5G tests en nog veel meer dode vogels in Den Haag
Vrijdag, 02 november 2018 09:29

Het is maar goed dat er kritische burgers zijn die niet alle verhaaltjes zoetsappig geloven en
zelf dingen onderzoeken.
En ook dat er alternatieve media zijn om over die zaken te berichten die men in Den Haag
liever verborgen houdt, zoals nog veel meer dode vogels.

Ongeveer een week geleden schreven we over de vele dode vogels die spontaan dood
neervielen in een park in Den Haag.
Hierbij een klein stukje uit dat eerdere artikel:
Het gebeurt altijd op andere plaatsen, maar nooit bij ons. Dat is een beetje de gedachte bij het
fenomeen dode vogels dat zich overal voor doet.
Maar, nu komt het wel heel dichtbij huis:
Verleden week werden zo'n dertig dode spreeuwen in het Huijgenspark gevonden, vandaag
was het weer raak. De teller staat inmiddels op 147 dode vogels. De Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) gaat op verzoek van de gemeente Den Haag onderzoek doen. De
Partij voor de Dieren drong al eerder bij de gemeente aan op verder onderzoek.
Zoals altijd doet het heel onwerkelijk aan:
Er geldt in het park sinds gisteren een uitlaatverbod voor honden en met roodwit lint zijn delen
afgezet. Dode vogels worden snel weggehaald. Raadslid Robert Barker van de Partij voor de
Dieren, die gisteren kwam kijken, had het gevoel in een ’crime scene’ te zijn beland. „Dat zoveel
vogels op deze plek uit de lucht vallen, moet een oorzaak hebben en die moet worden
onderzocht. Mocht er sprake zijn van vergiftiging, dan moet hier hard tegen worden
opgetreden.”
De vogels vertonen geen uiterlijke kenmerken en aangezien men geen reden kan vinden en
een plotselinge ziekte ook niet echt waarschijnlijk lijkt, is het enige dat men dan nog kan
bedenken: vergiftiging.
Waar iedereen hoopte dat dit misschien een eenmalig incident zou zijn, blijkt nu dat er weer een
groot aantal dode spreeuwen zijn gevonden:
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Een week na de laatste massale spreeuwensterfte in het Huijgenspark in Den Haag zijn er
opnieuw tientallen dode spreeuwen gevonden. De Dierenambulance spreekt over zeker 150
nieuwe vogellijkjes. Daarmee komt het dodental op 297.
Medewerkers van de Dierenambulance waren een groot deel van de ochtend bezig met het
verzamelen van de dode vogels. De dieren lagen deze keer verspreid over het hele park en op
straat, waar zij de vorige keren slechts onder enkele bomen lagen. Op foto's is te zien dat de
Dierenambulance ook twee dode duiven aantrof.
Ook nu weer hetzelfde verhaal: niemand heeft enig idee wat de oorzaak kan zijn van deze
plotselinge vogelsterfte. Totdat je gaat kijken wat er gebeurde vorige week toen die vogels
dood neervielen.
Op de hoek hoefkade staat op het dak van HS telecenter een nieuwe 5G mast , laag op het
dak niet zichtbaar Er werd een test gedaan, dit ivm met het station Hollands spoor om te kijken
hoe groot het bereik was en of er geen nadelige apparatuur schade zou ontstaan op en rond
het station
Meteen erna vielen de vogels massaal dood uit de bomen En de eenden die zwommen op
het zieke / van maanenkade en pletterijkade schenen ook heel raar te reageren heb ik gehoord
Alsof ze ineens simultaan hun kop onderwater deden om aan de straling te ontsnappen en
sommige wilde wegvliegen en storten neer op straat of in de gracht
Vrijwel op hetzelfde moment dat die dieren dood neervallen, wordt in de buurt van station
Holland Spoor getest met een 5G zendmast. We praten over een afstand van slechts enkele
honderden meters.
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