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WPEN boek
Beste Mensen,
De stuurgroep van het WPEN wil graag je aandacht vragen voor de publicatie van:

STRALING VAN ALLE KANTEN BEKEKEN
Twee van onze leden van het eerste uur, Henk Kieft en Sander Funneman, hebben in de
afgelopen 4 maanden intensief gewerkt om een boek samen te stellen waarin zo’n 30
wetenschappers en deskundigen aan het woord komen. Het is verschenen als e-book en in
paperback en biedt een actuele en breed georiënteerde verzameling onderbouwde
invalshoeken over de impact van straling op al het leven. Alle auteurs hebben de
consequenties van toenemende straling in de leefomgeving belicht vanuit hun eigen
achtergrond.
Het boek belicht straling vanuit biologisch, natuurkundig, medisch, ervaringsdeskundig en sociaalethisch perspectief. Het geheel wordt onderbouwd met wetenschappelijke en technische inzichten,
zoals: Wat is straling? Wat is 5G? Wat voor impact heeft kunstmatige straling op de natuur: op
cellen, dieren, planten, het water en de bodem? Heeft het ook impact op mensen, hoe dan? Werkt
het ecosysteem zelf ook met signalen? Zou het mogelijk kunnen zijn om straling veiliger te maken?
Welke initiatieven kan een gemeente nemen?

Het is bedoeld als vraagbaak en onafhankelijke gids in het doolhof van 5G-controverse,
voor bijvoorbeeld geïnteresseerde burgers, politici, bestuurders en beleidsmakers van
politieke partijen in de Tweede Kamer en Gemeenteraden.
Separaat tref je een flyer aan die gebruikt kan worden om de publicatie desgewenst in je
eigen netwerk onder de aandacht te brengen.
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