
Wat kun jij doen?
Je zal wellicht denken dat je er toch niets tegen kunt 
doen, maar je bent niet alleen! Wij, de burgers van 
Nederland, zijn in de meerderheid.
· Informeer jezelf.
· Bezoek websites over 5G en deel informatie 

met anderen.
· Teken de Nederlandse petitie: 

verminder-electrosmog.nl
· Teken de petitie wereldwijd: 
 www.5gspaceappeal.org/the-appeal
· In de gemeente je zorg kenbaar maken.
· Landelijk je zorg kenbaar maken: 

https://bondoverheidszaken.nl/
5G_Aansprakelijkheid.html

· Sluit je aan bij de landelijke facebook-groep 
Straling en Zo

· Wordt wijzer over 5G! Kijk de docu Digitropolis, 
een onafhankelijk gemaakte docu, van WeAre 
ChangeRotterdam, die vanuit een breed kader de 
effecten van 5G in beeld brengt.

Het lukt om NEE te zeggen!

Er zijn al 43 actiegroepen in Nederland en al 25 gemeenten 
komen in verzet tegen de verplichte uitrol van 5G.

En wat zeg jij?
Jouw mening is cruciaal voor jouw recht op:

· Gezondheid
· Privacy
· Democratie
· Bescherming van jouw leefmilieu

Over 5G
Vooruitgang is een goed idee!

· Als die vooruitgang jouw gezondheid en die 
van dieren/insecten en bomen/planten niet 
schaadt

· Als die vooruitgang jouw privacy waarborgt

· Als die vooruitgang energiezuinig en 
verantwoord is voor ons klimaat

· Als die vooruitgang een democratische 
beslissing is

Help ons mee! Mensen informeren, fl yeren, brieven 
schrijven of heb je zelf een goed idee?

Stuur dan een mail naar:
groningen@stopinvoering5g.nl

StralingsBewust Groningen

 “Waarom tekenen wereldwijd 
wetenschappers, professoren en artsen 

het 5G Space Appeal?”

www.5gspaceappeal.org/the-appeal

www.stralingbewust.infohttps://www.youtube.
com/watch?v=tpWCIr
Cymk8&feature=youtu.be



Is 5G wel vooruitgang?
Weet je dat:
· 5G niet “gewoon” een opvolger is van 2G, 3G, 4G.
· Er antennes ongeveer om de 150 meter geplaatst 

zullen worden, bijvoorbeeld aan bushokjes/lantaarn-
palen, maar wellicht ook aan jouw huis, ook als je 
dit niet wilt?

· Er 20.000 satellieten in de ruimte komen voor 5G, 
die constant zenden?

· Al die antennes en satellieten heel veel extra energie 
verbruiken? 

· 5G uit het leger komt en oorspronkelijk een militair 
wapen is?

· Er bomen gekapt moeten worden, voor o.a. het 
aanleggen van 5G IoT (Internet of Things) en het 
kappen van bomen in strijd is met de klimaateisen?

· In Zwitserland in 54 steden 5G dekking is en 
mensen massaal ziek worden. 

· Straling (WiFi, 2G, 3G, 4G, 4G+ en 5G) o.a. oor-
suizen (tinnitus), piep in de oren, vermoeidheid, 
hoofdpijn, misselijkheid en nog vele andere (lange 
termijn) klachten kan veroorzaken?. Maak hiervan 
aub melding bij huisartsen, GGD en gemeente. 
(www.stichtingehs.nl)

Wat is 5G
5G (5e generatie mobiele netwerk) is niet een uitbreiding 
van het huidige 4G, maar een totaal nieuwe technologie, 
gebaseerd op de wapenindustrie. De frequentie is veel 
hoger. Hoe hoger de frequentie, hoe meer capaciteit -dan 
wel hoe sneller de verbinding, maar hoe minder het bereik 
van de antenne is. 
Meer kleine zenders (‘small cells’) zullen in het straatbeeld 
te zien zijn, aan lantaarnpalen, bushokjes, en misschien 
wel uw woning. De masten worden om de 100-200 m 
geplaatst, hoe gaat dit straatbeeld er uit zien?
Bomen zijn een beperkende factor voor een goede werking  
van het 5G mobiele netwerk ten aanzien van het bereik en 
de betrouwbaarheid. Bomen dienen daarom 3 meter lager te 
zijn dan het basisstation, vandaar de massale bomenkap...?
Gezondheidsrisico’s voor mens, dier en milieu worden 
veelvuldig verbloemd; in Den Haag grijpt men dikwijls naar 
blootstellingslimieten uit 1998. Deze limieten zijn geba-
seerd op de thermische opwarming (SAR) waarde, 
de biologische effecten worden hierin niet meegenomen. 

Het (juridisch) (politiek) beginsel 
dat stelt, dat als een ingreep of 
een beleidsmaatregel ernstige 

of onomkeerbare schade aan de 
samen leving of het milieu KAN 

VEROORZAKEN, de bewijslast ver-
volgens ligt bij de voorstanders van 

de ingreep/beleidsmaatregel.

Zeker als er geen Weten-
schappelijke consensus bestaat 

over de toekomstige schade.

De Nederlandse overheid is 
dus VERPLICHT onderzoek te 

verrichten, dat de absolute 
VEILIGHEID aantoont

De overheid kan zich niet ver-
schuilen achter de opstelling 

‘niet bewezen’ ONVEILIGHEID

INFORMATIEVE WEBSITES

www.eerlijkoverstraling.nl
www.stralingsbewust.info
www.stopumts.nl
www.5Gisnietoke.nl
www.verminder-electrosmog.nl <petitie>
www.bondoverheidszaken.nl
www.stopumts.nl
www.cpld.nl
www.5gnee.nl
www.stichtingehs.nl
www.SOSstraling.nl
www.stralingsrisicos.nl
www.letstalkabouttech.nl
www.beperkdestraling.org
www.5gweguitgroningen.nl
www.no5G.nl (in aanbouw)
www. Stopinvoering5g.nl (in aanbouw)

5G-techniek

Er wordt nog gewerkt 
aan de fi nale specifi ca-
ties van 5G, oftewel de 
5e generatie mobiele 
netwerken. Hiernaast 
een schema van de 
werking van  5G-tech-
niek.

Elektromagnetische straling en het voorzorgsprincipe


