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Aanleiding
In de omgeving van het natuurgebied ‘De Wolfsputten’ in Dilbeek is de oprichting van een
GSM zendmast gepland.

Vraag
1. Kan een geplande GSM zendmast in Dilbeek, in de omgeving van het natuurgebied
‘De Wolfsputten’, negatieve effecten veroorzaken op de plaatselijke fauna?
2. Bestaat de mogelijkheid om milderende maatregelen te nemen?

Toelichting
1 Effecten van een GSM zendmast op fauna
Theoretisch bestaan de potentiële effecten van GSM zendmasten op fauna uit visuele
verstoring (vogels en vleermuizen), mortaliteit door directe aanvaring met de mast (vogels
en vleermuizen) en effecten door elektromagnetische straling (diverse diergroepen).

1.1 Visuele verstoring en mortaliteit door aanvaring
Hoge constructies zoals masten kunnen onder bepaalde omstandigheden een direct gevaar
vormen voor overvliegende vogels en in mindere mate voor vleermuizen. In de VS werd
geschat dat er per jaar ongeveer 4-5 miljoen vogels het slachtoffer worden door aanvaring
met communicatiemasten. Vooral constructies met een hoogte van 60 meter en meer,
kunnen hoge aantallen slachtoffers veroorzaken bij overtrekkende zangvogels (Fish and
Wildlife Service, 2000). Door de aanwezigheid van lichten (lichtbebakening) en steundraden
kan het aantal slachtoffers toenemen, ook bij lagere constructies. Steundraden vormen een
risico voor diverse soortgroepen zoals ook watervogels.
Door de relatief beperkte hoogte (doorgaans < 30 m) verwachten we niet dat overvliegende
fauna een hoog aanvaringsrisico heeft. Eventuele visuele verstoring van fauna zal wellicht
ook relatief beperkt blijven, zeker als er nog andere opgaande structuren aanwezig zijn in de
omgeving.

1.2 Effecten door elektromagnetische straling
Om de mens (en wellicht ook dieren) te beschermen tegen gezondheidseffecten van
elektromagnetische straling zijn er vanuit de overheid normen vastgelegd. Op de website
van het departement LNE van de Vlaamse overheid is hierover meer informatie te vinden:
http://www.lne.be/themas/milieu-en-gezondheid/zendantennes/normen
Deze normen zijn vooral gebaseerd op het optreden van zogenaamde directe thermische
effecten, met een extra veiligheidsmarge voor onzekerheden.
Over mogelijke niet-thermische effecten van relatief zwakke straling op lange-termijn
bestaat nog een grote onzekerheid en wetenschappelijk debat. Dergelijke effecten zijn
bijvoorbeeld de onrechtstreekse effecten op de celwerking en allerlei andere biologische
effecten die misschien kunnen leiden tot een gezondheidseffect.
In de wetenschappelijke literatuur is er een beperkt aantal studies beschikbaar die specifiek
gaan over de mogelijke niet-thermische effecten van de straling van GSM zendmasten en/of
andere gelijkaardige relatief zwakke elektromagnetische straling. De uitkomsten van deze
studies zijn heel uiteenlopend, gaande van duidelijke effecten naar geen effecten.
Verschillende studies vonden mogelijke effecten op biologische processen in het lichaam,
gezondheid en gedrag bij vogels, zoogdieren en/of insecten.
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Enkele veldstudies gaan specifiek over de mogelijke effecten van GSM zendmasten op vogels
(Balmori, 2005; Balmori & Hallberg, 2007; Everaert & Bauwens, 2007) en amfibieën
(Balmori, 2010). In deze studies worden significant negatieve relaties beschreven tussen de
aanwezigheid of gezondheid van vogels en de veldsterkte van de straling, maar in Everaert &
Bauwens (2007) geven de auteurs zelf aan dat de resultaten van dergelijke pilootstudies in
een niet-gecontroleerde omgeving met de nodige voorzichtigheid moeten behandeld worden
en dat er meer onderzoek nodig is om tot sluitende conclusies te komen.
Diverse vogelsoorten gebruiken magnetische navigatie en kunnen gedesoriënteerd geraken
wanneer ze worden blootgesteld aan zwakke elektromagnetische straling (met evenwel
lagere frequenties dan bij GSM zendmasten) en zwakke magnetische straling (Ritz et al.,
2004; Thalau et al., 2005; Engels et al., 2014; Wiltschko et al., 2015).
Twee veldstudies naar de effecten van radar, beschrijven dat er significant minder
vleermuizen aanwezig zijn bij hogere veldsterktes van elektromagnetische straling (Nicholls
& Racey, 2007,2009) maar die veldsterktes waren in het onderzoek duidelijk hoger dan deze
op meer dan enkele meters van GSM zendmasten waardoor de conclusies daar niet meteen
kunnen op toegepast worden.
De review studies waarin een groot aantal individuele studies naar de effecten van zowel
zwakke als sterkere elektromagnetische straling op vogels, zoogdieren en insecten zijn
geanalyseerd, geven globaal aan dat er geen duidelijke conclusies kunnen gemaakt worden.
De methode van review is ook sterk verschillend. In de review studie van Cucurachi et al.
(2013) toont men aan dat ongeveer de helft van de studies op dieren bepaalde biologische
effecten beschrijven die niet altijd dosis gerelateerd zijn. Ondanks duidelijke indicaties voor
mogelijke effecten uit verschillende studies (ook bij relatief zwakke straling) concluderen de
auteurs dat er door methodologische tekortkomingen meer onderzoek noodzakelijk is om de
resultaten te kunnen veralgemenen. Dit is zeker het geval voor GSM zendmasten waar het
aantal studies beperkt is. Ook de reviews van Panagopoulos & Margaritis (2008) en Belyaev
(2005) tonen duidelijke indicaties van mogelijke effecten door zwakke straling (vaak
afhankelijk van de frequentie en type straling) waardoor verder onderzoek naar nieuwe
normen gewenst is. In de review studie van Verschaeve (2014) worden bij alle uitgevoerde
studies naar GSM zendmasten bepaalde methodologische tekortkomingen besproken, vooral
met betrekking tot de manier waarop de elektromagnetische straling in het veld of
laboratorium werden gemeten. De auteur concludeert daarom dat er momenteel geen
overtuigende bewijzen zijn voor het bestaan van belangrijke effecten door GSM zendmasten
op fauna, hoewel verder onderzoek wel nuttig is. De nood aan verder wetenschappelijk
onderzoek is ook vermeld in andere adviezen (Hoge Gezondheidsraad, 2008; SCENIHR,
2009; Huss, 2011).

2 Milderende maatregelen voor fauna
De beste milderende maatregel is een inplanting op een zo groot mogelijke afstand van
belangrijke faunawaarden. Concrete afstanden hiervoor kunnen niet gegeven worden (zie
ook deel 1). Dergelijke maatregel kan bijvoorbeeld een ‘good-practice’ aanbeveling zijn,
zonder enige verplichting.

Conclusie
1. De eventuele visuele verstoring van fauna en mortaliteit door aanvaring van vogels
en vleermuizen zal wellicht relatief beperkt blijven bij een GSM zendmast.
Door de wetenschappelijke onzekerheid en het nog lopende debat met betrekking tot
het optreden van effecten van de relatief zwakke elektromagnetische straling van
GSM zendmasten (onder de officiële veiligheidsnormen) is het voorbarig om met
deze mogelijke effecten rekening te houden in vergunningsprocedures. In eerste
instantie is verder wetenschappelijk onderzoek aan te raden.
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2. Bij het nemen van milderende maatregelen kan op vrijwillige basis getracht worden
om de afstand tot belangrijke faunawaarden zo groot mogelijk te houden.
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