
Onzichtbare gevaren in huis - 05/10/2007 

HEERS - Frans Vandueren heeft 28 jaar na zijn bestseller 
'De mieren wijzen de weg' een nieuw boek uit over gezond 
wonen: 'We hebben geen tijd mijnheer'. De ontwerper-
interieurarchitect legt in het boek het verband uit tussen 
wonen en het ontstaan aandoeningen.  
 
 
 
'Ik wil met mijn boek in de eerste plaats mensen bewust 
maken van de gevaren van elektrische straling van apparaten 
en de opwarming van de aarde op hun woonomgeving', 
vertelt Frans Vandueren die in de Herkenrodehoeve in 
Opheers woont en werkt. Hij doet al meer dan dertig jaar 
onderzoek naar gezond wonen. Hij is er dan ook van 
overtuigd dat waar en hoe we wonen invloed heeft op ons 
lichaam en onze geest. 'In die dertig jaar heb ik over de hele 
wereld meer dan drieduizend woningen bezocht en ingericht. 
Onderzoeken met radiësthesisten (stralingsdeskundigen) 
bevestigden mijn aanvoelen dat bepaalde plaatsen in een 
woning gestoord werden door stralingen.'  
 
Die ervaringen heeft hij in 1979 al opgeschreven in 'De 
mieren wijzen de weg'. In dat boek pleitte Vandueren voor 
het behoud van de natuurwetten. 'De mieren wijzen ons de 
weg waar we gezond kunnen bouwen. De mens heeft de 
natuurwetten met de voeten getreden met alle gevolgen 
vandien. Mensen worden sneller vatbaar voor ziektes, ook 
kankers, en aandoeningen door onder meer elektrische 
straling van apparaten en een verkeerde lichtinval in hun 
huis.  
 
Harmonie 
 
Volgens Frans Vandueren moet de mens in harmonie met de 
aarde leven, in plaats van ze door onze levensstijl kapot te 
maken. 'We nemen heel wat grondstoffen weg van de aarde, 
zoals aardolie, maar die vormt net een isolatielaag die alle 
leven op aarde mogelijk maakt en zo onze harmonisch 
gestructureerde planeet laat meedraaien in de kosmos.'  
 
Frans Vandueren vindt ook jammer dat er massa's geld geïnvesteerd wordt in het milieu, terwijl er 
achter onze voordeur de grootste gevaren schuilen: magnetisme, elektrosmog, te veel of te weinig 
zonlicht, ongezonde bouwmaterialen enzovoort. 'Maar ik wil niemand bang maken en geen 
onheilsboodschap verkondigen, alleen maar mensen bewust maken dat de tijd voorttikt.'  
 
Con Vivere 
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Frans Vandueren heeft onlangs de vzw Con Vivere opgericht, een kenniscentrum voor gezond 
wonen. 'De vzw moet studies en onderzoeken in verband met gezond wonen en bouwen uitwisselen 
om zo een platform te kunnen bieden voor alle belangstellenden', zegt Frans Vandueren.  
 
Wie meer wil weten of een meting wil laten uitvoeren, kan contact opnemen met de vzw Con Vivere 
in de Herkenrodehoeve in de Opheersstraat 81 in Opheers, tel. 011-70.01.70, e-mail: 
info@convivere.be. Op die manier kan je ook het boek bestellen.  
 
Frans Vandueren signeert zijn boek in de Standaard Boekhandel in de Maastrichterstraat 19 in 
Hasselt op zaterdag 20 oktober van 14 tot 17 uur en tijdens de opendeurdag op zondag 28 oktober 
van 14.30 tot 17 uur.  
 

Ralf Eicker
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