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Bewoners Leidsevaartweg tegen umts-zendmast
HEEMSTEDE - Bewoners langs de Leidsevaartweg in Heemstede hebben grote moeite met het plan
om vlakbij tankstation Barnhoorn een dertig meter hoge umts-zendmast te plaatsen. Zij vrezen dat
de straling mogelijk gevolgen heeft voor hun gezondheid. De buurt heeft een advocaat in de arm
genomen.
Umts (Universal Mobile Telecommunications System) is de veel snellere opvolger van de gsmtechniek waarbij digitale signalen worden verzonden. Met umts wordt bijvoorbeeld televisiekijken op
willekeurige plekken met een laptop mogelijk. Om de hoge transmissiesnelheden te garanderen
plaatsen providers ongeveer 50.000 zendmasten in Nederland. De overheid, die enige tijd terug een
miljardencontract sloot met telecomaanbieders, verplichtte hen tevens om in 2007 een landelijk
dekkend umts-netwerk te hebben aangelegd. In Heemstede hebben samenwerkende providers op
twee plaatsen vergunning aangevraagd om een umts-mast te bouwen: bij sportpark Groenendaal en
langs de Leidsevaartweg.
Over de gevolgen van de elektromagnetische straling bij de masten is nauwelijks iets bekend.
Uitkomsten van onderzoeken zijn niet eenduidig. De klachten van mensen die dichtbij zo'n mast
wonen variëren van duizeligheid tot nervositeit, pijn op de borst en ademhalingsmoeilijkheden.
Rob Medenblik is er bij toeval achter gekomen dat de mast op zeventig meter van zijn huis wordt
gebouwd. ,,Alles zit al in de grond, de voet van de mast, kastjes, leidingen. Een maand geleden kwam
een onderaannemer, in opdracht van een provider, aanrijden met die enorme mast. Ze waren al
bezig hem op te richten. Toen heb ik bouw- en woningtoezicht van de gemeente gebeld. Bleek dat er
nog helemaal geen bouwvergunning is afgegeven. Binnen een uur was die mast weer afgebroken en
waren ze vertrokken'', zegt Medenblik.
Hij woont vijftien jaar in het huis op nummer 27. Hij nam de woning over van zijn vader, en die weer
van zijn opa. In het rijtje vijf oude huizen woont ook zijn 76-jarige oom, die er is geboren. ,,Mijn
gevoel zegt: ik moet hier weg. Maar ik kom op voor een stuk familiegeschiedenis; ik spreek ook
namens oudere mensen en ik verdom het om mijn huis uitgejaagd te worden! Waarom zijn we niet
ingelicht? Deze mast voldoet niet aan het huidige bestemmingsplan en past niet in de
uitgangspunten van de nota Landgoederen en Groene Gebieden. Bovendien wordt het doorzicht
naar het bos Leyduin doorbroken.''
Daarnaast is over de gevolgen van straling nog veel te weinig bekend, vindt hij. ,,Daarom hebben we
een advocaat in de arm genomen en gaan we bezwaar indienen. Dat kan nog tot woensdag'', zegt
Medenblik. Heemstede is overigens niet verplicht omwonenden per brief te informeren. Wel moet
de aangevraagde bouwvergunning worden gepubliceerd in een huis-aan-huis blad, hetgeen is
gebeurd. Wethouder Hardesmeets laat in een reactie weten dat het college pas een besluit neemt
over het plaatsen van de zendmast, als de vrijstellingsprocedure is afgerond.
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