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,,iet meer kanker dan elders'' - 18/06/2003
SEMMERZAKE - Het gemeentebestuur van Gavere stapt niet
naar de rechtbank tegen het Belgische leger. Het had daar even
mee gedreigd na aanhoudende problemen met de radarinstallatie
in deelgemeente Semmerzake. Nieuwe onderzoeken hebben echter
aangetoond dat de hoeveelheid straling ver beneden de Belgische
norm ligt. Op een hoorzitting in zaal Racing werden de resultaten
bekendgemaakt.
De problemen met de radarinstallatie van het Air Traffic Control
Centre (ATCC) van het Belgische leger in Semmerzake slepen al
bijna drie jaar aan. Buurtbewoners klagen over storingen op
elektronische toestellen. Om de tien seconden wordt het signaal
van de televisie, telefoon, radio of computer verstoord. Heel
hinderlijk, vinden de bewoners. Bovendien vrezen ze dat de
straling ook schadelijk is voor hun gezondheid. In de
onmiddellijke omgeving van de radar stelden ze maar liefst 52
kankergevallen vast.
In de zomer vorig jaar kenden de problemen een hoogtepunt.
Omdat minister van Landsverdediging Etienne Flahaut geen oren
had naar de voorstellen van de buurtbewoners, stelde het
gemeentebestuur een advocaat aan. De minister dreigde prompt
om het ATCC te sluiten als het tot een rechtszaak zou komen. De
350 militairen die in Gavere en Semmerzake werken, vreesden
voor hun job.
Geruststellende resultaten
Het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie (BIPT)
voerde in september 2002 een onderzoek uit. De resultaten waren
geruststellend. De gemiddelde straling lag tussen 0,02 en 0,7 volt
per meter. De piekwaarden lagen tussen 2,2 en 63,7 volt per meter.
De Belgische norm is 25 volt per meter, maar er wordt enkel naar
de gemiddelde waarde gekeken.
Omdat de buurtbewoners nog niet gerust waren, werd het BIPT
voor een tweede keer ingeschakeld. De resultaten van het tweede
rapport van het BIPT werden gisteren bekendgemaakt. Die
verschillen weinig van het eerste onderzoek. De gemiddelde
waarden liggen 20 tot 25 keer onder de Belgische norm.
,,Met honderd procent zekerheid zeggen dat er geen gevaar is voor
de volksgezondheid, kan niet'', zegt Gerrit Tilborghs, van de
Vlaamse gezondheidsinspectie. ,,Zeker is dat er in Gavere niet
meer kankergevallen zijn dan in de rest van Vlaanderen.''
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