in gaan (longkanker, 
maagkanker) en andere longaandoeningen komen voor). 
Voorlopige conclusie: een flinke partij siliciumcarbide-vezels komt in de blazers voor en komt in 
woonwijken terecht. 

  
Met de provincie Groningen heeft de werkgroep Milieudefensie Eemsmond contact over: 
1) de geschiedenis van de blazers; 
2) het aantal in bedrijf zijnde ovens in de loop der jaren; 
3) het tijdstip op de dag, dat blazers optreden. 
Overigens heeft de werkgroep nimmer van de provincie Groningen het toegezegde rapport over de 
blazers gekregen. Het bestaat niet! Er is slechts summier onderzoek uitgevoerd. 
 De werkgroep heeft een enquête onder omwonenden gehouden. Vraag uit het onderzoek is: hoe 
krijgen we de overheid zover dat ze juiste en begrijpelijke informatie geeft over de buitenlucht die 
ze inademen. Ongeveer zoals de informatie over zwemwater.  Van de 500 vragenlijsten kwamen 
er 91 terug. Op 44 adressen werden ziekteverschijnselen gemeld. In 29 gevallen worden de 
klachten vrijwel zeker aan het bedrijf (KOLLO, vroeger ESD) toegeschreven. De gezondheidswinkel 
RUG bewerkt het rapport.  
Henk C.J.Dorrestijn, contactpersoon Ver. Milieudefensie, afdeling Eemsmond Hondsdraf 3, 9932 
CL Delfzijl, T: 05 96 – 68 03 63, E: h.c.jdorrestijn@freeler.nl (let op, geen punt na j) 
 

Aanbeveling: 

Betere informatievoorziening naar bewoners 

Maatregelen voor betere luchtkwaliteit 

                                                 
1 JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE 40 (2005) 6011-6017:  
Morphology and structure of air born beta-SiC fibres produced during the industrial production on non-fibrous silicon carbide, A.E.Gunnaes, 
A.Olsen, Department of Physics, University of Oslo,  2 E:  eleonora@fys.uio.no  A.Skogstad, E.Bye  National Institute of Occupational Health PO 
Box 8149, NO-0033 Oslo, Norway (Via Karin Ree, van de chemiewinkel RUG) 
 

Industrie Delfzijl 
Bron: milieufotografie.nl 
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Overzicht klachten luchtvervuiling MNGM 1994 t/m 2004 
 
 
 

Aantal meldingen luchtverontreiniging per bron
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Frequentie van meldingen luchtverontreiniging naar bron 
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Luvo bedrijven
Luvo afval
Luvo overig
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Stort- en bodemvervuiling   
 

5. Stortplaats Dordrecht, overlast Sliedrecht 
6. Bodemvervuiling Urk 
7. Ophogen van grond bij een woonhuis  
 

Stortplaats Derde Merwedehaven Dordrecht en andere 
milieuvervuilende bedrijven aan de andere zijde van de 
Rivier de Beneden Merwede 
MNGM, Leo van Andel, 2000 -2005 

 

Knelpunten:  
• Vergunningstelsel overheid 
• Moeizame communicatie van overheid met bewoners  

 
Achtergrond: 
1980: Dordrecht wordt zeehaven. Echter, zeeschepen er komen niet, 
daarom gebruikt de gemeente Dordrecht zijn havens voor het bergen 
van zwaar verontreinigd baggerslib, klasse 3, afkomstig vanuit zijn 
andere havens. 
1991: De provincie Zuid-Holland maakt van deze Merwedehaven een 
stortplaats, in de vergunningsaanvraag betreft het uitsluitend bouw – en 
sloopafval voor 10 jaar. 
1996: De vergunning wordt verruimd met stortmogelijkheid voor 
brandbaar organisch afval in diverse categorieën, en verlenging tot 
2017. Vanaf 1996 wordt er naast bedrijfsaval ook brandbaar afval 
gestort dankzij de calamiteitenvergunning die verleend was, omdat de 

verbrandingsinstallaties te weinig capaciteit hebben. Hoewel men inmiddels vrijwel alles is gaan 
storten, lijkt de put niet vol te raken. 
1998: Oprichting van de Werkgroep Derde Merwedehaven in Sliedrecht, omdat de stank de 
spuigaten uitliep en gezondheidsklachten werden gemeld. “De Provincie zorgde voor een 
ondoorzichtig labyrint van vergunningen en ontheffingen op verboden en aparte stoffenlijsten. De 
afvalbedrijven konden daar volledig hun gang gaan. Minister Pronk van Milieu kwam zelf naar 
Sliedrecht om te zien hoe dicht de stortplaats bij de wijk ligt. Hij heeft het RIVM (Rijksinstituut 
Volksgezondheid en Milieu) opdracht gegeven te onderzoeken of er een oorzaak van de slechte 
gezondheid van de inwoners aangetoond kan worden. Een deel van dat onderzoek bestond uit het 
plaatsen van 'badges', stukken actieve koolstof achter een membraan om te meten, wat er in de 
lucht zit. Die hebben drie weken in Sliedrecht gehangen. Tot grote ergernis van de Werkgroep is 
de wind de eerste twee weken vrijwel niet zuidwest geweest. Ook werd er door de meetauto van 
het RIVM slechts op één plaats gemeten en niet met de windrichting mee. De werkgroep vindt dat 
de term “ Wie betaalt, bepaalt” hier zeer doorzichtig is uitgevoerd. Het organisch brandbaar afval 
zorgde voor zoveel stortgas, dat er een stortgas-onttrekkingsinstallatie aangelegd moest worden 
Deze werd gezien de hoge kosten hiervan zoals gevreesd op te kleine schaal aangelegd. 
Bovendien kwam deze installatie door de toentertijd overmatige regenval vol water te staan , 
mede doordat er geen onderhoud aan werd gepleegd. Maanden lang heeft het in Sliedrecht 
vreselijk gestonken. Ook gezondheidsklachten, vooral in de woonwijk die 'onder de rook' van de 
heersende wind (zuidwesten wind) ligt, werden gemeld.  
 
November 1999: GGD doet een gezondheidsonderzoek in Sliedrecht. Conclusie is dat de 
gezondheidstoestand van de bevolking hier slechter is dan in Rijnmond. 
Europarlementariër de heer Blokland spreekt zich uit: “In Europa discussieert men over de 
afstanden tussen afvalstortplaatsen en woonwijken. Aanbevelingen van de EU moeten door de 
nationale regeringen overgenomen worden. Nederland heeft veel moeite met strengere regels, 
omdat het land zo vol is. Strengere regels kunnen betekenen dat we ons vuil niet in eigen land 
kwijt kunnen. Vervoer van afval is ook problematisch.” Voor meer gegevens verwijst hij ons naar 
Wouter Boonzaaijer, Eurofractie SGP GPV RPF ( nu Christenunie). Diens commentaar: “In de 
Richtlijn 1999 van de Raad van de Europese Unie betreffende het storten van afvalstoffen, wordt 
afval gedefinieerd: stedelijk afval, gevaarlijke afvalstoffen, ongevaarlijke afvalstoffen, inerte 
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afvalstoffen. Er wordt gesproken over soorten opslag en verwerking. Er wordt geschreven over 
procedures en over vergunningvoorwaarden, over controle en toezicht en over rapportageplicht... 
maar niets over afstanden tot woongebieden. Het is in het Europarlement (vergadering van 
ministers) niet gelukt om een bindende afstand te bepalen. In de Richtlijn staat alleen dat 
"rekening gehouden moet worden met voorschriften betreffende de afstand tussen de grens van 
het terrein enerzijds en woon - en recreatiegebieden, waterwegen, watermassa's en andere 
landbouw - en stadsgebieden anderzijds. Ruimtelijke Ordening valt nog steeds onder rijk, 
provincie en gemeente. De EU heeft die bevoegdheid niet." 

 
2001 De leden van de Werkgroep krijgen signalen uit de bevolking, dat hun veelvuldige klachten 
door de handhavers van de Provincie niet op een juiste wijze worden afgehandeld, ook blijken 
gerapporteerde klachten te verdwijnen in de onderste lade. 
Hierop heeft de werkgroep gedurende een bepaalde periode met andere klagers een lijst van 
klachten bijgehouden. Na 3 maanden bleek er gemiddeld 20-25% van de gedane klachten niet te 
zijn opgeschreven of te verdwijnen. Minister Pronk heeft het RIVM opdracht gegeven hiernaar een 
onderzoek in te stellen en de uitkomst hiervan was, dat de klachtenregistratie anders moest bij de 
provincie. Het was de leden van de werkgroep opgevallen dat bepaalde handhavers dit soort 
zaken regisseerden.  

 
maart 2002: Verzoek gericht aan Gedeputeerde Staten Zuid-Holland middels Wet Openbaarheid 
van Bestuur om kopie bezoekrapport Handhaving bij fabriek Dupont. Dit naar aanleiding van 
wekenlange klachten over ammoniaklucht en de reactie van Zuid-Holland die de overlast 
omschreef als maggilucht. De klagers hadden last van rode ogen en zware hoofdpijnen.  
Bron Delrin-Formaldehyde plant ( in 1999 opgestart). 
juli : de Raad van State doet uitspraak in schorsingsverzoek betreffende voorlopige voorziening 
Derde Merwedehaven. De geuremissies moeten sterk worden beperkt.  

 
De werkgroep maakt met ondersteuning van MNGM bezwaar tegen een nieuwe vergunning. Met 
een begeleidend onderzoeksartikel wordt de relatie van stankoverlast met gezondheidsklachten 
aangetoond. Gevraagd wordt een half jaar proef te draaien, zodat de nieuwe vergunning bij 
doorgaande overlast kan worden teruggedraaid. Dit in navolging van een idee van de groep uit 
Middelharnis! (Zie witboek achterzijde) Het verzoek wordt niet gehonoreerd. 
 
2004: De werkgroep heeft zich in februari tot een notaris gewend en een Stichting opgericht, 
omdat ambtenaren van de Provincie Zuid Holland en de Gemeente Dordrecht er alles aan was 
gelegen de bezwaarschriften van een werkgroep (die geen juridische status heeft) bij de Raad van 
State, rechtzaken en Awb-zaken niet ontvankelijk te kunnen laten verklaren. 
 
In november-december 2004 gaat men op de stortplaats Crayestein West beginnen met de afvoer 
van circa 200.000 ton AVI slakken. Die werkzaamheden veroorzaakten veel stof en stank. Een 
handhaver van de provincie wist te melden dat de veroorzaakte wolken stoom en stof alleen maar 
waterdamp waren. Dit soort uitspraken kenschetst het niveau waarop deze handhavers menen te 
moeten werken. Professor Lucas Reijnders (Natuur en Milieu) en de heer Johan Vollenbroek 
(Stichting MOBilisation for the Environment) hadden een andere mening over deze dampen en 
stofwolken. Hierop heeft de Provincie door Tauw een rapport laten maken. 

 
2005 
januari: Reactie van de Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven op het rapport damp en 
uitloging slakken AVI Crayestein-West december 2004. In de reactie wordt gesteld dat de 
aanwezigheid en betrokkenheid bij het onderzoek van de afdeling handhaving van de provincie 
wantrouwen bij de betrokkenen heeft gewekt. De Werkgroep onderschrijft de conclusies onder 
voorbehoud. De werkgroep heeft het rapport naar prof. dr. Lucas Reijnders gestuurd en gevraagd 
naar zijn oordeel over de wijze van onderzoek naar de diverse mislukte bemonsteringen en de 
invloed hiervan op de conclusies. Aan de emissies van asbest is zeer weinig aandacht besteed. Een 
persbericht van de provincie Zuid-Holland afdeling Communicatie geeft aan: In de slakken AVI op 
stortplaats Crayestein West is asbest gevonden. Na onderzoek is gebleken dat de 
asbesthoeveelheid in de slakken onder de toegestane norm blijft en de slakken mogen worden 
opgeslagen, vervoerd en verwerkt zonder enige beperking. 
Begin april schorst de Raad van State de nieuwe milieuvergunning van de Stortplaats Crayestein 
West op verzoek van de Werkgroep Derde Merwedehaven. Deze stortplaats bleef echter zonder 
vergunning werken. 
april: De werkgroep doet aangifte bij justitie voor het open houden van een stortplaats zonder 
vergunning en stuurt de AWB-bezwarencommissie Zuid-Holland een protestbrief in verband met 
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het niet handhaven van de milieuvergunningvoorschriften door de afdeling Handhaving van de 
Provincie Zuid- Holland. 
augustus: Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven werkt samen met de gemeente Sliedrecht, 
die de heer J.G.Vollenbroek van het bureau MOB uit Nijmegen opdracht heeft gegeven een 
rapportage te maken over de luchtkwaliteit in Sliedrecht en de verleende vergunningen in het 
kader van de Wet Mileubeheer te beoordelen. 

 november: De werkgroep maakt bekend dat de ontzwavelingsinstallatie niet werkt. De werkgroep 
heeft de fabrikant van de installatie opdracht gegeven de reden van het niet functioneren te 
onderzoeken. Er is geen datum gesteld wanneer het onderzoek afgerond moet zijn. Ondertussen 
wordt er niet gehandhaafd, terwijl vanaf april 2003 de ontzwavelings-installatie volgens bepaalde 
voorschriften had moeten werken. 
Eind december 2005 is er een conceptrapport* verschenen van MOB Nijmegen , de heer 
J.G.Vollenbroek, waarvan de conclusies en de aanbevelingen vernietigend waren voor de inhoud 
van de milieuvergunningen, de manier waarop er werd gehandhaafd en Europese en nationale 
richtlijnen en wetten nageleefd werden. Zowel de Gemeente Dordrecht, de Provincie Zuid Holland  
als de Milieudienst Zuid-Holland Zuid die de plaatselijke milieuvergunningen verzorgen, presteren 
een zeer dikke onvoldoende. Het rapport zal eind januari 2006 worden gepresenteerd aan de pers 
door de burgemeester van Sliedrecht.  
 

     Resumerend stelt de Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven uit Sliedrecht, dat gezien een 
veelvoud van zeer sterk milieuvervuilende bedrijven die geclusterd zijn aan de Dordtse zijde van 
de rivier de Merwede, - te weten Chemische fabriek Dupont, Rioolwaterzuivering, 
Huisvuilverbranding, Rioolslibverbranding, Ziekenhuisafvalverbranding, stortplaatsCrayestein West 
en Stortplaats de Derde Merwedehaven – met een  afstand tot de woonbebouwing van circa 200 – 
250 meter het bevoegde gezag van de Provincie Zuid Holland en de Gemeente Dordrecht blijkbaar 
nog steeds niet begrijpen dat deze soort bedrijven niet midden in een woonbebouwing behoren te 
staan. 

 
     Dan ligt er circa 500 meter stroomopwaarts ter hoogte van de woonbebouwing van de Rivierdijk 

Sliedrecht, midden in het nationale park de Biesbosch, aan de Dordtse zijde van de rivier één der 
grootste chemische afvalstortplaatsen van Nederland, zonder enige vorm van bodembescherming 
of monitoring. Hier ligt afval uit de jaren ‘60 en ‘70 van Shell, Dupont, Cindu, Nestlé en zeer veel 
zwaar vergiftigde grond van de Provincie zelf. Het zeer vergiftigde grondwater bevindt zich al 
onder de rivier door in Sliedrecht, omdat de laag van Kedichem ter plaatse lek is. Ook hier is de 
gemeente Dordrecht verantwoordelijk voor. De werkgroep stelt dat deze het door de Provincie 
reeds ter beschikking gestelde geld heeft opgemaakt aan andere zaken. 
 

    * Het rapport is te lezen op de website: www.werkgroep-derde-merwedehaven.nl  
 
 

Aanbevelingen:  
 

Gezondheid burgers als norm voor beleid nemen 

Afstand stortplaatsen tot woonwijken daarop afstemmen 
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Bodemvervuiling door chemische wasserij in een Urkse wijk 
MNGM/ Jan Pasterkamp 2005 

 

Knelpunten: 
• Geen aandacht van overheden voor gezondheidsproblemen burgers 
• Slechte communicatie tussen instanties en burgers  

 
 
De casus: Begin juni 2000 werden de bewoners gebeld door de 
Provincie Flevoland, met de vraag of er een lucht- en bodemonderzoek 
mocht worden uitgevoerd. Omdat in een huis in de straat voorheen een 
chemische stomerij was gevestigd, kwam de lokatie in aanmerking voor 
een inventariserend onderzoek van ‘verdachte locaties’. Begin 2001 
presenteerde de Grontmij het rapport. In eerste instantie veroorzaakte 
de inhoud van het rapport geen onrust, deels omdat ‘zo’n dik rapport 
met cijfers onleesbaar was voor de gewone man’. Na herhaaldelijk 
contact met de Provincie over hoe het nu verder moest, werd ten slotte 
de aandacht gevestigd op de conclusie op de laatste pagina van het 
rapport: het betrof een zéér ernstige vervuiling met actueel risico voor 
de volksgezondheid. Kort daarop werden rond juni 2003 door de 
gemeente Urk enkele noodmaatregelen uitgevoerd: de kruipruimte van 
de woning van de contactpersoon van het MNGM werd m.b.v. roosters 
geventileerd, de onderkant van de vloer afgedekt met PUR-schuim en 

de bodem van de kruipruimte bedekt met een dikke laag schelpen. Een luchtmeting enkele 
maanden later gaf aan dat de concentratie vluchtige stoffen (w.o. trichloorethyleen en 
afbraakproducten daarvan) in de kruipruimte niet noemenswaardig was verminderd en dat de 
hoeveelheid gevaarlijke stoffen in de woonruimte nog steeds NET BOVEN het toelaatbare niveau 
zat. 
 
Hierna volgde een lange tijd van stilte, totdat de bewoners in voorjaar 2004 zelf contact zochten 
met de burgermeester. Die zegde toe dat hij zich zou inzetten om voor zekerheid te zorgen, met 
name voor een spoedige sanering. De betrokken bewoners werden uitgenodigd voor een gesprek 
met gemeente, provincie en GGD Flevoland. In het gesprek werd al snel duidelijk dat de bewoners 
erg ongerust waren, met name door het bijzonder hoog aantal kankergevallen in de buurt, en zo 
spoedig mogelijk actie wilden om de gevaarlijke situatie aan te pakken. De Provincie beloofde 
snelle actie. Inmiddels was ook de pers geïnteresseerd en hadden de bewoners contacten met 
prof. Dr. Lucas Reijnders (Universiteit Amsterdam), het MeldpuntenNetwerk Gezondheid en Milieu 
en via hen de Chemiewinkel Utrecht. Twee Vandaag (TROS) wijdde in 2004 een programma aan 
de volgende vergadering op het gemeentehuis. Duidelijk was dat de provincie en gemeente veel te 
lang niets ondernomen hadden, dat (de kritiek op) het rapport aangaf dat sprake was van 
kankerverwekkende stoffen en dus wel degelijk gevaar voor de gezondheid, en dat de bewoners 
terecht ongerust en ontevreden waren. Bij een volgende vergadering, waar de pers 
buitengehouden werd, gaf een GGD-arts een videopresentatie die de onrust van de bewoners weg 
moest nemen. Hij stelde o.a. dat Prof. Reijnders “een totaal verkeerde berekening had gemaakt 
en op sensatie uit was”. Deze arts trad denigrerend tegen een van de bewoners op: “ja 
mevrouwtje, wij weten echt wel wat we doen hoor”. Ten slotte werd de bewoners nog zwaar op 
het hart gedrukt om vooral géén verklaringen af te geven aan de pers, zodat het saneringsproces 
géén onnodige hinder en vertragingen zou oplopen. De Provincie zou zelf voor een communiqué 
zorgen naar de pers toe. De bewoners waren door de verschillende uitspraken helemaal niet 
gerustgesteld en gaven duidelijk aan dat zij NIET door de Provincie gecensureerd wilden worden 
en vrij waren om te zeggen wat ze wilden, tegen wie ze wilden. Dit bleek later een heel essentiële 
stap. 
Een maand en een volgende vergadering later introduceerde de Provincie een noodmaatregel in de 
vorm van luchtafzuiging onder de woning van de contactpersoon van het MNGM. Het bijkomende 
rapport vermeldde de regel: “waarmee al een feitelijke aanvang wordt genomen met de sanering”. 
Omdat volgens de ‘Wet Bodembescherming’ er bij aanvang van de sanering géén mogelijkheid 
meer is tot bezwaar of beroep, werd door de bewoners bedenktijd aangevraagd en ze weigerden 
de toestemming tot het nemen van de noodmaatregel te ondertekenen. De Provincie reageerde 
hierop erg grimmig en er werden geen vervolgvergaderingen meer gepland.  
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Inmiddels heeft de Provincie de plannen voor de sanering bekendgemaakt: voor een ongelooflijk 
lage prijs (€ 500.000) en voor een periode van jaren en jaren. De bewoners vinden dat in deze 
sanering volledig wordt voorbijgegaan aan hun gezondheid en burgerbelangen. 

 
Ervaring in de communicatie met de lokale en provinciale overheden. 
Samengevat beschrijven de bewoners hun ervaringen als volgt: 
 
gezondheid 
Recht op een gezonde woonomgeving is grondwettelijk vastgelegd, maar blijkt hier NIET een 
eerste prioriteit te zijn van de overheden. Vrijwel alle oplossingen worden vanuit een financieel 
oogpunt geboren. Betrokken bewoners moeten letterlijk vechten voor hun recht. Gedurende de 
vier jaar dat nu bekend is dat er actueel risico is voor hun gezondheid, heeft de Gemeente (op een 
aantal vruchteloze maatregelen na) niets effectief gedaan om de gezondheid van burgers te 
waarborgen. Ook niet nadat ze op de opvallend hoge sterfte door kanker in de buurt was 
gewezen. Dit is bijna huis aan huis, met uitzondering van één geval waarbij de bewoners zelf 
tijdens een verbouwing grond hadden afgegraven. Deze bewoners hadden overigens wel dezelfde 
gezondheidsklachten (gewrichtspijnen, darmklachten, hoofdpijn, oververmoeid, 
concentratieproblemen, e.a.). Na verhuisd te zijn, blijken de klachten te verminderen. Vrouwen in 
deze buurt kregen (5) miskramen, werden niet of moeilijk zwanger, of kregen zelfs een misvormd 
kindje. 
 
communicatie 

• Naarmate procedures een meer concretere vorm krijgen, lijkt de afstand groter te worden tussen 
politici/ bestuurders en betrokken burgers. In een beginfase blijkt de overheid nog erg bereidwillig 
met toelichtingen en gesprekken. Er werd geluisterd naar bepaalde wensen en opmerkingen, maar 
uiteindelijk is toch de initieel gekozen oplossing ‘erdoor gedrukt’, eventueel met enkele duurdere 
pleisters op een paar zere plekjes van de bewoners. De gemeente houdt zich - uit angst voor 
onvoorziene hoge uitgaven?- afzijdig van elke toezegging of medewerking en geeft alleen verbale 
steun. Géén enkele keer hebben bewoners gezien dat zowel de gemeentelijke als de provinciale 
overheden met een voorstel of maatregel in het voordeel van de bewoners kwam.  

• De overheid is niet actief genoeg. Onze ervaring is dat de overheid steeds pareert. Was een 
bewoonster niet naar de burgemeester gestapt, dan was er hoogstwaarschijnlijk nog steeds niets 
gebeurd en hadden de overheden nog steeds afgewacht en andere projecten met een ‘hogere’ 
prioriteit’ voorrang verleend.  
 
burgermacht 

• Kennis is macht, ook voor bewoners. Met op internet opgedane informatie kunnen de bewoners 
tegengas geven tegen de vooropgezette saneringsplannen van de Provincie. Het blijkt 
NOODZAKELIJK dat betrokken bewoners zoveel mogelijk kennis vergaren over het betreffende 
onderwerp, en hiermee in contact met de overheid gaan. Hoe beter de argumenten en kennis, hoe 
beter de overheid zal moeten reageren en hopelijk tenslotte overstag gaan voor wensen en 
RECHTEN van burgers.  

• De bewoners zijn ervan overtuigd dat de gemeente enkele maatregelen en tegemoetkomingen 
slechts heeft gedaan onder druk van de pers. Daarom adviseren ze om de pers zoveel mogelijk in 
het proces te betrekken, met b.v. de uitgave van persberichten, een maandelijks 
communiqué/persconferentie en een actieve website. 

• Het kost bewoners véél moeite, maar ‘als je weet dat je onrechtvaardig wordt behandeld, geeft je 
dat ook extra kracht om door te vechten”. En alléén vechten hoeft niet, want er is altijd wel steun 
van organisaties en andere bewonersgroepen.  
 
Rol MNGM 

• Inventariseren gezondheidsklachten 
• Bemiddeling second opinion Wetenschapswinkel Biologie Utrecht 
• Advies in de klachtenprocedure en hulp bij het schrijven van brieven.  

 

Aanbevelingen:  
 

Bemiddeling Ombudsman of Inspectie 

Beter overleg 
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Gezondheidsklachten i.v.m. bodemverontreiniging chemische wasserijen 

 
 
 
 

 

CBB02 Gezondheidsklachten gemeld i.v.m. bodemverontreinigng door 
chemische wasserijen t/m 2004 (n=20)
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Ophogen van grond bij een woonhuis 
Anneke Bouwman 2005 
 

Knelpunten:   
• Onvoldoende informatie 
• Instanties gaan niet in op de klacht  
 

Op ongeveer 20 meter vanaf het erf van een melder is 
een nieuwe woning gebouwd, dit huis staat hoog en de 
grond moet worden opgehoogd. Er wordt grond ’s 
avonds en in het weekend aangevoerd door vieze 
stinkende auto’s zonder bedrijfsnaam. De grond stinkt, 
het is een olieachtige lucht. De grond blijft ruiken. 
Vraag bij het MNGM: Zou het verontreinigde grond zijn 
en zou een monster van de grond gemeten kunnen 
worden?Een medewerker van de milieupolitie liet een 
andere buurman weten dat hij er niets aan kan doen.  
Advies gevraagd aan Annemarie van der Vusse: 020-
6257691 www.vusse.demon.nl 
 

Reactie:Het lijkt een overtreding. Er mag niet zomaar met grond worden gereden, het mag niet 
gebruikt worden voor ophoging, het mag niet zomaar worden gestort. De grond mag niet stinken 
als het ophoogmateriaal is. Er is eerst toestemming nodig van de gemeente.  
Grond die gestort wordt moet gekeurd zijn, er moet een onderzoeksrapport of certificaat zijn op 
basis van het Bouwstoffenbesluit. Je kunt het beste het bevoegde gezag, de gemeente, 
waarschuwen. Je kunt hiervoor terecht bij de afdeling milieu van de gemeente. Als de gemeente 
niet reageert en haar taak niet goed uitvoert dan kun je naar de Inspectie Milieuhygiëne (IMH 
bestaat niet meer sinds 2002, zie verderop) die onder de VROM-inspectie valt. Die houdt toezicht 
op de gemeente. Het is misschien wel juist dat dit niet tot de taak van de milieupolitie hoort.  

 
MNGM belt met VROM-inspectie Haarlem regio noord: 023-5150700: Vraag: klopt het dat de 
milieupolitie daar niet op hoeft te letten? Er wordt niet opgenomen. Op internet zoekt de 
medewerker dan via http://www.parlement.com/9291000/modulesf/gbxmqjai de volgende 
informatie op voor de melder: 

 
VROM-Inspectie: 
De VROM-Inspectie ziet erop toe dat de wetten en regels van het ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) worden gehandhaafd. Sinds 1 januari 2002 valt de 
Inspectie Milieuhygiëne onder de algemene VROM-Inspectie. Andere beleidsterreinen die sinds 
vorig jaar onderdeel uitmaken van de algemene VROM-Inspectie zijn volkshuisvesting, ruimtelijke 
ordening en de inlichtingen- en opsporingsdienst.  
 
Milieupolitie:  
De milieupolitie is een gemeentelijke instantie die toezicht houdt op de vervuiling van een stad of 
dorp. De milieupolitie behandelt klachten, spoort zelf overtredingen op en kan proces-verbaal 
opmaken. Dit doet de instantie bijvoorbeeld bij het illegaal storten van afval en bij wildplassers.  
 
Milieudienst: 
De milieupolitie werkt samen met de Milieudienst. De Milieudienst werkt vaak voor diverse 
gemeenten en houdt toezicht op de naleving van milieuwetgeving. Ook verleent de Milieudienst 
vergunningen en controleert de organisatie of bedrijven zich aan de milieuregels houden. 

 
De melder is blij met deze info, en gaat er werk van maken. Het is een ingewikkelde zaak, het ziet 
er naar uit dat er corruptie in het spel is. De eigenaar van de woning waar de grond gestort is, is 
bevriend met de gemeenteambtenaar die hierover gaat. Ook met de bouw van de woning kloppen 
er dingen niet, de melder spreekt over vriendjespolitiek. Later belt hij terug: Hij is niets wijzer 
geworden van de gemeente. Hij had om een schone-grond-verklaring gevraagd. Pas drie weken 
later lieten ze hem een schone-grond-verklaring zien. “Hoe kan ik nou weten dat deze verklaring 
hoort bij de grond van de buurman?” De gemeente kwam kijken nadat de stinkende grond 

Voorbeeld grondophoging 
Bron:www.waldijk.com/ users/foto/ 
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inmiddels was afgedekt met zwarte grond. De gemeente beschouwt de zaak als afgedaan. De 
melder gaat verder naar de milieu-inspectie en zal ons op de hoogte houden. 
 

 Aanbevelingen:  
 

 Betere communicatie 

 Betere bereikbaarheid van instanties  

 Meer helderheid over regelgeving  

 Overlap in verantwoordelijkheden van instanties wegwerken.  
     Dit is aanleiding tot afschuiven. 
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Geluid  
 
  8. Laagfrequent geluid in Limburg 
  9. Last van punkconcerten/disco’s 
10. Verkeerslawaai 

 

Laagfrequent geluid in Limburg  
Pia Cuypers, 2004/ 2005 
 
Knelpunten:  
 

• De LFG-gehinderde weet vaak niet bij wie de hinderklacht te deponeren; 
voelt zich machteloos en onbegrepen; emoties spelen sterk. Hij/zij 
overschat vaak  het oplossend vermogen van instanties. 
 

• De betrokken instanties hebben gebrek aan kennis over  LFG (met name 
gemeenten) vertonen povere resultaten om het LFG-probleem op te 
lossen: meetresultaten tonen op z’n gunstigst LFG aan; niet méér dan dat 
(dus vaak niet wat de bron is). 
 

Er is in 2005 een werkgroep LFG-Zuid-Limburg opgericht. 
Aanleiding was een goed geschreven artikel in de lokale 
pers eind 2004. Er kwam een opvallend groot aantal 
meldingen binnen, voornamelijk in Zuid-Oost Limburg, 
ca. 250. Een deel van die meldingen bleek later min of 
meer onder het begrip” hype” te vallen. 
 
Mensen die hinder van laagfrequent geluid (LFG) ervaren, 
zijn zwaar in de minderheid. Zij zijn gevoelig voor 
geluiden die zelfs tot onder de normale gehoordrempel 
liggen. Typisch is dat ruim 2/3e van de LFG-melders 50+ 
is en van die groep de meerderheid vrouw.De klacht 
wordt vaak niet serieus genomen door huisgenoten. Dat 

vergroot het gevoel van miskend worden. Melders zijn opgelucht als de klacht op een rustige 
manier aangehoord wordt en als zij goede vragen krijgen aangereikt. Als er aandachtig en 
begripvol wordt geluisterd naar de klacht heeft dat vaak een  positieve invloed op te grote fixatie 
op deze onzichtbare en ongevraagde verstoorder van hun gemoedsrust en gezondheid. 
 
In de werkgroep LFG-Zuid-Limburg zijn vertegenwoordigd: 

• het Audiologisch Centrum Hoensbroeck, 
• twee ambtenaren van de Provincie afdeling Handhaving 
• Een LFG-gehinderde met kennis van acoustiek 
• GGD  
• MNGM-Limburg 
 

Wij komen maandelijks bij elkaar om een vervolgplan uit te zetten. 100 melders ontvangen onze 
nieuwsbrieven per mail. 50 mensen kregen per post een nieuwsbrief en uitnodiging met agenda 
voor een bijeenkomst in het najaar 2005. 70 mensen waren daar aanwezig. 
 
De werkgroep had eerst het woord; ieder vanuit zijn discipline. MNGM gaf een kort en 
gedetailleerd overzicht van de binnengekomen klachten. De provincie-ambtenaar vertelde over de 
gedane metingen. Men verwachtte dat de bron van LFG werd onthuld; in plaats daarvan vertelde 
hij over de zg. “niet objectiveerbare” klachten. De metingen die zijn gedaan gaven soms wel 
aanwijzingen voor lage frequenties maar geen bron- of richting-aanduidingen. De bijdrage van het 
Audiologisch Centrum werd door de meeste aanwezigen niet in dank afgenomen. Er werd uitleg 
gegeven over “het horen”, en over tinnitus. Men kreeg de indruk dat daarmee de LFG-klacht bij de 
persoon zelf werd gelegd. Er volgden vele vragen die meer duidelijkheid gaven, maar vaak ook 

Cartoon: Loet van Mol 
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kon geen oplossend antwoord worden gegeven en dat veroorzaakte onvrede, teleurstelling bij 
sommigen. 
 
Het resultaat van de bijeenkomst was niet bevredigend. Iedere melder kwam met een eigen 
verwachting, vertrok onverhoopt of ging op de persoon spelen. Anderen dankten ons van harte 
voor al ons werk, wilden goed in contact blijven. 
 
In de nabespreking van de werkgroep zes weken later ontstonden vervolgens problemen: gebrek 
aan tijd, onbegrip voor elkaar, bedekte verwijten; terugtrekkende bewegingen. 
 
Wat aanvankelijk onze werkgroep zo bijzonder maakte, de veelzijdigheid ervan en de gespreide 
deskundigheid, werd nu door enkele leden ook als verstorend gezien omdat er te veel discussie en 
bedekte kritiek begon te ontstaan. Twee zaken sprongen eruit: onenigheid over de meettechniek 
en begeleiding van de melders. 
 
Conclusie: 
De werkgroep moet in een nieuw en vooral open gesprek alles bespreken wat nu wringt. 
In dat stadium zitten we nu. Dit zal moeten leiden tot een betere werkverdeling, een vastgelegd 
protocol aan de hand van een stroomdiagram waarmee soepel wordt gewerkt; en vooral ook: 
elkaar waarderen en dit uitspreken! Van de hobbels, tegenslagen en van de verbeteringen moeten 
we leren om in het witboek terecht te komen. 
 
 

Aanbevelingen:  
 
 Voor de LFG-gehinderde: hulp en advies op maat bieden; de weg   

     wijzen 

 Voor betrokken instanties: wijzen op het bestaande rapport NSG  
     Richtlijn voor LFG;  

 Aandringen op deskundige verkenning ter plaatse;  

 Meten 

 Voor werkgroepen: intern goed en open communiceren;  
     lange adem hebben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20

 
 
MNGM: Verdeling van gezondheidsklachten i.v.m. LFG 1994 t/m 2004 

(oorzaak onbekend, N=219 
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Last van punkconcerten/disco’s  
Claudia Musson/ Miep Verheuvel juli 2005 

 

Knelpunt:  
 

• Geluidsoverlast van feesten/disco’s 
 
 
Op Java-eiland in Amsterdam wonen mensen die in het weekend 
verschrikkelijk veel lawaaioverlast van punkconcerten hebben. 
Volgens een melder is het veel te hard.  
 
Een MNGM-medewerkster heeft geadviseerd de Voorpost 
Bewoners met vragen en klachten te bellen of binnen te lopen op 
het inloopspreekuur. Omdat het festijn al over is, is ook 
geadviseerd de melding op schrift te stellen en handtekeningen te 
vragen. De meldster heeft haar klachten laten registreren en 
daarna niets meer van zich laten horen.  

Bron: http://greenpack.rec.org/noise 
 
Volgend jaar omstreeks dezelfde tijd wordt opnieuw contact opgenomen. Dan wordt ook gewezen 
op de verantwoordelijkheid van de Milieudienst. Die kan ter plekke meten en dan adviseren c.q. 
ingrijpen. In Rotterdam gebeurt dit al. 

 
 

Aanbeveling:  
 

 Beter communiceren en meer alerte houding milieudienst 
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Verkeerslawaai 
Ulco Proost/ Pia Cuypers 2005 
 
Knelpunt:  

 
• Machteloosheid 
 

Man woont circa 30 meter van drukke provinciale weg. Vraagt bij MNGM 
naar psychische hulp voor depressieve klachten door voortdurend 
verkeerslawaai. 
 
Reactie MNGM: Als het verkeerslawaai de echte boosdoener is - en dus niet 
een kapstok voor allerlei problemen - dan zou een tijd elders verblijven 
misschien een begin van omkeer kunnen betekenen. Niet definitief gaan 
verhuizen als dat tot de mogelijkheden zou behoren. Wellicht zijn andere 
geluidsbronnen dan de volgende kwaaie pier... en dan is hij/zij nog verder 
van huis. Verstressing in je leven kan een hindergevoel enorm 
uitvergroten. 
 
Tevens kan worden nagegaan of de woning kan worden aangepast b.v. met 
bijzonder dubbel glas en suskasten. Uiteraard blijft de hinder in de zomer  

                                 bestaan, als men graag buiten zit.  
 
De man is momenteel in behandeling bij een psycholoog en gaat mogelijk toch verhuizen.  
 
 
 

Aanbevelingen:  
 

  Probleem concretiseren en maatregelen op mogelijkheden  
afstemmen 

  Nagaan of technische oplossingen de hinder verminderen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23

 

Zendmasten  
 

11. Demonstratie op de Dam 
12. GSM zendmast 
13. Stelling over GSM bij Pizzasessie VROM 
14. Dieren en elektromagnetische velden 

 
Demonstratie op de Dam  
Amsterdamse krant 2005 

 
Knelpunten:  
•  Geen aandacht voor gezondheidsklachten 
•  Slechte communicatie 

 
 
 
 Aanbevelingen:  
 

 Goede procedures 

 Veel publiciteit 
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GSM zendmast 
Miep Verheuvel MNGM 2004 
 
Knelpunt:  

 
• Woningstichting, GGD geven geen of onvoldoende gehoor 

 
Een aantal GSM masten worden op het dak van een flat 
gebouw geplaatst. Mevrouw B. heeft vanaf dat moment 
gezondheidsklachten die zij daarvoor nooit had gekend 
zoals: verminderde concentratie, prikkelend gevoel in het 
hoofd en slaapwandelen. 
 
Haar huisarts bezoekt haar en krijgt ook last van 
duizeligheid. De GGD wordt gewaarschuwd en geeft de 
KEMA opdracht metingen in huis te verrichten. Mevrouw 
B. krijgt tijdens het meten te horen dat de 
elektromagnetische veldsterkten opvallend hoog waren, 
vooral bij het bed waar zij sliep en dat er duidelijk sprake 
was van een ongezonde situatie. Mevrouw kreeg het 

advies niet in haar bed te slapen maar op de bank in de woonkamer. Ook kreeg zij de suggestie 
maar in een hotel te overnachten. 
 
Na overleg tussen de KEMA, de GGD en de woningstichting, krijgt mevrouw B. telefonisch bericht 
dat ze zich geen zorgen hoeft te maken, omdat er waarschijnlijk een fout bij het meten was 
opgetreden. De woningstichting laat niets van zich horen. 
 
Mevr. B. is inmiddels de wanhoop nabij, ze voelt zich lichamelijk niet goed en ze voelt zich 
machteloos tegenover zoveel onbegrip. Gelukkig hebben ander mensen in de flat, die ook 
gezondheidsklachten hebben, allemaal de petitie getekend die gericht is aan de woningstichting 
met het verzoek om de masten te verwijderen. 
 
De woningstichting laat nog steeds niets van zich horen. 
 
 
Aanbeveling:  
 

  Klacht serieus nemen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartoon: Loet van Mol 
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Opmerkingen MNGM ten behoeve van de pizzasessie 
bij Economische Zaken 
Miep Verheuvel, 2005 

 

 Knelpunten: 
 
• Slechte communicatie met burgers  
• Gebrek aan goede informatie  
• Onvoldoende aandacht voor gezondheidseffecten 
• Gebrek aan mogelijkheden voor objectief onderzoek voor burgers 
 
Een greep uit meldingen MNGM 

 
Dame van 57 jaar, vroeger nooit ziek, krijgt in 2002 reuma, fibromyalgie, 
last van hartkloppingen en slecht slapen. Er is in 2002 een C2000 mast 
geplaatst op 80m afstand. Zij woont aan een bosweg en ziet ook geen dieren 
meer om en rond het huis. Zij woont daar sinds 1992. Heeft een DECT-
telefoon 
 
Een echtpaar, begin 60 krijgt een UMTS-mast geplaatst op een lager gebouw 
dan hun flat van 11 verdiepingen. Zij wonen op de 5e verdieping op de zelfde 
hoogte als de mast, die op 20-25m afstand staat. Ze hebben in principe niets 
tegen mobiele telefonie en snappen niet , waarom zij die mast niet op hun 
eigen hoge flat gezet hebben. Hij hoefde nooit naar een arts, maar sinds die 
mast slaapt hij niet meer. Zijn vrouw heeft ook klachten. Beiden hebben een 
opgejaagd gevoel. Vaak slaan de stoppen zomaar door. 
 
Een heer op leeftijd, wonende op de bovenste verdieping van een flat heeft 
de laatste paar jaar last van branderige ogen, hoofdpijn, oorsuizingen en 
lusteloosheid. Hij woont op de bovenste verdieping van een flat sinds 1998. 2 

of 3 masten staan boven op zijn woning, op 3 m afstand van zijn bed. Hij heeft een DECT-
telefoon. 
 
Een jongen van 19 kreeg kramp in zijn benen en was moe, nadat hij een week bij zijn tante 
gelogeerd had. Meer mensen in de straat van zijn tante meldden klachten door GSM-masten. 
 
Een echtpaar van 76 resp. 78 jaar kreeg al in 1995 een GSM-antenne van Libertel boven op hun 
appartement op de 12e verdieping. Beide kregen oorsuizingen, slaapstoornissen, hoofdpijn, 
oogklachten, KNO-klachten. Mevrouw kreeg ook nog hartritmestoornissen. Zij konden het merken 
als er belpieken waren. 
 
Een ander echtpaar kreeg dezelfde klachten en spierreuma van een mast op 30m afstand, 15m 
hoger dan de woning. 
 
Een man van 69 woont op de bovenste verdieping op 7 m afstand van een KPNmast. Hij hoort 
getril, gezoem, gebrom. Alle metalen delen zijn statisch geladen. De man meldt hart-en 
nierklachten. 
 
Een vrouw van 80 woonde sinds 1995 probleemloos in een flat, op 8 hoog. Op het gebouw ernaast 
werd onlangs (sept 2004) een UMTS-mast geplaatst op enkele meters afstand op een flat van 10 
verdiepingen. De TV stoort. Haar klachten: hoofdpijn, duizelig, overgeven, slecht slapen, 
flitsen/sterretjes zien.  
 
Een meisje belde veel en lang naar Engeland. Precies een helft van haar hoofd (aan de belkant) 
ging enorm pijn doen, een zenuwpijn. Ze was bang een hersentumor te krijgen. Als er een 
telefoon in de buurt kwam begon de pijn weer. 

 
Een dame van 56 belde jaren alleen met mobiel en DECT. Nu heeft zij een tumor in haar 
oorspeekselklier aan haar belkant. Een dergelijk geval werd ook in de literatuur beschreven. 
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Een jonge man schaft een draadloos computernetwerk aan. Hij kan er niet tegen, wordt er 
helemaal verward van en moet alles weer wegdoen. (NB deze signalen zijn inmidddels al een paar 
keer ontvangen) 
 
Een dame meldt minder klachten te hebben gedurende de dagen dat er een pak sneeuw op het 
dak lag. Zij woont recht onder de mast. 

 
Een dame met last van de ventilator van de techniekkast boven haar hoofd, wordt verwezen naar 
de huisbaas. 

 
Bejaardenflat in Rotterdam 
Kort verslag van 11 meldingen: 
Eind 2004 zijn er masten bijgeplaatst volgens de bewoners. De meest precieze mededelingen 
vermelden de maand november 2004. (Deze zijn echter niet op de site van het antennebureau te 
zien. Daar staat gemeld : 1 antenne van 1800 MHz. In gebruik sinds 25-01- 2001).  
De mensen op de bovenste verdieping lijken de meeste klachten te hebben. Een persoon heeft in 
de serre een gestoorde ontvangst op zijn mobieltje. Dame op de eerste verdieping heeft ook 
klachten, mogelijk door een DECT-telefoon. Er wordt last ondervonden van nachtelijke reparaties. 
Men is oud, maar schrijft “graag gezond nog ouder te willen worden”. Slechts in 1 woning wordt 
over de ventilatie geklaagd. De rest is daar tevreden over. Verschillende mensen van de bovenste 
verdieping willen onderzocht hebben waar zij aan blootstaan en nog liever de antennes weg 
hebben of willen geholpen worden met afscherming.  

 
Een stel van rond 30 jaar, econoom bij TNO resp. secretaresse krijgen in nov. 2004 
hartkloppingen, gespannen spieren, slaapstoornissen, last van trillen en depressiviteit en raken 
daardoor vermoeid. Beide waren wereldreizigers in goede conditie. Er is een UMTS en GSM mast 
geplaatst op 30 m afstand. Ze wonen op de 3e verdieping, hebben geen DECT en gebruiken de 
mobiele telefoon nauwelijks. Het volgende werd door de bewoner letterlijk geschreven: 
Graag geef ik nog wat meer informatie. Daarom stuur ik hierbij het rapport van een 
stralingsmeting die in ons huis is gedaan. Zoals te zien zijn de scores aan de hoge kant. In de 
achterkamer boven de 1000 microW/m², in de slaapkamer rond de 150 microW/m². 
De norm die de bouwbiologen hanteren is als volgt: 
- onder de 100 microW/m² voor huiskamer 
- onder de 10 microW/m² voor slaapkamer 
De klachten die wij ervaren zijn: hartkloppingen, slapeloosheid, licht in het hoofd, gespannenheid 
van spieren. Van belang lijkt me om richting EZ duidelijk te maken dat de onderzoeken tot nu toe 
dan wel niet ondubbelzinnig het verband tussen straling en enge ziektes hebben aangetoond, 
maar: 
1. dat het doen van volledig consistent onderzoek in dit geval lastig en tijdrovend is, al komt het 
Zwitserse onderzoek er aan 
2. dat de onderzoeken geen enkele aanleiding geven om te veronderstellen dat er niets aan de 
hand is, zoals nu wel wordt gedaan (Naila, Duitsland: binnen straal 400 meter van GSM-mast 3 x 
zoveel kanker over periode van 10 jaar, en dat gemiddeld op 8,5 jaar jongere leeftijd - waar is het 
voorzorgsmotief?) Wat ons betreft, wij willen zsm verhuizen maar kunnen vooralsnog niks vinden. 
 
Inmiddels zijn beide mensen verhuisd en hebben zij geen klachten meer. Een klacht bij de 
provider heeft niets opgeleverd. Zij hebben toegezegd graag te willen meedoen aan het 
studentenproject ‘De onderzoeker als Adviseur’ van de Wetenschapswinkels van de Universiteit 
Utrecht dat in 2006 start. Deze studenten verdiepen zich in de kwaliteit van de recente 
onderzoeken over de effecten van GSM/UMTS-straling.  

 
Presentatie MNGM op Pizzasessie 
Het MNGM merkt dat de burger problemen heeft enerzijds met het geconfronteerd worden met 
apparatuur in de leefomgeving, die mogelijk gezondheidsrisico’s met zich meebrengt en waar men 
vaak onvrijwillig mee te maken krijgt en anderzijds met de onbekendheid over veranderingen in 
zijn leefomgeving. EM-velden zijn onzichtbaar en inzage in plaatsingsplannen is vaak moeilijk, 
hetgeen het wantrouwen vergroot. De technieken van mobiele communicatie en dataverzending 
zijn te moeilijk te begrijpen voor de doorsnee burger; onbekend maakt onbemind geldt op dit 
gebied zeker. Tevens kunnen burgers, die meer willen weten, niet aan de benodigde gegevens 
komen om een immissie te berekenen. Wanneer het agentschap Telecom komt meten, vindt men 
dat aardig, maar uiteindelijk wenst men toch onafhankelijke metingen. Ook met de gegevens die 
nu op de site van het antennebureau staan kunnen de berekeningen niet gemaakt worden. 
Bovendien worden door mensen meer masten gemeld dan er aangegeven staan op die site. 
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Het MNGM merkt dat er zeker twee categorieën melders zijn. De eerste categorie bestaat uit 
mensen die dichtbij een mast zitten, geplaatst of op hun eigen dak, of vlakbij op een ander 
gebouw. De tweede categorie bestaat uit mensen, die hun hele leefomgeving als verziekt ervaren. 
Mensen die EM-rust moeten zoeken in een duinpan of op andere plaatsen ver buiten de stad. Deze 
groep kan men electrisch overgevoelig noemen. Veel melders hebben een bepaalde aandoening of 
zijn kwetsbaar door hun hoge leeftijd. Dit is een groep waarvan het welzijn gemakkelijk wordt 
aangetast en die gewoonweg zieker worden. Helaas zijn er veel min of meer zieke mensen in 
Nederland. Andere melders zijn niet ziek, maar merken plotseling het negatieve effect van een 
mast in hun buurt en worden ziek. (voor gezondheidsklachten: zie grafiek MNGM aan het eind van 
dit artikel). 

Het MNGM is van mening dat:           

• burgers recht hebben op goede informatie en transparante procedures.   

• de burger die klachten heeft sinds de bouw van een antenne-installatie meer gebaat is bij een 
integraal binnenmilieuonderzoek op locatie, dan bij alleen het meten van de blootstelling door 
één bepaalde mast. Er zou een onafhankelijk instituut moeten zijn dat gesubsidieerd wordt om 
dit te doen. Dit instituut zou het vertrouwen moeten hebben van de burgers en 
probleemoplossend moeten werken. Adequate verwerking van de gegevens zou ook kunnen 
bijdragen aan begrip voor de wisselwerking tussen techniek en de gevoeligheid van de 
blootgestelde mens. Er is behoefte aan een plaatsingsdeskundige, die situaties voorkomt dat 
er onnodig dwars door woningen heen wordt gestraald, soms zelfs op zeer korte afstand. Dit 
brengt veel problemen met zich mee, soms met zeer ingrijpende gevolgen. 

• burgers voorafgaand aan de plaatsing inzage moeten kunnen hebben in het plaatsingsplan.  
Met name in grote steden moet de overheid zorgen voor een gecoördineerde aanpak van 
verschillende plaatsingsplannen. 

• burgers op verzoek een 0-meting moeten kunnen laten verrichten. Dit in het kader van  
     beheer door bovengenoemde plaatsingsdeskundige, in die zin dat deze eerst de huidige  
     situatie bekijkt, voordat men overgaat tot verdere uitbreiding.  

• burgers recht hebben op inzage in het gehanteerde meetprotocol en een voor leken leesbaar  
     verslag van veldsterktemetingen op locatie. 

• burgers recht hebben op alle technische gegevens van antenne-installaties.  

• gevoelige groepen (bejaarden / kinderen / zieken) als eerste aan de beurt zijn om te worden  
ontzien. In ieder geval masten niet plaatsen op bejaarden- of verzorgingstehuizen en voor 
plaatsing in de buurt eerst 0-meten en berekenen, dan overwegen of bijplaatsing nog wel  

     verantwoord is. 

• het huidige convenant verbeterd moet worden. Dit n.a.v. de evaluatie van VROM in 2004. 
 
• Om te beginnen kan het zo worden geregeld  dat 50% +1 van de bewoners vóór moet  
     stemmen. 

• burgers die binnen een korte (nader te bepalen) afstand van een antenne-installatie wonen,  
     ook een stem in de telling moeten krijgen. Daar is de veldsterkte vaak hoger dan in de flat  
     waarop de masten staan, maar zij hebben geen middelen om daar iets tegenin te brengen.  

• de normen moeten worden aangepast aan het voorzorgprincipe, met in achtneming van de  
resultaten van het COFAM-onderzoek; en de veldsterkten omlaag gebracht. (ALARA-principe). 
Ook dan is bellen mogelijk. 

• UMTS niet noodzakelijk is. 

• Er ook plaatsen in Nederland moeten zijn waar de meer gevoelige mens kan wonen.  
 

Aanbevelingen:  
 

 Zorgvuldiger plaatsingsbeleid  

 Klachten serieus nemen  

 Meer en beter meten  

 Integraal onderzoek ter plaatse 
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Verdeling van gezondheidsklachten i.v.m. GSM-masten   

1994 t/m 2004 N=416 
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Dieren en elektromagnetische velden 
Bron: Cahier 9 MNGM voorjaar 2001 
 
Knelpunt: 
 
• Onbekendheid over invloed van straling op gezondheid dieren 

 
1. Vijf personen en elf honden woonden gezond in een wijkje met 
boerderijen en bedrijven tot er veertien GSM-masten geplaatst werden 
op 15-20m. Dat gebeurde eind oktober 1997 en de melder wist niets 
over eventuele schadelijke effecten. Van de vijf personen kregen er 
drie gezondheidsklachten, namelijk de thuisblijvers. Zij kregen last van 
hoofdpijn, lusteloosheid, griep die niet over gaat. Van de elf honden 
gingen er twee ' zich heel druk gedragen. Zij moesten ook vaak naar 
de dierenarts. De GGD nam het serieus, kwam op huisbezoek en deed 
literatuuronderzoek. De conclusie was dat de masten nog in de 'veilige 
marge' zaten. Volgens de bewoners echter kunnen de veldsterkten van 
de masten behoorlijk wisselen. 
 
2. Een woning gelegen tussen een spoorlijn en een 
hoogspanningleiding wordt betrokken door een echtpaar met een 
hondenkennel. Zij hadden voordien veel succes met de kennel. Sinds de 
verhuizing zijn er gezondheidsproblemen, zowel bij de bewoners als bij 

de dieren. Er is kennelijk heel wat 'spanning' in de lucht, want een TL-buis buiten kan in sommige 
omstandig-heden vanzelf gaan branden, de radio gaat vanzelf aan en de bliksem slaat vaak in. 
Bij de honden mislukt 70% van de dekkingen. Het blijkt beter om de honden ergens anders heen 
te brengen om hen met succes te laten dekken. Er worden maar weinig pups geboren en die zijn 
klein en blijven lang klein. Ook produceren de moeders weinig melk. Er doen zich veel 
'zwemmerproblemen' voor. Dat is een soort Downsyndroom bij honden. Geregeld worden er 
honden met drie voorpoten en andere afwijkingen geboren en dat niet alleen bij bloedverwanten. 
Er zijn verschillende hondenrassen in de kennel, die dezelfde problemen hebben. Het echtpaar 
waar de honden van zijn, heeft te kampen met de ziekte van Pfeiffer, gewrichtsklachten en de 
vrouw had een miskraam. 
 
3. Een vrouw van bijna 60 jaar verhuist naar een nieuwbouwwijk, die als 'milieuwijk' gepromoot 
wordt. Zij heeft al snel veel gezondheidsklachten van de soort die 'tussen de oren' zitten 
(hoofdpijn, rugklachten, piepende oren, huidklachten en slaapproblemen). Wat haar echter meer 
verontrust, is dat haar vijfjarige, enthousiaste hond in hoog tempo veroudert. Voor het eerste jaar 
voorbij is, is het een oud dier met hartklachten en huidproblemen. In en om de wijk zijn 
verschillende milieufactoren: hoogspanningsleiding, snelwegen, afvalbedrijf, GSM-masten. Haar 
conclusie: 'Het is hier een heel ongezonde omgeving.' 
 
 

Aanbevelingen:  
 

 Meldingen serieus nemen 

 Onderzoek en meten 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bron:www.imatt.us 
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School en verkeer, Overschie Rotterdam  
Miep Verheuvel, 2005 
 

 Knelpunten:  
 

• Afname longcapaciteit door luchtverontreiniging van verkeer 
• Bureaucratie in de besluitvoering  
 
Overschie is een deelgemeente van Rotterdam, die beklemd ligt tussen 2 drukke snelwegen en 
vliegveld Zestienhoven. Door de Landbouw Universiteit Wageningen werd onderzoek naar de 
luchtwegen uitgevoerd bij kinderen van de school de Regenboog, die vlak naast de drukke A13 is 
gelegen. Dit bewees dat er een negatief effect was op de longcapaciteit van de kinderen. Ook de 
GGD stelde dat de lucht die de leerlingen inademen gelijk staat aan het passief roken van 17 
sigaretten per dag. Ondertussen hebben de bewoners het voor elkaar gekregen dat de snelheid op 
de snelweg beperkt werd tot 80 km/uur, wat de doorstroming bevorderde en de uitstoot van 
uitlaatgassen wat verminderde. (Momenteel gaat men dit op andere snelwegen door of langs 
steden ook toepassen). En zo begrepen wij: de school zou verhuizen naar een schoner plek! 
 
Deze droom vervloog gisteren (1-11-2005) na het lezen van een artikel in het AD-Rotterdam: 
‘School nog niet verhuisd’: Het begint zo langzamerhand schandalig te worden. Directeur Reinout 
de Vries van de basisschool de Regenboog in Overschie is de wanhoop nabij. In 2000 werd hem 
toegezegd dat zijn school naar een andere plaats zou verhuizen. Nu ruim 5 jaar later, is er nog 
niets gerealiseerd(…) De nieuwe school moet gebouwd worden op de hoek van de burgemeester 
Bosstraat en de Delftweg, aan de andere kant van de snelweg net buiten de zogeheten rode zone. 
Op die plaats staat nu een oude school, waarin enkele vrijetijdsverenigingen zijn gevestigd.  
 
Afgelopen zomer riep portefeuillehouder Cees van der Meer (RO) van de deelgemeente dat er ‘als 
een speer’ gestart moest worden met de nieuwbouw. Hij zei dat het gebouw uiterlijk in september 
leeg moest zijn om dan tot de sloop over te kunnen gaan. Ook zei hij dat voor de huidige 
gebruikers van het pand al een oplossing was gevonden. Het pand is nu nog steeds in gebruik. En 
dat er voor de huidige gebruikers al een oplossing gevonden zou zijn, wordt nu door de 
deelgemeente tegengesproken. Een woordvoerder van de deelgemeente zegt dat de 
verantwoordelijkheid ligt bij de Dienst Stedelijk Onderwijs en dat de portefeuillehouder louter een 
ondersteunende taak heeft. Deze dienst heeft nog niet op de huidige ontwikkelingen gereageerd. 
 
Reinout de Vries wordt er moedeloos van. “We hadden plannen om een brede school te worden. 
Maar doordat alles zo belachelijk lang duurt, hebben de instanties met wie we zouden gaan 
samenwerken, afgehaakt. Het plan is hiermee van de baan.”(..) Dat de nieuwbouw er uiteindelijk 
wel zal komen, daar twijfelt De Vries niet aan. “Als het in dit tempo doorgaat, zal de school er 
misschien in 2020 staan. 
 
Aanbevelingen:  

 

 Maatregelen om de luchtverontreiniging door het verkeer te  
     verminderen, bijvoorbeeld via snelheidsbeperkingen, schonere auto’s  
      en bevorderen doorstroming verkeer 
 



 31

 

Afnemende schoolprestaties Reactie en aanvulling op School en Verkeer 
Charles Claessens, info@milieuziektes.nl Gezomil-list november 2005 

 
Knelpunten: 
 
• Slechte ventilatie  
• Elektrosmog 

 
 
Er is de laatste tijd berichtgeving over aflatende schoolprestaties. Er zou een 
relatie zijn met gehalte aan kooldioxide. De norm daarvan zou wat mij 
betreft < 500 ppm moeten zijn (SBM2003), in plaats van de 1200 ppm die 
nu geldt.  
 
 
 

Bron: http://siri.uvm.edu/graphics 
 
1. 1. In de scholen spreekt elektrosmog ook mee. Veel scholen staan in stralingskegels van 

GSM/UMTS masten, want kinderen vormen 60% van de telecom-klanten In Oostenrijk heeft 
men eens de studieresultaten van een bestraalde en een niet bestraalde school vergeleken. U 
raadt al dat die bij de niet bestraalde school beter waren… 

 
     2. Draadloze DECT telefoons en draadloos internet zorgen voor een hoog stralingsgehalte 
 

3. Het gehalte aan negatieve lucht-ionen (frisse lucht) wordt door hoogfrequente 
elektromagnetische straling sterk verminderd. 
 
4. In het stroomnet (250 V, 50 Hz) zit ook veel vervuiling. Elektrogevoelige mensen reageren sterk 
op frequenties van 30 tot 150 kHz. In de VS heeft men bij scholen filters in wandcontactdozen 
gestoken, met verbluffende resultaten: zieke kinderen werden weer beter, leerkrachten met 
eenzijdige verlammingsverschijnselen knapten weer op.  
 
Rapporten, meetinstrumenten en filters zijn bij ondergetekende opvraagbaar. Ook onderzoekt hij 
met bedrijven welke filters in meterkasten vermindering van storing c.q. straling geven. 
 
  

Aanbevelingen:  
 

 Lagere normen, andere apparatuur en filters 

 Meten  

 Waar mogelijk verwijderen van bronnen 

 Filters toepassen 
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Ventilatieproblemen in de woning  
Miep Verheuvel, 2001 

 
Knelpunt: 

• Ondeugdelijk ventilatie/verwarmingsysteem 

Een andere woning moeten accepteren waar je ziek van wordt, omdat je huidige verkocht wordt, 
dat overkwam de familie N. Al kort na een noodgedwongen verhuizing traden de eerste klachten op, 
die het gezin toeschreef aan het ventilatie/verwarmingssysteem van de woning. Uiteindelijk moest 
het gezin er zelfs weer om verhuizen en dat heeft naast gezondheidsschade ook veel geld gekost.  

De woning  
In de keuken stonden de spaanplaten onder het aanrecht krom van het vocht en er hing een muffe 
lucht. De rest van het huis bleek echter heel droog. Zo droog zelfs, dat contactlenzen dragen 
onmogelijk was. Reeds de eerste nacht kreeg het gezin last van jeuk en uitslag, geïrriteerde ogen, 
benauwdheid en een droge mond. De hygrometer gaf een chronisch te lage relatieve vochtigheid 
(RV) aan. Een luchtbevochtiger gaf nauwelijks verbetering. Het huis werd verwarmd door een Extra-
Ven installatie. Dit is een combinatie van twee systemen: een systeem voor gebalanceerde 
ventilatie met warmteterugwinning en een luchtverwarmingssysteem. De werking is als volgt: in de 
ventilator wordt ca. 50% van de warmte uit de afvoerlucht overgedragen aan de van buiten 
komende toevoerlucht. Deze toevoerlucht wordt toegevoegd aan de uit de woning afgezogen 
retourlucht, die naar de gasgestookte luchtverhitter gaat. Deze combinatie van verse en afgezogen 
lucht gaat in de luchtverhitter door een fijn en grof filter. Vanaf de luchtverhitter gaat de lucht via 
een buizenstelsel naar de woon-en slaapvertrekken en wordt daar ingeblazen. Zowel ventilatie als 
verwarming van de lucht  wordt door één systeem geregeld. Volgens de fabrikant is de installatie, 
die gebaseerd is op recirculatie met toevoeging van voorverwarmde buitenlucht, geschikt om een 
goede luchtkwaliteit en vochthuishouding in de woning te waarborgen. De praktijk pakte hier echter 
anders uit…  

Gezondheidsproblemen geavanceerde klimaatsystemen bekend 
Dat gezondheidsproblemen kunnen ontstaan door geavanceerde ventilatiesystemen en hete- lucht-
verwarming in woningen is bekend. De GGD Groningen heeft flats en woningen met gebalanceerde 
ventilatie onderzocht. De uitkomst was dat 32 van de 36 onderzochte woningen ongeschikt waren 
voor bewoning door mensen met COPD. Dit, omdat er een accumulatie optrad van irriterende 
stoffen en allergenen. De capaciteit van de ventilatie voldeed in een groot aantal huizen niet aan het 
bouwbesluit. Als oorzaken voor de slechte luchtkwaliteit werden o.a. de onderhoudsfrequentie en 
installatie- of onderhoudsfouten gegeven. Op 27 maart 2006 besteedde TROS RADAR uitgebreid 
aandacht aan de problemen, die HR-ventilatie met zich meebrengen. GGD-Groningen nam aan de 
discussie deel. De projectontwikkelaars werden gezien als de verantwoordelijken voor de 
problemen.  

Aanbevelingen:  
 

  Meer onderzoek naar de effecten van HR-ventilatie 

  Opleiding van installateurs m.b.t. luchtkwaliteit 

  Betere voorlichting voor bewoners door woningcorporaties of    
        projectontwikkelaars 

  Beter controle door woningcorporaties 
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Casus hangjongeren 
Thea van der Wal, 2005 
 
Knelpunt: 

 
• Geluidsoverlast en baldadigheid 

 
Een vrouw woont in een appartementencomplex op de 1e etage, 
ze heeft veel geluidsoverlast door hangjongeren: Ze rijden rond 
met scooters, gooien ballen en sneeuwballen tegen ramen en 
muur, zijn luidruchtig en niet aanspreekbaar op hun gedrag. 
Overdag zijn het jongere kinderen, ’s avonds juist oudere. De 
overlast bezorgt de vrouw ook gezondheidsklachten sinds twee 
jaar, die ze als ernstig beleeft, en waar ze voortdurend last van 
heeft. Ook een andere bewoonster bleek problemen te hebben 
door de hangjongeren. 
 

 
Bron: http://www.wijkraadwest.nl/Images 
 
De vrouw heeft contact gehad met politie en woningcorporatie, en heeft ook een wethouder 
gesproken. Men zou niets kunnen doen. De huisarts wil haar wel steunen. Advies MNGM na overleg 
met Milieu Klachten Informatie Centrum Gelderland: schrijf met zoveel mogelijk bewoners een brief 
aan B&W en gemeenteraad. Andere mogelijkheden zijn Inspectie VROM en ombudsman als de 
gemeente verstek blijft laten gaan. Hernieuwd contact met de gemeente levert op dat een 
commissie wordt gevormd vanuit politie, woningbouwstichting en een onafhankelijke derde partij, 
die de zaak zal onderzoeken. 
 
Een aantal maanden later belt MNGM over de vorderingen: momenteel is het vrij rustig. De 
commissie heeft besloten dat er plantjes gepoot zouden worden, dat zou de jongeren minder ruimte 
geven. Dat is in de praktijk niet effectief gebleken. Er werd gedeald, ook was er overlast van auto’s. 
Een keer was er ’s nachts herrie en vond de politie, die snel kwam, een krat bier onder haar raam. 
Intussen is er ook een cafetaria met stankoverlast. De vrouw gaat verhuizen.  

 
 

Aanbevelingen:  
 

 Overleg met buurt en betrokken instanties: overheid,   
     woningbouwstichting, wijkpolitie e.d. 

 Zorg voor goede handhaving 
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Stookoverlast  
Miep Verheuvel, 2005 

 
Knelpunten: 
 
• Gezondheidsproblemen door stook houtkachel in de buurt 
• Angst voor verstoorde relatie 
 
1.December ‘05 
Melding bij MNGM: Bij mevrouw V hebben mensen drie huizen verderop sinds een paar weken een 
open haard. Ze nam contact op omdat zij en haar huisgenoten veel last van rook in hun huis 
kregen. Ze kon zien uit welke schoorsteen het kwam, en sprak haar angst voor mogelijke brand uit. 
In een gesprek gaven de veroorzakers aan dat ze sinds twee weken een open haard hadden, dat 
alles nieuw en dus veilig was, dat ze geen afval in de haard gooiden, maar gewoon goed hardhout. 
Maar mevrouw V en haar gezin bleven met overlast zitten. In het halletje aan de achterkant van 
hun huis stinkt het vreselijk, die deur moet echt dicht blijven als de betreffende haard brandt. En 
met kinderen is dat niet makkelijk. Die moeten nu verplicht omlopen. Verder komen de stank en 
rook door alle kieren, hoewel de ramen en de deuren prima sluiten. De kamer van de dochter aan 
de achterkant van het huis stinkt ook. Met de buren praten helpt niet. Zij vinden het zo knus en 
gezellig. Dat kan mevrouw V. zich heel goed voorstellen. Ze had zelf haar zinnen op een open haard 
gezet, maar ziet er nu van af. Ze heeft nooit geweten dat het de buren zo’n overlast kan bezorgen. 
 
Mevrouw V: “Nu blijkt dat de schoorsteen van de buren ook niet aan de goede kant van het dak is 
geplaatst en hij ook niet hoog genoeg is. De wind slaat de rook tegen het dak waardoor de rook 
zakt en tegen onze ramen aan blijft hangen. De tuin is soms blauw van de rook.  Als de schoorsteen 
aan de andere kant van het dak had gestaan en min. 40 cm boven het dak uit zou komen zou de 
rook weg kunnen en is de overlast waarschijnlijk veel minder.” 
Mevrouw V. vindt het jammer dat dit in Nederland is toegestaan. Nergens mag tegenwoordig meer 
gerookt worden, in sportkantines en openbare gebouwen. Voor haar is dat echt een verademing, ze 
heeft astma. Maar nu zit ze in haar eigen huis niet meer “veilig”. Dit is echt vervelend. Moet ze het 
huis dan met plakband afplakken?? Ze weet niet meer wat ze moet doen. Op websites vond ze hoe 
je een schoorsteen moet plaatsen en waar de gemeente tegen kan optreden. Maar wat als ze dat 
niet doen? Dan moet het gezin verhuizen. Ze wonen hier net 1 jaar.  
 
Conclusie mevrouw V: Het wordt tijd dat dit ook aan banden gelegd gaat worden. Als mensen een 
openhaard willen, prima, maar dan wel met een aansluiting op de schoorsteen en een slang bij 
henzelf naar binnen… 
 
2. December ‘05 
Melding bij MNGM: Man heeft ’s winters overlast van houtgestookte kachels, vooral bij “weinig of 
verkeerde wind”. Hij heeft veel geïnvesteerd in een vrijstaande woning, maar heeft nu last van 
verstikkend zure lucht van houtkachels. Hij durft het niet goed bij de buren aan te kaarten omdat 
hij bang is de goede verstandhouding te verstoren.  
 
 

Aanbevelingen:  
 

 Overleg met betrokken bewoners en instanties 

 Controle op schoorsteen, brandstof en emissies 
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Wonen bij een benzinestation 
Claudia Musson/ Miep Verheuvel, 2005 

 

Knelpunten: 
 
• Stankoverlast 
• Onduidelijkheid over relatie met gezondheidsklachten 
• Te weinig aandacht voor specifieke kleinschalige situaties 

 
Een gepensioneerd echtpaar woont op de eerste etage op een 
flat tegenover een benzinestation, op ongeveer 50 meter 
afstand. De benzinestank wisselt naar gelang de windrichting 
en –sterkte. Als er benzinebevoorrading is, is er extra overlast. 
Links van de flat is een T- kruispunt, waar op spitstijden 
behoorlijke filevorming plaatsvindt. Na drie maanden klussen 
in zijn huis werd de man ziek, hij kon zich niet meer bewegen. 
In het VU controleerden ze op artritis, reuma en artrose, men 
dacht uiteindelijk aan polymyalgia reumatica, een vorm van 
reuma die zich aan een zijde uit.  

Bron: www.gsmplaza.nl/nieuws/images/tankstation.jpg 
 
Vanaf 1992 is de man 18 keer opgenomen geweest. Bij doorvragen kwam de woonsituatie ter 
sprake. In verband met het benzinestation zijn nu alle dossiers doorgestuurd naar de GGD. Benzeen 
meten bleek uit de tijd. Vroeger werd dit wel gedaan. Er werd geen relatie verondersteld tussen de 
klachten van het echtpaar en de blootstelling door het benzinestation. 
 
Op dit moment slikt de man 15 mg prednizon per dag tegen de pijn, hij heeft een ontstoken voet, 
die niet wil helen en hij loopt moeilijk. Hij heeft rode vlekken overal op zijn lichaam. Ook de vrouw 
heeft enkele rode vlekken. 
 
De meeste buren werken overdag en blijken geen last te hebben. Er was contact met de gemeente, 
huisarts (goede steun en waarneming van de benzinestank in huis), specialisten, vereniging OPS 
(organopyschosyndroom)VROM en politieke partijen. Bij het MNGM is een melding gedaan. Advies 
was om naar koolstoffilters te kijken als tijdelijke eerste hulp. Bewoners zeggen dat dit geen optie is 
omdat de flat niet goed is geïsoleerd. Info: luchtvervuiling door benzeen: www.lentech.com; 
verontreinigende stoffen van Amsterdams Steunpunt Wonen: www.steunpuntwonen.nl 
 
 
Aanbevelingen:  

 

 Isolatie woning 

 Koolstoffilters 

 Geen benzinestations in de buurt van woningen  

 Controle op en handhaving van Besluit Milieubeheer Tankstations 

 In specifieke gevallen meten en niet afgaan op verwachtingen en  
     gemiddelden 
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Milieupatiënten en beroepsziekten  
   21. Beroepsziekten 

22. Verven met watergedragen verf 
23. DDT casus 
24. Chemische overgevoeligheid (MCS) 
25. Chemische overgevoeligheid (MCS) op jonge leeftijd 

 
Beroepsziekten 
Bron: Cahier werk en milieu MNGM 2003 

 

 Knelpunten: 
 

• Gebrek aan kennis in medisch circuit 
•   Medisch circuit heeft geen aandacht voor moderne ziekten of  
    aandoeningen, die buiten het gangbare medische discours vallen.  
• Onvoldoende erkenning bij artsen en verzekeringsbedrijven 
 
Mevrouw v. W. heeft in medische laboratoria gewerkt waarbij zij dagelijks blootgesteld werd aan 
onder meer azijnzuur- en methanoldampen. Zoals vaak voorkomt, was de ventilatie slecht. 
Zij kreeg klachten aan de oogzenuw en netvlies en kan nog maar weinig zien. Al acht jaar 
probeert zij, gesteund door haar man, met name ook ten behoeve van collega’s duidelijkheid, 
erkenning en schadeloosstelling te krijgen, maar zij botst op veel barrières. Het komt er op neer 
dat zij een lang gevecht heeft gevoerd, dat tot op heden voortduurt. Het is nog wachten op een 
uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Opmerkelijk in haar verhaal is hoe weinig steun zij 
gekregen heeft van de betrokken instanties en dat zij de medische kennis volledig zelf bij elkaar 
heeft moeten sprokkelen. 
   
Verschillende deelnemende instanties hebben op een themamiddag van het MNGM in 2003 ieder 
een korte inleiding over hun werkwijze gegeven. Iemand van de OPS-vereniging vertelde over de 
moeizame weg, die zij moesten bewandelen om de schildersziekte, OPS, erkend te krijgen. 
Opvallend was dat men unaniem van mening was dat Nederland, waar naar schatting zo’n 20.000 
beroepszieken zijn, een ontwikkelingsland is op het gebied van beroepsziekten. In de discussie 
gaven ze te kennen dat zij de problematiek van mevrouw v.W. goed herkenden. Men vond het een 
groot knelpunt dat in Nederland relatief zo ontzettend weinig bekend is bij huisartsen over 
beroeps -en milieuziekten. De opleiding van en de cultuur onder artsen speelt hierbij een rol: vaak 
gaat de aandacht meer uit naar de ziekte zelf dan naar de oorzaken. Vanuit de ARBO-hoek is er 
ook weinig enthousiasme om de problemen grondig aan te pakken en dit lijkt te wijten te zijn aan 
de tot voor kort goede WAO-opvang.  
Verder verwordt de medische wereld langzamerhand tot een ware bureaucratie en hebben 
verzekeringen een te grote invloed op artsen. Er is een gebrek aan ‘instrumenten’ om 
arbeidsziekten goed te kunnen aantonen.   
 
Het MNGM startte in 2005 een project met patiëntenorganisaties om op dit terrein informatie te 
verzamelen en tot aanbevelingen te komen. In 2006 komen de eerste resultaten naar buiten.  

 
 

Aanbevelingen:  
 
  Training van artsen op diagnosestelling  

  Meer aandacht bij ARBO-bedrijven voor de relatie tussen  
        werksituatie en gezondheidsklachten 
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Verven met watergedragen verf 
 Miep Verheuvel 2005 

 

 Knelpunt: 
 

• Onbekendheid schilders met chemische overgevoeligheid 
 

Een schilder informeerde per mail bij het MNGM: “Een klant van mij heeft last van Chemische 
overgevoeligheid. Nu wil ik haar woning van binnen schilderen. Om alles uit te sluiten wil ik 
hiervoor een natuurverf gebruiken. Hiervoor wordt het merk Safecoat genoemd. Deze verf is lastig 
te verkrijgen. Nu weet ik dat er meerdere natuurverven zijn. Een ander merk is Aquamarijn. Dit 
wordt door een Nederlandse Verffabrikant geleverd. Kunt u aangeven of Aquamarijn geschikt is 
voor gebruik binnenshuis bij mensen met Chemische Overgevoeligheid (MCS= multiple chemical 
sensitivity)?” 
 
Onze medewerkers vanuit de MCS-zelfhulpgroep reageerden als volgt op zijn e-mail:  
“Een schilder die zijn klanten met mcs zo serieus neemt, dat is geweldig. Veel mcs-ers hebben 
grote problemen met verf, de klachten kunnen daar enorm door verergeren en gevoeligheid voor 
andere stoffen kan toenemen. De geur kan worden geabsorbeerd door andere materialen in huis, 
die daarna ook niet meer verdragen worden. Iemand moest maandenlang het huis verlaten nadat 
het aan de buitenkant was geschilderd met een watergedragen verf. Een mcs-er die zo gevoelig is 
geworden door de verf van de benedenburen kan het nu in geen enkel huis meer verdragen 
en brengt al maandenlang de nacht door onder een afdak in de tuin. Voor veel mensen 
onvoorstelbaar, maar het gebeurt. Reden temeer om voorzichtig te zijn. 
  
Lastig is dat mcs-patiënten zo verschillend reageren en dat we nooit met zekerheid kunnen 
zeggen welke materialen geen problemen gaan geven. Het is daarom aan te raden om de verf van 
te voren uit te testen. Een latje gedoopt in de verf kan af en toe in de buurt worden gehouden, om 
het daarna een paar nachten in de slaapkamer te leggen om te testen of het geen klachten geeft. 
Een heel gedoe, maar je huis uit moeten is meer gedoe. Het is ook mogelijk om de verf van te 
voren te laten testen via kinesiologie of ‘touch for health’. 
Een mcs-er moet niet zelf aanwezig zijn bij het schilderen, dat zal wel duidelijk zijn. 
  
Watergedragen verf moet niet gebruikt worden. Dat vraagt lange tijd van uitgassen. Stoffen die 
gebruikt worden als vervanger van oplosmiddelen kunnen erg schadelijk zijn. Zie het bijgaand 
artikel  over Kathon op de website. Auro en Aquamarijnverf is niet een goed alternatief, wordt 
door veel mcs-ers niet verdragen. Een latje, gedoopt in Auro-verf, is na ruim 2 jaar nog niet te 
verdragen door een mcs-patiënte. Het hangt natuurlijk ook wel van de mate van gevoeligheid af, 
maar wij adviseren dit zeker niet. 
  
Vanmorgen sprak ik een echtpaar waarvan de vrouw ernstig mcs-patiente is. Zij hebben de nodige 
ervaringen met verf. Twee jaar geleden schilderden zij hun woning, zij hebben daarna hun 
ervaringen op papier gezet om andere mcs-ers hiermee van dienst te kunnen zijn.  Ik zal het stuk 
meesturen (zie Witboek artikel 10: geschikte verf voor een MCS-patient) De verf van het merk 
SafeCoat, die ook door de schilder wordt genoemd is te verkrijgen bij PureNature, 
www.purenature.de,. Deze mensen hebben ook ervaringen met het merk Uula, verf met een 
natuurlijk oplosmiddel dat heel snel verdampt zodat na een paar dagen de geur weg is. 
(Materialen van PureNature kunnen doorgaans ook besteld worden bij de Sensitiveshop, 
www.sensitiveshop.nl) 
  
Nawoord: De schilder heeft het huis toch met Aquamarijn geverfd. De opdrachtgeefster is er ziek 
van geworden en heeft waarschijnlijk nog tijden klachten. Zie voor meer informatie over de 
andere middelen in ons witboek: geschikte verf voor een MCS-patiënt .  

  
Aanbevelingen:  

 

 Voorlichting 
 Alternatieve producten 
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DDT-casus 
 Mariët Tichelaar/ Miep Verheuvel 2005 

 

 Knelpunt: 
 

• Geen goede aanpak voor bijzondere stofwisselingsziekten die men aan 
milieufactoren wijt 

 
Een vrouw meldt bij het MNGM dat ze al jarenlang vele 
gezondheidsklachten heeft (leververvetting, fructose-
intolerantie, neurologische klachten, hartkloppingen, spier- 
en gewrichtspijnen, eierstok problemen). Het valt haar op 
dat binnen haar familie (3 generaties) veel soortgelijke 
gezondheidsklachten voorkomen. Ze vraagt zich af of de 
gezondheidsklachten verband kunnen houden met de 
blootstelling aan DDT die door haar vader en beide 
grootvaders veelvuldig werd gebruikt in de landbouw. Het 
werd met vliegtuigjes gespoten terwijl zij als kinderen buiten 
stonden te kijken.  

Bron: http://students.vassar.edu 
 
In de loop der jaren heeft deze mevrouw een heel traject doorlopen van bezoeken aan 
verschillende internisten, een neuroloog, een psycholoog, een maaglever- en darm arts en vele 
onderzoeken. Artsen blijken haar telkens niet verder te kunnen helpen. Ze komt zelfs in Duitsland 
terecht voor een leveronderzoek en erfelijkheidsonderzoek in verband met haar 
voedingsintolerantie. Uiteindelijk komt ze ook in het alternatieve circuit. Ze blijft zich afvragen of 
DDT de oorzaak is van al haar klachten en ze blijft zoeken naar mogelijkheden om niet verder 
achteruit te gaan. Er blijkt geen goede aanpak te zijn voor dit soort gezondheidsproblemen. 
 
Het MNGM heeft de door haar gemelde klachten en die van haar familieleden in kaart gebracht. 
Daarnaast heeft het MNGM haar informatie gegeven over de mogelijke effecten van DDT 
blootstelling. Onderzoeksinformatie geeft wel aanwijzingen voor mogelijke verbanden tussen de 
gezondheidsklachten van haar en haar familieleden en DDT-blootstelling, maar daarmee is niet 
bewezen dat DDT de oorzaak van de klachten is. Het MNGM heeft voor de meldster informatie 
gezocht over mogelijke oorzaken van haar fructose-intolerantie. Verder dient het MNGM vooral als 
klankbord. Ze voelt zich ondersteund door met het MNGM de stappen die ze neemt te bespreken.  

 
 

Aanbevelingen:  
 

 Bewustwording en training artsen op diagnostiek 

 Onbegrepen klachten niet alleen psychologisch behandelen 
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Chemische overgevoeligheid (MCS) 
 MCS-patiënte 2004   

 

 Knelpunt: 
 
• Gezondheidsklachten niet erkend 
 
Toen wij na de tweede wereldoorlog bevrijd werden uit de Jappenkampen was ik 16 jaar oud. We 
waren overgelukkig met het feit dat we weer genoeg te eten hadden. Maar ook met de 
mogelijkheden om eindelijk alle ongedierte te bestrijden. De wandluizen en luizen verdwenen als 
sneeuw voor de zon met het bekende DDT. Toen we twee jaar later met het compleet herenigde 
gezin in Amsterdam woonden gebruikten we nog steeds DDT bij het minste alarm van een 
vlooienbeet. Nu, 55 jaar later, is het nog aanwezig in mijn bloed en dus ook in grotere mate in 
mijn vetweefsels. Na mijn studie in Amsterdam werd ik schoolarts in Tilburg. De eerste jaren was 
ik tevens, voor de GGD, arts voor het milieu van de stad en directe omgeving.  
 
Tijdens een vakantie met mijn man en twee zoontjes waren er dermate veel muggen in ons 
buitenhuisje aan het water dat mijn man elke avond de slaapruimten goed sprayde met het 
insecticide dichloorvos (de fantasienaam van de spuitbus herinner ik me niet meer). De raampjes 
bleven de hele nacht dicht. Na 10 dagen werd ik erg beroerd, kreeg last van buikkrampen, 
misselijkheid, complete malaise. Noch mijn man noch de jongens hadden klachten. Nadat mijn 
man het gebruik van dit insecticide staakte ben ik heel langzamerhand wat beter geworden. Pas 
na een jaar waren mijn darmen weer zo goed als normaal. 
 
Na de opleiding tot jeugdarts kreeg ik in 1980 een baan in Amsterdam.Daar kon ik in mijn vrije 
tijd mijn oude hobby, schilderen, serieus weer oppakken. Een techniek was de onderschildering 
met olieverf sterk te verdunnen met terpentine –tolueen zodat ik de hele middag of avond 
tolueendampen inademde. Pas zeven jaar later bleek ik concentratiestoornissen te hebben 
overgehouden die na een operatie verergerden, waardoor mijn werk uiteindelijk niet meer 
mogelijk was en ik moest worden afgekeurd.Het schilderen heb ik wel volgehouden. Wist ik veel! 
 
De jaren erna ben ik zeer geleidelijk achteruit gegaan.Twee maagdarm-artsen konden mij niet 
verder helpen ('prikkelbare darm syndroom'). Ik merkte overgevoelig te zijn voor lactose én 
enkele voedingsmiddelen. Dit werden er steeds meer tot ik na enkele jaren alleen nog maar witte 
rijst, kaas, kip en worteltjes verdroeg. Mijn gewicht ging met kilo's achteruit. 
 
Op advies van Miep Verheuvel ben ik de boeken van Sherry Rogers gaan lezen, 'Tired or Toxic’ en 
nog andere. Dr. Rogers verwees naar de wetenschappelijke onderzoeken van Dr. William Rea.  
Binnen een maand was ik in het Environmental Health Center in Dallas, Texas als patiënt van Dr. 
Rea en ben daar zes weken fulltime bezig geweest met voornamelijk diagnostisch onderzoek.  
Vooral alle allergieën werden in kaart gebracht. Ik was overgevoelig voor 28 voedingsmiddelen en 
enkele vitaminen. Voor allerlei planten, grassen, bomen. Virussen, bacteriën en schimmels. Voor 
enkele eigen hormonen en neurotransmitters. Zelfs voor katoen. 
 
Als therapie tegen de overgevoeligheden werd geadviseerd thuis eenmaal in de vier dagen een 
zeer kleine hoeveelheid van de laatste verdunning van de stoffen waar ik allergisch voor bleek te 
zijn, onderhuids in te spuiten. Het gaat daarbij om die verdunning, die net geen reactie meer 
geeft.  Hierdoor verandert het reactievermogen op die stoffen. Ik verliet later het Environmental 
Health Center met een handvol kleine flesjes. Om de in de vetweefsels opgeslagen chemische 
stoffen beetje bij beetje te verwijderen uit de vetweefsels werd een sauna programma 
aanbevolen. 
 
Een diëtiste heeft zorgvuldig een verdraagbaar menu samengesteld waarbij elk voedingsmiddel 
maar eenmaal in de vier dagen zou worden gebruikt (om zo min mogelijk de kans te lopen dat het 
lichaam nieuwe allergieën ontwikkelt). De teveel bij de ontgifting verbruikte vitaminen, mineralen 
en aminozuren moesten extra worden aangevuld.  Doordat ik een malabsorptie had -de 
voedingsstoffen en vitamines konden voor een deel niet worden opgenomen door de darmen - 
kreeg ik enkele malen een intraveneus infuus met alles erin. Verder kreeg ik het dringende advies 
om zoveel mogelijk nieuwe chemische belasting te vermijden, anders was van enige verbetering 
geen sprake. 
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Allereerst was de lucht niet schoon genoeg in Amsterdam, het zou veel beter zijn om buiten te 
wonen en daardoor extra belasting -waardoor het lichaam verder achteruit zou gaan- te 
vermijden. (Later adviseerde Dr. Rea zelfs om maar helemaal uit Holland weg te gaan). 
Verwarming of koken op gas was erg riskant en werd afgeraden. In huis was geen spaanplaat 
toegestaan omdat daar formaldehyde uit bleef verdampen. Vaste vloerbedekking was uit den boze 
omdat de toegepaste lijmsoorten chemische oplosmiddelen bleven uitwasemen. Insecticiden 
moesten de deur uit. Gebruik van toiletartikelen en schoonmaakmiddelen voor het huis moesten 
sterk worden beperkt. 
 
Bestrijdingsmiddelen zijn voor deze ziekte zeer schadelijk. In Amerika is het nog steeds de 
gewoonte om openbare gebouwen regelmatig te sprayen (postkantoren, hotels, scholen, parken, 
parkeerterreinen met bomen). Veel particulieren laten hun woning ongeveer een maal per maand 
een beurt geven. En hun tuin natuurlijk ook. Het meest toegepast zijn de 
organofosfaatverbindingen, die berucht zijn voor het veroorzaken van MCS. Enkele jaren geleden 
is Dursban (chlorpyrifos) daar van overheidswege afgeschaft. 
 
Na zes weken hard werken in de kliniek van Dr. Rea in Dallas kon ik weer naar Nederland, om 
daar te beginnen met aanpassingen in mijn eigen leefomgeving. Mijn gezondheid is iets beter 
geworden en vooral niet meer achteruit gegaan. In het begin. Later is bij mij heel geleidelijk aan 
de spastische verlamming van mijn rechter been begonnen. Na twee jaar moeilijk lopen zit ik nu 
in een elektrische rolstoel. Het andere been is ook halverwege, en de rechterhand begint niet 
meer te doen wat hij moet doen. Maar alles gaat zo geleidelijk dat er alle tijd is om aanpassingen 
te vinden.  Ongeveer eenmaal per half jaar kan ik Dr Rea telefonisch consulteren waarbij hij 
verdere adviezen geeft. 
 
Al met al ben ik nog steeds dankbaar voor de grondige diagnostiek in het  Environmental Health 
Center in Dallas. De meer dan f. 15.000,- die ik uit de spaarpot moest opbrengen voor bijna zes 
weken verblijf, intensief onderzoek en therapie, zijn al gevolgd door vijf goed gevulde redelijk 
actieve jaren. Pure levenswinst! Misschien zullen ziektekostenverzekeringen in de toekomst 
hiervoor kunnen worden aangesproken! 
 
 

Aanbeveling:  
 

 Artsen trainen op diagnose en behandeling MCS 
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Chemische overgevoeligheid (MCS) op jonge leeftijd 
Geerteke de Haas 2003 t/m 2005 
 
Knelpunten: 
 
• Gezondheidsklachten niet erkend 
• Kinderleed door foute aanpak 
• Allergieën veel te laat vastgesteld 

 
In Schiedam woonde een meisje van 12 jaar dat dagelijks de gevolgen van 
chemische overgevoeligheid ervaart. Net als veel andere MCS-patiënten 
ruikt zij versterkt en vervormd. Geuren die een ander lekker of neutraal 
vindt ruiken, komen bij haar over als een allesoverheersende ondraaglijke 
stank, vergelijkbaar met de geur van ammonia voor een gezond mens. De 
geur van parfums, wasverzachters, wasmiddelen, zepen en shampoos 
maken een normaal leven voor haar onmogelijk. Ze kan niet naar school 
omdat de geuren die haar klasgenootjes bij zich dragen niet alleen te sterk 
voor haar zijn, maar haar bovendien ziek maken. 

  
Thuis is het doorlopend opletten geblazen dat er geen chemische geuren naar binnen worden 
gebracht. Bezoek ontvangen is om die reden bijna onmogelijk geworden. En hoewel haar moeder 
al lang geen geurende wasmiddelen meer gebruikt kan het meisje zelfs de geur van haar eigen 
kleding niet goed verdragen en trekt ze het liefst zo weinig mogelijk kleding aan terwijl de 
verwarming laag moet staan, want ook daar komt geur vanaf. 
Net als veel volwassen MCS-patiënten leidt ze een gedwongen kluizenaarsbestaan. Pure noodzaak, 
omdat ze zelfs ziek kan worden van zulke geringe concentraties geur dat een ander het niet eens 
ruikt. En als ze ziek wordt zijn de verschijnselen meteen heftig en ernstig. 
  
Waar volwassen MCS-patiënten te maken krijgen met uitkeringen en instanties daar krijgt de 
moeder van deze jeugdige MCS-patiente te maken met een schoolarts en een leerplichtambtenaar 
die deze ziekte niet kennen, van het ziektebeeld niets begrijpen en ijskoud zeggen: ‘Dit is geen 
reden om thuis te blijven”.  Alle pogingen van de (alleenstaande) moeder om duidelijk te maken 
dat haar dochter met deze klachten echt niet naar school kan dreigen te mislukken en onlangs 
heeft zij zich moeten melden bij een vertrouwensarts van het Advies- en Meldpunt 
Kinderbescherming. De moeder wordt verdacht van het onterecht uit school houden van haar 
dochter. 
  
Er volgen gesprekken met de mensen van het Advies- en Meldpunt Kinderbescherming (AMK). Het 
onbegrip is en blijft heel groot. Ook talloze brieven en telefoontjes vanuit de Zelfhulpgroep voor 
MCS-patiënten veranderen daar weinig aan. Uiteindelijk vraagt de vertrouwensarts van het  AMK 
om een arts met kennis over MCS. Er zijn in Nederland geen artsen die voldoende van MCS 
afweten om deze taak op zich te nemen. Dat pakt dan ook verkeerd uit. De arts die uiteindelijk 
gevraagd wordt, adviseert om de jonge MCS-patiënte onder dwang op te laten nemen in 
Astmacentrum Heideheuvel in Hilversum. Mensen van de MCS-zelfhulpgroep informeren in 
hoeverre het in Heideheuvel geurvrij is. Het blijkt verre van geurvrij. De omgeving is voor een 
meisje met MCS ronduit gevaarlijk. 
De moeder raakt in paniek en is werkelijk bang dat haar dochter dood zal gaan als ze in 
Heideheuvel wordt opgenomen. Overigens geen ondenkbaar scenario. Zodra het haar duidelijk 
wordt dat het geen vrijblijvend advies is, maar dat er voorbereidingen getroffen worden om haar 
dochter bij haar weg te halen neemt ze een rigoureuze beslissing. Ze zegt de huur van haar huis 
op en vertrekt met haar dochter hals over kop naar België. Daar heeft ze het geluk dat ze binnen 
korte tijd een geurloos appartement aan zee kan huren. Het meisje begint langzaam maar zeker 
op te knappen. Via de computer vervolgt ze haar schoolopleiding en voor het eerst sinds lange tijd 
komt ze tot rust.  
Na enkele maanden komt er totaal onverwacht bezoek van de Belgische Kinderbescherming. Deze 
is door de Nederlandse kinderbescherming op hun spoor gezet. Nog diezelfde middag wordt het 
meisje met een bevel van de Belgische kinderrechter bij haar moeder weggehaald en in een 
Belgisch kindertehuis geplaatst, waar ze tussen criminele leeftijdgenootjes komt te zitten. Meisjes 
van haar leeftijd vragen haar met hoeveel verschillende mannen ze al naar bed is geweest en 
scheppen op over hun eigen ervaringen. Ze weet niet wat ze hoort en wordt bovendien ziek van 
de geuren die de andere kinderen bij zich dragen. Ze zit veel op de trap in de grote hal van het 
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tehuis, waar de meeste lucht en ruimte is. Leiding en psycholoog geven daar hun eigen verklaring 
aan: “Ze is niet gewend om met andere kinderen om te gaan”. De moeder mag in de eerste tijd 
niet op bezoek komen, alleen kort opbellen. De Zelfhulpgroep voor MCS-patienten zoekt contact 
met de betrokken Belgische instanties en het kindertehuis en legt uit wat MCS is. De groepsleiding 
neemt het uiterst serieus en treft maatregelen om het meisje zo min mogelijk bloot te stellen aan 
geuren. Gelukkig is ze wat aangesterkt door het verblijf aan zee. Maar niettemin voelt ze zich 
vaak hondsberoerd en heeft last van hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid en diarree. De moeder 
houdt haar hart vast. Ze weet uit ervaring dat als het lichaam van haar dochter een bepaalde 
grens heeft bereikt, de verschijnselen van de ene op de andere dag honderd maal erger kunnen 
worden en het kind doodziek zal zijn.  
Na enige weken wordt in een ziekenhuis een allergietest uitgevoerd. Dat zo’n test niet zonder 
risico’s is wordt niet begrepen en ook niet dat MCS iets anders is dan allergie. Gelukkig pakt de 
test wel goed uit. Het kind blijkt naast MCS ook last te hebben van tientallen zeer ernstige 
allergieën. De arts die de test uitvoert zegt nog nooit zoiets gezien te hebben. Het meisje mag nu 
na zes weken naar huis, onder voorwaarde dat ze naar school gaat. Er wordt een kleine school 
gevonden waar ze met 10 andere kinderen in de klas zit en waar men veel moeite doet om de 
ruimte en personen geurvrij te houden. Daardoor en dankzij de gezonde zeelucht wordt ze sterker 
en halen geuren haar niet meer zo onderuit als vroeger.  
Eind goed, al goed? Nee, niet helemaal. Het meisje heeft een trauma opgelopen van alles wat er 
gebeurd is en ze mist haar poes en oudere zelfstandig wonende zussen die in Nederland zijn 
achtergebleven.  
 

Aanbeveling:  
 

 Meer zorgvuldigheid in behandeling en begeleiding 
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Verdeling chemische milieufactoren naar bron bij MCS  (n=370) 

Meldingen MNGM 1994-2004 
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Verdeling fysische milieufactoren naar bron bij MCS (n=370)
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Van Zwart…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
…naar Wit 
 

 
 
 
 

 
 
 


