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een inleiding

Het Voorwoord bevat een inleiding tot de rapporttage en een overzicht van
ontwikkelingen rondom de problematiek van laagfrequent geluid in 2018.
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een samenvatting

In het deel Laagfrequentgeluid hebben we getracht de LFg-problematiek en
de huidige stand van zaken samen te vatten. We zien het document als een
‘levend’ document dat zich op grond van nieuwe inzichten en ontwikkelingen door de jaren heen zal evolueren.
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Statistieken			

grafieken en toelichting

De Statistieken hebben we gegroepeerd in een 15-tal aspecten van LFgmeldingen die op basis van ons meldingsformulier zijn geregistreerd. Waar
mogelijk hebben we de gegevens uit 2018 afgezet tegen de gegevens uit
2017 of die uit onze hele registratie (vanaf 2011)*.
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42

jaarrapport 2018

De Meldingen bevatten een overzicht van alle meldingen in 2018**
die via ons meldingsformulier zijn binnenkomen. De registratie omvat de
ingevulde waarden van de diverse vragen, plus de persoonlijke geanonimiseerde toelichting (indien ingevuld / indien toestemming verleend tot
plaatsing).

*

Gegevens vanaf januari 2017 zijn geautomatiseerd verwerkt op basis van het meldingsformulier op onze website. Gegevens uit de periode daarvoor zijn handmatig verwerkt op basis
van e-mails die in die tijd bij ons zijn binnen gekomen.

**

De weergegeven meldingen beslaan het jaar 2018. In de jaarrapportage 2017 (het eerste
jaar dat we een jaarrapportage hebben samengesteld) is een eenmalig meldingenoverzicht
opgenomen vanaf oktober 2014 (begin gestructureerde registratie).
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Geachte lezer,

VOORWOORD

Voor u ligt de jaarrapportage 2018 van Stichting Laagfrequent geluid. Het is het tweede jaar op
rij dat we een overzicht van de LFg-problematiek in deze vorm presenteren. Ook dit jaar bevat de
jaarrapportage een samenvatting van de LFg-materie, statistieken van diverse LFg-aspecten en alle
meldingen die in 2018 bij ons zijn binnen gekomen.
In 2018 is (laagfrequent) geluid volop in de belangstelling komen te staan. In media, op medisch
gebied, bij milieu- en gezondheidsorganisaties en in de politiek groeit het besef dat (LF) geluid grote
impact heeft op de gezondheid en het sociaal-maatschappelijk functioneren van een steeds groter
deel van de bevolking.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) toonde in 2018 aan dat 8,1% van de bevolking ten minste enige hinder, en 2,2% ernstige hinder van LFg ondervindt1,2. Dat komt overeen met
maar liefst 1,3 miljoen, respectievelijk 340.000 mensen in Nederland. Het RIVM concludeert dan
ook “dat de gevonden hinderpercentages een indicatie geven dat blootstelling aan LFg een probleem is dat niet onderschat mag worden en dat de omvang van het probleem een signaal voor de
overheid vormt om deze overlast in beleid mee te wegen”.
Op basis van de honderden meldingen die bij de Stichting Laagfrequent geluid binnen komen, zien
we tevens dat de problematiek zich verdiept. Naast meldingen van ‘conventioneel LFg’ (van akoestische oorsprong) komen tegenwoordig steeds meer meldingen binnen van ernstige hinder door
laagfrequent geluid dat akoestisch niet de duiden valt. Opvallend is daarbij het grote aantal mensen
dat, naast “geluid”, de sensatie van “trilling” ervaart. Door de toename van het niveau, verspreiding
en continuïteit van dit fenomeen (van wellicht elektro-magnetische oorsprong) wordt een grote wissel getrokken op de gezondheid van hen die het waarnemen.
In de dagelijkse praktijk ervaren LFg-waarnemers nog steeds weinig erkenning voor hun situatie. In
veel gevallen wordt er door de overheid geen meetonderzoek uitgevoerd en stellen medici, naar
onze mening, ten onrechte de diagnose ‘tinnitus’, met gedragstherapie als oplossing. Daarmee
wordt de verantwoordelijkheid van de problematiek bij de LFg-waarnemers gelegd, in plaats van te
zoeken naar werkelijke oorzaken en oplossingen. Daarbij beperkt de problematiek zich niet tot hen
die het bewust waarnemen. Uit medisch onderzoek wordt steeds duidelijker dat blootstelling aan
LFg schadelijk kan zijn voor iedereen.
Stichting Laagfrequent geluid roept de (Rijks)overheid daarom op de problematiek te erkennen,
beleid te ontwikkelen en wetenschappelijk onderzoek te faciliteren. Daarbij is het van belang zowel
overheidsinstanties, als experts van verschillende disciplines en LFg-waarnemers te betrekken. Alleen samen kunnen we het tij keren en de gevolgen van LFg terug brengen tot een dragelijk en veilig
niveau. Stichting Laagfrequent geluid hoopt met deze jaarrapportage hieraan bij te dragen.
Dirk van der Plas, voorzitter
Stichting Laagfrequent geluid

1

https://www.rivm.nl/publicaties/beleving-woonomgeving-in-nederland-inventarisatie-verstoringen-2016

2

https://www.rivm.nl/publicaties/meldingen-over-en-hinder-van-laagfrequent-geluid-of-horen-van-bromtoon-in-nederland
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Laagfrequent geluid
een sterk toenemend milieu- en gezondheidsprobleem

LAAGFREQUENTGELUID

Laagfrequent geluid (LFg) is wereldwijd een sterk toenemend en onderschat milieu- en gezondheidsprobleem. Door de gestage groei van industrie, technologie en verkeer, neemt zowel de verspreiding,
als het volume en de continuïteit van lage bromtonen en trillingen toe. Dit leidt bij een groeiende
groep mensen tot hinder, met vaak ernstige gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid
en het sociaal-maatschappelijk functioneren.

Omschrijving / Definitie
De meeste wetenschappers hanteren een frequentiebereik van 0 – 125 Herz voor het begrip LFg. Het
frequentiebereik tussen 0 en 20 Herz wordt ook wel infrasoon geluid genoemd. LFg plant zich goed
voort via de lucht, maar ook via de bodem, leidingen of andere materie. Door de grote golflengte
van LFg is het geluid slecht tegen te houden, kan het geluid ver (kilometers) dragen en kan het niveau
per plek verschillen. Daardoor is de bron vaak moeilijk te traceren.
LFg kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld ventilatoren, compressoren, pompen, motoren, aggregaten, cv-ketels, koelinstallaties, verkeer of windturbines. Hinder voor de omgeving kan ontstaan
als installaties verkeerd geplaatst of afgesteld zijn, of wanneer een bron een te hoog niveau aan LFg
uitzendt.

Aantallen
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) toonde in 2018 1,2 aan dat 8,1% van de bevolking ten minste enige hinder, en 2,2% ernstige hinder van LFg ondervindt. Dat komt overeen met
1,3 miljoen, respectievelijk 340.000 mensen in Nederland.

Waarnemen
De mens kan LFg gemiddeld tot een benedengrens van ongeveer 30 Hz horen, al zijn daar hoge intensiteiten voor nodig. Uit Duits onderzoek3 blijkt tevens dat infrasoon geluid tot zelfs 8 Hz door het
menselijk lichaam (hersenen) geregistreerd kan worden. Niet ieder mens neemt het bewust waar of
ondervindt er hinder van.
LFg wordt door melders vaak omschreven als brommen, dreunen, zoemen of een dreunend, pulserend geluid. Ook de vergelijking met het geluid van een op afstand draaiende dieselmotor wordt
regelmatig gemaakt. Een deel van deze groep neemt LFg alleen binnen of ’s nachts waar. Een net zo
groot deel neemt het echter ook buiten en overdag waar. LFg wordt vaak anders ervaren dan ‘gewoon’ geluid. LFg voelt vaak heel indringend, waardoor het een veel grotere impact heeft op het
lichaam dan alleen het horen van een toon.
Het waarnemen van laagfrequent geluid is niet hetzelfde als hyperacusis, tinnitus, of oorsuizen. LFg
komt van buitenaf. Bovendien beperkt waarneming zich niet tot alleen horen. Steeds meer mensen
melden trillingen in het lichaam te voelen, met name in de borstkas en hartstreek. Ook druk op de
oren of borstkas en een gevoel van elektriciteit of tinteling wordt regelmatig gemeld.
Medische of biofysische (lichamelijke) factoren kunnen wellicht een rol spelen bij de waarneming
van LFg. De één hoort het bijvoorbeeld alleen met het linkeroor, anderen weer alleen met het rechteroor of beide. Dichtslibbing van het helicotrema in het binnenoor4 zou wellicht de waarneming van
LFg kunnen versterken.
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De laatste jaren komen er wereldwijd steeds meer meldingen5,6,7 van ernstige hinder door laagfrequent geluid, terwijl er geen duidelijk akoestisch LFg gemeten wordt. Deze variant wordt vrijwel
overal en continu waargenomen en vertoont bij waarnemers opvallende overeenkomsten, zowel
qua omschrijving (geluid van een dieselmotor op afstand, brom, pulserende gons, gevoel van trillingen of elektriciteit in het lichaam), als qua waarneming (over het hele land gelijktijdige variaties in
volume en karakter). In veel gevallen hebben gehinderden al een uitgebreide zoektocht achter de
rug, maar geen bron kunnen vinden.
Tot nu toe is het onduidelijk of de wereldwijd waargenomen hinder een gemeenschappelijke bron
heeft of dat het wellicht een nieuw fenomeen betreft. Zo zouden andere natuurkundige aspecten /
elementen een rol kunnen spelen, zoals elektriciteit en/of elektro-magnetische velden (EMv). Van
EMv is het bijvoorbeeld bekend dat het zich in het binnenoor kan omzetten tot hoorbaar geluid8.
Ook zou daardoor wellicht het neurologisch systeem beïnvloed kunnen worden, waardoor veel mensen de ervaring van trilling en elektriciteit ondervinden.
Omdat over deze materie nog geen duidelijkheid bestaat, wordt het voorlopig ‘LFg+’ genoemd, dit in
tegenstelling tot het ‘conventionele LFg’ van akoestische oorsprong.

Gevolgen
De mate waarin mensen hinder ondervinden van LFg is afhankelijk van de duur, aard en intensiteit
van de blootstelling. Een tijdelijke blootstelling kan al als onaangenaam worden ervaren, terwijl een
continue blootstelling zeer belastend kan zijn. Een quote uit een onderzoeksrapport van de Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit 2009 naar aanleiding van LFg-klachten uit WestGroningen: “Uit het vooronderzoek komt duidelijk naar voren dat de gerapporteerde klachten (fysiek
en mentaal) door bewoners ernstig van aard zijn en een grote invloed hebben op de kwaliteit van
leven van de betrokkenen.”
Mensen die LFg waarnemen, melden een scala aan medische en lichamelijke klachten (slaapproblemen, vermoeidheid, hoofdpijn, benauwdheid, druk op de borst, druk op de oren, hartkloppingen,
een gevoel van trillingen in het lichaam). Daardoor heeft deze groep een grotere kans op psychische
klachten (stress, burn-out, depressie) en sociaal-maatschappelijke problemen (isolement, relatieproblemen, huisvestingsproblemen en arbeidsongeschiktheid). Een deel van de waarnemers ervaart
zodanige hinder dat men het leven als ondraaglijk betitelt.
De impact van LFg op het lichaam (dus ook voor mensen die het niet bewust waarnemen) is nog
onduidelijk. Onderzoek9 toont aan dat langdurige blootstelling aan een hoog LFg-niveau weefsel kan
verharden waardoor organen gaan disfunctioneren. Infasone frequenties kunnen als een stoorzender voor het hart werken10 en het risico op hartfalen lijkt tot 6 maal groter dan normaal11. Ook dna
beschadiging en het afsterven van cellen worden als mogelijke gevolgen genoemd12.

Problemen
Er zijn een aantal redenen waarom de LFg-problematiek niet de erkenning, aandacht en aanpak
krijgt die het verdient. Onzichtbaarheid is één oorzaak, mensen durven zich niet te melden uit angst
voor gek te worden versleten. Daarnaast ontbreekt het bij veel instanties aan informatie en kennis.
Huisartsen weten bijvoorbeeld weinig over de materie. Ook bestaat er geen adequate wet- en regelgeving op dit gebied, waardoor de overheid niet goed kan handhaven. Tenslotte is onderzoek op LFg
gebied schaars waardoor gericht beleid niet van de grond komt.

8

Oplossingen
Met goede kennis en meetapparatuur is een LFg bron vaak op te sporen en kan in sommige gevallen
hinder worden verminderd of verholpen door isolatie of het anders plaatsen of afstellen van de apparatuur of installatie.
De invoering van adequate wet- en regelgeving kan de overheid meer handvatten geven om handhavend op te treden. Ook zal het de industrie dwingen tot innovatie en stillere installaties. Wetgeving
zal echter niet altijd een oplossing bieden. De toenemende emissie van LFg en de toenemende lichamelijke effecten worden er niet door voorkomen.
Het oprichten van een kenniscentrum, het instellen van een onafhankelijk meldpunt en het formeren
van een taskforce zijn manieren om de zichtbaarheid en kennis van de problematiek te verbeteren.
Daarbij zouden gehinderden, gezien hun kennis, een actieve rol moeten spelen.
Hinder van LFg is niet door gedragstherapie weg te nemen. Hoewel gedragstherapie zeker nuttig en
raadzaam kan zijn (zolang LFg er is, zul je er immers mee om moeten gaan), mag dat nooit het einddoel zijn. Gedragstherapie neemt tenslotte de oorzaak en gevolg van het probleem niet weg. De
lichamelijke effecten van blootstelling aan continu LFg zijn daarvoor simpelweg te groot.

Onderzoek
Er is van Rijkswege geen beleid op LFg gebied, noch is er sprake van een gecoördineerd onderzoeksprogramma. Daardoor blijft de problematiek onduidelijk en is er geen zicht op een oplossing voor
gehinderden. Stichting Laagfrequent geluid pleit daarom voor breed wetenschappelijk onderzoek
naar de relatie tussen de emissie van LFg / EMv enerzijds, en de biofysische perceptie (lichamelijke
waarneming) door, en gevolgen voor de mens anderzijds. Alleen als we deze relatie begrijpen, kunnen we ook gerichte oplossingen zoeken, hetzij natuurkundig, aan de emissie kant, hetzij medisch,
aan de biofysische kant. Daarbij is samenwerking van alle betrokken disciplines, zoals k.n.o.,
neurologie, cardiologie, medische fysica én gehinderden noodzakelijk. De materie is ingewikkeld en
behoeft de inbreng van alle betrokkenen.

Stichting
De Stichting Laagfrequent geluid heeft als doel emissie van LFg te reduceren en de gevolgen van LFg
terug te brengen tot een dragelijk en veilig niveau. Hiertoe verzamelt de Stichting meldingen van
burgers en informeert zij de maatschappij over (de impact van) laagfrequent en infrasoon geluid.
Daartoe heeft ze een website ingericht, een meldingsformulier ontwikkeld, faciliteert ze lotgenotencontact, onderhoudt ze contacten met experts en overlegt ze met instanties en overheden zoals
RIVM en GGD.
Stichting Laagfrequent geluid
www.laagfrequentgeluid.nl

https://www.rivm.nl/publicaties/beleving-woonomgeving-in-nederland-inventarisatie-verstoringen-2016;

1)

blicaties/meldingen-over-en-hinder-van-laagfrequent-geluid-of-horen-van-bromtoon-in-nederland;
Technische Bundesanstalt;
5)

4)

www.laagfrequentgeluid.nl;
10)

6)

www.thehum.info;
9)

7)

www.brummton.info;

https://www.rivm.nl/pu-

Dr. Christian Koch, Physikalisch-

8)

J.A. Elder and C.K. Chou van Motorola Florida Research

Mariana Alves Pereira, Doctoral degree in Environmental Sciences, Lusofono Universiteit Lissabon,

Prof. Christian-Friedrich Vahl, Herzchirurg am Universitätsklinikum Mainz, https://www.zdf.de/dokumentation/

planet-e/planet-e-infraschall---unerhoerter-laerm-100.html;
12)

2)

Alec N. Salt, Department of Otolaryngology, Washington University School of Medicine, St. Louis, MO, USA;

Laboratories, Ft. Lauderdale, FL, USA;
Vibroacoustic Disease;

3)

11)

Cardioloog Dokter Marc Goethals, www.LeefbareEnergieVlaanderen.be;

The Effects of Low-Frequency Noise on Rats: Evidence of Chromosomal Aberrations in the Bone Marrow Cells and the Release of Low-

Molecular-Weight DNA in the Blood Plasma, Irina N. Vasilyeva, Vladimir G. Bespalov, Alexander L. Semenov, Denis A. Baranenko, and Valery
N. Zinkin - Noise Health. 2017 Mar-Apr; 19(87): 79–83
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Statistieken 2018

STATISTIEKEN

Op basis van de antwoorden in ons meldingsformulier hebben we volgende statistieken en
grafieken* kunnen samenstellen:
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10		
11		
12		
13		
14		
15		

Aantal meldingen
Verdeling man / vrouw
Leeftijdscategorieën
Verdeling per provincie
Gezondheidsklachten
Sociaal-maatschappelijke gevolgen
Soort waarneming
Mate van overlast
Regelmaat van overlast
Tijdstip van overlast
Plek van overlast
Melding gemaakt
Meting gedaan
Bron gevonden
Verwijzing / Resultaat

Voor de categorieën één t/m vier hebben we, naast de gegevens uit 2018, ook de vergelijking met de
andere jaren (vanaf 2011, het begin van onze registratie) kunnen maken. Bij de overige categorieën
is de vergelijking van 2018 alleen met 2017 te maken aangezien deze pas in 2017 voor het eerst zijn
opgenomen in het meldingsformulier.
De categorieën in 8 t/m 15 zijn dit jaar voor het eerst in de jaarrapportage opgenomen, maar al wel
voor het eerst in 2017 geregistreerd en dus met dat jaar te vergelijken.
Door opschoning van het totaalbestand kunnen in deze jaarrapportage kleine verschillen zitten qua
genoemde aantallen en percentages over 2017, ten opzichte van die in vorige jaarrapportage.
Het interpreteren van statistieken is voorbehouden aan experts op dit gebied. Toch kunnen we per
categorie wel opvallende cijfers benoemen en ontwikkelingen aangeven.

door omstandigheden bedraagt de resolutie van de grafieken dit jaar helaas slechts 72ppi

*
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Aantal meldingen in 2018 en van 2011 t/m 2018

Het aantal meldingen dat in 2018 bij de Stichting Laagfrequent geluid is binnen gekomen, ligt met
606 op hetzelfde niveau als in 2017. Daarmee maken beide jaren (elk 29%) samen meer dan de helft
uit van het totaal aantal meldingen dat sinds 2011 bij de Stichting is geregistreerd.
De grafiek van (cumulatieve) meldingen over de jaren heen geeft een gestaag oplopende lijn te zien,
waarin vooral de explosieve groei in 2017 opvalt. Een verklaring daarvoor kan gelegen zijn in het feit
dat de Stichting in dat jaar is gaan werken met een geautomatiseerd meldingssysteem, waardoor
het voor mensen makkelijker is geworden melding te maken. Aan de andere kant merken we dat de
problematiek ondertussen wijd verbreid is en steeds meer mensen treft.
Sinds 2011 hebben in totaal 2103 mensen bij de Stichting melding gemaakt van hinder door LFg.
Toch lijkt dat slechts het topje van de ijsberg, gezien de uitkomsten van recente RIVM-onderzoeken
“Inventarisatie Verstoringen (iv 7)”* en “Meldingen over en hinder van Laagfrequent Geluid of het
horen van een bromtoon in Nederland”**. Daarin komt naar voren dat 8,1% van de bevolking ten
minste enige hinder, en 2,2% van de bevolking ernstige hinder ondervindt van LFg. Dat komt neer
op 1,3 miljoen, respectievelijk 340.00 mensen in Nederland.
*

https://www.rivm.nl/publicaties/beleving-woonomgeving-in-nederland-inventarisatie-verstoringen-2016
https://www.rivm.nl/publicaties/meldingen-over-en-hinder-van-laagfrequent-geluid-of-horen-van-bromtoon-in-nederland

**
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Verdeling man / vrouw in 2018 en van 2011 t/m 2018

Vrouwen maken 58% uit van het totaal aantal meldingen in 2018. Dat is ongeveer hetzelfde percentage als in de jaren ervoor. Over de jaren heen hebben 1199 vrouwen en 857 mannen melding
gemaakt bij de Stichting. Conclusies zijn hier lastig uit te trekken omdat andere factoren een rol kunnen spelen. Zo zijn vrouwen relatief vaker thuis en kunnen daardoor meer LFg ervaren en makkelijker melding maken. Ook zien we dat vrouwen meer gezondheidsklachten ontwikkelen dan mannen,
waardoor de hinder en de bereidheid tot melding groter kan zijn.

14
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Leeftijdscategorieën in 2018 en van 2011 t/m 2018

De grootste groep melders in 2018 zit, hoewel met een afname van 5% ten opzichte van 2018, in
de leeftijdscategorie van 45 t/m 54 (30%), gevolgd door de categorie 35 t/m 44 jaar (21%). Daarmee
maken deze twee groepen (van 35 t/m 54 jaar) meer dan de helft van alle meldingen qua leeftijd uit.
De leeftijdscategorie van 25 t/m 34 groeit licht (10% in 2018).
Over de jaren heen zien we dat de gemiddelde leeftijd van melders steeds jonger wordt. Dit wijkt
sterk af van het heersende beeld dat LFg-hinder vooral een probleem is voor ouderen.
De percentages voor ouderen (met in 2018 een forse toename in de categorie 65 t/m 74 ten opzichte van 2017) worden wel beïnvloed door het feit dat ouderen minder vaak toegang tot een computer of sociale media hebben en daardoor minder snel melding kunnen maken. Aan de andere kant
zijn ouderen relatief veel thuis en kunnen daardoor verhoudingsgewijs meer LFg-hinder ervaren.
Door hun woonsituatie (gehorige appartementengebouwen), beperkte mobiliteit, geringere assertiviteit en het kleinere netwerk is hun situatie vaak schrijnend te noemen.
De getallen door de jaren heen (2011 – 2018) laten over alle categorieën mindere percentages zien.
Dat heeft te maken met het feit dat in de eerste jaren ‘leeftijd’ niet standaard geïnventariseerd is
(zie de balk 26 % “onbekend”).

16
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Verdeling per provincie in 2018 en van 2011 t/m 2018

In 2018 kwamen de meeste meldingen uit Noord-Brabant. Met 21% van het totaal, tegenover 14%
over de jaren heen, is er sprake van een forse toename. Noord-Holland blijft over de jaren heen
koploper met 19% (405 meldingen), al viel het aantal meldingen in 2018 ten opzichte van 2017 fors
terug (in 2017 speelde een grote LFg-problematiek rond Hoorn). Noord-Holland wordt gevolgd door
Zuid-Holland (16% / 339 meldingen), Noord-Brabant (14% / 295 meldingen) en Gelderland (10%, 219
meldingen), wat gezien hun inwonersaantal logisch te noemen is. Andere provincies blijven relatief
stabiel als het gaat om meldingen, alleen Flevoland en Overijssel kennen een redelijke toename.
Een verklaring voor de grote stijging in Noord-Brabant in 2018 kan liggen in het feit dat er relatief
veel publiciteit rond LFg is geweest. Daarnaast is Noord-Brabant een provincie met veel potentiële
LFg bronnen, zoals grote steden, snelwegen, industrie, bedrijventerreinen en intensieve veeteelt en
landbouw.
Er komen bij de Stichting ook meldingen binnen uit België, voornamelijk Vlaanderen. Hun aantal
neemt toe, maar blijft relatief bescheiden.
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Gezondheidsklachten 2018 (en 2017)

LFg-waarnemers melden een heel scala aan gezondheidsklachten. Ten opzichte van 2017 nemen
vrijwel alle categorieën gezondheidsklachten toe.
Grootste stijgers zijn Stress (van 323 keer / 54% in 2017, naar 381 keer / 63% in 2018) en Vermoeidheid (van 322 keer / 54% in 2017, naar 362 keer / 60% in 2018).
Slaapproblemen blijven met 502 keer / 83% de grootste gezondheidsklacht, gevolgd door Irritatie
(429 keer / 71%). Het Gevoel van Trillingen in het lichaam scoort 38% (231 mensen).
In het meldingsformulier zijn bij dit onderdeel meerdere keuzes mogelijk.
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Sociaal-maatschappelijke gevolgen 2018 (en 2017)

De slaapproblemen, vermoeidheid en stress als gevolg van LFg leiden ook in 2018 tot de nodige
sociaal-maatschappelijke problemen. De meldingen / percentages zijn ongeveer identiek aan die uit
2017.
Huisvestingsproblemen worden ook in 2018 het meest (22%, 136 mensen) genoemd, vooral als de
bron bij de buren of in het appartementengebouw ligt. Hoewel de oorzaak soms duidelijk aan te wijzen / te meten is, wordt er zelden tegen opgetreden, onder andere door het gebrek aan adequate
wet- en regelgeving. De overlast kan zo jaren lang voortduren.
Relatie- en gezinsproblemen worden door 18 % (109 mensen) aangegeven, zeker daar waar de partner niets waarneemt en de klachten van de waarnemer als ‘gezeur’ opvat. Dit onbegrip leidt vaak
tot grote spanningen binnen de relatie / het gezin.
Tenslotte geeft 12% (75 mensen) in 2018 aan zijn / haar baan te hebben verloren of in de arbeidsongeschiktheid te zijn beland als gevolg van de lichamelijke en geestelijke gezondheidsschade door
toedoen van LFg.
In het meldingsformulier zijn bij dit onderdeel meerdere keuzes mogelijk.
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Soort waarneming 2018 (en 2017)

LFg wordt in de maatschappij nogal eens verschillend omschreven. Toch zijn er veel overeenkomsten in de soort waarneming die mensen melden. “Een bromtoon” wordt in 2018 (76%, 461 keer)
net als in 2017 (72%, 431 keer) het meest genoemd, gevolgd door “Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor” (38%, 230 keer in 2018).
Het aantal mensen dat “Trillingen” als waarneming noemt, is in 2018 met 3% gestegen tot 35%
(212 keer). Dat komt ongeveer overeen met de score bij het onderdeel ‘Gezondheidsklachten’. Zeer
opvallend is daarbij dat het percentage vrouwen (66%) aanzienlijk groter is dan het percentage mannen (32%) dat trilling ervaart (zie grafiek hiernaast).
In het meldingsformulier zijn bij dit onderdeel meerdere keuzes mogelijk.
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Mate van overlast in 2018 (en 2017)

Opvallend aan de uitkomst van deze vraag is de ernst van de hinder / overlast. De categorieën
“aanzienlijk”, “veel” en “zeer veel” scoren met respectievelijk 29, 28 en 33% zeer hoog. In
vergelijking: 9% geeft aan “matig” en 0% “weinig” als mate van overlast te ervaren.
De percentages in 2018 zijn vrijwel identiek aan die in 2017. Alleen de categorie ‘veel’ laat een toename van 2% zien.
De grote mate van overlast betekent een grote impact op de lichamelijke en geestelijke gezondheid
van de waarnemer.
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Regelmaat van overlast in 2018 (en 2017)

Bijna driekwart van de melders geeft in 2018 aan dat de regelmaat van overlast groot is. 41% zegt
continue last te hebben, hetzelfde percentage als in 2017. 32% geeft aan vaak overlast te ervaren
(36% in 2017) en 21% van de melders zegt een wisselende regelmaat van overlast te ervaren (18% in
2017).
De grote continuïteit van overlast draagt bij aan de forse impact op de lichamelijke en geestelijke
gezondheid van de waarnemer. Er zijn immers weinig momenten waarop men kan uitrusten en
herstellen.
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Tijdstip van overlast in 2018 (en 2017)

Het algemene beeld van overlast door LFg is dat men overdag minder hinder ervaart vanwege de
aanwezigheid van andere, maskerende omgevingsgeluiden, zoals bijvoorbeeld het verkeer. Daarom
is het opmerkelijk dat 68% van de melders in 2018 aangeeft overdag én ’s nachts overlast te
ervaren. Dat is 6% meer dan in 2017.
25% ’s zegt alleen ’s nachts hinder en daardoor slaapproblemen te hebben, een afname van 6% ten
opzichte van 2017. De algehele tendens lijkt op een toenemend uitsmeren van het LFg over het hele
etmaal.
Het gebrek aan goede nachtrust heeft grote gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid
van de waarnemer.
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Plaats van overlast in 2018 (en 2017)

Maar liefst 86% zegt in 2018 alleen in huis overlast van LFg te ervaren. Op zich logisch, als de bron
bij de aangrenzende buren of in een appartementengebouw ligt. Ook is er buiten vaak maskerend
omgevingsgeluid waardoor daar verder weg gelegen bronnen minder goed waarneembaar zijn.
Tenslotte is ‘thuis’ een belangrijke plaats waar het rustig en veilig behoort te zijn.
Toch geeft nog 25% aan ook buiten hinder te ervaren, ondanks eventuele maskerende omgevingsgeluiden. Dat zegt veel over het niveau van het LFg. Ook geeft 27% van de melders aan het LFg op
meerdere plaatsen waar te nemen en als overlast gevend te beschouwen. Dat is 4% meer dan in
2017 en kan duiden op een toename van het ‘LFg+’ (zie de samenvatting in deze rapportage).
In het meldingsformulier zijn bij dit onderdeel meerdere keuzes mogelijk.
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Melding gemaakt in 2018 (en 2017)

Maar liefst 48% van de melders geeft in 2018 aan geen melding te hebben gedaan bij
(verantwoordelijke) instanties. Dat is 2% meer dan in 2017. Bijzonder spijtig, want daardoor komt de
ernst van het probleem niet aan de oppervlakte en worden ook geen mogelijke oorzaken gevonden
/ aangepakt.
Veel mensen weten niet waar ze melding kunnen maken (er is van overheidswege geen centraal
meldpunt in Nederland) of men heeft er geen vertrouwen in dat er iets met hun melding wordt
gedaan.
Mensen die wel melden, doen dat in 28% van de gevallen bij de gemeente. 27% meldt het bij de
huisarts (een toename van 4% ten opzichte van 2017), 13% bij de woningbouwvereniging, 12% bij
de provinciale omgevingsdienst en 12% bij de GGD.
In het meldingsformulier zijn bij dit onderdeel meerdere keuzes mogelijk.
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Meting gedaan in 2018 (en 2017)

Slechts 13% van de melders geeft aan dat er een meting is uitgevoerd (2017: 15%). Bij 83% van de
melders wordt geen meting uitgevoerd (2017: 79%). Veel potentiële oorzaken worden daardoor niet
gevonden en dat is spijtig te noemen. Het laat mensen mogelijk onnodig overgeleverd aan De Brom
en de schadelijke impact daarvan op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de waarnemer.
Het Ministerie van I&W (ILENT) verklaart in antwoord op klachten dat meten belangrijk is:
“Uit ervaring is bekend dat het vinden van de bron vaak een hele opgave is. Dus is het van belang
dat geluidsmetingen worden uitgevoerd. Op grond van de meetresultaten kan worden vastgesteld
of er sprake is van laagfrequent geluid. Indien dat het geval is, zal de bron opgespoord dienen te
worden, waarna de verantwoordelijke/eigenaar hierop kan worden aangesproken”.
Sommige GGD’s wijzen metingen echter af, ervan uitgaande dat een bron toch niet te vinden is. Ook
gemeenten staan niet altijd de trappelen om te meten, mede omdat men vanwege gebrek aan weten regelgeving toch niet kan handhaven.
De Stichting vindt een deskundige meting evenwel belangrijk om mogelijke ernstige overlast te kunnen opsporen en wegnemen.
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Bron gevonden

In 2018 is in 12% van de gevallen van melding de bron gevonden (2017: 11%), in 56% niet (2017:
60%), bij 32% is dat onbekend (2017: 29%).
Hoewel slechts een klein percentage, is elke bron die gevonden wordt belangrijk voor het welzijn en
de gezondheid van de betreffende persoon. Bij huidig onderzoek wordt echter alleen akoestisch gekeken, terwijl steeds duidelijker wordt dat ook andere natuurkundige en biofysische elementen een
rol lijken te spelen (“LFg+”). Te denken valt aan de betrokkenheid van elektro-magnetische velden
en/of dichtslibbing van het helicotrema (zie de samenvatting in deze rapportage).
Voor efficiënte maatregelen en adequate oplossingen is het daarom noodzakelijk deze elementen
mee te nemen in breed wetenschappelijk onderzoek naar de materie.
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Verwijzing / resultaat

Slechts in zeer weinig gevallen (gemiddeld 4%) wordt er, na melding, een specialist gezien, zoals
audioloog, psycholoog, cardioloog of neuroloog. Alleen de KNO-arts komt iets vaker in beeld, maar
ook dat percentage is gedaald van 12% in 2017 naar 9% in 2018. Veel mensen blijven dus met hun
gezondheidsklachten thuis zitten.
De uitkomst van het consult is eveneens mager te noemen. Slechts 1% van de melders zegt erkenning voor de klachten, gekoppeld aan verder onderzoek, te krijgen. Voor de overige melders houdt
het onderzoekstraject op: 5% krijgt wel erkenning, maar geen verder onderzoek, bij 4% wordt de
diagnose tinnitus gesteld en 3% krijgt een aanbod tot gedragstherapie als oplossing voor de LFghinder.
5% van de gevallen geeft aan zelfs helemaal geen erkenning voor de klachten te krijgen.
In het meldingsformulier zijn bij dit onderdeel meerdere keuzes mogelijk.
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MELDINGEN 2018

Overzicht meldingen laagfrequent geluid

December 2018 ‐ 51 meldingen
Mechelen, 30‐12‐2018, Man, 25‐34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Hartkloppingen Gevoel van trillingen in
lichaam Stress Baanverlies Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Constante bromtoon. Leidt tot depressies.
Almere, 30‐12‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
geluid is er niet altijd, soms uren achter elkaar en daarna weer tijd weg. s'nachts lijkt het altijd aanwezig . hoor het buiten
ook
Groningen, 30‐12‐2018, Vrouw, Wil ik liever niet beantwoorden. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Bromtoon Gonzend geluid Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Het is of ik boven een machinekamer woon met 24 uur per dageen pulserende brommotor. Ook een irritante resonerende
hoge pieptoon, die niet meer stopt. De trillingen gaan dwars door heel mijn lichaam heen. Heb al verschillende keren
keihard gehuild en gejammerd als een gewond wild dier. Vooral 's nachts. Ik ga hier compleet aan kapot. De trilling werkt
in op mijn baarmoeder, waardoor extreme angstsystemen in mijn hersenen worden aangesproken. Dit is mijn eigen huis,
maar pure marteling. Alsof ik onder stroom sta. Waarom kan niemand mij helpen. Als dit zo door gaat moet ik of
zelfmoord plegen of uit mijn huis wegvluchten. Maar waar moet ik heen???? Waarom wordt dit niet serieus genomen?
Omdat vrouwen aanstellers zijn? Wetenschappers, ik roep jullie op: Ga samenwerken met vrouwen!!! Laat deze hel
stoppen alstublieft.
IJmuiden, 30‐12‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Stress
Bergen nh, 30‐12‐2018, Man, 25‐34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress Baanverlies Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Sinds 2009 woonach g in een appartement. Sindsdien zijn de klachten aaanwezig. Constate trillingen/vibra es het lijkt in
mijn optiek nog het meeste op een stationaire draaiende dieselmotor van een vrachtwagen of trekker, of het geluid van
een stofzuiger/oude oven.
Rotterdam, 29‐12‐2018, Man, 25‐34. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Oostwold, 28‐12‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor
Slaapproblemen Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in lichaam
Huisvestingsproblemen
Ransdaal, 27‐12‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie Slaapproblemen
Stress
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Almere, 27‐12‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Door fout bij grondwerkzaamheden Nuon aan hun buizenstelsel ervaren wij continue geluidsklachten. Er loopt stroom
over hun buizen en dat hoort niet op een buis voor stadsverwarming. Onze meterkast en aarde is van slag. Er is sprake van
brandgevaar, Nuon doet niks...
Heerlen, 27‐12‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Relatie/gezinsproblemen
Sinds een week hoor ik buiten een hoog monotoon geluid. Gevolg hiervan is dat ik nu al een week ontzettend slecht slaap.
Zelfs met oordoppen in hoor ik het geluid nog. Voor mij niet duidelijk waar het precies vandaan komt. Ik ga ook contact
opnemen met bovenstaande instanties.
Halsteren, 27‐12‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid
's‐Gravenhage, 26‐12‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Druk op oren
Stress
s 'Gravenmoer, 26‐12‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
ik heb bij de gemeente Dongen aangegeven dat het geluid van de zuiveringsinstallatie is, ik heb toen ook aangegeven dat
er verschillende pijpleidingen kapot waren. De gemeente heeft toen aangegeven dat er onderhoud gepleegd moest
worden. Dit is ook gedaan maar het geluid is er nog steeds het komt uit de container waar de pompen (generator) staat.
Het geluid is overdag en met name s'nachts goed waarneembaar lig je met je hooft op je kussen dan gonst het in je
gehoor. Het is net of dat er een vrachtwagen naast je huis staat te draaien. De afstand van de installatie naar de woning is
hemels breed 172 m maar als je bij deze installatie staat dan hoor je het zelfde als in de woning.
Rotterdam, 26‐12‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
Sinds 2016 slaap ik regelmatig bij mijn vader in Nuenen. Eerst in de zuiderklamp, daarna op het Puyven. Op beide plekken
hoor ik een zware bromtoon die qua intensiteit ‘flakkert’ als een kaars. Erg onrustig. Het is niet her geluid van de auto’s
van de snelweg, want die kan ik er van onderscheiden dat is meer zoevend geluid en hoger. Heel heel moeilijk om bij in
slaap te vallen. Gelukkig woon in er niet zelf en mijn vader hoort heel slecht en die hoort het niet.
Bierum, 26‐12‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Vermoeidheid
Stress

Irritatie Slaapproblemen

Arnhem, 26‐12‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op de borst Gevoel van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Tegenover mijn huis is een groentenzaak met op het dak drie apparaten die doorlopend lfg produceren plus dat er een
winkelcentrum is gesitueerd waar veel lawaai geproduceerd wordt met name snachts is er continu veel lawaai (gebrom/
zoem/ trillingen/ hele lage tonen, etc) last van slaapproblemen, onrustig gevoel, depressief, angstig/. Bang dat mijn werk
onder gaat lijden of zelfs dat ik mijn baan kwijt ga raken als dit nog langer zo blijft. Radeloosheid. Vermoed dat het de
apparaten airco’s, koeling en ventilatiesystemen zijn kan helaas geen foto ervan meesturen.
Oss, 26‐12‐2018, , 25‐34. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Gevoel van trillingen in lichaam

Trillingen

Slaapproblemen

Druk op oren

Zevenhuizen, 26‐12‐2018, Vrouw, 18‐24. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Irritatie Slaapproblemen
Stress
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den haag, 25‐12‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Ben mij nog aan het oriënteren welke maatregelen ik moet nemen. ben bezig met geluidsisolatie. heb zelf een geluids‐
meter gekocht. deze geeft tussen de 50 en 75 decibel aan. geluid niveau gaat op en neer 24 uur per dag maar vooral
nachts zeer hard. het gebouwen complex bestaat uit 104 woningen waar ik woon en woon in het midden op de bovenste
4de verdieping. en het gaat bij mij het hardst. maar nachts hoor ik het in omringende 6 galerijen en ook in de kelder heel
duidelijk het geluid. als je net komt aanrennen hoor je het geluid niet. je hoort het pas als je tot rust komt maar is heel erg
indringend. en stopt nooit. met harde wind hoor je hem ook bijna niet. andere mensen horen het tot nog toe niet zijn ook
druk met kinderen of vertellen doof te zijn . dus ik sta alleen. heb ook het vve er bij betrokken. maar verklaren mij voor
gek, en hebben ook niets met huurders te maken. maar de woning is voor mij onbewoonbaar en mijn leven word totaal
beheerst hier door en ook vernietigd.
Groningen, 25‐12‐2018, Vrouw, Wil ik liever niet beantwoorden. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Gonzend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Hoofdpijn Druk op de borst Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Ik heb last van een hoge pieptoon en hoor tegelijkertijd ook een lage pulserende bromtoon. Het pulserende karakter gaat
door mijn hele lichaam in de vorm van trillingen. Het is net alsof ik onder stroom sta. Het is niet vol te houden, geeft stress
en ook super slecht slapen. Of ik nu op het bankje zit of in bed lig, het bankje en het bed trillen mee. Heb de matras een
tijdje op de grond gelegd, omdat mijn bed van ijzer is, maar dan nog heb ik last . Als ik naar buiten ga trilt de vloer onder
mijn voeten. Heb de buurt nog niet gepolst maar ben wel naar de huisarts geweest. Ik dacht eerst dat ik de ziekte van
Meniere had, of de ziekte van Lyme . Tot ik deze website vond. Het moet van buiten af komen. Van de zonnepanelen van
de buren of van de supermarkten hier vlakbij. Er is hier ook veel verkeer. Het is alsof de auto's dwars door mijn lichaam
heen rijden. Vrachtauto's laden en lossen en houden de motor aan. De hele kamer trilt mee. Ga denk ik de boel
verplaatsen naar de voorkant.
Lent, 24‐12‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie Slaapproblemen
Vermoeidheid
Stress
Ik heb het formulier ingevuld, maar ben er van overtuigd dat het totaal zinloos is. De gemeente neemt je niet serieus. Als
ze dat wel zouden doen zouden ze mij naar uw stichting hebben doorverwezen. Het draait allemaal om geld en Nijmegen
is alleen maar bezig hun dure bouwgrond aankopen te compenseren. Er wordt nergens rekening mee gehouden. Er wordt
alleen maar gebouwd en sinds de nieuwbouw wordt het geluid alleen maar erger. Overigens, ...heel soms is het geluid
weg. Ik ga het bijhouden om aan te geven wanneer dat precies is.
's‐Gravendeel, 24‐12‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Is begonnen na bouw huizen naast ons huis.

Irritatie

Zaandam, 22‐12‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Hartkloppingen
Gevoel van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
Zomers heb ik nooit geen last het is alleen in de winter dit zijn de denderende geluiden en ook ééntonig zoemgeluid
daarna, ook voel ik de trilling van de vloer in mijn huis, het zelfde voel ik als ik bij de buren binnen ben, de buren hebben
sinds deze 10 jaar dat ik deze last ervaar een houtkachel en vloerverwarming aangeschaft, ik heb toen meteen dat ik het
geluid voor het eerst hoorde de buren gevraagd om te komen horen, en de plek aangewezen waar het ik denk vandaan
komt, maar zij hoorde niets en later bleek toch dat daar de houtkachel staat, en volgens mij een van de pompen van de
vloerverwarming waarvan ook in de electrakast staat, en elke keer zeggen ze dat de cv niet goed werkt, maar als de
houtkachel niet aan staat kan je alleen warm water krijgen door de cv, dus dit klopt niet. Wel hebben ze een keer alles
uitgezet, ik weet alleen niet of dat ook de vloerverwarming was, en toen bleef ik het geluid horen, de trilling was even iets
minder.
Amsterdam, 21‐12‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Huisvestingsproblemen
etten‐leur, 21‐12‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag; Bromtoon
Huisvestingsproblemen
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haarlem, 20‐12‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Zeer veel, ; Bromtoon Zoemend geluid
Vermoeidheid
Huisvestingsproblemen

Slaapproblemen

Zaandam, 20‐12‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
M.i. gevolg van toenemende bedrijvigheid door verandering bestemmingsplan/ omgevingsverunning door
gemeente/provincie waardoor industrie/bedrijven in meer geluid mogen produceren. Activiteiten zijn toegenomen in
frequentie en gaan tot laat in de avond door ( nu bijv al 23u). Bron is mij niet precies duidelijk maar geluid is in huis
hoorbaar en buiten ook (laatste beduidend harder).
BOECHOUT, 19‐12‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op oren
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Baanverlies Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen
Huisvestingsproblemen
Ernstige hinder lfg, vooral in de winter iets erger. Eigenaardig genoeg was het de hevige vriesperiode begin 2019 quasi stil,
zalig! Sommige dagen heel hevig andere matig en sporadisch zacht. Meestal zeer lage triltoon die zeer uitputtend inwerkt,
ook voelbaar is en door het hele lijf gaat. Medisch word er medicatie voorgeschreven, verder gehoortesten dienden te
gebeuren maar volgens de ingewonnen informatie gaan die gehoortesten enkel tot een bepaalde frequentie die de
gevoeligheid voor lfg en infrasoon niet evenaren.Het zou nu eloos zijn omdat ik een niet vastgestelde hoge pieptoon
tinitus heb, ik duidelijk weet dat het niet van buitenaf komt maar deze ook slechts weinig hinderlijk is. De lage bromtoon
echter is zonder twijfel van buitenaf, dit werd ook door anderen vastgesteld en gehoord, een onderzoek in omgeving en
woning zijn hier gepast.
amersfoort, 19‐12‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Druk op oren Stress Arbeidsongeschiktheid
Huisvestingsproblemen
Woon dicht bij de snelweg A28. Overdag en spits normaal geen probleem met geluid. Begint meestal rond 22:00 tot
6:00uur. Aan de andere kant van de snelweg ligt een industrieterrein met activiteiten (ca. 50 vrachtwagens) in de nacht.
Veel stationair draaien (koeling, wachten op beurt, zomaar?, etc.) . Toegenomen vrachtwagen verkeer. Afritten A28
zonder beschutting. In 2016/2017 gebouwen bijgebouwd op terrein waardoor het geluid weerkaatst en deels richting de
wijk wordt gestuwd. Contact met gemeente maar gaan erg langzaam te werk. Na een maand moeten ze nog steeds gaan
meten. Toon van 42Hz is niet aan de achterkant van de woning te meten. Daar resoneert het LFg in alle kamers. Daar kan
je 's nachts niet zijn. Buiten weerkaatsing LFg tussen de woningen.
Elspeet, 18‐12‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst Hartkloppingen
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
's‐Hertogenbosch, 17‐12‐2018, Vrouw, 18‐24. Overlast: Matig, Overdag; Bromtoon
Concentratieproblemen

Irritatie

Enschede, 16‐12‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
dreunende dieselmotor Irritatie
Hoofdpijn
Hartkloppingen Stress

Geluid dat lijkt op

WEST‐TERSCHELLING, 15‐12‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Gevoel van trillingen in
lichaam Stress
Ik hoor de toon van een soort generator vooral overdag en 's avonds tot ca. 23 uur. Soms stopt het een uurtje maar dan
start het weer. Het is op een bepaalde plek in de woning het ergst en daar voel ik ook lichte trillingen. Het is in het
westelijke dorp overal hoorbaar al horen anderen die ik ken het niet (duidelijk).
Leiden, 13‐12‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid Trillingen
Slaapproblemen Hoofdpijn Druk op de borst Gevoel van trillingen in lichaam
Er is in de nabijheid (ongeveer 200meter afstand) een nieuwe woonwijk gebouwd. Dit is net klaar en heeft ook zo’n 3 jaar
geduurd. Het geluid/resonantie is echter gebleven en is ook luider/voelbaarder. Ik heb zelfs gedacht aan een hennep
kwekerij in de buurt maar wil echt mijn buren niet ten onrechte beschuldigen. Ook zijn ze al geruime tijd bezig aan
uitbreiding van de A44 bij Wassenaar/Leiden. Het geluid is in huis, niet in bos, strand, vakantie of bij vrienden en familie.
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Oosterhout, 12‐12‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress Baanverlies
Arbeidsongeschiktheid
Dit probleem loopt al 21 jaar, Rijkswaterstaat, Gemeente Oosterhout NB en woningbouw is hier even lang al van op de
hoogte maar steken liever de kop in het zand en sturen omwonenden van het kastje naar de muur. Lig elke godvergeten
nacht wakker!!! Ramen dicht werkt niet, oordoppen in werkt ook niet. Drijft een mens tot waanzin. Ter aanvulling dit
artikel: https://www.bndestem.nl/oosterhout/dieselgeneratoren‐schepen‐houden‐flatbewoners‐uit‐hun‐slaap~aa1ec3b3/
Wouw, 12‐12‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Stress
Al langere tijd ervaren wij een zeer irritant zoemend/brommend geluid dat varieerd in sterkte, dag en nacht hoorbaar, de
milieudienst is op bezoek geweest en heeft in de buurt geluisterd overdag en s’ nachts maar heeft het geluid niet kunnen
traceren.
's Gravenzande, 11‐12‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
ik hoor het pas sinds ongeveer twee maanden. inderdaad eerst in huis alles geprobeerd maar kwam er al gauw achter dat
ik het buiten ook hoor. Als ik richting Hoek van Holland loop ook. dus ik dacht iets van de Maasvlakte. maar ik hoor het
ook als ik in den haag ben of bij mijn dochter in Scherpenzeel. ik weer dat het geen tinnitus is. ik heb al veel langer ook een
suis in mijn oor/ hoofd en dit komt echt van buiten.'s nachts na twaalven is het zachter / verder weg maar vroeg in de
ochtend zwelt het aan waarbij ik soms de trillingen in mijn lichaam voel. daarna is het weer continu en tamelijk hard.
Verder heb ik nog geen stappen ondernomen, maar ik kreeg het artikel uit Trouw in handen en meld het alvast bij u. Goed
om te lezen dat ik niet de enige ben, de gedachte was al door mij heen gegaan dat als dit blijft ik er gek van zou worden.
Krommenie, 11‐12‐2018, Vrouw, 85 of ouder. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen
Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Mevrouw ondervindt overlast van de onderburen, tandartspraktijk, deze overlast wordt niet erkend door de verhuurder en
de tandarts. Er is een geluidsmeting gedaan, maar niet op LFg, wel op omgevingslawaai. Vorige week een eerste
onderzoek bij de KBO‐arts om tinnitus uit te sluiten. Buiten heeft mevrouw geen overlast. Binnenkort MROI scan en verder
onderzoek. Graag zou zij een goede LFg‐me ng uit willen laten voeren.Mevrouw hee vele jaren heel pre g gewoond en
na het verbouwen van de praktijk, nieuwe tandarts is het probleem ontstaan.
Hilversum, 10‐12‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Slaapproblemen
Ik woon pal achter een hoogspanningsverdeelstation waar een paar jaar geleden een 50 Hz toon uitkwam. Dat is
weggegaan na wat meldingen bij Liander. Nu is het terug en zeer akelig.
Almere, 10‐12‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid
Ik heb het idee dat het geluid in het voorjaar is begonnen, het komt van buiten. Er zijn zonnepanelen op de daken
geplaatst in de wijk, maar ik hoor het ook bij een gebouw vanaf het dak, kan alleen niet erachter komen wat het is. Het
geluid gaat 24 uur per dag door
Middelburg, 09‐12‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen
Stress Baanverlies Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Mortsel, 08‐12‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Trillingen Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
amsterdam, 07‐12‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam
Stress Baanverlies Arbeidsongeschiktheid
amersfoort, 06‐12‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Druk op oren
Arbeidsongeschiktheid
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HILVERSUM, 05‐12‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid

Irritatie

Uithoorn, 04‐12‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Slaapproblemen
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Ik ben nog maar net achter dit fenomeen, dankzij uw website oa, ik ben blij dat ik nu weet wat het is, maar nu ga ik het
melden bij mijn verhuurder en het kenbaar maken bij mijn omgeving. Ik heb een vermoeden dat de water afvoer pompen
die geplaatst zijn enkele jaren geleden voor het gebouw een veroorzaker kan zijn, ik ga er mee aan de slag, en laat weer
van me horen
Den Haag, 04‐12‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor
Slaapproblemen
Ik woon zelf naast een drukke weg die minder herrie maakt dan deze continue toon. Niet iedereen kan hem horen maar ik
kan hem zelfs door mijn muziek horen. Op andere plekken in mijn woning complex bij de liften kan ik het ook waarnemen.
Buiten hoor ik deze toon niet. Ik denk dat het gekoppeld is aan werkzaamheden in mijn stad van een machine die of water
pompt of iets voorzien van stroom. Oordopjes heeft geen zin, deze toon is soms een week of twee aanwezig en dan opeens
weg.
Sprang Capelle, 04‐12‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Trillingen Irritatie Slaapproblemen Hoofdpijn
Vooral als ik wil slapen en als ik wakker wordt is het brommen erg irritant. Echt iets van de laatste maanden. In huis
gezocht, maar komt echt van buiten vandaan.
Spijkenisse, 03‐12‐2018, Vrouw, 75‐84. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Concentratieproblemen Slaapproblemen

Irritatie

Nijmegen, 02‐12‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen
Slaapproblemen
Druk op oren
Sinds begin november 2017 ervaar ik een permanente, soms wat pulserende lage bromtoon en trillingen. Het geluid is
buiten niet te horen, conclusie van de gemeente: het moet ín het woonblok geproduceerd worden. Ik heb geluisterd bij
enkele buren en een briefje bij alle andere buren gepost, maar de bron niet kunnen achterhalen. Ik heb het gemeld bij
woningbouwvereniging Talis, zonder resultaat. Zij verwijzen naar de VVE van ons woonblok (huurwoningen voor de helft
zijn verkocht), de VVE doet niets. Ergens in het voorjaar van 2018 hield de bromtoon op, maar sinds half oktober 2018 is
het geluid weer terug. Het is overal in huis te horen, soms irritant aanwezig (druk op mijn oren), inslapen en uitslapen is
minder plezierig geworden door de aanwezigheid van het geluid. Ik denk nu dat het geluid wellicht van een lucht‐
warmtepomp komt. Ik ben correspondentie gestart met Milieu Centraal en de gemeente over bétere voorlichting over het
geluidsaspect van warmtepompen.
Uithoorn, 02‐12‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen Vermoeidheid
Hoofdpijn
Hartkloppingen Stress
Het begon op een zaterdagmorgen ik dacht dat het een vrachtwagen was die stationair draaide,maar het werd in de loop
van de tijd steeds luider ,vooral 's nachts is het erg aanwezig, soms lijkt het te stoppen,lijkt of er een aggregaat even stiller
word om daarna op volle kracht weer door te gaan,het levert mij erg veel stress op door vooral slaapgebrek, de gemeente
Uithoorn reageert niet op mijn mailtjes, bij buren gevraagd of zij ook een bromfoon horen, maar die horen het niet, hoor
de toon ook buiten, als er geen bij geluiden zijn
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November 2018 ‐ 88 meldingen
Apeldoorn, 30‐11‐2018, Vrouw, 75‐84. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam
Huisvestingsproblemen
Het gevoel alleen te staan, omdat niemand in mijn omgeving de geluiden hoort en/of de trillingen waarneemt. Soms heb
ik het gevoel onder stroom te staan. Slapen is problematisch omdat ook het bed in beweging lijkt te zijn. Dit alles
beïnvloedt zeer nadelig mijn leven en mijn functioneren. Gemeente en verhuurder gaven niet thuis!
Amsterdam, 28‐11‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Ik heb onlangs de woningbouwvereniging waar ik mijn woninkje van huur gemaild, die antwoordde dat ze me niet kunnen
helpen omdat ik niet goed genoeg weet waar het geluid vandaan komt. Ze verwezen mij door naar de GGD en de
Omgevingsdienst. Ik heb de omgevingsdienst en mijn huisarts gemaild en wacht op antwoord.
Baarn, 27‐11‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen
Sinds 1 maand is er een continu geluid aanwezig overal in huis gedurende de gehele dag en nacht. Het is een gonzend
geluid wat mijn huisgenoten niet horen.
Deventer, 27‐11‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam

Trillingen

Maarheeze, 27‐11‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen
Stress
Last van bromtoon in huis, langs de A2 snelweg, ter hoogte van Maarheeze. Ook zichtbaar kunnen maken met Spectroid
android app.
Dordrecht, 27‐11‐2018, Vrouw, 75‐84. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Zware bromtonen in appartement

Slaapproblemen

Zutphen, 26‐11‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Sinds zeker twee jaar 's avonds en 's nachts last van een bromtoon. Laag frequent geluid. Soms erger dan anders. De
laatste maanden echter behoorlijk heftig. Oordoppen hebben totaal geen zin, herrie komt er dwars doorheen. Navraag
gedaan bij buren ("hebben jullie 's nachts een wasmachine of vaatwasser aan?"). Nee dus. Laatste maanden is het de hele
nacht door. Buurman suggereerde dat het wellicht gasleidingen zijn?
Gasselte, 26‐11‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Concentratieproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid
Druk op de borst Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Wij zijn al enkele malen verhuisd om te proberen rust te vinden. De laatste verhuizing naar Gasselte heeft zeer beperkt
soelaas geboden. Het blijft een probleem. Wij hopen nog op contact met Universiteit Groningen.
Gasselte, 26‐11‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid
Irritatie Slaapproblemen Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in lichaam
Wij zijn al enkele malen verhuis om te proberen rust te vinden. De laatste verhuizing naar Gasselte heeft zeer beperkt
soelaas geboden. Het blijft een probleem. Wij hopen nog op contact met Universiteit Groningen.
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Purmerend, 26‐11‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst Druk op oren
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Heb al 6 jaar tinnitus waar ik mee heb leren omgaan. De klachten sinds november 2017 zijn het geluid van een diesel of
agregaat met pompende geluiden en trillingen wat door meubels en bed wordt doorgegeven . De diagnose tinnitus kwam
omdat ik het ook hoor, in soms mindere mate, als ik bij mijn dochter of zoon op bezoek ben. Die wonen in dezelfde wijk ,
dus dat verklaart veel. Nu een jaar later weet ik zeker dat het gluid van buiten komt en niet tussen mijn oren zit. Sinds
oktober is het weer sterk toegenomen en moet ik met medicijnen de nacht zien door te komen. Ik merk ook als het een
tandje lager gezet wordt, dan is de druk, geluid en trillen ineens minder en dan kan ik het wel verdragen. Ook in slaap
vallen zonder pillen. Maar ook als er een tandje bij wordt gezet merk ik het. Meestal is dat in de avond en nacht. Dan is er
geen rust in je huis. Ik vermoed dat het de agregaten van de bouwterreinen in de buurt zijn ivm bemaling. Hoop dat het
weer rustig wordt als die klaar zijn.
Apeldoorn, 25‐11‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Veel, Overdag; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
De warmtepompdroger van mijn buren stond op zolder ( 2de verdieping) tegen een draagbalk aan. Dit gaf bij mij op de
begaande grond een irritante brom/trilling welke ik overal door heen hoorde cq. voelde. Gelukkig hebben mijn buren de
droger uiteindelijk verplaatst naar een andere plek, waardoor de brom niet meer hoorbaar is. Op zolder kan ik de droger
nog wel horen, echter daar is het geen irritante brom. Zo iets simpels als een warmtedroger, die ook nog heel lang er over
doet om de was droog te maken, kan dus al heftige overlast veroorzaken.
Blaricum, 25‐11‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
dreunende dieselmotor
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn

Geluid dat lijkt op

Kranenburg, 25‐11‐2018, , 45‐54. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Ik hoor de bromtoon al heel lang. Mijn huisgenoten zijn er niet gevoelig voor. Toen ik hoorde van de klachten in Zutphen
wist ik dat het serieus was. We wonen buitenaf en het is hier meestal stil. Wel lopen er twee zeer grote ondergrondse
aardgasleidingen door de omgeving. Deze kunnen trilling veroorzaken of doorgeven.
APELDOORN, 25‐11‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen
Wij wonen in Apeldoorn in de wijk De Maten, 500 meter vanaf de autosnelweg A1. Naar mijn mening is de snelweg de
oorzaak van de bromtoon. De mate van brom(ervaring) is mede afhankelijk van de windrichting en de windsterkte.
Ugchelen, 25‐11‐2018, , 45‐54. Overlast: Matig, Overdag; Bromtoon

Slaapproblemen

Stress

Genemuiden, 24‐11‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Matig, Overdag; Bromtoon
Apeldoorn, 24‐11‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
De 1e keer HEEL erg veel trillingen in de nacht van 7 op 8 sept. Van hoofd naar buik en dat 4 nachten lang elke nacht en
via beide oren. Daarna geen trillingen meer in het hele lichaam. Erg veel last in de nacht van 16 op 17 sept. Binnen 3 wk.
is het geluid verdwenen uit 1 oor. Rechteroor is gebleven met een wisselende mate van overlast ’s nachts. Op 14 sept. 4
bouwplaatsen in de buurt afgeweest en navraag gedaan bij bouwvakkers en uitvoerders over een dieselpomp/generator.
Dat was niet het geval. Op een schoolgebouw vlakbij is een nieuwe airco op het dak geplaatst. Hier (nog) geen navraag
gedaan! Melding gedaan, per email, aan de “Buitenlijn” van de gemeente op 11 sept. Antwoord van de gemeente, per
email, op 14 sept. “Dat geen bronnen zijn waargenomen die een dergelijk bromgeluid kunnen produceren”. Naar huisarts
geweest op 28 sept.: “niks aan te doen, nog last, dan kom over 2 mnd. maar terug”.
Amsterdam, 23‐11‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen Stress
Huisvestingsproblemen
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Tilburg, 22‐11‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Druk op
oren
Ik woon langs een hotel en tot voor kort was alle overlast besproken en opgelost. Het had veel energie gekost om de
hoteleigenaar van hotel de PH te doen bewegen en de problemen op te lossen. Het was toch gelukt met wat hulp van een
advocaat. Helaas kwam er sinds kort een nieuw geluid. Een resonerende bromtoon wat door het hoofd heen bromt.
Gelukkig heeft mijn vrouw en zoon er niet zo veel last van maar ik wordt er gek van op de 1e verdieping. Gevolg is dat ik
daar niet zoveel tijd doorbreng. Ik Vraag me af hoe ik de hoteleigenaar nu weer in beweging moet krijgen. Nu weet ik de
oorzaak maar hoe krijg ik het opgelost. Verhuizen is geen optie.
Pesse, 22‐11‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts;
dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress

Geluid dat lijkt op dreunende

Zevenhuizen, 21‐11‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Zeer veel, ;
Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van
trillingen in lichaam Stress Baanverlies Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen
Zeist, 21‐11‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Ineens (3 dagen geleden) was het er‐ de bromtoon. Overdag moeilijk te detecteren, 's nachts subtiel maar
alomtegenwoordig. Slapen is moeilijk geworden.
Roosendaal, 20‐11‐2018, Man, 75‐84. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Groningen, 20‐11‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Gonzend geluid
Irritatie
Druk op
oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Al twee jaar heb ik overlast van mijn onderbuurman. Sinds augustus 2018 neem ik een laagfrequente dreun waar in de
avond en nacht. Als mijn onderbuurman bezoek krijgt, verandert de constante dreun in een golvend geluid (sinus), dat
opkomt en afsterft, opkomt en afsterft. Ik denk aan een apparaat, of anders aan (contact)geluid van geluidsboxen of
subwoofer. Momenteel neem ik het elke avond en nacht waar. Als mijn onderbuurman weg is, is ook het geluid afwezig.
Den‐ Bosch, 19‐11‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Huisvestingsproblemen
Het geluid kwam nadat de motor kapot ging van de c v ketel . De cv ketel staat op zolder en doet dienst voor vier
woningen. Daarna bemerkte ik een galmend geluid en kon het niet traceren. Pas maanden later ontdekte ik dezelfde galm
in de ketel . Echter, omdat ik de enige ben die het hoort, werd dit probleem niet serieus genomen. Ik kwam er later achter
dat de ketel dit geluid alleen maakte als de watertank boven de 0.9 bar kwam. Ik heb toen met Comfortpartners
afgesproken dat ik de tank zelf ga bijvullen tot 0.9 bar, dit zal ik aanstonds gaan doen. Omdat er een lek zit ergens dat ze
niet kunnen traceren, loopt de tank snel leeg, maar mij boeit het niet. Om de 10 dagen ga ik nu zelf de ketel bijvullen! Ik
moet erbij zeggen dat ik ten einde raad was en al in een tentje sliep op mijn binnenplaats! Ik voelde mij acuut dakloos,
maar ik hoop dat het zo leefbaar zal zijn.
Grou, 19‐11‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress Arbeidsongeschiktheid
Een door brand verwoest restaurant is herbouwd. Het gebouw is groter terug geplaatst en de installatie om het gebouw te
runnen dus ook. Ondanks verzoek uit de buurt zijn de nieuwe airco units en warmtepompen toch richting de belendende
woningen geplaatst. Deze installaties zijn ook nog buiten de bouwvergunning om geplaatst dus feitelijk illegaal. De
installatie produceert zoveel geluid dat ik er s'nachts van wakker lig. Inmiddels een paar maanden. Het zorgt voor
slaaptekort en door verminderde weerstand ben ik nu ook nog ziek. Van de KNO arts moet ik rustig aan doen. Ik ben ZZPér
en werk vanuit huis, op halve kracht dus nu. Een oplossing is niet in zicht omdat bij meting geen waardes worden
overschreden helaas. Een representatieve meting laat op zich wachten.
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GRONINGEN, 19‐11‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Benauwdheid Druk op de borst Hartkloppingen
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Mijn vermoeden was de hydrofoorpomp in kelder van mijn appartementencomplex. Even rust gehad na vervanging
onderdeel maar brom/gons is weer terug. Geen van mijn buren "hoort" iets. Ooit eerder last gehad op ander adres waar
de bron snel gevonden en probleem opgelost werd. Op dit adres weet ik niet waar ik moet zoeken en het is moeilijk
medewerking te krijgen als je de enige "klager" bent. Voel me dermate wanhopig en gestrest dat ik niet (meer) in staat
ben actie te ondernemen en als gevolg daarvan nog meer stress te krijgen. Ben ten einde raad.
Yerseke, 19‐11‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Trillingen
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen Stress
Begonnen na geluidsoverlast benedenburen in 2015. 's Nachts herhaaldelijk wakker door muziek buren. Nu ook na lang
telefonisch gesprek, blijft er een tijd lang een zoemtoon hangen in het oor. Soms duurt het bijna de hele nacht, met als
gevolg NIET SLAPEN.
Middelburg, 19‐11‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Hartkloppingen
Stress Relatie/gezinsproblemen
Ridderkerk, 18‐11‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Vermoeidheid Hoofdpijn
Hartkloppingen
Ik had nog geen melding gedaan, omdat ik dacht dat het in mijn oren zit. Maar mijn moeder hoort het geluid soms ook.
Toen ik het stukje in het reformatorisch dagblad las, vielen er wat puzzelstukjes in elkaar dat het niet aan ons ligt dat we
deze brom horen.
Renkum, 16‐11‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Irritatie
Slaapproblemen
Gevoel van trillingen in lichaam
Het gebeurd vaak in de avond en nacht. Zittend op de bank, met de tv of muziek aan, ervaar ik ineens een soort bromtoon.
Deze zoemende bromtoon overstijgt al het geluid omdat het als een soort intern zoemende sensatie continue te voelen is
in oren en lijf. Tv of muziek harder zetten heeft geen enkel geruststellend of verlichtend effect. Behalve dat met stilte het
een hardere toon is om te horen. Gek genoeg is het geluid soms met de schuifpui minder te horen/voelen dan met de
schuifpui dicht. Deze bromtoon is daardoor niet te volgen en herleiden naar een bron, er valt namelijk geen geluidstoon te
volgen zoals je normaal zou verwachten bij een geluid: dat het steeds harder wordt dichter naar de bron toe.
Oosterhout, 15‐11‐2018, Man, 25‐34. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie Slaapproblemen
Vermoeidheid
Stress
In Breda in de Haagse Beemden ontdekten we de lage bromtoon/trillingen voor het eerst in 2016. Dit was op zeer
specifieke plaatsen in de slaapkamer hoorbaar. Wanneer we andersom in bed gingen liggen was het al minder aanwezig.
Bij de deur van de kamer was het amper hoorbaar. Nu in Oosterhout is eenzelfde bromtoon/trilling hoorbaar op de
slaapkamer. Het is niet elke dag aanwezig, maar toch regelmatig. Ook hier is het op specifieke plaatsen aanwezig. Niet
alleen hoorbaar, ook voelbaar. Oordoppen helpen niet. Ik vraag mij af of dit te maken heeft met de Amer centrale in
Geertruidenberg. Het voelt namelijk meer alsof je op een veerboot zit dan dat er in de buurt een elektriciteit hokje staat te
brommen.
Heiloo, 15‐11‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie
Heb al eerder melding gedaan. Het geluid is er niet altijd maar sinds enkele dagen of misschien zelfs al twee weken weer
heel heftig.
Lent, 15‐11‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress
Ik ben enige van ons gezin die hierva last heeft. Lig nachten wakker vd irritante bromtoon. Ben onmachtig omdat anderen
deze vaak niet horen... gemeente doet er niets aan. Zeggen aan de normen te voldoen...
Almere, 15‐11‐2018, Man, 25‐34. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress Relatie/gezinsproblemen
Sinds paar weken behoorlijk last van een zoemend geluid dat lijkt op die van een ventilator. Ik heb zowel de stroom
schakelaar thuis als in de trappenhuis uitgezet, maar het geluid blijft. Word gespannen en met druk in me oren wakker,
inslapen gaat ook al heel moeilijk. Ik begin er gek van te worden.
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Landgraaf, 15‐11‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Matig, Overdag; Bromtoon
Irritatie
Stress
Alle elektrische apparaten uitgeschakeld door alle groepen in de stoppenkast uit te schakelen. zo kan er dus ook geen cv‐
pomp oid lopen. het geluid blijft
Lint, 15‐11‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon

Slaapproblemen

s,Heer Hendrikskinderen, 14‐11‐2018, Man, 75‐84. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend
geluid Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress
Heb al meer dan 15 jaar oorsuizen en brom dat in de loop der jaren sterker word en het sterkst s avonds is als er geen
enkel ander geluid is, het geluid is over eender in stad,buiten,platteland,waar ook in europa of afrika . in de auto word
het geluid versterkt door banden geluid wat autorijden ondoenlijk maakt. Voor het autorijden heb ik een koptelefoon
van bose gevonden die door geluid het geluid van de auto weg filtert zodat alleen het oorsuizen hoorbaar is,dat geef veel
rust in de auto maar je kan wel met elkaar praten en naar radio luisteren. Verder iedereen sterkte ermee, ik heb erin
berust dat het nooit meer overgaat en probeer er mee te leven
WAAL, 14‐11‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts;
Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen
Druk op oren Stress
Goedendag , ik zie voor het eerst dat deze s ch ng bestaat . Ik had en heb geregeld last van laagfrequent geluid .Voor
een deel komt het door het rioleringsysteem waarbij de trillingen van de membraanpomp door alle leidingen als
orgelpijpen ondergronds voortplanten . Mijn huisgenoten horen het niet maar mijn broer neemt exact hetzelfde waar .In
overleg is al een keer een pompput naar een ander toerental gegaan en toe was het beter maar er is nu weer een ander
bedrijf die dat niet weet ! Voor een ander deel wordt het veroorzaakt door de scheepvaart waarbij een schip gaat trillen op
de uiterst lage rompfrequentie . Vooral dubbelwandige tankers zijn hiervoor verantwoordelijk . Ook door de constructie
van moderne uitlaatdempers in schepen ontstaat een laagfrequent geluid wat zich voortplant over het wateroppervlak nu
de uitlaten tegenwoordig in de spiegel worden aangebracht . Met de geldende richtlijnen wordt dit niet gemeten !
Voorburg, 14‐11‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Al meer dan vier jaar heb ik ernstige hinder van een laag brommend electrisch geluid die niet alleen te horen is maar ook
te voelen wat door de muren mijn huis in komt. Het is de laatste maanden zo erg geworden dat de situatie onhoudbaar is.
Dag en nacht zoemt het nu hier in huis en resoneert het geluid door mijn hele lijf. Ziekmakend en ik ben al een tijd ten
einde raad. Ik kan de twee kamers die het er dichtst bij lijken te zitten niet gebruiken. Ik kan niet werken in mijn
werkkamer. Ik kan niet slapen zonder slaapmiddel aldaar. Mijn huis is onleefbaar geworden. De situatie nu is dat ik een
bed in de woonkamer heb gezet en met de hele nacht white noise aan kan ik iig de nacht doorslapen. Uitgerust ben ik
echter nooit. Visite kan ik niet laten logeren. Gezellig thuis zijn, een boek lezen..ontspannen is er niet meer bij. Kortom niet
alleen de kwaliteit van mijn leven maar ook mijn gezondheid wordt ernstig bedreigd en volgens mij heb ik toch echt RECHT
op nachtrust.
Ede, 14‐11‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst
Hartkloppingen Stress
Al vaker melding gedaan woon in ede sinds 3 weken enorme toename van het laag frequentie geluid. Er is vlak in mijn
buurt weer een bio massa verbrander bijgekomen ik denk dat deze de overlast veroorzaakt . Deze staat gewoon leeg te
dreunen weet wel zeker dat dat weer een bron erbij is in ede
Middelburg, 14‐11‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie Slaapproblemen

Trillingen

Leusden, 14‐11‐2018, Man, 75‐84. Overlast: Matig, 's Nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor
Irritatie Slaapproblemen
Hele huis en omgeving afgezocht. Ergens klinkt toch een motor, soms lijkt het op de zee. De frequentie schat ik op iets
lager dan 50 Hz. Ik heb gedacht dat het een soort tinnitus is en slaap vaak in met zachte klassieke muziek. Gelukkig is de
brom bij mij niet zo luid, maar het blijft hinderlijk.
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Mijdrecht, 14‐11‐2018, Vrouw, 85 of ouder. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend
geluid Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam
Stress
Huisvestingsproblemen
Ik vul dit in voor mijn moeder. zij is 96 jaar en heeft geen computer. sinds begin dit jaar heeft zij enorme last van een
gierend geluid dat zij soms omschrijft als een airco of zaagmachine. het is allemaal gemeld bij de woningbouw vereniging
Groen West. Zij verdacht voortduren haar bovenburen van het maken van dit geluid en sinds 2 weken is gebleken dat het
veroorzaakt wordt door ventilatoren die op het dak staan. ik heb op 1 november een aangetekende brief gestuurd aan GW
maar tot op heden geen reactie gehad. na bellen door mijn zwager hebben ze toegezegd er naar te kijken maar tot op
heden heeft ze nog steeds last van het geluid. ik kan veel meer vertellen dan 1000 tekens toestaan. wellicht in een vervolg
schrijven.
eethen, 14‐11‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Trillingen Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Harderwijk, 14‐11‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie Slaapproblemen
Vermoeidheid
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Ik woon sinds april 2017 in Harderwijk, sinds die tijd heb ik vooral snachts last van de zoemende bromtoon, overdag hoor
ik hem ook maar door de bijgeluiden ervaar ik minder last. Mede door de bromtoon gaan we nu al verhuizen. Ik ben voor
mezelf aan het onderzoeken waarom ik soms wel en soms niet hoor, het lijkt erop dat het aan de windrichting licht.
Afgelopen zomer weinig last gehad. Ik kan de brom zichtbaar marken met een geluidsmeter van mijn telefoon. 64 hertz
Hellevoetsluis, 14‐11‐2018, Man, 65‐74. Overlast: , ;
Nogmaals wil ik mijn bevindingen melden. Ik heb dat reeds op diverse punten gedaan, maar de "deskundigen" willen
kennelijk geen kennis nemen van hetgeen mijn ervaringen zijn. Lange tijd had ik last van een zware bromtoon. Anderen in
mijn omgeving hoorden die toon niet. Zelfs een vriend met zeer muzikaal gehoor hoorde de toon niet. Het viel mij op dat
ik buiten geen last had van de toon. Binnenshuis echter wel en duidelijker als ik dichter bij de muren van mijn woning
kwam. Aangezien niemand een verklaring had ben ik zelf op zoek gegaan naar de oorzaak. En.......ik weet voor 100% zeker
dat ik die gevonden heb. In de periode dat ik last had van het geluid werd er druk gewerkt voor de Tweede Maasvlakte.
Daarvoor werd o.a. zand gewonnen in de Noordzee. Toevallig beschik ik over de sonderingen t.b.v. de lengte van de
heipalen onder mijn woning. En wat bleek ...... de zandwinning vond op precies dezelfde diepte (lees: zandlaag) plaats als
de diepte (lees: zandlaag) waarop de palen van mijn woning staan. Melden hielp niet. Er kwam niet eens een fatsoenlijke
reactie. Nee, logisch want dat zou weleens problemen kunnen geven. Ik heb e.e.a. nauwlettend in de gaten gehouden. Als
er zand gewonnen werd hoorde ik het geluid. Werd er geen zand gewonnen, hoorde ik het geluid niet. En....toen het werk
klaar was heb ik ook nooit meer het geluid gehoord. Dus: 100% zeker dat het geluid veroorzaakt werd door resonantie via
de zandlaag naar de muren van mijn woning. Ik houd dan ook mijn hart vast i.v.m. de plannen om vlak bij Hellevoetsluis
windmolens van 200 meter hoog! Want ook daarvoor zullen zeker heipalen de grond in moeten. En waarschijnlijk ook
weer op dezelfde zandlaag als de palen van vele woningen in Hellevoetsluis. Grondig onderzoek vooraf is dus zeker een
vereiste. Maar ja......hoe krijg je dat als burger voor elkaar. Geld is belangrijker dan welzijn!
Sneek, 14‐11‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie
Vermoeidheid Hoofdpijn
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Sinds 2014 naar een nieuwbouw woning verhuisd. En meteen last van een bromtoon / gonzend geluid. Alles in het werk
gesteld bij de woningbouw maar ook zij weten het niet. Erkende bedrijven erbij gehad maar afgedaan met : bestaat niet
dat u dat hoort.daarvoor is de muur te dik . Ander bedrijf heeft wél de bron vastgesteld. Trillingsdempers geplaatst maar
dit helpt niet.
Groningen, 14‐11‐2018, Vrouw, 18‐24. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Trillingen
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Er is wisselend een aanwezigheid van een soort brommend gonzend geluid, waarbij ik een trilling door mijn kamer voel
gaan. Dit geluid wisseld in hoe goed het te horen/voelen is, vaak verdwijnd het voor een paar seconden en is het
vervolgens weer duidelijk aanwezig. Buiten mijn kamer is het geluid nog beter te horen en komt naar mijn gevoel van best
ver. Soms maakt het me wakker, soms zorgt het ervoor dat ik niet goed kan slapen. Het klinkt alsof iemand in een bepaald
ritme op een metalen paal slaat wat doorstrilt.
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Stadskanaal, 14‐11‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie
Ik hoor de toon alleen wanneer het stil is in huis. Ik k an de toon het beste omschrijven als een schip wat op afstand tegen
de stroom in aan het varen is. Een soort zware motor waarvan de frequentie een golvend karakter heeft. Het is bij mij
geen constante toon maar een aanzwellend en dan weer afnemende toon. Er zijn ook avonden dat ik het niet hoor. Ik
woon hemelsbreed niet ver van een waterzuivering vandaan en heb me wel eens afgevraagd of dit een oorzaak kan zijn.
Echter hoor ik het ook wel wanneer we ergens anders in een vakantie huisje zitten zoals op Texel. Geen van mijn andere
huisgenoten hoort deze toon.
Goudriaan, 14‐11‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Huisvestingsproblemen
Sinds augustus 2017 rond de 20e van die maand, 'gezoem'. Er leek een verband met een fabriek. Die had kort ervoor
ineens een aggregaat in de voortuin gezet, eerst dus ook een directe aanleiding, voor de hele buurt. Later was deze
aggregaat weg. Aansluitend het gezoem. Meestal in pulsen, rond 77Hz . De intervallen van de puls, ook de lengte van de
stilte is vaak weer anders. Soms is de puls constant, dan weer fluctueert deze. Soms ook zoemt het gewoon door. In de
auto hoor ik het niet. Ik hoorde het altijd stereo, maar later kwam ik er achter, dat wanneer ik mijn rechteroor dichthoud,
het geluid weg is. Het snijdt door merg en been. Mijn KNO arts 'kon mij niet helpen.' Ik ben verhuisd naar de polder. De
KNO arts was zelfs jaloers, want hij woonde zelf aan een 'heel drukke weg.' Ik heb sinds een MRI in 2012 tinnitus, omdat
de gehoorbescherming onvoldoende was. Maar dit is anders. Bekaf ervan! Maar hersenen draaien op 10Hz, niet op 77Hz!
77Hz staat wel in verband met een zender in Lopik.
Amsterdam, 13‐11‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Linschoten, 13‐11‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon
Arnhem, 13‐11‐2018, Man, 75‐84. Overlast: Weinig, 's Nachts; Bromtoon
Denk van de betuwelijn

Trillingen Irritatie
Slaapproblemen

Irritatie

Amsterdam, 13‐11‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress Baanverlies
Het gedreun is bij mij stress‐gerelateerd. De bron zit niet in mijn hoofd. Er is sprake van een externe bron, het gedreun
wordt echter erger bij stress en ernstige vermoeidheid. En dan treedt een vicieuze cirkel in werking. Jaren geleden samen
met een buurvrouw die ook gek werd van het gedreun dit gemeld bij Ymere, onze woningbouwvereniging. Die heeft een
meting laten doen (helaas weet ik niet meer in welk jaar, maar Ymere moet dat kunnen terughalen). Resultaat: er werd
niets gevonden. Werd opnieuw op het probleem geattendeerd door een artikel in Trouw (13.11.2018). Omdat ik met
pensioen ben, zijn de klachten afgenomen. Het probleem van de "ronkende vrachtwagen voor de deur" is echter nooit
helemaal verdwenen. Om de symptomen te verminderen let ik op stressfactoren, ik leef gezond en wandel veel. Dat helpt.
Ik meld het bij u omdat, net als bij vele anderen, dit gedreun door niemand wordt begrepen en als "psychisch" wordt
afgedaan. De dreun kom uit het pand.
Haarlem, 13‐11‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Gaat over mijn man. Klaagde al een tijd over brom in zijn oor maar dachten in t begin dat het wel weer weg zou gaan.
Weten achteraf dus niet meer precies wanneer het eigenlijk begonnen is. 2008? Is beslist geen tinnitus. Op hele rustige
plekken op vakantie heeft hij geen last. Hij denkt dat het door straling komt. Misschien. We hebben hier binnen 50 tot 300
meter 4 masten met zendinstallaties en 1 kerktoren. Alle katholieke kerktorens hier hebben zendinstallatie. Kan me ook
voorstellen dat de afname van de insecten/bijen stand met al die straling te maken heeft. En niet alleen maar door gif.
Maar dat terzijde. Echtgenoot heeft nu minder last doordat hij op een middag ineens doof is geworden aan dat (linker) oor
1 jaar geleden, zomaar. Hij wijt dat zelf aan de brom. Denkt dat het iets beschadigd heeft in zijn oor. Niets aan te doen
vlgs kno. Is ie niet blij mee maar s nachts wel. Hoort de brom nu veel minder en slaapt daardoor beter. Zijn er meer
bromlijders met plotsdoofheid ?
Zuidland, 13‐11‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
dreunende dieselmotor
Slaapproblemen Hoofdpijn
Stress
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ROTTERDAM, 13‐11‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
BRONNEN: A16 op Van Brienenoordbrug (voortdurend verkeerslawaai, v.a. plm. 06.00 u tot 23.30 u). Hunter Douglas
fabriek (ook twee hoogfrequente, resonerende tonen). Bromtoon voorbij varende binnenvaarschepen: motorgeluid, zeer
lage frequentie, resonerend tot een soort dreun, net zoals je in volkomen stilte je bloed soms hoort dreunen in je oor. Deze
externe dreun is als een hamerslag op de trommelvliezen. Ik ervaar het sinds 12 januari 2004, de datum dat ik in deze
woning ben getrokken.
Dronrijp, 13‐11‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Al heel lang hoor ik een constant laag bromgeluid. Eerst in Marken waar we woonden van 2001 tot 2012 en nu in Dronrijp,
Friesland, van 2012 tot nu. Ik heb me altijd al afgevraagd waar dat geluid vandaan komt.
Leiden, 13‐11‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Matig, 's Nachts;
Irritatie
Het is een verbrandingsmotor, want de frequentie varieert licht.

Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor

Arnhem, 13‐11‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de
borst Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid
Eerder hadden we overlast van drukkerij maar dat is voorbij. Een jaar van rust genoten en toen ineens begon er vorig
najaar s avonds een bromtol alsof een motor ergens aanstond. Dat geluid was er van de zomer niet maar paar weken
terug is het weer begonnen en nu min of meer continu. Alleen ik hoor het. Vorig jaar hoorde mijn man het ook maar die
heeft gelukkig voor hem last van gehoorverlies.
Groningen, 13‐11‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen
Ben hier in 2017 komen wonen. Al vanaf het begin heb ik bromtoon. Het is niet constant gelukkig een paar keer per uur
gedurende enkele minuten. Dacht dat het van de buren kwam, maar niet zeggen zij. Geen van mijn buren heeft een
warmtepomp. Het is laagbouw. Langzaam loopt geluidshinder voor mij op, waarschijnlijk heb ik er mentaal steeds meer
last van.
Steenwijk, 13‐11‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel
van trillingen in lichaam Arbeidsongeschiktheid
Sinds 2011 heb ik in Steenwijk al last van een bromtoon, die ik voornamelijk 's nachts hoor, maar ook wel over dag. Als het
heel erg is hoor ik het ook buiten. De bron komt van verder weg. De laatste tijd, sinds het begin van deze maand
(november 2018) is het ineens zoveel erger en harder. Gisternacht (12‐11‐2018) was het echt bizar luid, alsof er een
goederentrein langs mijn huis reed. Dat begint dan rond middennacht en na een paar uur wordt het minder. Soms zijn er
dagen waarop de brom er bijna niet is, dan leef ik helemaal op. Het geeft een constante druk op de oren, ook overdag. En
ik voel het ook als trilling in mijn lichaam.
Vrouwenparochie, 13‐11‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen Stress Relatie/gezinsproblemen
Huisvestingsproblemen
Wanhopig opzoek naar een oplossing. Sociaal ontwricht, gestresst, uitgeput. Zelfs uitgemaakt voor aansteller en
volgestampt met antipsychotica. Een foute diagnose met versterkende gevolgen
Utrecht, 12‐11‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
De laagfrequente bromtoon hoor ik vaak in de loop van de nacht. Dus niet bij het naar bed gaan. Ik heb ook last van
tinitus.
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Hoofddorp, 12‐11‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Hoofdpijn
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
In voorjaar 2018 hebben onze buren een zwembad aangelegd die verwarmd wordt door een zgn inverter. Deze staat
(denken wij) een meter 3 a 4 van de erfgrens af en afstand erfgrens naar ons huis is circa 5 a 6 meter. Deze inverter maakt
continu een zeer irritante (lage) bromtoon die doordringt in ons huis d.w.z. keuken, tv kamer en zelfs in slaapkamer. Het
geluid is zelfs waarneembaar op straat en dat is zeker meer dan 50 a 60 meter vanaf de inverter gerekend. Het
verzoorzaakt irritatie aan het gehoor door lage frequentie . Het gaat als het ware in je oren zitten alsof er een dovig
gevoel ontstaat. wij hebben melding gemaakt bij de buren en zij zouden er wat aan doen, echter tot nu toe geen
verbetering. Het woongenot wordt ons ontnomen hierdoor. Wij hebben e.e.a. al gemeld bij de gemeente en we zullen ook
een geluidmeting laten verrichten door een erkend bureau.
Wijk en Aalburg, 12‐11‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Huisvestingsproblemen

Irritatie

Scharendijke, 12‐11‐2018, , 45‐54. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen Hoofdpijn Druk
op oren
Dacht eerst dat het in mijzelf zat maar nu weet ik beter, bromtoon en een suis in mijn hoofd. Vooral in de avond en nacht
heb ik hier last van.
leek, 12‐11‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Matig, Overdag; Bromtoon
Vogelwaarde, 11‐11‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Huisvestingsproblemen
Bromtoon binnenshuis goed waarneembaar bij windstilte/vochtig weer en bepaalde windrichting. Buitenshuis ook
waarneembaar, maar minder door "opheffend" effect van andere omgevingsgeluiden (verkeer, windgeruis). Al enige jaren
af en toe te horen, maar laatste tijd frequenter en heviger. Overdag niet zo'n probleem vanwege andere bijgeluiden
(radio/tv) en de normale afleiding (huishoudelijke werkzaamheden). 's Nachts overduidelijk waarneembaar, zodat in slaap
komen een uitdaging wordt. Oordoppen (industriële, verkregen via werk) werken ten dele: bromtonen nog steeds
hoorbaar. Bron is met bijna 100% zekerheid een bedrijf in de buurt waar continu (grote) ventilatoren staan te draaien.
Bezoeken in de avonduren doen mijn vermoeden versterken. Ik heb echter nog geen contact gezocht met de eigenaar voor
een oplossing van het probleem (wel in de planning), wilde eerst weten of en wat er aan te doen is.
Beverwijk, 11‐11‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Druk op oren
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Vanaf het begin van dit jaar toenemende last van bromtoon/trillingen; binnenshuis vele malen erger dan buitenshuis. Het
is er continu; 7 dagen/week, 24 uur/dag. Om knettergek van te worden. Door de huisarts verwezen naar de KNO; die heeft
een MRI laten maken omdat ik eerder een brughoektumor heb gehad. Geen afwijkingen gevonden. Maar gebrom en druk
op de oren bleef. Uiteindelijk voor een paar gesprekken bij een medisch psycholoog terecht gekomen. Gewezen op een
mindfulness app. Dit leidt heel even af maar ook niet meer dan dat. Afgelopen week buisje in trommelvlies geplaatst om
de druk op de oren te verminderen, helaas....... Stonden op het punt om iets verder weg van de industrie een nieuwbouw
appartement te kopen, maar durf het niet aan. Ligt weer dicht op de snelweg en sowieso aan een drukke rotonde. Ik heb
laatst het verhaal van iemand gelezen, die eruit gestapt is vanwege de herrie. Ik heb echt geen plannen in die richting
maar kan het me zo ontzettend goed voorstellen.
Heiloo, 10‐11‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Heb al 6 jaar lang gehoortoestel in beide oren en nooit eerder last gehad van laagfrequente toon, maar sinds een paar
maanden iedere nacht last van een lage bromtoon. Soms één of twee weken geen last en sinds een paar dagen heviger
dan eeest. Watjes in de oren helpen niet. Eenmaal in slaap gevallen hoor ik het niet meer, maar zodra ik wakker word kan
ik niet meer in slaap komen. Probeer het op te lossen om na een paar nachten slecht geslapen te hebben af en toe een
slaappil te nemen. Mijn man hoort het geluid niet. Werkelijk geen idee waar het vandaan komt. Het lijkt alsof het uit de
grond vandaan komt.
Helmond, 10‐11‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Veel, 's Nachts;
Vermoeidheid
Huisvestingsproblemen
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Zeewolde, 10‐11‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat lijkt
op dreunende dieselmotor Irritatie Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Stress
Sinds pakweg een halfjaar hoor ik een laag dreunend geluid. Het lijkt van buiten te komen, in ieder geval niet in mijn
hoofd, zoals een piep. Mijn man en kinderen horen het geluid niet. Omdat mijn oren niet 100% meer zijn twijfel ik nog
steeds over oorzaak en ben ik vandaag naar de huisarts gestapt. Ik heb een verwijzing voor de oorarts gekregen. Ik heb
overigens het afgelopen half jaar ook tot 5 keer toe gehad dat ik wakker werd met een dicht geklapt oor en het duurde 3
dagen voordat het weg was. Het geluid lijkt op een agragaat dat in de verte staat te dreunen. Soms een strak, monotoon
geluid, soms pulserend. Als ik praat wordt het even weggedrukt. Buiten hoor ik het niet of heel zacht. Dan zijn er andere
geluiden die het maskeren. Als er een tv aan staat of ander geluid, hoor ik het niet of bijna niet. Het geluid kan ook soms
veel harder of zachter zijn. Het is echt super irritant en het doet ook zeer aan mijn oor . Heb in huis al vanalles uitgezet
maar het geluid blijft.
Geldrop‐Mierlo, 09‐11‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Veel, Overdag; Bromtoon Zoemend geluid
Hoofdpijn
Hartkloppingen Stress Relatie/gezinsproblemen

Irritatie

Eindhoven, 08‐11‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Benauwdheid Druk op oren Stress
De pieken van 50, 100, 150 en soms 75 Hz zoals gemeten met de Spectroid app doen vermoeden dat de bron een elektrisch
apparaat is (dus geen diesel‐ maar elektrische bronbemaling bijvoorbeeld?). De geluidssterkte is binnenshuis (en, s'nachts,
als het rustig is op straat, in de tuin) ongeveer overal gelijk. Ik hoor het ook op straat heb s'nachts diverse keren een rondje
gewandeld om te horen of ik de bron ervan kon lokaliseren. Niet dus, wat lijkt te wijzen op een verre bron ‐en er meer
mensen in de wijde omgeving last van kunnen hebben (wonend in hartje stad is iedereen ‐ik ook‐ zo gesteld op z'n privacy
dat we liefst niets met elkaar te maken hebben ‐en ernaar willen vragen). Hoewel we dover schijnen te worden met het
klimmen der jaren, vraag ik me af of het niet ook een beetje een ouderdomskwaal is? Spectroid laat ook een (ca 5
seconden lang) filmpje zien van hoe het geluid in elke frequentie in de tijd varieert ‐wat kan helpen bij identificatie van de
bron.
Poeldijk, 08‐11‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Sinds 1 jaar last van het bromgeluid, buren rondgevraagd, maar anderen lijken het niet te merken. De nieuwe weg die de
eerste energieopwekkende weg in nederland is ligt langs mijn huis,afgelopen jaar omgebouwd en precies zo lang last.
Tranen van wanhoop, druk op de oren en nooit meer uitgerust wakker worden. Verhuizen speelt iedere dag door mijn
hoofd..
Heteren, 07‐11‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Stress
Relatie/gezinsproblemen
Net zoals een medebewoner in Heteren is het geluid opeens daar. Je denkt dat het zo over is, maar dan blijft het.
Windafhankelijk. Je kunt het niet plaatsen en zoekt het in huis... bij de buren.. in de buurt. Nog steeds niet kunnen
plaatsen. Ben ik het zelf? mijn gehoor? (bijna) niemand hoort het.. Soms happy, soms gestrest. Denk aan: afzuiging nieuw
buurthuis, baggermachine, afzuiging appartementen, papierfabriek... zeg het maar.
Aarschot, 07‐11‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van
trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Beuningen, 07‐11‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid
Concentratieproblemen Slaapproblemen Hoofdpijn
Stress
Huisvestingsproblemen

Irritatie

ANDIJK, 05‐11‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen
bromgeluid is niet continu, er zitten vaak pauzes tussen van een aantal seconden. Soms is het aantal minuten stil maar
keert altijd terug. Alsof je licht onder stroom staat, geluid drinkt door tot het binnenste van je brein.
Oss, 04‐11‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Concentratieproblemen Slaapproblemen
Stress
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Veghel, 04‐11‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Gonzend geluid
Slaapproblemen
Stress
Laag pulserende toon die zelfs alleen in een specifiek gedeelte van een kamer zich manifesteerd. 1 stap verzetten en t is
weg. In slaapkamer en badkamer . Je kunt stellen dat het zich voordoet binnen een vierkante meter van een ruimte. Het
kan abrupt stoppen en weer starten.
Amersfoort, 02‐11‐2018, Man, 25‐34. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Trillingen
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Ik hoor een toon van ongeveer 50 Hertz, vooral 's avonds, maar ook steeds vaker overdag. Ik heb van de gemeente
gehoord dat het aantal klagers is toegenomen, en dat een patroon zichtbaar lijkt te worden, waardoor binnen een radius
gezocht kan worden.Wij roepen mensen op om als zij last hebben van dit geluid hier melding van te maken bij de
gemeente, mogelijk kan er een collectief worden gevormd om dichter bij de oorzaak en de oplossing te komen.
rottredam, 02‐11‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress
Ik woon in Rotterdam zuid en sinds een paar weken valt me op dat het erg onrustig is en dat voel merk ik vooral in de
nacht er hangt een bromtoon (binnen en buiten). De afgelopen tijd val ik wel gewoon in slaap maar als ik wakker wordt lig
ik lang wakker door een lage toon. Ik wil graag weten of er meer klachten zijn en of ik hier iets aan kan doen . Ik probeer
het los te laten en als ik een keer wel gewoon doorslaap zeg ik tegen mezelf zie je wel …je kunt het.. maar het is wel
vermoeiend.. me baan is vrij zwaar en merk dat t me opgaat breken.
Utrecht, 02‐11‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor
Irritatie Slaapproblemen
Op het bouwterrein voor onze deur staat vaak een pomp aan. Ik dacht eerst dat de buren een cd speler op de
repeteerstand hadden staan (dacht de hele tijd een bastoon te horen), maar na navraag bleek dit niet zo te zijn. De
aannemer is niet eerlijk over het gebruiken van de pomp. Eerst wordt er gezegd dat er geen pomp staat, dan blijkt die er
wel te staan om water af te voeren, maar wordt die volgens de aannemer om 16 uur uitgezet. De pomp staat echter 's
nachts ook te draaien.
Roermond, 01‐11‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Door dakventilatie van het gebouw en plafondventilatie onderburen wordt m.i. de resonantie en lfg verhevigd. De
woningvereniging is bij de onderburen geweest. Volgens mij is de ventilator verwijderd. 3 mnd geleden is door de
woningbouw een geluid‐ en resonantiemeting in mijn woning toegezegd. Ondanks herhaaldelijk bellen is dit nog steeds
niet gebeurd. Ik heb een app op de smartphone die op de slaapkamer 115 Hz meet. Onderburen zijn zeer boos op ons.
Wisten niet wat resonantie en lfg was. Ik vermoed dat het drukke verkeer ook een rol speelt en dat e.e.a. elkaar
verhevigd. Het apartementencomplex (1972) is gebouwd in trapvorm. Ik denk dat dit ook meespeelt. Hoorde onlangs van
een politieagent dat het complex bekend staat om zijn resonantie.
Amsterdam, 01‐11‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de
borst Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid
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October 2018 ‐ 64 meldingen
Katwijk, 31‐10‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam
Stress Relatie/gezinsproblemen
Koeling zorgt elke dag voor overlast. Meerdere metingen gedaan door gemeente. Meerdere overschrijdingen. Oude
koeling. Eigenaar krijgt telkens gelegenheid het op te lossen. Meestal 1.5 maand de tijd. Het gebeurt telkens zeer
onprofessioneel. Omkasting tijdens laatste meting heeft eigenaar zelf gemaakt van losse planken en piepschuim. Totaal
geen nut. Metingen zijn telkens om 8 uur in avond. Eigenaar krijgt correctie van 6db en overschrijdt daardoor soms net
niet. Koeling op totaal afgesloten parkeerdek op eerste etage tussen 6 huizen. Daardoor zeer veel resonantie.Eigenaar
zeer onwelwillend.
Haarzuilens, 30‐10‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Nieuwbouwwijk zo'n 2km verderop. Pompen maken voor mij extreem veel herrie. Heb dit 5jr terug ook ervaren met een
nieuwbouwwijk in de buurt, maar is nu veel heftiger. Partner hoort t ook als ze goed luistert maar heeft er geen last van.
Andere mensen om mij heen horen het ook vrijwel niet. In huis is het geluid sterker dan buiten door de klankkastfunctie
van de constructie. Gemeente reageert (nog) niet op mijn klachten.
Heteren, 30‐10‐2018, , 55‐64. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Hoofdpijn
Relatie/gezinsproblemen
Twijfelde teveel aan mijzelf, ik ga melding maken bij GGD
Zuid‐Beijerland, 30‐10‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Continu, dus ook echt 24 uur per dag, gebrom en trillingen alsof er een motor stationair draait. Vermoedelijke oorzaak is
een vijverpomp in de buurt. Het is om radeloos van te worden.
Heiloo, 30‐10‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Slaapproblemen
Druk op oren
Al sinds 2015 hebben wij op ‐en af ernstige hinder van een pulserende brom. Wij horen het overal. België,Frankrijk, binnen,
buiten.Sinds de invoering van de 4G is het frequenter en luider. Het houdt mij wakker en kom er soms niet los van. Ik
geniet als het even weg is, maar wanneer het weer terugkomt is niet te voorspellen. Op dit moment is het ook duidelijk
aanwezig en afgelopen nacht was het afschuwelijk. Oordoppen helpen niet. Ik weet niet of u er wat mee kunt, maar het
werd mij aangeraden om dit bij de GGD te melden.Het idee dat dit nooit meer over zal gaan is niet fijn. ( ook namens
mijn man, die het ook hoort, maar zich er meer voor af kan sluiten.)
Sneek, 30‐10‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress
Baanverlies
Of de gevolgen van de overlast van het geluid komen?? maar het is wel zeker een factor die mee speelt
purmerend, 30‐10‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Hoofdpijn
Hartkloppingen
Stress
Uddel, 28‐10‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor
Slaapproblemen
Druk op oren
Continue wel een brom, maar in het weekend veel harder. Tijdstip wanneer de brom begon of de last ervan weet ik niet
meer precies.
Zwolle, 28‐10‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat
lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Brommend geluid dat in huis erg resoneert. Eerst thuis de stroom eraf gehaald, maar het geluid bleef. Overdag minder
sterk dan ‘s nachts. Door de wijk lopende is het geluid overal te horen. Dacht eerst dat het aan mijzelf lag, maar meer
mensen horen het.
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Dedemsvaart, 27‐10‐2018, , 35‐44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Stress Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Het lijkt op het geluid van een waterpomp, pulserend en als je je hoofd anders houdt de toonhoogte ook veranderd. 5 km
verderop is het geluid niet te horen, verademing. En fijn dat ik herkenning heb gevonden op deze site
Ophemert, 27‐10‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in lichaam
Stress
Hoor sinds eerste helft 2017 enorme brom. Zowel overdag als ‘s nachts, waardoor ik niet aan mijn nachtrust en
ontspanning toe kom. De wetenschap dat deze problematiek hoogstwaarschijnlijk niet opgelost gaat worden, maakt me
helemaal gek.
Heteren, 26‐10‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen
Huisvestingsproblemen
Meer rust in omgeving, meer brom. Ook hoorbaar aan één zijde van de woning. Zeker windafhankelijk. Hoop nu op slecht
weer zodat ik afgeleid wordt. Dacht eerst aan zonnepanelen buren (omvormer). Maar kan ook afzuiging zijn van nieuw
dorpshuis. Zandzuigers zijn ook in de buurt (zoals hier op site al vernomen). Als ik thuis komt van het werk hoor ik direct
de brom in huis. Niet wat je wenst i.p.v. de dorpse stilte. Probeer mij te verzetten, maar als ik in de nacht wakker wordt is
opnieuw slapen een probleem! Heb getracht te traceren met meting waar brom vandaan komt, echter lijkt het
binnenshuis een klankbord.
Drachten, 25‐10‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Vermoeidheid
Heb meningroom tumor in hoofd. Dacht dat het aan mezelf lag. Maar op zeldzame plekken op vakantie heb last! Er werd
ook nieuw winkelcentrum naast ons huis gebouwd. In 2002. Dacht dat het pomp was. Winkelcentrum 4 jaar later klaar.
Bromtoon bleef! Hoofdschakelaar in huis uitgezet. Bromtoon bleef. Buurman met visvijver de boosdoener? Bij stroom
storing en duisternis in de wijk bleef de bromtoon ook! Is het gemaal of zend mast? Geluid verandert van frequentie...af en
toe puls wat hoger... Mijn broer heeft ook tinnitis maar hoort andere frequente dan ik. Nu in oktober 2018 was de
bromtoon weg! Vandaag 25 oktober 2018 weer begonnen... Is het toch een pomp of gemaal? Geen idee
Lelystad, 25‐10‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen
Druk op oren
Nuon heeft 2016 nieuwe branders geplaatst invm milieu eisen . Sindsdien is de klacht toegenomen. Er staat een
stadsverwarming centrale op een kleine 100 meter afstand vanaf mijn huis. Onderzoek heeft uitgewezen dat de woningen
er nooit hadden gebouwd mogen worden de centrale bestond al sins midden jaren 90 woningen pas sinds 2003 . Nu na
klachten worden er nieuwe dempers op de uitlaten geplaatst , nieuwe omheining met dempende matten . Eerste demper
word binnenkort geplaatst , er zijn 3 uitlaten die de klachten geven . Op de gevel is er meer dan 50 db gemeten tijdens het
stook seizoen , door de lage frequentie val het binnen huis wellicht binnen de norm , maar het is als of er een vrachtwagen
voor het huis stationair draaid of een vliegtuig die laag overvliegt.
Moergestel, 25‐10‐2018, Man, 25‐34. Overlast: Matig, Overdag; Bromtoon
Irritatie
Gevoel van
trillingen in lichaam
Ik hoor vanaf de zomer van 2018 alleen in huis een zacht (pulserend) brom geluid. Dit is alleen hoorbaar en (vooral)
voelbaar als het stil is in huis, dus tv, ventilators e.d. moeten uitstaan. Zodra ik buiten sta hoor ik het niet meer, maar als ik
de hoofdschakelaar uitzet hoor ik het nog steeds. Dus de bron komt van buiten, zou ik zeggen. Verder is het midden in de
nacht niet hoorbaar. Opvallende wijzigingen sinds 2018:‐Snelweg lijkt overdag en in de nacht een stuk beter hoorbaar.
Misschien door de droogte worden de trillingen van het asfalt beter overgebracht? We wonen er al 10 jaar, maar
plotseling dit jaar is het geluid van de A58 veel beter hoorbaar?!‐We hebben een muizenverjager in gebruik genomen,
die het elektromagne sch veld in huis verstoort. Zou wellicht overgevoeligheid van LFG kunnen veroorzaken?‐Achter ons
zijn 15 nieuwbouw woningen gebouwd, waarvan twee huizen een bodemwarmtepomp hebben. Wellicht zorgt deze
bodempomp voor trillingen in de grond.
swalmen, 24‐10‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen
Sinds de tunnels zijn geopend in Swalmen is de overlast begonnen. Soms is het iets minder maar zodra de ventilatoren
draaien en motoren aanstaan hoor je de tonen erg duidelijk. Het zijn zware tonen. Je hoort ze bijna continu
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Sint Hubert, 23‐10‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Hoofdpijn
Stress
Sinds 2017 hebben wij enorm veel last van een bromtoon. Deze toon is niet een constante toon maar varieert ook.Ik
dacht dat het bij de nieuwe buren vandaan zou komen van een jacuzzi, maar volgens mij hebben zij deze nu niet meer en
de bromtoon blijft zich aanhouden. Ik vermoed nu dat er mensen in de omgeving een warmtepomp hebben die deze toon
creërt.
Haaren, 23‐10‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Hartkloppingen Gevoel
van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
Nieuwediep, 23‐10‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen
in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
Ik heb last vanaf tweede helft 2010 ,vanaf het moment van afpersen van de vierde nieuwe Gastransport‐leidingen die
twee grote haakse bochten erin heeft.Die naar mijn inzicht turbulenties veroorzaken en geluid en trillingen. Door hoge
pompsnelheden en zeer hoge drukken. Ik heb mijn klacht ook bij R.I.V.M.gedaan maar die wil voor een burger niets doen
alleen voor bedrijven en instellingen. De RUD rapporten kan ik niet meesturen Uitslag van Pento kan ik ook niet
meesturen. Dit gonzende ‐Dreunende geluid en trillingen beïnvloedt mijn dagelijkse leven compleet.
Eindhoven, 23‐10‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Druk op oren Gevoel van trillingen in
lichaam Stress
Ik ben van plan deze of volgende week naar de huisarts te gaan. Gisteren was ik een dag naar familie in Den Helder en in
hun huis hoor/voel ik het ook, wel minder hard.
Waalwijk, 23‐10‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen
Slaapproblemen
Merk de bromtoon vooral als ik in bed lig, klinkt en voelt alsof er in de buurt een aggregaat aanstaat.
Belt‐SCHUTSLOOT, 22‐10‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat
lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen
Tot op heden wordt er door instanties niet erkend.je loopt gewoon tegen deuren aan. Gemeente GGD en woningstichting
doet weinig tot niks. Het wordt afgedaan met dat het overal voorkomt. Het is nou eenmaal dat et mensen zijn die er
gevoelig voor zijn. Hier in Belt‐schutsloot komen er volgens mij steeds meer bronnen bij. Persleidingen koel en vriezers van
horeca vetput leidingen. Luchtafzuiging woning. Aggregaten van rietvelden. Eigen koelkast. Nieuwe koelkasten maken
steeds meer trillingen. Winkel adviseerd van niet maar is wel zo.warmwaterppmpen. is om gek van te worden. Nederland
komt om van de trillingen. Nam met gaswinning.
Blaricum, 22‐10‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Dit geluid gaat dag en nacht door. Ik heb geen idee waar het vandaan komt. Overdag valt het wel te maskeren, maar ‘s
nachts niet. Slaap met oordoppen, maar deze zijn niet afdoende
Utrecht, 22‐10‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid Trillingen
Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam
Stress Arbeidsongeschiktheid Huisvestingsproblemen
Ik woon in een omgebouwd bedrijfspand op basis van de leegstandswet. Mijn buren en ik ondervinden 24/7
geluidsoverlast van de koeling op het gebouw van de RABO. Gemeente is meermaals langs geweest en geeft aan dat het
geluid voor de bestemming van het gebied mag. gemeente wil mij geen rapport opsturen. De eigenaresse van ons pand
wil niet betalen voor een oplossing, want het is op basis van leegstand. De beheerders van de RABO hoeven niets te doen
want ze vinden het niet hun probleem. Intussen slaap ik al meer dan een jaar met een koptelefoon op, kom regelmatig te
laat omdat ik over mn toeren raak van de herrie en trillingen. Zodra ik thuis kom moet er muziek op of mijn afzuigkap aan.
Ik kan het gewoon niet meer horen. Ik word er moedeloos van en vind het zorgelijk dat je als huurder vogelvrij verklaard
wordt. Want het is blijkbaar een oplossing tegen de woningnood om mensen in verbouwde bedrijfspanden te proppen.
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Rijpwetering, 22‐10‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Hartkloppingen
Rotterdam, 22‐10‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Hartkloppingen

Irritatie

Elst, 21‐10‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Slaapproblemen Hoofdpijn
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Baanverlies
Huisvestingsproblemen
Ik vermoed de hoogspanning stroomkast in de buurt op de speel plaats vanuit mijn woning (ongeveer 20 meter afstand) of
het zijn de windmolens toevallig jaar geleden geplaatst.
Delft, 21‐10‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Ik heb last van tinnnitus, een piep in het rechteroor, maar deze brom zit niet in het oor maar in de omgeving.
Urk, 21‐10‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid
Irritatie
Hoofdpijn Druk op oren Stress
Huisvestingsproblemen
Nieuwerkerk aan den IJssel, 20‐10‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst Druk op oren
Hartkloppingen Stress
nijmegen, 19‐10‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Aanzienlijk, ; Bromtoon Zoemend geluid Irritatie
Hoofdpijn
Stress
naast de bromtoon heb ik ook last van een pieptoon dat het gevolg is van gehoor beschadiging ik heb daar voor aan beide
kanten een gehoorapparaat
Helmond, 19‐10‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
Hoor het al zo lang, heb begin dit jaar ook een hartinfarct gehad. Lig al 3 jaar beneden op een bedje met wat muziek aan
en een blazer zodat ik het niet hoor.
Amsterdam, 19‐10‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Veel, ; Gonzend geluid
Hoofdpijn

Irritatie Slaapproblemen

Rijnsburg, 19‐10‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress
Als ik in bed lig dan heb ik vreselijk last van het geluid vanaf een uur of half 11 savonds dan begint het meestal soms horen
mijn man en ik het ook weleens iets later en dan zetten we een ventilator aan zodat we het geluid niet meer horen. Want
als we het geluid horen komen we echt niet of niet meer in slaap. Als we in het weekend willen uitslapen horen we het
geluid ook nog in de ochtend tot een uur of half 11 ongeveer. Dus ja dan slaap je ook niet lekker en dan ga je maar uit je
bed. En we zijn al bij alle buren geweest, we wonen in een appartement / maisonnette. De buren horen niks en in het huis
van de buren is ook niks te horen. WE WORDEN ER GEK VAN, GEEN ENE RUSTIGE NACHT.
Nuenen, 19‐10‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Zeer veel last van bromtoon. Lijkt op zoemend stroom of iets met electriteit. dieselmotor. Al last sinds 2014. Slaap heel
slecht. Staat hier een telefoonmast op zo'n 200 meter afstand
Hellevoetsluis, 18‐10‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Veel, 's Nachts;
Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress
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Vught, 18‐10‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts;
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress Relatie/gezinsproblemen
Huisvestingsproblemen
Verhuisd van Den Bosch naar Vught en de overlast; trillingen in het gebied rondom 15 Hz werden alleen maar erger. Het
zijn korte periodes (tientallen seconden) die herhaaldelijk terugkomen. Iets over half 12 's avonds, rondom half 5 's
ochtends begint het weer met een zware trilling. Herhaalt zich grofweg elk half uur. Tussendoor enkele lichtere trillingen.
De zware trillingen zijn genoeg om je uit je slaap te halen. Ze zijn te meten met een accelerometer app op de telefoon.
Verdenking gaat richting goederentreinen. Het ontbreekt me helaas aan bewijs om de tijdstippen van hinder te matchen
aan het passeren van treinen (onduidelijke spoorregeling), tenzij ik met een webcam naast het spoor ga staan of zo.
Brunssum, 18‐10‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Benauwdheid
Stress Arbeidsongeschiktheid
Ik kan helemaal niet meer functioneren wanneer het geluid aanwezig is,my is opgevallen dat het meestal in deze tyd
gebeurt( richting herfst, winter) het MOET wel een of andere machine zyn,want het is soms weg en weer aan.Ik denk zelf
een of ander "afzuigapparaat in de grond"" want als ik in de kelder by het raampje luister hoor ik duidelyk
een""APPARAAT draaien/ aanstaan"".
Hoogerheide, 18‐10‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Stress
Relatie/gezinsproblemen
Brommend en zoemend geluid dat in golven komt en blijft aanhouden sinds we naar bed gingen rond 1 uur hoorden we
het. Om 3 uur wakker geworden van een nachtmerrie en t is er nog steeds. Je hoort het in de verte
zeist, 17‐10‐2018, Vrouw, 18‐24. Overlast: Aanzienlijk, Overdag; Gonzend geluid Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie
Stress
Tilburg, 17‐10‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag; Bromtoon
Irritatie Concentratieproblemen
Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Stress
Ik werk met mijn vrouw in Tilburg vanaf april 2017. In de zomer van dit jaar heeft een brouwerij zich gevestigd naast ons
kantoor. Op het achterterrein, direct aangrenzend heeft hij zijn opslag, tot onze verbazing kwam er eind juli een
koelinstallatie te staan . op 1 augustus is de installatie aangezet. Dit was niet in overstemming met de eigenaar van het
pand. Deze had toegezegd dat deze eerste geïsoleerd zou worden. Dit hebben ze uiteindelijk op eigen houtje gedaan met
als resultaat ... een verergering omdat het nu een klankkast is. Ze beloven van alles maar doen niets. Omdat de brouwerij
steeds mee produceert gaat de installatie ook meer aan. (zeker 5 uur tijdens ons werk). De laatste twee weken heb ik ons
kantoor van binnen geisoleerd. Een bepaalde trilling krijgen we er niet uit. Deze is vast onder de norm echter als je er
langer dan een uur inzit krijg je wel heftige klachten! Dit heeft ons doen besluiten andere stappen te zetten.
brunssum, 17‐10‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie
Slaapproblemen
Geluid leek binnenshuis te komen. Alles nagelopen van leidingen etc. Elektra afgekoppeld. Geen resultaat. Geluid is op de
bovenste verdieping aan 1 kant vh huis hoorbaar. (enkel glas) Beneden niet (dubbelglas) gonsend brommend geluid
onregelmatige lage tonen. wisselend in duur. maar alleen in de nacht hoorbaar. geen idee waar het door komt. Nieuwe
kozijnen met dubbelglas besteld. was toch nodig maar denk dat we geen oorzaak gaan vinden.
Hoogerheide, 15‐10‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
vooral bij wind uit het zuiden kan ik het zelfs horen , maar vooral voelen! en niet alleen ik , alle mensen die ik hierover
spreek in de omgeving ( gemeente Woensdrecht ) hebben er last van en beamen dat het sterk toeneemt. Vorig jaar had ik
in mijn appartement in Hoogerheide nog geen last , maar nu steeds vaker !! de meesten denken dat het door de industrie
bij Antwerpen komt. ook komen er steeds meer warmtepompen die trillen en brommen.
molkwerum, 15‐10‐2018, Vrouw, 75‐84. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts;
Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam
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Garnwerd, 14‐10‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Ik wil graag melden dat ik op mijn woonadres ook lfg waarneem. Fantastisch om te ontdekken dat jullie een registratie
bijgehouden; ik hoop dat het helpt bronnen op te sporen. Voor wat het waard is als advies: Ik kan er, na jarenlange
nachtenlange zoektochten naar de bron, nu aardig mee leven, Wat mij heeft geholpen is de ontdekking dat ik zelf een
contra‐geluid kan "produceren": door mijn hand op mijn oor te leggen hoor ik "de zee" ipv de stationair draaiende
vrachtwagen. Maar de droom naar een wereld die niet brult en gromt blijft....
andijk, 13‐10‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Irritatie Slaapproblemen
Druk op de borst Hartkloppingen Stress
Barendrecht, 13‐10‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Hartkloppingen Stress
Al aantal jaar last van zoemtoon bromtoon. Zoemt door heel t huis. Vanacht weer tot vijf uur wakker gelegen. Er zijn meer
mensen die het horen. Het gaat soms uren door. Om gek van te worden.
Groningen, 12‐10‐2018, Man, 25‐34. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Hoofdpijn
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen

Geluid dat lijkt op
Stress

Lelystad, 11‐10‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress
Castricum, 10‐10‐2018, Man, 75‐84. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Concentratieproblemen Slaapproblemen

Irritatie

Zevenbergschen Hoek, 10‐10‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Stress
Best, 09‐10‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Trillingen Slaapproblemen
Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Den Haag, 08‐10‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen
Stress
De bromtoon is er niet elke dag/nacht. Soms een paar dagen achter elkaar, dan weer een periode niet. Vooral bij windstil
weer.
Deze zomer heb ik niets gehoord. Maar vanaf begin oktober is het geluid weer terug. Iedereen in mijn omgeving zou het
moeten horen en er dus last van moeten hebben en zou dit eigenlijk ook ergens moeten (kunnen) melden. (bijv. via een
wijk‐app. ?).
Ik zal er ook melding van maken bij het wijkoverleg en er voor zorgen dat er aandacht aan wordt besteed in de wijkkrant.
Wateringen, 08‐10‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Geluid dat lijkt
op dreunende dieselmotor Trillingen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de
borst
Stress
Al drie jaar ervaar ik bromtonen en hoge tonen. De hoge tonen beginnen meestal rond een uur of 2.00 s nachts en stoppen
rond 8.30. Begin van die week zijn de hoge tonen heel erg aanwezig en later in de week de soort bromtonen. Er is hier 2
weken apparatuur geplaatst en de omgevingsdienst heeft een bromtoon uit de opnames gehaald. Nu laten zij niets meer
horen en wel zeggen ze dat ik het zelf moet gaan uitzoeken, daar zij ook niet weten waar ze zouden moeten beginnen. Nu
hebben wij een tweede huis in Beekbergen gekocht en daar hoor ik dus het zelfde geluid. Dus er is iets in de lucht waar ik
nu zo gevoelig voor ben geworden. Je zou nu denken dat het iets is wat hier het probleem veroorzaakt en dus ook in
Beekbergen. Ik ben al een tijdje ten einde raad en het heeft veel invloed op mijn relatie.
Mechelen, 07‐10‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van
trillingen in lichaam Stress
bij huisarts geweest, die vermoedde dat het van sinusitis kwam. buurvrouw hoort het echter ook. Ondertussen ben ik zo
moe, kan ik me niet meer concentreren, slaap ik nog heel weinig en neem ik zelfs medicatie voor mijn hart. Ik heb in huis
zowel de elektrciteit, als het water, de gas en nog eens afzonderlijke de wifi uitgeschakeld, geeft gene verschil. Internet
maakt me ook niet wijzer. Als ik zeg dat ik er stilletjes aan zot van word, dan meen ik daar elk woord van!
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Leeuwarden, 07‐10‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen
Sinds ongeveer een jaar heb ik in huis last van een bromtoon. Het geluid is er constant en het is onregelmatig, als een
soort pulseren. Het is door het hele huis te horen en lijkt beneden luider dan boven. Ik heb al een paar keer de stroom eraf
gezet, maar dat maakt geen verschil. Ik zou heel graag willen weten waar het vandaan komt, of het misschien de
ventilatie van mijn buurvrouw is bv. Die is helaas hardhorend en het is moeilijk om iets met haar te bespreken, omdat ze
vaak erg vreemd reageert en mij probeert te ontlopen. Maar misschien is het toch iets heel anders, want de ventilatie van
buurvrouw was er altijd al en de overlast is, zoals gezegd, ongeveer een jaar.
Bellingwolde, 06‐10‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Slaapproblemen Hoofdpijn Druk op oren Stress
Huisvestingsproblemen
Woon sinds 2017 op dit adres, eerder oud adres nooit bromtoon/zoemtoon en/of trillingen gehoord en/of gevoeld, sinds
2018 er last van
Alphen, 05‐10‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag; Gonzend geluid
Irritatie Vermoeidheid
Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Al sinds 1,5 jaar is er gedurende de hele dag 6 dagen in de week een lage gonzende bromtoon hoorbaar door de
zandafgraving van de Maas. Onze woning ligt aan de dijk en heb hier last van. Ook al weten wij dat we er niks aan kunnen
doen totdat het project af is ... Echter had al af moeten zijn maar ze hebben 2 jaar (!) verlenging. Wat een hel. Soms word
ik zelfs misselijk van die zware gonzende zoem en hoor ik het nog galmem als ze op zondag de boel even plat leggen. Ik
snap niet dat dit mag jaar in jaar uit 6 dgn per week!
Enschede, 05‐10‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid
Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Baanverlies
Huisvestingsproblemen
In 2010 zijn de geluiden begonnen. Meerdere verschillende geluiden. In 2014 onderzoek op gehoor gedaan door Gemeente
Enschede. Advies van Gemeente: bron moet zich in het huizenblok bevinden, Woningstichting onderzoek laten doen.
Conclusie Woningstichting: Door Geas geen bron in woningblok gevonden en specialistisch onderzoek door Firma Peutz
laat de Woningstichting niet uitvoeren omdat dit duizenden euro's gaat kosten, de Woningstichting heeft dit er niet voor
over heeft. Tussen 2015 en 2016 waren er minder geluiden en had ik veel minder last, sliep ook veel beter. Eind 2016 begin
2017 begonnen de geluiden weer. Eerste dagen goed te verdragen, na circa een week begon het te irriteren en lag ik er
weer wakker van. In de zomermaanden van 2017 en 2018 vaker het hardere geluid er bij. Momenteel weer in gesprek met
de Gemeente om de bron op te sporen. Zij zullen onderzoeken welke meetapparatuur binnen de Gemeente beschikbaar is
om metingen te verrichten
rijsbergen, 05‐10‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen
Stress
Huisvestingsproblemen
Ik hoor de brom al jaren en zie nu pas dat er een stichting is. Vooral snachts last van. Van alles geprobeerd. Soms zelfs licht
suicidiale gedachten omdat je rust in je kop wil.....en niemand die helpt of het begrijpt.....
Deventer, 04‐10‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Stress Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen
Na 20 weken slecht / weinig slapen, opbouwende stress, vermoeidheid, lusteloosheid en drie weken intensief nachtelijk
speuren in de buurt, bellen (met politie, Enexis, Pro Rail, eigenaren beheerders van supermarkten en gebouwen), heb ik
ws. vandaag eindelijk de bron van een ziekmakende brom ontdekt; een grote koelkast (Siemens) van de buurman! Een
paar weken geleden had ik gevraagd of hij misschien iets nieuws had, maar toen had hij dat ding al een paar maanden en
had hij er niet aan gedacht. Vannacht had hij 'm uitstaan en heb ik voor het eerst in tijden goed kunnen slapen. Nu staat íe
weer aan; de brom / druk resoneert in mijn oren.... De komende tijd ga ik me richten op de vraag hoe dit probleem is op te
lossen. I.i.g. voel ik me nu een heel klein beetje opgelucht, omdat ik de bevestiging heb gekregen van wat ik al wist: het zit
niet tussen m'n oren! Helaas kan ik e.e.a. niet uitleggen aan de stress in mijn lijf.
Zwartewaal, 03‐10‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam

Trillingen

Cuijk, 02‐10‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Relatie/gezinsproblemen
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Ede, 01‐10‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie Slaapproblemen
Vermoeidheid Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Sinds een paar maanden hoor ik vooral s’nachts een irritant, zeurend en brommend geluid. Het trilt ook in m’n oren en het
gaat soms de hele nacht door. Mijn vriend hoort het niet maar die is ook practisch doof aan 1 kant. Overdag is het ook te
horen maar minder door de omringende geluiden. Het is ook een erg onsamenhangend geluid, korte brom, lange brom,
kort, kort etc. Om gék van te worden!
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September 2018 ‐ 30 meldingen
Zwolle, 28‐09‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie
Als het buiten waait wordt het geluid minder waargenomen. Dus ik denk dat het ergens uit de omgeving komt. De buren
zeggen dat ze niets vernemen tot nu toe. Het geluid is in sommige ruimtes binnenshuis sterker dan in andere,maar het
wisselt nog wel eens. Ook mijn vrouw hoort het. Ik blijf in onderzoek.
Staphorst, 28‐09‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen
Het geluid wordt veroorzaakt door de koelaggregaat(en) van vrachtauto's welke op de naastgelegen parkeerplaats van de
A28 staan geparkeerd. Het geluid is met een geluidsmeter nauwelijks waar te nemen. We zijn zelf in het bezit van een
geluidsmeter B&K 2250. Het geluid zorgt voor overlast in ons kantoorpand.
Valkenswaard, 28‐09‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in
lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Tilburg, 27‐09‐2018, , 25‐34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen
Druk op oren Stress
Sinds er bij mij in de buurt gebouwd wordt (het Tilburgs Arsenaal) last van een lage bromtoon. Duurt 3 seconden
afgewisseld met 2 seconden stilte. Gaat dag en nacht door en houdt niet op.
Amsterdam, 26‐09‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Assen, 25‐09‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Breda, 25‐09‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid
Hartkloppingen Stress Relatie/gezinsproblemen
soest, 24‐09‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Slaapproblemen
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
ik vraag me af of er wel eens onderzoek gedaan is naar lf geluid door zonnepanelen. Eerst zag ik bij de rijdende rechter
mensen die last van bromtoon kregen na plaatsen zonnepanelen door de buren. Wij hebben dezelfde ervaring; brom in
huis na plaatsing van zonnepanelen door mensen in ons blok. nu mensen in het blok achter ons ook last van brom in huis
sinds de buurman zonnepanelen heeft geplaatst. Ook op internet lees je dit soort klachten. Misschien toch iets om te
onderzoeken. Heeft de toename van last van lf geluid te maken met de toename van zonnepanelen.
Veendam, 24‐09‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Ik heb wel regelmatig hoofdpijn en ben vermoeid. Maar aangezien ik het de laatste tijd privé vrij druk heb, kan ik dit niet
direct wijten aan het geluid. Ik hoor het wel altijd als het stil in huis is. En met name in mijn rechter oor. Ik heb besloten dat
ik niet wil dat het invloed op me heeft en ga me er dus niet aan liggen ergeren, waardoor ik niet zou kunnen slapen. Ik
slaap prima.
Utrecht, 22‐09‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Matig, Overdag; Bromtoon
Irritatie
Sinds een maand hoor ik meerdere keren per dag (mits ik thuis ben) een korte maar toch vrij harde bromtoon. Duurt
meestal 5‐8 secondes. Ik ervaar niet echt klachten, maar ik vind het wel irritant. Hoor de toon zowel doordeweeks als in
het weekend, in de ochtend en ‘s avonds laat. Soms 2 keer in een halfuur, soms een hele tijd niet.
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Helmond, 21‐09‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen
Nog maar een week of 3‐4 hoor ik ineens 24/7 een soort van bromtoon/zoemgeluid. Tja, hoe omschrijf je een geluid dat
andere mensen niet horen. Het is een golvend geluid met af en toe een vaste lijn die in tonen op en neer gaat. Ik hoor dit
geluid, maar mijn buren en buur‐buren horen het niet. Ik hoor het zelfs in hun eigen huizen. Wij wonen in een blok van 4.
Toevallig viel mij vandaag en gisteren op dat ik het ook hoor als ik in mijn auto zit die 10 meter voor het huis staat. Ik hoor
het in elke kamer van mijn huis en ik hoor het zelfs nog als ik oordopjes in doe. Zit het dan in mijn oren? Nee, want ergens
anders hoor ik het niet. Het is maar een heel laag geluid, maar ik hoor het zelfs boven andere hardere geluiden uit. Of
misschien voel ik het en is het een trilling. En daarom hoor ik het misschien ook ondanks dat ik oordopjes in heb. Ik heb bij
mij de stroom eraf gehad, maar het geluid blijft doorgaan. Het klinkt ook niet als een geluid wat van binnen afkomt.
Oosterbeek, 21‐09‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Ieder evenement wat georganiseerd wordt op het sportcomplex Papendal te Arnhem en vergunning is verleend met het
ten gehoren brengen van muziek is de overlast van LFg enorm. We vluchten bij langdurige evenementen uit ons huis. Al
zoveel jaren last van overmatig muziek volume en vooral het eentonige gebonk van LFg. Razend worden mijn vrouw en ik
er van.
Hilversum, 19‐09‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Sinds een aantal jaren horen wij een laagfrequente, hummende zoemtoon. Het lijkt op een ventilator hum of een pomp‐
motor. Wij horen het ´s nachts als het omgevingsgeluid is weggezakt. Geluid gaat nooit uit. In de loop der jaren lijkt het
volume gestegen en is er meer hoogfrequent te horen. Mogelijke bronnen in huis uitgesloten via hoofdschakelaar. Buren
gevraagd naar mogelijke bronnen zoals aquariumpompen, koelkasten, etc. Niets van dat al.In ons rijtje van 6
koopwoningen (jaren 30), is slechts 1 ander echtpaar lotgenoot. De rest ervaart geen geluid. Wij vermoeden een pomp
van het riool of een ventilator (airco?) van een van de winkelcentra (3x in de buurt)? Misschien een wietplantage ?
Montfoort, 18‐09‐2018, Man, 25‐34. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in
lichaam
Haaren, 17‐09‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
dieselmotor
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress

Geluid dat lijkt op dreunende

Ermelo, 16‐09‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
Huisvestingsproblemen
Ik woon al ruim 22 jaar in een huurwoning en van de 1 op andere dag (oktober 2017) heb ik een zware bromtoon in huis
24/7. Dit jaar (juni 2018) is er een meting geweest en is er aanwezigheid gevonden van een laag frequent geluid.
Opvallend was dat in de periode van de bromtoon 1 zendmast in gebruik was genomen op ongeveer 300 meter van mijn
huis. Er staat daar 1 KPN mast : hoogte 26.4 en een UMTS mast hoogte: 32.8 met Tele2, T‐Mobile en Vodafone. Contact
gehad met 3 providers via MONET. Tele2 en T‐Mobile zijn korte tijd uitgezet maar zonder resultaat. Recent is Vodafone
uitgezet, hier meende ik dat de bromtoon minder werd. Na contact met contactpersoon Vodafone is diegene er niet op
ingegaan. KPN benaderd: zij laten niets horen. Via MONET gevraagd om alle vier de masten tegelijkertijd uit te zetten,
echter geen gehoor. Na verschillende malen bij de masten gekeken en geluisterd te hebben, weet ik 100 % zeker dat dit de
ziekmakende bron is en mijn/ons leven verwoest!!
Maarheeze, 16‐09‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Mijn kinderen horen niks, mijn buren ook niet. Word helemaal gek van de gebrom. Lijkt wel een generator.
Eindhoven, 14‐09‐2018, , 35‐44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
Gevoel van trillingen in lichaam
Heerhugowaard, 13‐09‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Vermoeidheid
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam
Degene die kwam meten hoorde het ook. Maar kwa metingen kwam er niets bijzonders uit. Bromtoon continu aanwezig,
in de zomer minder !!
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Epe, 12‐09‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Het is zijn 1,5 a 2 werken geleden begonnen. Melding is gedaan bij zowel het bouwbedrijf als de gemeente. Het bedrijf
gaat kijken waar ze kunnen doen, maar er werd meteen gezegd dat wat ze doen waarschijnlijk niet gaat helpen. De
gemeente gaat nog metingen doen en neemt later contact op.
ROOSENDAAL, 10‐09‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Trillingen Irritatie Slaapproblemen Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Stress
Zeer storend geluid. Erg lage toon lijkt wel tot in de oren door te dreunen. Zelfs met de ramen dicht en oordoppen in nog
dusdanig storend dat ik er lang van wakker lig.
Nieuwkoop, 10‐09‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon

Irritatie

Zoetermeer, 09‐09‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Hoofdpijn
Sinds wij in dit huis wonen (2018) horen wij een brom die ook mijn dochter aan de andere kant van de wijk hoort. Het is
een zeer lage brom van buiten het huis
Zwartewaal, 09‐09‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Slaapproblemen
Druk op de borst Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
De industrie veroorzaakt vermoedelijk het lage gebrom en ik word er soms echt ziek van. Als ik het eenmaal hoor gaat het
niet meer weg.
Helmond, 09‐09‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie Slaapproblemen
Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Stress
Heb door het gebrom moeite om in slaap te komen. Het geluid lijkt steeds harder te gaan. Heb alle stroom in huis afgezet
maar brom blijft
Groningen, 07‐09‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Sinds twee weken ervaar ik een bromtoon/zoemend geluid en druk op de oren en hoofdpijn. Door het geluid kan ik moeilijk
slapen. Mijn vriendin hoort het niet. Ik ben bij de buren langs geweest en hoorde de bromtoon ook daar. Een buur is bij mij
binnen geweest en hoorde ook de bromtoon en voelde druk op de oren. Wij hebben zonnepanelen (al 3 jaar) , zou het daar
aan kunnen liggen?
Eindhoven, 06‐09‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Vermoeidheid
Graag feedback wat het beste te doen om de oorzaak te achterhalen.

Slaapproblemen

's‐Hertogenbosch, 03‐09‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend
geluid Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Ook doorgestuurd naar een energe sch therapeut i.v.m. stressklachtenik heb vanmiddag pas de verwijzingen gehad, dus
er is nog geen sprake van doorverwijzing.
Den Haag, 03‐09‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Trillingen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Baanverlies Huisvestingsproblemen
Tiel, 02‐09‐2018, , 25‐34. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op
oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
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August 2018 ‐ 31 meldingen
Coevorden, 31‐08‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Omdat er geluid in huis is heb ik suizen in mijn oren en in de tuin heb ik last van elektrische velden, dat komt door de
windmolens die in de buurt staan. Het geluid aan de voorkant komt door de koelinstallatie van een supermarkt, er komt
een elektronisch geluid van een fabriek in de buurt binnen door de kachelpijp in ons huis, er is een machinegeluid in ons
huis, kan de riolering zijn of waterzuivering en het lijkt dat het geluid in de tussenmuur zit. Er is nog geen contact geweest
met de juiste persoon die dat kan onderzoeken. De instanties laten mij in de steek.
Noordwijk, 30‐08‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
Geen rapport, maar (eigen) laagfrequente me ng vannacht. Volgens monteur kwam lfg uit ven lator glasvezelsta on
KPN/Reggefiber. Diverse instantues gebeld. Eindelijk aktie: noodventilator. Zelfde hinder, alleen in andere vorm. Nieuwe
ventilator, idem. Enorme hinder, allen op andere frequentie. Ik voel me van kastje naar muur gestuurd. Je wordt slecht
geholpen. Echt vreselijk. Ben bekaf.
Goor, 29‐08‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress
Het gedreun met een continue terugkerend patroon, is gisteravond begonnen en is de hele nacht doorgegaan. Wij dachten
eerst aan jongelui met een boom‐auto, maar bij het opstaan om 06.25 was het nog steeds en nu ook. Ik ga het ook melden
bij de Gemeente Hof van Twente.
Beverwijk, 28‐08‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor
Slaapproblemen
Jirnsum, 27‐08‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen Stress
Vannacht ben ik via Google op uw website uitgekomen. Ik kon de slaap niet vatten vanwege de lfg die op de laatste tijd
weer waar te nemen is (door mij althans). Het geluid is er niet altijd, maar komt frequent terug na een poosje weg te zijn
gebleven. Ik woon op loop‐/fietsafstand van de zendmast te Irnsum en ik las dat zendmasten een van de oorzaken van lfg
kunnen zijn. Of dit in mijn geval zo is, weet ik niet. Daarom ben ik wel benieuwd of u eerder meldingen heeft gekregen uit
mijn dorp en zo ja, of het inderdaad aan de zendmast lag in die gevallen (als dat al bekend is). Het geluid maakt me
radeloos, want het staat een goede nachtrust in de weg en ik word moe wakker en heb permanent een stijve nek. Niets
helpt er tegen. Gemeenten lijken ‐ naar wat ik heb gelezen‐ niet zoveel te willen/kunnen doen aan het probleem, dus ik ga
nu weer op onderzoek uit om te achterhalen waar het geluid vandaan komt en wat eraan gedaan kan worden.
De lutte, 27‐08‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid
Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen Stress
Amsterdam, 26‐08‐2018, Vrouw, 85 of ouder. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Stress
Huisvestingsproblemen
Ik ervaar sinds een maand of 3 een zware bromtoon op sommige plekken in mijn tuin en op sommige plekken in huis, aan
de tuinkant. Omwonenden gevraagd of zij het ook horen. Mijn buren horen het ook in mijn tuin en huis. Soms is het
plotseling weg voor een week waarna het weer begint. Als het geluid er is helpen daar geen oordopjes tegen.
Ik ben continu moe en gespannen en ben een buurtonderzoek gestart. Ik bel aan bij mensen en heb iemand pal tegenover
mij gevonden die hetzelfde ervaart. Ik ben bang dat als mijn (par culiere) huisbaas geen onderzoek verricht dit niet
opgelost gaat worden. Ik voel me een beetje hopeloos.
Eindhoven, 26‐08‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen

02 January 2019

Irritatie Concentratieproblemen

Pagina 29 of 74

Oost Souburg, 23‐08‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op
oren
Het gebrom en gepuls wordt echt steeds sterker. Ik heb al een aantal berichten geplaatst op lotgenoten
Laagfrequentgeluid op fb. Het voelt heel naar in mijn slakkenhuis van mijn oren. Ik vang het daar op. Als ik dopjes in mijn
oren doe gaat het er gewoon doorheen. Ik denk dat ze met 5G magnetron straling bezig zijn.
Tilburg, 23‐08‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Sinds 8 maanden een pulserende bromtoon te horen. Op de eerste verdieping is de bromtoon het beste hoorbaar. Mijn
vriend en buren horen de bromtoon niet.
Almere, 22‐08‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in
lichaam
Sinds maart dit jaar heb ik hier hier af en toe last van. Tijdens de Paasdagen was het weg. daarna is het continu
aanwezig.Ik ga nog melding doen bij de GGD en de gemeente. Dacht overigens ergens gelezen te hebben dat de s ch ng
dit zou doen.
Ommeren, 22‐08‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat
lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen Stress
Noordwolde, 22‐08‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
Ik doe vandaag een melding bij gemeente en woning bouw. Ik weet dat het geluid ergens rond de 350 ‘meter van mijn
huis weg komt.
Goes, 20‐08‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Benauwdheid Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress Baanverlies Arbeidsongeschiktheid
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
De remedie die ik zelf toepas werkt het vezachtends en effectiefst, de onmacht om je heen en het gevecht om gehoord te
worden, maakt je tot wanhoop. Leven met deze Geluidsmoordenaar is soms geen leven.
Delft, 19‐08‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag;
Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Arbeidsongeschiktheid
De laagfrequente trillingen zijn op mijn werk bij de TU Delft (gebouw 58, postcode 2629 HZ). Ik had direct
gezondheidsklachten na verhuizing naar dit nieuwe gebouw (juni 2016). Die klachten zijn steeds erger geworden en steeds
meer mensen kregen klachten. Klachten: druk op hoofd, druk/pijn aan trommelvliezen, kramp in kaken, duizelig,
contracties in maag, soms misselijk, gedesoriënteerd, slecht slapen, uitgeput, slechte concentratie, trillende oogleden,
uitgedroogde slijmvliezen, eczeem. Heeft zeker een jaar geduurd voordat men klachten van mensen serieus nam. In
januari 2017 eindelijk de oorzaak gevonden; laagfrequente trillingen uit het ventilatie systeem. Door resonantie
versterking van de trillingen tot wel 115 dB bij 28 Hz. Gaat nog maanden duren voordat dit probleem verholpen is. Ik heb 6
maanden ziek thuis gezeten en ben nu elders aan het werk. Er zijn nog veel collega’s ziek aan het werk.
Groningen, 18‐08‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Sinds een paar maanden hoor ik een brommende, bonzende toon. Kboem, Kboem, Kboem. steeds een paar seconden stilte
ertussen. Dacht eerst dat het aan mij lag. Of dat mijn koelkast stond te loeien. Ben blij met de herkenning door deze site te
lezen, het ligt dus niet aan mij. Sinds een paar maanden wordt er bij ons gewerkt aan de riolering, dacht dat het daar
misschien vandaan kwam, van pompen oid. Echter het is nu bouwvakvakantie en vannacht hoorde ik het weer heel erg.
Lig er wakker van. Als je het eenmaal hoort, kun je het niet meer wegkrijgen. Hoop heel erg dat er meer bekend over
wordt en iets aan gedaan kan worden.
Nijkerk, 17‐08‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Druk op oren
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Amersfoort, 16‐08‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Bijna continu hoor ik een hard en laag geluid als van een scheepsmotor. Soms in de namiddag even rust: dat is dan een
verademing, daar kom ik echt van bij. Ik probeer me niet te irriteren, het geluid te accepteren en het niet negatief te
labelen maar dat lukt vaak niet: het is er, dreunt en vraagt om aandacht. Erg vermoeiend en vervelend. Oordopjes helpen
zoals bekend niet. Het is het ergst op de bovenverdieping en in de woonkamer. In de keuken is het het minst hard. Bij de
buren hoor ik het ook, zij niet. Binnenkort zal ik metingen laten doen. Ik dacht eerst dat het aan mij lag, maar het is me nu
duidelijk dat dat niet zo is. Elders hoor ik het niet ... alleen thuis. Ik doe mijn best me er niet al te zeer door te laten
beinvloeden, maar als ik eerlijk ben jaagt het geluid me zowat uit mijn eigen huis.
Een, 14‐08‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van
trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Sinds juli 2018 zeer sterke verergering van de laag frequentie ervaringen.
Waarvan deze verschijnselen het duidelijkste zijn: zeer zware lage brom, hevige druk op het oorgebied, pijnlijke en
klapperende trommelvliezen, hoofdpijn, concentra everlies, slaapproblemen, spierpijnen en duizeligheid. In juli zeer
wisselend, vanaf 2 augustus een week zeer zwaar daarna enkele dagen vermindert nu weer verergert. Dit woonhuis is
hierdoor een onbewoonbaar oord geworden. Klacht ingediend bij de NAM en via via is onze klacht ook doorgegeven bij de
NAM Langelo, vandaar de korte vermindering waarschijnlijk. Wij stellen de NAM/Shell aansprakelijk als verspreider (NAM
Langelo) van de ontoelaatbare LF golven die aanwijsbaar de veroorzaker zijn van onze gezondheids‐ en financiële schade
als mede sociale verwoesting.
Tilburg, 14‐08‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam Stress Baanverlies Huisvestingsproblemen
De bromtoon is niet te harden. Het domineert ons leven. De veroorzaker is schuldig aan onleefbaar wonen.
Leersum, 13‐08‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op
oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
De meting moet nogmaals uitgevoerd worden als onze buren thuis zijn. Ik ben nu gevlugt naar de camping waar we een
stacaravan hebben. Echter daar heb ik ook last van lfg tegenwoordig.
WOUW, 12‐08‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Meestal in de tweede hel van de nacht t/m 's morgens. Niet al jd even sterk. Wisselend. Ook buiten in de verre omtrek.
Lijkt in huis te resoneren, overal in huis.
Schildwolde, 12‐08‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren
Hartkloppingen Stress
Huisvestingsproblemen
Ik word er helemaal gek van, probeer van alles, het beheerst mijn leven, kan duidelijk aangeven wanneer het geluid er is
en wanneer het stopt, dat is een verademing. Het is vgls. mij een combinatie van temperatuur en het DAUWPUNT.
Breda, 12‐08‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen

Irritatie

Hoogerheide, 11‐08‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend
geluid Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Druk op oren Stress
Diagnose nnitus maar nog in behandeling met medica e. Die stopt volgende week maar de spanning in mijn hoofd en
oren blij . Ondertussen kan ook mijn man amper nog slapen. Zelfs onze zoon van 8 ligt wakker. Buurvrouw hoort het ook
net als meerdere mensen in de wijk. Ga je een kilometer verder is het geluid weg. Moet dus uit Plan de Hoef komen.
Kattenverjager, airco, gsmmast?
Wehl, 11‐08‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren
Hartkloppingen Stress Baanverlies Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
het moet stoppen ik wordt er knettergek van !
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Vqqls, 10‐08‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress Relatie/gezinsproblemen
Achter ons huis staan twee grote flats waar op het dak iets van machines of ventilatoren draaien die dag en nacht geluid
maken. Overdag is dit door andere omgevingsgeluiden niet zo waar te nemen, maar s'nachts is het soms (ligt aan de
windrichting) zo storend dat het raam niet open kan in onze slaapkamer. Met open raam is het geluid regelmatig zo
onaangenaam dat wij er niet van kunnen slapen.
Ravenstein, 09‐08‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Stress
Huisvestingsproblemen
Per 1 april ben ik verhuisd, sindsdien hoor ik in & rond huis een brom. Ik denk zelf dat het het ven la esysteem is van de
appartementen. Deze draaien 24 uur per dag en hebben 3 standen.Ieder appartement hee er 1.Tegenover het
appartement is een sporthal met ven latoren. Die zou het ook nog kunnen zijn. Wat ik verder als last ervaar is dat sinds ik
hier woon, ik ook op andere plekken meer brom & zoem hoor. Mijn oren zijn er nu op getraind om deze geluiden op te
pikken. Tinnitus hoeven ze bij mij niet mee aan te komen, want het zou wel heel ontze end sterk zijn dat ik nnitus heb
gekregen precies op de dag dat ik hier ben gaan wonen.
Nijmegen, 04‐08‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid
Irritatie Slaapproblemen
Het betreft naar mijn mening een grote luchtverversings installatie hoog boven op het gebouw. Het raast en suist continu.
Echter soms bij koud weer, herfst winter kan het beduidend minder zijn, soms in de lente kan het ook ineens uit gezet zijn.
Echter in de beleving van de buurt is het geluid 75% van de tijd aanwezig, en eigenlijk duidelijk tot zeer duidelijk hoorbaar.
Maassluis, 03‐08‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts;
Trillingen Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Baanverlies Arbeidsongeschiktheid Huisvestingsproblemen
Rotterdam, 02‐08‐2018, Vrouw, 75‐84. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen Gevoel
van trillingen in lichaam Stress
Sinds 2016 in mei hoor ik een dreunende geluid daarbij kreeg ik ook trillingen aan voeten op de grond. Die door mijn hele
lichaam gingen het was s,morgens om 6 uur ik sliep en schrok zo erg wat is dit ik kon niet meer slapen was. Totaal uit mijn
evenwicht , ik dacht gelijk aan de buren boven mij ik woon in een flat nl die hebben de tv harder aanstaan het
Dreunen en trillen gingen niet weg , ik ben naar beneden gegaan , en die schoonmoeder zei ja ik haal dat kind uit bed en
zet om 6 uur tv aan , oké dacht ik dat zal het wezen , maar het is nu al 3 jaar aan de gang en ik heb alle dokteren al
afgelopen en boven gezegd zet die tv zachter , want ik kan nog maar 2 uurtjes slapen op een slaappil , wij hadden al veel
problemen met deze buren daarvoor , ik wist het niet meer gek werd ik er van doodmoe deed niks meer ik was ten einde
raad , via huisarts maatschappelijk werkster ouderen vereniging , gemeente is er een kastje geplaatst uitslag is nog
onbekend .
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July 2018 ‐ 28 meldingen
Groningen, 30‐07‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Veel, Overdag;
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor
Irritatie
Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Onregelmatige dreun hoorbaar. s' Avonds sterker dan overdag . Meestal stopt het om 24.00. Ervaar dit sinds september
2017.
Woonachtig in Groningen, in de Wijert‐Zuid.
Odoorn, 28‐07‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Veel, 's Nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor
Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam
Huisvestingsproblemen
Allereerst heb ik samen met mijn man (hij hoort het dreunen niet) alle bronnen in ons huis onderzocht. Ook met de
buurman gepraat, die ook bij hem alle bronnen heeft onderzocht. Samen kwamen we tot de conclusie dat de bron niet in
onze huizen is gesitueerd. Wij wonen in een 2‐onder 1 kap woning. Als ik net in bed lig begin ik het gedreun vaak te horen.
Soms ga ik wel een paar keer per nacht uit bed om beneden een kop thee te gaan drinken of wat tv te kijken. Soms loop ik
ook wat te spoken door ons huis. Komt heel vaak voor, dat ik eerst een jdje op de rand van het bed ga zi en, daar ik
duizelig ben. Het gedreun is dan zo door mijn lichaam gegaan en de trillingen zijn zo voelbaar, dat ik langzaam uit bed
moet gaan. Ik weet niet of het er mee te maken hee , maar ik werk met kosmische energie en ben healer en ben
tegelijkertijd ook hooggevoelig. Ik slaap dus slecht en soms nachten niet, maar soms ook een paar nachten achter elkaar
redelijk goed.
Almere Buiten, 24‐07‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Relatie/gezinsproblemen
alkmaar, 23‐07‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen
Gevoel
van trillingen in lichaam
Ik ondervind last van laag frequent geluid/ resonerende trillingen in mjin huis. Het komt volgens mij vermoedelijk via de
grond en resoneert door de fundering in de construc e van mijn huis. Zou het van het warmtenet van HVC komen die vorig
jaar een buizennetwerk hebben aangelegd in de wijk waar ik woon? Of gasnetwerk?
Amsterdam, 23‐07‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts;
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Den haag, 22‐07‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen
Druk op de borst Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
De toon was naast hoorbaar vooral ook voelbaar. Bijna niet te begrijpen dat anderen het niet ervaarden of hoorden. Ik
ben heel wat geluid gewend, afkomstig uit Amsterdam. Ook drukke werkomstandigheden, gezin. Hoor veel
omgevingsgeluiden en stoor me vaak minder of heb hoog tolerantie niveau . Maar dan die brom, alsof ik van binnen
‘losgetrild’ werd.
Eindhoven, 22‐07‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Trillingen Irritatie Slaapproblemen
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Ik ga het nog melden bij de gemeente. Eerst dacht ik dat het helemaal weg was omdat ik er al een paar maanden geen
last van had, maar sinds een dag of 10 is het erger dan ooit terug.
Uden, 19‐07‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat
lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hoofdpijn Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Baanverlies
Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
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's‐Hertogenbosch, 19‐07‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend
geluid Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op
de borst Hartkloppingen Stress
Huisvestingsproblemen
Heb al langer hoofdpijn en slaapproblemen, zonder reden van opgaaf. Buren hadden al half jaar geleden last van een een
motorgeluid, maar ik niet. We dachten wegwerkzaamheden, al hoorde ik het niet. Pas sinds kort, zomaar uit niets, tijdens
warme dagen, ineens zoemende, golvende motorgeluid, pulserend en enorm vibrerend, alsof muren trillen en op hoofd. Zo
intens, dat over alle geluid uitkomt. Gemeente zei eerst dat ik enige was, maar dus buurvrouw was verbaast, als boos. Dit
gemeld en dreigde met ARAG, toen kwam er iemand aan huis. Na zoeken kwam ik bij Jumbo, 720m verderop, was (later
informatie) uitgebreid en heeft koelafdeling en airco‐units onlangs toegevoegd. Tussen ons huis en Jumbo was volgens
Google minste begroeiing en dus weerstand. In het begin had ik er continue last van en dan wordt je gek, je krijgt ook
hoofdpijnsteken van het geluid, en verhuizen is niet mogelijk, dus heb ik geen idee hoelang ik dit ga volhouden. En
gemeente zal niets doen, daar ga ik wel vanuit.
Nieuwegein, 19‐07‐2018, Man, 25‐34. Overlast: Zeer veel, 's Nachts;
Trillingen Slaapproblemen
Huisvestingsproblemen

Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor

Zutphen, 18‐07‐2018, Vrouw, 75‐84. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Stress
Huisvestingsproblemen
Ik ben wanhopig en kan het leven niet meer aan. Ik ontvang nauwelijks steun van instanties, mijn kinderen kunnen dit ook
niet aan en keren zich van mij af. Mijn klachten zijn begonnen door enorme geluidsoverlast en waarschijnlijk overlast met
laag frequent geluid, door renovatie van 85 !! Huizen op een afstand van 30 a 40 m. van mijn niet geïsoleerde senioren
woning. Ik werd hier meteen al stapelgek van, omdat de overlast doorging s'nachts als er niet gewerkt werd. Bovendien
was ik de enige die overlast had en weigerde de verantwoordelijke woningbouwvereniging mij vervangende woonruimte.
Nu is de renova e voltooid. De overlast blij . Zijn het de warmte pompen?? De ambtenaar van milieuzaken in Zutphen
vertelde dat laagfrequent geluid niet te meten is. Elders hoorde ik dat het "eenvoudig te meten is met geluidssoftware en
koptelefoon" Kunt U, degene die dit leest, hierover uitsluitsel geven en mij er iets van Uw standpunt over vertellen? Ik zou
U hiervoor zeer erkentelijk zijn. Gro
capelle a/d ijssel, 18‐07‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Last sinds ik hier in het voorjaar ben komen wonen. Geluid alsof er een pomp staat te draaien. Punt van herkomst niet te
traceren in mijn huis. Alle stroom uitgeschakeld: bromtoon blijft.
Wanroij, 18‐07‐2018, Man, 18‐24. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen

Irritatie

Zevenbergen, 17‐07‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Stress
Huisvestingsproblemen
Wonen sinds 4 jaar in nieuwbouw woning , reageer sindsdien op heel veel chemische en synthe sche stoﬀen . Kwam er na
ong. Jaar achter dat er ook altijd geluid in en om het huis is. Vooral in slaapkamer. Werd altijd wakker met hoofdpijn.
Slaap er al 3 jaar niet meer,Hoor het ook in de wijk, maar daar is het niet zo he ig . Ontvlucht mijn huis al jaren.
Ventilatiesysteem is getest , WiFi kastje omgeruild. Moet er maar aan wennen, niemand anders neemt het waar. Wel
doorgestuurd vanwege chemische overgevoeligheid en oorpijn, maar niet voor geluid.
Zwolle, 17‐07‐2018, Man, 25‐34. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat lijkt
op dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in lichaam
Stress
Sinds wij wonen in dit huis vanaf 2015 neem ik de bromtoon waar, het is een golvend geluid/trillingen. Wij denken dat het
van de snelweg afkomt.
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Bodegraven, 17‐07‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam
Stress Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Geluidsoverlast jacuzzi buren. Draait af en aan dag en nacht. Slaapproblemen, omdat de pomp van jacuzzi gaat brommen
soms om het half uur, soms uren achter elkaar. Dag en nacht. Onmogelijk om van onze tuin te genieten als de pomp
draait, of buiten te zijn, of onze ramen en deuren open te hebben met warm weer. Onmogelijk om met het
slaapkamerraam open te slapen, vanwege de draaiende pomp. Noodgedwongen hebben wij een speaker in onze
slaapkamer neer moeten zetten, met zachte "regen" geluiden, om de irritante bromtoon van de jacuzzi te overheersen,
met slaapkamerraam dicht!
Rotterdam, 16‐07‐2018, Vrouw, 75‐84. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor
Slaapproblemen Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen Stress
Sinds ik de bron heb waargenomen heb ik meer gezondheidsklachten zoals migraine en vorige maand moest ik naar de
spoedeisendehulp omdat mijn bloeddruk zeer hoog was.
Raalte, 16‐07‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren
Baanverlies
Groningen, 14‐07‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: , 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor
Trillingen Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen Stress
Sinds half juni 2017 last van zeer lage bromtonen, soms in combinatie met trillingen. Het geluid wordt niet gedempt door
oordoppen. De bromtoon is zwevend en varieert in sterkte. Zomer 2017 enige weken geen geluid, vanaf september
toenemende overlast (piek tussen oktober en half december, van januari tot half juni 2018 matige overlast). Sinds half juni
2018 weer vrijwel onophoudelijk hard gebrom en trillingen, zeer veel overlast. Overdag is het nog te doen, 's avonds zorgt
het gebrom/gedreun voor niet in slaap komen, 's nachts er door gewekt worden en ontregeling van het autonome
zenuwstelsel met bijbehorende klachten. Als er een keer een nacht geen gebrom is, dan is dat meestal in het weekend. Ook
regelmatig 's ochtends vroeg gebrom (ineens) hard aanwezig. Elders soms last van gebrom, maar niet overal (b.v. op
vakantie, uit logeren). Helaas nog geen eenduidige herkomst en bronnen kunnen vaststellen. Moeizaam proces met
instanties en nauwelijks voortgang.
Wageningen, 13‐07‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Gonzend geluid
Slaapproblemen
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
In andere huizen hoor ik het niet. Mijn huisgenoten horen het niet, behalve onze dochter die af en toe bij ons logeert. In
het begin dat ik dat er pomp was op een bouwterrein in de beurt, maar er was geen bouwproject gaande en het geluid is
niet minder geworden. Afzuig uitzetten heeft het geluid niet gestopt.
holwerd, 13‐07‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Concentratieproblemen
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Echt heel erg hinderlijk, want het is er bijna de hele de hele tijd. Het is echt een geluid wat ook pijn en druk op en in mijn
oren geeft en koptelefoon met muziek opzetten helpt niet.
Landgraaf, 11‐07‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen Stress
Relatie/gezinsproblemen
Alsof het tussen mijn oren zit terwijl mijn vrouw het ook hoort/voelt. Gemeente erkent na een meting van 20hertz lfg met
kracht variërend tussen 36/50 db. Soms is het ineens doodstil zoals net na de afgelopen kerstdagen 3 weken eindelijk rust.
Heerlijk ! Maar voorheen hadden wij een camper en kon ik vluchten om weer op krachten te komen. Nu voel ik mij steeds
zieker worden en raak langzamerhand is alle staten en vorm zo langzamerhand een bedreiging voor mezelf.
Haaksbergen, 11‐07‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress

Irritatie

Leidschendam, 07‐07‐2018, , 65‐74. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon
Trillingen Slaapproblemen
Vermoeidheid Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
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Assen, 07‐07‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in
lichaam Stress
Hallo. Ik ervaar al jaren in elk geval een achtergrondzoem/brom/gonstoon. Ben enkele keren verhuisd, de gonstoon bleef.
In huis heel sterk, matiger tussen de weilanden. Onlangs hartinfarct gehad, sindsdien medicijnen. De gonstoon lijkt
venijniger geworden. Vlakbij huis staat een hoge flat met een verzameling zendmasten erop, voor mobiele netwerken e.d.,
neem ik aan. Het is me duidelijk na al die jaren, en gissen en zoeken en proberen, en onlangs het vernemen over de
documentaire 'Ubiquity', dat het gaat om het auditief en soms ook lijfelijk waarnemen van de uitgezonden
elektromagnetische straling. Het is op sommige dagen zo sterk, dat een vanouds op de loer liggende depressiviteit zich
aanscherpt tot suïcidale gedachtendoolhoven. Ik weet het even niet.
Alkmaar, 05‐07‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Trillingen
Slaapproblemen
Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid
Huisvestingsproblemen
Het is bizar. Twee weken geleden enorm gebrom door het hele huis. Dit bleek te komen van de mechanische ventilatie van
de buren. Zij hebben voorlopig de draden losgehaald. Maar er bleek meer aan de hand. Een trilling voelbaar op mijn
balkon en in mindere mate in huis. Het geeft hartkloppingen en druk op mijn oren en enorme stress en niet kunnen slapen.
Ik ben in een ander huis gaan slapen, maar werd daar ineens wakker van een zoem en trilling door mijn hele lijf. GGD en
huisarts weten niet wat ze ermee moeten. Ik ben volkomen radeloos, want dit ga ik niet lang trekken. Mogelijke bronnen :
Het ziekenhuis achter mijn huis, en/ of de wijk waar ze buizen leggen voor stadsverwarming. HELP !!!!!
Rotterdam, 05‐07‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Matig, Overdag;
Hoofdpijn Druk op oren

Zoemend geluid

Concentratieproblemen

Wageningen, 03‐07‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor
Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Stress
Huisvestingsproblemen
in April een huis gekocht en sindsdien slecht slapen met af en toe voelbaar druk op de oren en constante stess, opgejaagd
gevoel en depressieve gevoelens. huisarts wil eerst bloedonderzoek uitvoeren.
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June 2018 ‐ 24 meldingen
Almere, 28‐06‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen
Druk op de borst Druk op oren Gevoel van trillingen in
lichaam
Deze geluidsbron is nieuw en ongeveer 2 weken aanwezig. Het is gekmakend in huis, buiten zijn er meer
omgevingsgeluiden en wordt het opgenomen in de vrij intensieve omgevingsgeluiden. In huis is de concentratie van het
geluid op sommige plekken niet te dragen, zoals op de bank die tegen de muur staat, middenin de woonkamer. Het geluid
is overal gemeten in en om de woning,.
kloosterburen, 28‐06‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen
Stress
Huisvestingsproblemen
hoofddorp, 27‐06‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Stress Relatie/gezinsproblemen
wakker gemaakt door mijn hond vannacht die duidelijk ergens van geschrokken was, zich niet prettig voelde. Heb t
brommen niet eerder waargenomen maar t was duidelijk aanwezig en mijn hond was er naar aan het luisteren/waken, t
maakte haar ongerust dat was duidelijk.
Eindhoven, 26‐06‐2018, Man, 25‐34. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst Druk op oren Stress Relatie/gezinsproblemen
Huisvestingsproblemen
Fijn dat jullie er zijn!! Het begon een aantal weken geleden. Een zeer zware brom die van buiten lijkt te komen. Het
resoneert zodanig op de ramen naar het schijnt dat ik er helemaal gek van word. Tinnitus is nvt aangezien het niet
voorkomt wanneer ik mijn oren afsluit. Het komt duidelijk van buiten en is zeer goed te horen in het huis. In de nacht het
meest aanwezig omdat er geen geluidsvervuiling van de autoweg optreed die het maskeert. Sommige mensen kunnen het
niet horen. Bij een gehoortest blijkt ook dat ik zeer lage frequenties kan horen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb
nachten rondgelopen om het buiten te vinden in de buurt, maar het is erg moeilijk. Een meting in de nacht zou wonderen
doen denk ik. Bovenstaande klachten aangevinkt ben ik voor bij de huisarts geweest al weken lang en in niet te verklaren.
Nu weet ik wellicht waarom!
s'hertogenbosch, 25‐06‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend
geluid Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Al jaren last van gebrom,en gesis
Tilburg, 25‐06‐2018, Man, 18‐24. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Hoofdpijn Benauwdheid Druk op oren Stress
Aanvankelijk hoorde ik in mijn studio‐appartement op de plek waar ruimte is voor een koelkast in mijn keuken een enorme
bromtoon. Toen ik mijn koelkast van de muur schoof en mijn oor tegen de muur hield, op de plek van de koelkast, hoorde
ik dat het geluid door de muur kwam en op de genoemde plaats het hardst klonk. Ik heb mijn buurvrouw hierover ingelicht
en het bleek dat haar koelkast tegen de muur stond. Toen zij de stekker uit de koelkast trok, verdween het geluid meteen.
Zij heeft de koelkast van de muur gehaald naar aanleiding hiervan. Echter, het geluid is weer teruggekomen, zij het iets
minder (omdat de koelkast van de muur staat). Het geluid gaat dus door de grond en muur heen. De muur tussen mij en
mijn buurvrouw is overigens een holle muur met isolatie ertussen. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid een grote rol spelen
in de geluidsoverdracht. Het probleem is dat de woningbouwvereniging het geluid niet heeft waar kunnen nemen, omdat
het geluid er niet was toen zij kwam.
Coevorden, 23‐06‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen
Druk op oren
Relatie/gezinsproblemen
Zijn al jaren bezig dit probleem op te sporen. Huisarts geeft niet thuis, GGD ook niet en gemeente geeft de klacht door aan
provincie. Maat resultaat niets. Men kan er niets aan doen en verder bekijk je het maar! Om gek van te worden.
Son en Breugel, 23‐06‐2018, , 35‐44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag; Bromtoon Gonzend geluid
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Bergen op Zoom, 19‐06‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend
geluid
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Hartkloppingen
Sinds een jaar of 2 die nare bromtoon hoorbaar in huis. Mijn man en ik lijken deze sterker waar de nemen s'avonds. Maar
logischerwijs, zal het geluid van overdag het gezoem overstemmen. Ook al is het nog steeds hoorbaar. Wij overwegen om
te verhuizen, want dit is niet te doen. Tevens hangt er met enige regelmaat zo'n (diesel) stank in de wijk. Deze is a oms g
van de industrie. Wij zien zelf nog geen lijn in de mate van stank en geluid. Maar wie weet heeft dit met elkaar te maken.
Leeuwarden, 18‐06‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Sinds de zomer 2014 hoor ik in ons huis een bromtoon. Deze toon lijkt op een dieselmotor en gaat contstant door. Tegen
de morgen wordt het geluid sterker.
Ik heb het vermoeden dat het gasbuizen zijn. Gas dendert door leidingen in Nederland (zie het kaartje met het
buizenstelsel van de Gasunie). De arts stelde de diagnose nnitus, maar dat geloof ik niet. In Italië hoor ik de bromtoon
namelijk niet. Ook op de camping heb ik er geen last van.
Ruiselede, 18‐06‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid
Relatie/gezinsproblemen
Veenendaal, 14‐06‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Druk op oren Stress
Het voornoemde gebouwtje staat er al een aantal jaar. Onlangs is een aanzuigsysteem voor koeling aangebracht, althans
dat veronderstel ik, dat een heel laag grommend geluid maakt, naast een scala aan hogere (fluit)tonen. Warme lucht
wordt uitgeblazen, koudere aangezogen via een beperkt modulerend systeem. Er onstaat in mijn huis een staande golf
vermoed ik, die niet te ontwijken valt. Het is om gek van te worden.
Zwolle, 14‐06‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Hoofdpijn
Een half jaar geleden zijn wij verhuisd. 's Avonds en 's nachts hoor ik een soort brommend geluid. Ik voel de trillingen in 1
oor en hoor het geluid ook vooral met 1 oor. Ik voel de trillingen in mijn oor en hoor het brommend achtige geluid. Het
stopt meestal wel na een uurtje of 2.
Zoetermeer, 10‐06‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Stress Arbeidsongeschiktheid
Huisvestingsproblemen
Rotterdam, 08‐06‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Gevoel van trillingen in lichaam
Stress
Ik heb zelf het vermoeden dat het van het warmtenet afkomt van het warmtebedrijf Rotterdam. Aan de overkant van
straat staat een regelkast met daarvoor 4 putten met daarin een klep, ventiel, overloopbewaking en de vierde weet ik niet.
De bromtoon is bij mij in het appartement duidelijk te horen in het volgende appartement is het minder enz. Vijf
Appartementen hebben er last van maar willen niet meewerken om dit probleem op te lossen willen niet met naam en
adres bekend worden. Zojuist iemand van het warmtebedrijf Rotterdam aangesproken die een meting kwam doen.
Volgens deze persoon kan het niet van het warmtenet vandaan komen want een ventiel en klep brengt niet zo'n geluid
voort. Ik heb hulp nodig hierbij waar moet ik zijn.
Amsterdam, 06‐06‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst
Stress
amsterdam, 06‐06‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op oren Gevoel van
trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
ik heb heel veel last van geluid en trillingen die door mij heel apartment komt continue voor 4 weken , buren weten niks
over !?!? ik ben nu miselijk van en heb heel veel moite om in mijn eigen huisje te wonen , heb ook een meisje van 11 jaar
die bij mij woont om de week , zij heb ook last van. ik wordt gek van de situatie .......
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Nieuwe Tonge, 06‐06‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Stress
Huisvestingsproblemen
Er is mogelijk een verband met de begin 2018 geplaatste windmolens.

Trillingen Irritatie

Zoetermeer, 05‐06‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid
Concentratieproblemen Slaapproblemen
Sinds een aantal dagen hoor ik weer een zoemende toon. Ik heb m wel vaker gehoord maar gaat wel eens weg. Of ik let er
even een tijd niet op dat kan ook. Mijn man en zoon horen hem niet. Het is een zeurende toon die van hoog naar laag
gaat. Soms lijkt t alsof de stofzuiger ergens aanstaat. Ik erger mij er gigantisch aan.
Drachten, 03‐06‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Concentratieproblemen Slaapproblemen
Hartkloppingen Gevoel van
trillingen in lichaam Stress
In de nacht van donderdag 31 mei op vrijdag 1 juni schrok ik (in mijn woning in het noorden van Drachten) rond rond 2u
wakker van een heel naar zoemend/trillend geluid. Mijn trommelvliezen lijken mee te resoneren en mijn matras ook... ik
heb dit geluid vaker gehoord, het kan heel langdurig zijn en het is erg vervelend. Het was er voor het slapen gisterenavond
niet. Ik heb het ook al lange tijd niet gehoord. Het houdt me ontzettend uit m’n slaap omdat het “hoofdvullend” is.
Overdag heb ik het ook wel eens gehoord, maar dat was in Tijnje, dat duurde een paar dagen en toen kon ik me echt
moeilijk concentreren.
Wageningen, 02‐06‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
Stress
We zijn hier maart 2017 gaan wonen. Heel rustig. Hoorde toen niets. Ergens najaar 2017 was het geluid er. Dreunend,
dieselend geluid dat afwisselt met een geluid van iets hogere frequentie. Mate van afwisseling is heel wisselend. De ene
keer duurt het dreunende geluid langer, de andere keer duurt het wat korter, maar is dan frequenter. Ik hoor het ook
overal in huis, maar buiten niet. Soms lijkt het de ene keer harder dan de andere keer. Mijn echtgenoot hoort het niet.
Gelukkig maar. Ik weet in ieder geval dat het niet in mijn hoofd zit, want daar ga je soms aan twijfelen. Omdat het er nu
al zo lang is, ben ik bang dat het nooit meer stopt.
Eindhoven, 02‐06‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid
Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Culemborg, 01‐06‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen
Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Zwanenburg, 01‐06‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Relatie/gezinsproblemen
De omgeving zegt dat het tussen de oren zit maar zie nu op internet dat ik niet de enige ben.
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May 2018 ‐ 41 meldingen
Helmond, 31‐05‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen
Stress
Huisvestingsproblemen
Buren hebben sinds een aantal weken een opblaasbare jacuzzi merk Intex. Deze levert een continue hinderlijke bromtoon
die buiten maar ook binnen overal te horen is. We leven met de deuren en ramen dicht en kunnen nooit meer gezellig
buiten zi en omdat daar de bromtoon het luidst is. Ons wordt hierdoor het woonplezier flink ontnomen. Andere buren
hebben ook hinder hiervan.
Rotterdam, 30‐05‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie
Concentratieproblemen
Druk op oren
Ik ervaar een bromtoon en gonzend geluid in de oren. Voor mij is dit waarneembaar, mijn partner hoort dit beperkt.Het
geluid lijkt vooral in de avond uren toe te nemen. We denken zelf dat het elektriciteitshuisje wat onlangs vernieuwd is hier
de oorzaak van is. Energie maatschappij wijst tot op heden dit af.
Utrecht, 30‐05‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Slaapproblemen Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Brom geluid en trilling komen en gaan. Vermoeden is vooral na regenval.

Trillingen

terneuzen, 29‐05‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in
lichaam Stress
Oenkerk, 29‐05‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen Stress
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Wij hebben 24 uur per dag last van een jengelend geluid in huis. Dit wordt volgens ons veroorzaakt door een woud van
ventilatoren die op het gebouw achter ons perceel, een bejaardenhuis, staan en die continu draaien. Het is niet het geluid
van de ventilatoren, dat blijft binnen de grenzen, maar de resonans die het in huis veroorzaakt. De gemeente zegt niks te
kunnen doen omdat het geluid binnen de normen blijft en het niet zeker is dat de jengel wordt veroorzaakt door deze
ventilatoren. Maar volgens ons kan het niet anders. Men wil echter geen meting uitvoeren. We moeten het zelf maar
uitzoeken.
Amsterdam, 26‐05‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Vermoeidheid
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress

Trillingen

Slaapproblemen

Zeeland, 26‐05‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Veel, Overdag; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Vermoeidheid
Sinds vorig jaar is er een luchtwasser geplaatst bij het naastgelegen varkensbedrijf. Naarmate de temperatuur stijgt
neemt ook de brom/trilling die door deze installatie wordt veroorzaakt toe. Onze serre staat regelmatig mee te trillen.
Boven de 25 graden vluchten we regelmatig de tuin uit. Gemeente Landerd onderneemt na veelvuldig klagen door de
buurman en onszelf weinig tot geen actie. Er loopt nu sinds enige tijd een procedure (via rechtsbijstand van ons en een
buurman die ook overlast ervaart; daaruit kwam naar voren dat het geluid laagfrequent is (en daar geen wetgeving voor
bestaat). Aangezien er ook andere overtredingen zijn geconstateerd is het bedrijf wel gesommeerd eea te veranderen; dit
hee nog niet geleid tot verbetering. Wij gaan dus door met onze advocaat en blijven klagen.
Zuidland, 25‐05‐2018, Man, 25‐34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Vermoeidheid Hoofdpijn
Twee dagen aaneengesloten een continue bromtoon gehoord (alsof er een vrachtwagen stationair staat te draaien).
Waarneembaar binnen en buiten. Sommige buren horen het ook, sommigen niet. Na het draaien van de wind is de toon
(gelukkig) weg anders hadden hoofdpijn en vermoeidheid doorgezet. Mogelijke oorzaak, de industrie in het Botlek gebied.
Ook in Spijkenisse op mijn werk was het hoorbaar (door collega's bevestigd).
Koudekerk aan den rijn, 22‐05‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Gonzend geluid Zoemend
geluid Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van
trillingen in lichaam
Groningen, 22‐05‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
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Stramproy, 22‐05‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid
Druk op de borst Druk op oren Stress Baanverlies Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen
Huisvestingsproblemen
Woerden, 22‐05‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Utrecht, 21‐05‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Hartkloppingen Stress
Relatie/gezinsproblemen
Al maanden zoniet meer dan een jaar hoor ik een resonerende bromtoon, 95% van de tijd. Soms valt het ineens weg en
dan is het echt een verlichting op de oren. Op sommige plekken In huis sterker dan anders (gang heel sterk). Word er gek
van!
Amsterdam, 21‐05‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Concentratieproblemen
Stress

Irritatie

Nuenen, 19‐05‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van
trillingen in lichaam
Ik ben woonachtig in Nuenen en sinds enkele maanden hoor ik continu een laag frequent brommend eentonig geluid in
maar ook buitenshuis. 's Nachts voel ik af en toe lichte trillingen als ik in bed lig. Ik heb inmiddels contact opgenomen met
de Gemeente Nuenen die me heeft doorgestuurd naar de Milieu Klachten Centrale in 's‐Hertogenbosch. De Milieu Klachten
Centrale heeft mijn klacht opgenomen en heeft mij vervolgens doorverwezen naar de Omgevingsdienst in Eindhoven.
De omgevingsdienst heeft telefonisch mijn klacht/verhaal aangehoord en wat tips gegeven. Aan deze tips had ik werkelijk
niets. Alles wat me verteld werd had ik ook al bedacht en onderzocht, zoals de aardlekschakelaar uitzetten, alle stekkers
uit het stopcontact verwijderen, de ketel laten controleren. Het komt erop neer dat ik er alleen voor sta omdat
familieleden en kennissen in mijn naaste omgeving deze geluiden (nog) niet waarnemen. Het bromgeluid beheerst mijn
leven enorm en mijn nachtrust lijdt er erg onder.
Schiedam, 19‐05‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Een zoemend geluid. Begint meestal s'nachts na 24:00 en stopt in de vroege ochtend. Soms zacht dan weer hard. Heb het
ook wel eens s'nachts buiten ervaren en 1 x in de auto voor de deur. Alsof het geluid goed resoneert in een ruimte. Hoor
het alleen in mijn linkeroor. Oordoppen werken niet en komt er dwars doorheen. Lig 's nachts ook vaak met koptelefoon
op naar rustgevende muziek te luisteren en val dan meestal wel in slaap. Heb buiten s'nachts overal geluisterd maar kan
het geluid niet traceren.
Wormerveer, 19‐05‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Hartkloppingen Stress
Begin dit jaar heeft de gemeente het riool vernieuwd, ik dacht toen last te hebben van de pompen die dag en nacht
aanstonden. Inmiddels sinds een paar weken zijn ze klaar. De brom is er nog steeds, geluid is niet binnenshuis, stroom eraf
gehaald ook bij de buren, het komt dus ergens anders vandaan, waar? Ik zou het niet weten, misschien van de
benzinepomp om de hoek? Ik probeer er mee te dealen maar dat valt niet mee, ben erg gespannen en normaal de rust
zelve. Mijn man hoort het niet, buren horen het niet. Mijn leven nu is 180 graden gedraaid.
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Wormerveer, 19‐05‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
In het begin dat ik hier woonde, 2013, heb ik zo’n half jaar last gehad van dit storende brommende geluid. Ik heb toen de
gemeente gebeld maar er was niemand die mij duidelijk aan kon geven wat dit kon zijn. Een “onbekend” probleem. Ik
dacht dat ik gek werd en overwoog zelfs te verhuizen. Wonder boven wonder is het storende geluid daarna minder
geworden. Ik hoorde het soms nog wel maar niet in de sterke mate en ik probeerde er ook minder op te letten. Het is een
tijdje goed gegaan.
Nu sinds gisteravond hoor ik weer een hele zware diepe zoemende bromtoon. Alsof twee straten verder een grote
vrachtwagen stationair draait. Heb een hele slechte nachtrust gehad en werd erg vroeg wakker. Hiervoor woonde ik in
Krommenie en hier hoorde ik overigens ook een bromtoon. Ik heb al vanaf het begin het grote vermoeden dat deze
geluiden afkomstig zijn van Forbo.
oostzaan, 18‐05‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
ik ben 40% van mijn gehoor kwijt, maar ben me nooit ergens bewust van geweest, kan geen gehoor apparaat dragen
vanwege psoriasis problemen in beide oren.
Heb overdag niet zoveel last van het geluid. Mijn man hoort het ook maar die slaapt toch wel, maar ik ervaar het heel erg
vooral in de nacht en vooral als er ook nog eens meer geluid wat ik als trilling ervaar bij komt, heb het al aan mijn buren
ook gevraagd maar die hebben nergens last van. Ik woon hier nu 28 jaar maar het laatste jaar wordt het steeds zwaarder
en ik ervaar het nu als of er de hele nacht een auto voor mijn deur staat te draaien. Weet niet waar ik dit moet melden en
hoor graag daarover van jullie.
Soms ga ik op vakantie en dan heb ik nergens last van want ik dacht het zit in mijn hoofd, maar omdat mijn man het ook
hoort, hij zegt zelf het lijkt wel een diesel die staat te dreunen ben ik nu op zoek waar het vandaan komt, anders zie ik mij
genoodzaakt mijn huis te verkopen en ergens anders te gaan wonen.
Boxtel, 17‐05‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Heel vaak hoor ik een zware ondertoon in huis. Deze is heel hinderlijk omdat die ondertoon constant doorgaat.
Haaksbergen, 17‐05‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Hartkloppingen Stress Relatie/gezinsproblemen
Huis buren staat haaks op ons huis. Vijver buurman is 2 m. diep. Pompen draaien dag en nacht. Geeft irritante bromtoon
in huis en in slaapkamers. Daarom bovenstaande geschetste problemen. Pompen liggen in achtertuin buurman maar wel
op 3 meter van mijn woning. Weinig begrip bij buren. Geeft alleen nog meer irritatie. De rest van de buurt heeft er immers
geen last van. Nogal wiedes, die liggen op grotere afstand van de bron.
Almere, 16‐05‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Matig, Overdag;
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor
Irritatie
Hoofdpijn
Overlast vooral 's avonds maar ook soms overdag. Klinkt als een draaiende motor / generator o.i.d. die maar doorgaat,
uren achtereen. In de nacht hoor ik hem (gelukkig) niet. Overlast is een aantal maanden terug begonnen.
Rozenburg, 16‐05‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Irritatie Concentratieproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Stress
Eindhoven, 16‐05‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Vermoeidheid
Stress Relatie/gezinsproblemen
Huisvestingsproblemen
Woerden, 16‐05‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Stress
Amsterdam, 14‐05‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
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Appelscha, 14‐05‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie Slaapproblemen
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Sinds een aantal jaren hoor ik, met name 's nachts een zeer lage bromtoon. Ik heb het altijd geweten aan de pomp van ons
aquarium waarvan ik dacht dat deze resoneerde. Nadat ik een keer er zo gek van werd dat ik de stekker eruit trok, bleef
het geluid aanhouden. Ik voel 'm meer dan ik hoor. Mijn man hoort niks. Mijn dochter van 20, net als ik ook gevoelig voor
geluiden, hoort het ook. We zijn er op gaan letten en horen het buitenshuis ook.
Capelle aan den IJssel, 14‐05‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid
Maarssen, 14‐05‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag; Bromtoon
Trillingen
Hoofdpijn
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Ik heb al zoveel gezondheidsklachten (zowel lichamelijk als psychisch en loop al bij zoveel instanties om ‘er beter van te
worden’. Door deze trillingen en boorgeluiden (ik beschrijf het even zo) heb ik vaak ook als ik buiten sta , dat de grond
onder me voeten wegzakt.. ik denk dan elke keer dat ik duizelig ben . Maar dat is het niet! Heel vervelend! Vooral als je
partner aangeeft zelf niets te waarnemen (voelen horen. Ben bang dat ik niet serieus genomen en dat dit ook gegooid zal
worden op ‘ u bent vermoeid u hee slaapgebrek, kan daardoor komen...Daarom als eerst een melding bij jullie!
Amsterdam, 11‐05‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Trillingen Concentratieproblemen Slaapproblemen
Druk op de borst Druk op oren
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Haarlem, 08‐05‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress Relatie/gezinsproblemen

Zoemend geluid

Irritatie

Raerd, 06‐05‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen Stress Arbeidsongeschiktheid Huisvestingsproblemen
Hinder bestaat sinds buren een warmtepomp hebben. Zomers extra veel last omdat de pomp dan continue draait. Vooral
's nacht is het een ramp, het dreunt en zoemt voortdurend. In slaap vallen is een probleem en wordt er ook vaak wakker
van. Ik heb speciale oordoppen laten aanmeten, dat helpt iets maar houden deze brom niet tegen. Ik ben ten einde raad
en ben bang dat ik mijn fijne huis zal moeten verkopen. En als ik hoor dat er steeds meer warmtepompen zullen komen
maak ik me echt zorgen om mijn gezondheid en die van anderen.
Bunde, 06‐05‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag; Zoemend geluid Irritatie
Stress
Huisvestingsproblemen
Wij hebben onze achterburen al diverse keren netjes en persoonlijk aangesproken en gevraagd om samen naar een
oplossing te zoeken. Ons inziens kan de hinder heel simpel voorkomen worden door de pomp alleen ‘s nachts te laten
lopen. Dit kan volgens de buren niet omdat ze dan algen krijgen in het zwembad. Andere oplossing is de plek van de pomp
wijzigen of een kastje met geluidsisolerend materiaal om de pomp heen maken.
Vandaag (6 mei 2018) telefonisch contact gehad met de achterbuurman en gevraagd om nog eens te testen of het geluid
ook daadwerkelijk van hun pomp afkomstig is. Dat was helaas het geval. Nogmaals duidelijk uitgelegd welke hinder wij
ervaren, welke impact dit heeft op ons leven en uitgenodigd om e.e.a. zelf te komen constateren, ervaren. Oplossing
aangedragen om een bekisting te maken, evt. om dit samen te doen. Krijgen alleen een stug antwoord, ‘ ik zal er eens over
nadenken en nakijken...’. Voelt niet aan alsof we serieus worden genomen.
Almere, 04‐05‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Druk op oren Gevoel van trillingen in
lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Nijmegen, 03‐05‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Ik heb sinds een maand last van een diepe bromtoon in mijn woning. Ik voel daar zelfs de trillingen van. Het geluid is er
continu. Buiten de woning hoor ik het ook, maar in de woning veel duidelijker, misschien omdat er buiten meer geluiden
zijn. Het is een heel vervelende vibrerende toon die heel indringend is. Ik kan me er gelukkig voor afsluiten 's nachts maar
ik moet er wel meer moeite voor doen om in slaap te komen en het kan me ook wakker houden. Ik kan me voorstellen dat
mensen hier flinke slaapproblemen door krijgen.
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Hoogerheide, 03‐05‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Als HSP‐ers ervaren mijn vriendin en ikzelf grote problemen door laagfrequent geluid en trilling jdens nachtelijke uren.
Vooral in ons chalet op het park Staartse Duinen bij Huijbergen is de overlast zo groot , ook door de minder isolerende
constructie ten opzichte van stenen woningen , dat we er snachts niet meer kunnen slapen en uitwijken naar mijn
appartement in Hoogerheide. Dit doet a reuk op ons vakan e gevoel en algemene gezondheid en er is niemand die ac e
onderneemt.
Hengelo, 02‐05‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Slaapproblemen Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Ik hoor al vele jaren laagfrequente geluiden in mijn woning. De laatste tijd hoor ik er een nieuw geluid bij, het lijkt op het
draaien van een pomp en is veel nadrukkelijker aanwezig. Vooral 's avonds in bed voel ik vibraties door het bed gaan op
het ritme van het geluid. Mijn man hoort/voelt de geluiden niet. Na het uitschakelen van alle elektriciteit in huis blijf ik de
geluiden horen en ook als ik een eind van het huis wegloop hoor ik het nog. Elders in Hengelo hoor ik het niet en op andere
plaatsen ook nooit. Ik merk dat ik er steeds meer moeite mee krijg de geluiden te negeren, het geeft constant een
drukgevoel in mijn oren en hoofd en ik kom vaak moeilijk jn slaap.
Huissen, 02‐05‐2018, Man, 25‐34. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie Slaapproblemen
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Het geluid lijkt te variëren in sterkte, de ene avond/nacht ervaar ik er meer hinder van dan de andere. Ook lijkt het geluid
lichtelijk te pulseren. Oordoppen houden het geluid niet tegen.
Amsterdam, 02‐05‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Trillingen Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van
trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Noordwijk, 02‐05‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress
Voordat station geplaatst werd al angst voor geluidsoverlast bij gemeente aangegeven. Werd weggehoond. Rechtszaak
met buren gestart om sta on ergens anders te laten plaatsen, zaak verloren. Toen sta on geplaatst werd eerst half jaar
last van continu werkzaamheden eraan en draaiende soort aggregaat, maar dat was tijdelijk. Daarna viel het mij eigenlijk
mee. Ongeveer een jaar ofzo. Nu sinds half jaar brommend geluid (alsof er vrachtwagen stationair staat te draaien).
Vorige week om 4 uur s nachts uit bed gegaan, geluid kwam uit verdeelkast. Ik heb firma gebeld, er zou iemand komen
meten. Nog niet gezien. Durf geen contact met gemeente op te nemen, sta al te boek als zeikerd ( door rechtszaak). Ik voel
mij nu een chagrijnige zombie. Totaal uitgeput door slaaptekort.
Zwolle, 02‐05‐2018, Man, 25‐34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts;
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
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April 2018 ‐ 83 meldingen
Zoetermeer, 29‐04‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam
Het onderzoek vond plaats door de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Het sterke vermoeden bestaat dat de overlast
wordt veroorzaakt door Laagfrequent geluid. Mijn man heeft aanzienlijk minder last dan ik. Helaas kan de ODH ‐naar ze
zeggen‐geen laagfrequent geluid meten.
Ik ben door een audicien doorverwezen naar een audioloog (Kentalis Den Haag). Ik ben daar nog niet geweest dus heb ik
nog geen resultaat van deze doorverwijzing. Ik moest van Kentalis eerst een doorverwijzing hebben van de huisarts. Die
heb ik nu dus ga nu zo spoedig mogelijk een afspraak maken met Kentalis. Een afschri van het rapport ODH kon ik i.v.m.
omvang niet meesturen. Indien gewenst kan ik dat separaat per email doen.
Doetinchem, 29‐04‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Het begon jaren geleden, eerst was het veel zachter, nu hoor ik het altijd en overal. Om te kunnen slapen zet ik muziek op
of kijk een film zodat ik tijdens het luisteren of kijken in slaap val. De nachten zijn vaak erg kort. Het geluid zelf is meer als
een resonatie die zich manifesteer tals geluid in mijn hoofd, alleen aan mijn rechter kant, zeer indringend en niet als
normaal ander geluid uit te sluiten. Het vreemde is dat het soms 's avonds kort uit is, een half uurtje tot een uur, en soms
in het weekend. De stilte is een verademing. Ik besef dan ineens hoe het leven dan kan zijn. Ik dacht eerst dat ik gek aan
het worden was, maar als ik de verhalen hier lees is er niets mis met mij, er is iets gaande in de wereld.
Nijmegen, 27‐04‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon
De lage bromtoom komt van buitenaf en hoor ik alleen via het linkeroor (eenvoudig te testen). Heb er last van sinds jan.
2012. Ik hoor het vooral 's nachts als het rustig is. Ik hoor het in Nederland, Belgie, Frankrijk, Duitsland, Engeland of
Ierland, op verschillende adressen, het maakt niet veel uit. Ik hoor het volledig niet als ik in Afrika ben (sinds die tijd in 3
landen geweest), ook niet in stedelijk gebied.
Leidschendam, 26‐04‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon
Trillingen
Slaapproblemen
Druk op de borst Gevoel van trillingen in lichaam
Huisvestingsproblemen
Heb zelf me ngen verricht op verschillende jden. De overlast begint rond 22:00‐02:00 en houdt aan tot ca. 07:00. Het
lijkt er op alsof iemand een apparaat aanzet dat trillingen veroorzaakt die voornamelijk fysiek maar ook auditief
waarneembaar zijn. Dit drukt bij jd en wijle zwaar op de nachtrust. De woningbouwvereniging hee een
opnameapparaat geplaatst zonder resultaat, vrij logisch bij deze frequen es. Ik heb zelf me ngen verricht met een
TASCAM‐D40 en Audacity en kom op pieken in het gebied van 49 tot 188Hz maar als leek kan je daar weinig zinnigs van
brouwen. De mechanische ventilatie geeft een hoge uitslag in het bereik 64Hz(‐44dB) tot 242Hz(‐45dB) in de kast waar
de ketel + fan geplaatst zijn. Aangezien deze overdag ook draait en ik daarvan geen last heb moet er een andere bron zijn.
Ben verder nog bezig met de GGD/woningbouw/huisarts.
Veldhoven, 25‐04‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Hoofdpijn

Slaapproblemen

TILBURG, 25‐04‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie
Huisvestingsproblemen
Aanvankelijk gedacht dat het kwam door toenemen van de verkeersintensieteit, maar ‘s‐nacht gaat het gewoon (met
tussen poosjes) door.
Zevenaar, 21‐04‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Huisvestingsproblemen
Sinds vorig jaar zomer hoor ik met name in huis, dag en nacht, maar met name 's nachts het ergst een hinderlijke brom.
Soms is het buiten ook te horen. Sinds vorig jaar zomer heeft onze achterbuurman een koi vijver actief met pomp. Ik
verdenk de pomp van de overlast. De man zou de pomp isoleren. Na herhaalde verzoeken onzerzijds bleef isolatie uit.
Vorig jaar is een medewerker van de gemeente er geweest. Die man gaf aan overspannen te zijn en met pensioen te gaan.
Hij is er wel geweest, maar helaas heb ik geen terugkoppeling van hem ontvangen. Collega's weten er niets van. De laatste
10 maanden kan ik nauwelijks in slaap komen door de brom. Ik ben ontze end moe door de slechte nachtrust. De kamer
waar ik al jd sliep kan ik niet meer gebruiken. Daar hoor ik ook het directe gedreun van de pomp. Twee jaar geleden heb
ik ook al eens melding gedaan van een brommend geluid. Dat was na ongeveer een half jaar helemaal verdwenen.
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Eindhoven, 21‐04‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen Hoofdpijn
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress

Trillingen Irritatie

Kampen, 19‐04‐2018, Man, 25‐34. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor
Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Zoemend geluid/brontoon. Vooral in de avond en nacht hoorbaar wanneer je gaat slapen. Erg vervelend als je er op gaat
letten. Vooral binnen hoorbaar. Niet altijd aanwezig soms 1 a 2 avonden niet, dan weer wel. Nu een paar oorzaken die ik
onderzoek. Airco’s in de wijk, Bouwwerkzaamheden en ventilatoren (mogelijk bij boeren in de buurt). Dit in combinatie
met windrichting weer. Voor zover bekend nog geen andere meldingen vanuit deze wijk.
Oosterhout gld, 17‐04‐2018, , 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de
borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Loosbroek, 17‐04‐2018, Man, 25‐34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in lichaam
Hapert, 16‐04‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Stress
sinds enige jaren last van vervelende bromtonen die waarneembaar zijn in huis , buitenshuis en in het dorp. de bromtonen
zijn minder geweest, echter de laatste maanden is het erg toegenomen. Ook in bed waarneembaar waardoor inslapen
moeilijk is. Ik ben op onderzoek uitgegaan ; mogelijk van de waterzuivering die een paar maanden geleden opnieuw is
ingericht, ( nieuwe zwaardere pompen ? ) deze waterzuivering ligt op 1,4 km van ons vandaan. Ik ga melding maken bij
de gemeente Bladel. Erg moeilijk om dit geluid buiten te sluiten, zeker omdat ik al 11 jaar tinnitus heb. de overlast maakt
me erg onrustig .
Brouwershaven, 15‐04‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Druk op oren
Huisvestingsproblemen
CASTRICUM, 15‐04‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen
Ik heb aan de buren gevraagd, aan beide kanten van ons huis, of zij ook een bromtoon ervaren. Zij ervaren het niet. Het
geluid is net alsof het een centrifuge van een wasmachine betreft. Tegenwoordig hoor ik niet alleen 's avonds‐ en 's nachts
de bromtoon, maar ook overdag. Buiten hoor ik de toon niet. Door deze zeer aanwezige toon, kan ik moeilijk in slaap
komen en veelal word ik badend in het zweet wakker.
Breda, 14‐04‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen Stress
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Haarlem, 14‐04‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Slaapproblemen

Irritatie

Sittard, 13‐04‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Aanzienlijk, ; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor
Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren
Vindt plaatst tussen 23.00 em 05.30 uur. Lijkt van onder de grond te komen.
Ruinerwold, 13‐04‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van
trillingen in lichaam Arbeidsongeschiktheid
Sinds een week wonend in dorp Ruinerwold bij Meppel in de buurt. Net als in Zutphen dag en nacht aanzienlijke hinder van
aanhoudende, regelmatig doordringende, geluiden en trillingen in het lichaam. We zijn niet zomaar ergens gaan wonen,
zijn her en der in Nederland gaan ervaren, rekening houdend met de Gasrotonde, windmolens, industrieën etc. Nergens
vonden we stilte helaas. Mijn hoop is gevestigd op verbetering van de snelweg bij Meppel (zie rapport RIVM over
verdubbeling van Lfg door Zoab en geluidschermen) en vermindering van stralingsbelasting (slechts 1 zendmast hier in het
dorp) waardoor mogelijk mogelijk op termijn weer een lichamelijk sterkere buffer tussen binnen/buiten? Ik weet 't
allemaal niet maar hoop erop, zet erop in. Gelukkig kan ik naar buiten...de lente en de zomer voor de boeg.
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Wageningen, 12‐04‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in
lichaam Stress
Ik ben nu nog bezig met navraag bij buren, om te achterhalen of er meer mensen in de buurt zijn die het horen.
Vooralsnog lijk ik de enige. Misschien kunnen buren ook helpen achterhalen waar het geluid vandaan komt.
Tilburg, 11‐04‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Veel, Overdag; Bromtoon
Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst
Stress
Ik ben hoogsensitief en hoor altijd dingen die anderen niet horen, maar dat zijn vooral hoge tonen. Nu hoor ik sinds enkele
maanden een bromtoon, alsof er een straat verderop een aggregaat aan staat. Maar dat is dus niet. Ik dacht even dat het
de wasmachine van de buren was, maar ook niet. Vandaag viel het me toevallig op dat het exact om 8:00 begon en om
18:00 stopte, dus dat lijkt meer op werkzaamheden van overheid of bedrijf.
Het is niet zo dat ik het geluid continu bewust waarneem, maar ik merk wel aan mijn lijf en gemoed dat er iets niet in orde
is en voel een soort knoop op mijn borst. Het moment dat het geluid stopt valt er merkbaar een last van me af en merk ik
pas echt hoeveel stress dat geluid echt bij me veroorzaakte.
Arnhem, 11‐04‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor
Druk op oren
heijen, 11‐04‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen
Stress
Vooral bij windstilte is er een brom die gaat dag en nacht door echter lijkt het soms uitgeschakeld te zijn..dagen lang..
jaren geleden 2012 is er een me ng gedaan door 2 mensen die van uit maastricht kwamen (prov. limburg). Probeer er
maar niet bij stil te staan, maar ben overtuigt dat het aan de constructie van mijn huis ligt waarin dan een bepaalde
frequentie resoneert.. (Ben electronicus.. bouwde zelf ooit functiegenerator ( = toongenerator met meerdere
sinus/blokgolf/zaagtand signalen) en ben werkzaam geweest in audio‐apparatuur. Zit met beschadigde nekwervels en
OOK TINNITUS... volledig in de wao. heb nog div. andere problemen en wil alleen rust..
Landgraaf, 10‐04‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van
trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
Slaap te weinig‐loop regelmatig midden in de nacht te zoeken waar het vandaan kan komen‐heb met iemand van de
gemeente s'nachts alle plekken aangewezen waar het mogelijk vandaan kon komen‐is zeer begaan met mijn klachten en
hee thuis bij ons div keren gemeten en kwam tot de conclusie dat er 20hz bromtoon is met een sterkte van 36 tot 50 db.
Wil zelf op straat op diverse plaatsen gaan meten als het windstil is ! Er staat op de oude Landgraaf een huizenblok waar
drie grote ventilatoren op het dak staan. Die ik vanaf onze woning circa 100‐150 meter afstand dan hard hoor blazen.
Help me ik wordt er knettergek van ! Wil trachten een proces te gaan voeren tegen de gemeente zodat wij een camper
kunnen kopen en vluchten.
Boxmeer, 08‐04‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op
oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Sinds een week voor kerst 2017 is er bij ons een gebrom te horen dat eerst leek op muziek in de verte waarbij je alleen de
bass nog hoorde. De laatste weken, het is nu april 2018, is het steeds erger geworden en is het geluid bijna niet te doen. Ik
krijg druk op de oren en zet dan ook geregeld de afzuigkap aan om het vreselijke geluid te overstemmen. Af en toe zwakt
het af, maar merendeels heeft een sterke bromtoon de overhand. In het weekend is het stukken minder. Ik vermoed dat
het van een bedrijf niet ver hier vandaan komt en zeker van een zware machine. Twee keer bij de gemeente een melding
gedaan, maar het onderzoek sluiten ze al snel af terwijl ze nog niet eens wat gedaan hebben!
Breda, 08‐04‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Stress

Irritatie

Pijnacker, 08‐04‐2018, Man, 65‐74. Overlast: , ;
Pijnacker, 08‐04‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid
Druk op oren Hartkloppingen Stress Baanverlies Relatie/gezinsproblemen
Opmeer, 07‐04‐2018, Vrouw, 18‐24. Overlast: Matig, 's Nachts;
Irritatie Slaapproblemen Hoofdpijn
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aalst, 07‐04‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts;
Irritatie

Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor

Best, 07‐04‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen
In Best vanaf medio 2013 periodiek overdag en/of 's nachts een indringende bromtoon met een wisselende intensiteit.
Waargenomen in diverse woningen en loca es in de gemeente Best. Is ook geconstateerd door een medewerker van de
gemeente Best d.d. 7 jan. '14. Volgens de gemeente '' ligt de oorzaak van de bromtoon niet bij een bron die in eigendom is
van de gemeente''. (citaat gem.) De gemeente doet geen verder onderzoek en verwijst naar de VVE en de hoofdschakelaar
van het gebouw. Recentelijk is om 05.00 uur op zaterdag 5 januari 2018 is door het VVE bestuur de stroom van alle
algemene ruimten en zaken uitgeschakeld alsmede daarna de 3 fases van de hoofdzekeringen. Nadat alle ven latoren en
dergelijke tot rust waren gekomen, bleek de bromtoon nog steeds aanwezig. Door een ar kel van Omroep Brabant zijn er
zeer veel reac es gekomen met dezelfde klachten. Het wordt jd dat de poli ek op landelijk en provinciaal niveau zijn
verantwoording eindelijk neemt!
Aerdenhout, 07‐04‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Veel, 's Nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Stress
Relatie/gezinsproblemen
Ik hoor sinds een half jaar dit lage geluid met name als ik in bed lig. Maar ook als ik in huis ben en het is verder s l in huis.
Ik voel ‘s nachts als ik wakker word ook de pijn op mijn oren.
Sint Willebrord, 07‐04‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend
geluid
Slaapproblemen
Druk op oren Stress
Oudheusden, 07‐04‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Een bromgeluid. Ben een aantal keren in de nacht buiten gaan lopen en hoor het daar ook, maar kan het niet traceren.
Soms is het iets minder, maar ik word regelmatig rond een uur of 2 wakker en dan bromt het veel harder. Bij rondvraag in
de buurt ben ik blijkbaar de enige die het hoort. Een collega van mij in Drunen ervaart dezelfde bromtoon.
Raamsdonk, 07‐04‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen

Irritatie

Helmond, 06‐04‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Matig, 's Nachts; Gonzend geluid Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor
Slaapproblemen
Boxtel, 06‐04‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Trillingen
Irritatie Slaapproblemen
Gevoel van trillingen in lichaam
Dacht net als zovelen dat het aan mij lag. Fijn?! dat het niet zo is. Daarom er ook nooit iets mee gedaan.
Uden, 06‐04‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam
Stress
Ook hoor ik een wasmachine of droger draaien en dat hoor ik meestal elke dag overdag als in de nacht. De nacht is het
geluid harder. Verder krijg ik trillingen en stroom door mijn lijf heen...ik kan er niet van slapen. Oordoppen helpen niet....
Best, 06‐04‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Zoemend geluid Irritatie Slaapproblemen
Vermoeidheid Hoofdpijn
Rond 23:30 uur start een zoemend geluid. Dit geluid dringt ook door zodra ik het raam dicht doe. Het lijkt een soort van
alarm wat af gaat, of een vrachtwagen die piept als hij achteruit rijdt. Dit geluid houdt uren aan, waardoor wij veel moeite
hebben met in slaap vallen en in slaap blijven.
Standdaarbuiten, 06‐04‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Stress
Vooral s'avonds is het geluid goed te horen, tijdens het uitlaten van de hond horen ook de andere gezinsleden het, maar ik
hoor het ook op de bovenverdieping en onze slaapkamer, het geluid lijkt te resoneren in mijn kussen waardoor ik lang
wakker lig. wat weer zijn weerslag heeft in mijn dagelijks zijn.
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Tilburg, 06‐04‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Gonzend geluid
Irritatie Slaapproblemen
Hoofdpijn
Ik hoor het alleen s'nachts als het stil is zonder geluid van tv of muziek want die staat altijd aan.. En ik vermoed zelf dat
het van de energiemolens ligt
Tilburg, 06‐04‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie
Stress
Gemeente heeft als antwoord op mijn melding gevraagd of de buren er ook last van hebben. Dat heb ik niet nagevraagd.
Daarna niets meer van gemeente vernomen.
Tilburg, 06‐04‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor
Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Stress
Ik heb een paar jaar geleden voor het eerst het laagfrequent geluid gehoord. Het is niet iedere nacht maar ik dacht de
relatie te leggen met het boren van de blauweader onder Tilburg . Nu is die klaar en hoor nog wel eens het geluid. Op het
moment dat ik mijn handen over mijn oren leg is het weg. Dat gaf voor mij de bevestiging dat het niet tussen de oren zat.
Het geluid beschrijf ik als dat het vanuit de grond naar de muren gaat. Het geluid komt brommend als een helm over mijn
hoofd en ik wordt dan ook knettergek van. Om in slaap te komen moet overstemmend geluid aanzetten zoals bv de tv. 1
van mijn kinderen hoort het ook maar de andere gezinsleden niet. Ik woon in het centrum van Tilburg dus als het de
windmolens zijn vind ik wel vreemd.
Uden, 06‐04‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Druk op oren
Sinds begin dit jaar zijn ze gestart met huizenbouw achter onze woning. Hier is echter niks te bekennen wat op de
bromtoon zou kunnen wijzen. Ook hebben we sinds begin 2018 een nieuwe Nefit ketel. We hebben de
verwarmingsmonteur wel laten luisteren, maar hij hoort het geluid niet zo erg als ik. We hebben de ketel al meermalen
uitgezet, maar de bromtoon gaat gewoon door. Ook hebben we in huis een ventilatiesysteem, maar ook dat heeft geen
enkel eﬀect als we die uitze en. De bromtoon is 24/7 en ik wordt er kne ergek van!! Sinds we hier wonen hoor ik de
bromtoon al, maar alleen in de slaapkamer. Nu zit ie door het hele huis!
Tilburg, 06‐04‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Hartkloppingen Stress
Huisvestingsproblemen
Ik heb een herseninfarct gehad 3 jaar geleden, en hoor sindsdien extra goed. Ik zou willen dat ik doof was geworden, want
ook in de slaapkamer hoor ik alle gesprekken van beneden! We wonen 9 hoog in een appartementengebouw. sinds 3 jaar
draag ik overdag zowel als in de nacht oordoppen! Ik wist niet dat deze site bestond.
sint anthonis, 06‐04‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Benauwdheid
Stress
Relatie/gezinsproblemen
het geluid,zit ergens in mijn buurt. Daarom veel weg om het maar niet te horen.
Woudrichem, 06‐04‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid Irritatie
Slaapproblemen Hoofdpijn
Zowel mijn vrouw als ik hebben hetzelfde probleem en met name heel sterk in ons appartement op de 3e verdieping.
Reeds geprobeerd alle elektronica , zoals o.a. wifi , uit te schakelen, maar geen resultaat. Weet u een mogelijkheid om een
meting te doen ?
Den Bosch, 06‐04‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Stress Relatie/gezinsproblemen

Slaapproblemen

Someren, 06‐04‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Hoor sinds 2005 een onafgebroken gonzend geluid/lage trilling, overal en altijd maar op sommige plaatsen wel wat meer.
In huis is het ook erger dan buitenshuis. De enige plek waar ik niks hoorde was in Duitsland in een oude bunker, ver onder
de grond.
Zelf heb ik het idee dat het aan de zendmast(en) ligt. Heb de klacht gemeld bij de gemeente, zijn des jds langs geweest
maar omdat ze zelf niks hoorde is het daarbij gebleven. Heb hier heel veel last van gehad en dacht gek te worden en wilde
zoveel mogelijk uit huis. Tegenwoordig probeer ik het te accepteren maar valt niet mee
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Son, 06‐04‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen
Met mijn gehoor was niets mis en volgens de huisarts moest ik het maar even aankijken. Maar inmiddels hoort mijn man
het ook. Ik zelf hoor het sinds de bouw van het verzorgingshuis centrum hier een eindje verderop in de straat.
Veldhoven, 06‐04‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Geluid dat lijkt
op dreunende dieselmotor
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Kruisland, 06‐04‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Stress
Sinds plaatsen Windmolens hebben een aantal buren en ikzelf last van het laagfrequente geluid. Je hoort binnen het
gedreun/ gebrom. Onderzoek erkent het geluid maar wettelijk is het niet erkend. Dus wordt er ook geen actie ondernomen.
Tilburg, 06‐04‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Slaapproblemen

Zoemend geluid

Irritatie

Geertruidenberg, 06‐04‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
op dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen
Stress

Geluid dat lijkt

Roosendaal, 06‐04‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid
Irritatie Slaapproblemen
Sinds een aantal maanden is er in Roosendaal een brommend/gonzend geluid waar te nemen. Het is niet contstant, maar
iedere 15 minuten ongeveer lijkt het alsof er ergens iets wordt opgestart, opbouwt en dan weer afneemt. Dit gaat de hele
dag door, maar lijkt vooral 's avonds en 's nachts erger te worden wanneer het verkeer buiten afneemt. Niemand weet
waar dit geluid vandaan komt, maar het zorgt bij mij, mijn ouders en broertje voor enorm voor irritatie.
Heeswijk‐Dinther, 06‐04‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
leeuwarden, 05‐04‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag; Bromtoon
Trillingen
Druk op de
borst Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam
De oorzaak is wel wat aan te doen, je mag niet zo hard geluid maken met boxen in een auto,je hoort ze al van een
honderd meter aankomen (dit betre van die extreme grote luitspreker boxen) . Mijn klachten komen niet van het volume
van het hoge tonengeluid,maar van de lage tonen. Druk op de borst, trillingen en als het te lang duurt hartritmestoringen.
Hendrik ido Ambacht, 05‐04‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt
op dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Someren, 05‐04‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam
Stress
Ik heb last van de mechanische ventilatie systemen in de buurt. Die van mij staat uit, maar ik hoor die van de buren in huis
en als hij in stand 3 staat ook buiten. Ik slaap er heel slecht door. Als het koud is maken de mechanische ven la esystemen
een nog doordringender geluid. Dat is het vervelend want dan is het ook te koud om in de auto te slapen.
Hoorn, 05‐04‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Stress
Relatie/gezinsproblemen
Het geluid is voornamelijk 's avonds en 's nachts hoorbaar en hinderlijk. Soms in meerdere, soms in mindere mate. Door
buren en gasten die de afgelopen jaren bij ons verbleven werd/wordt het gebrom ook gehoord. Op verschillende
manieren heb ik geprobeerd de bron te achterhalen , maar dit is mij niet gelukt. Vanuit de media heb ik onlangs begrepen
dat op meerdere plaatsen in de regio overlast wordt ervaren. Er zijn echter weinig officiële meldingen gedaan omdat niet
bekend was dat deze niet bij de gemeente, maar bij het RUD moesten worden gedaan.
Dordrecht, 05‐04‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Ik ben in 2002 verhuisd naar de wijk Sterrenburg III in Dordrecht. Sinds dat moment heb ik van de bromtoon hinder.
Voorheen woonde ik in Zoetermeer sinds 1975 waar ik hier nooit hinder van heb gehad. Mijn man hoort dit geluid niet.
Soms is het behoorlijk hard en het lijkt wel of het op een schakelklok zit. Vooral in de nacht, het gaat dan echt om de
minuut aan en uit.
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Wekerom, 05‐04‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van
trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Kippenschuren in de omgeving hebben een ventilatiesysteem dat bromtoon veroorzaakt. Laagfrequent 100‐220 Hrz
gemeten 35 decibel. Bromtoon houdt me uit de slaap en maakt me wakker als twee ven la esystemen een fluctuerende
Hrz en bromtoon veroorzaken. Gemeld bij de Gemeente en omdat het een toelaatbaar aantal decibelnorm was is de klacht
naar de prullenbak verwezen.
Vlaardingen, 05‐04‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Veel, ; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend geluid Trillingen
Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
De kno arts zei dat het door mijn zwangerschap kwam terwijl ik daarvoor ook al had aangegeven aan de huisarts dat ik
last had dus voelde me niet echt serieus genomen. En nu wouden ze verder testen maar ik kan het niet betalen vandaar
dat nu even niet verder kan met de ondezoek maar ik weet zelf 110% zeker dat het tinnitus is. Ik hoor dag en nacht gepiep
zelfs als er herrie is, als mijn zoontjes huilen word het erger en krijg ik ook echt steken en soms uit het niets hoor ik
keiharde piep alsof er een alarm afgaat met hele erge gezoem erbij en nog wel veel meer klachten... het is gewoon
verschrikkelijk en niet te doen eigenlijk maar ja, je moet door hoe rot het is, maar het ergste is dat je soort van niet serieus
genomen wordt en dat je bijna moet smeken om er naar te laten kijken.
Hoogmade, 05‐04‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Druk op oren
Ik hoor al jaren laag frequent geluid. In dit huis, maar ook in mijn vorige woning, maar soms ook als ik met vakantie ben.
Ik heb het idee dat het in de winter vaker voorkomt. Nu vrijwel iedere dag. Soms dendert het geluid door je woning heen
en voel je het echt. Soms is het eeen beetje gezoem. Ik ben de enige in ons gezin die het hoort. Het geeft druk op m’n oren
en een onbehaaglijk gevoel. Ik heb geen idee wat de oorzaak kan zijn.
Leidschendam, 05‐04‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Hartkloppingen
Eindhoven, 05‐04‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
dieselmotor
Slaapproblemen
Huisvestingsproblemen

Irritatie

Geluid dat lijkt op dreunende

Eindhoven, 05‐04‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress
Al enkele keren bij huisarts geweest hiervoor. Volgens hem waarschijnlijk spanning. Moet volgens hem vanzelf overgaan.
Begon aan mezelf te twijfelen, totdat ik vanmorgen jullie stukje las op omroep brabant. Wat een herkenning , het was of ik
over mezelf las exact het zelfde geluid wat ik al enkele maanden dag en nacht hoor en niemand anders in mijn omgeving.
Eindhoven, 05‐04‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Sinds enkele maanden hoor ik zowel thuis als op mijn werk (beiden in Eindhoven) en ook buiten een lage bromtoon. De ene
dag wel, de andere dag niet en op onregelmatige momenten, zowel 's nachts als overdag. Het duurt telkens enkele uren
aaneen. Heb ook wel eens last van suizen, door stress, maar dit voelt/klinkt echt alsof het niet in mijn eigen hoofd/lijf zit,
maar van buiten komt. Twijfel daarover maakt het moeilijk om stappen te ondernemen.
Wouw, 05‐04‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Vermoeidheid
Ik heb het tot nu toe alleen bewust gehoord als ik op bed lig. Het is niet elke nacht. De laatste keer was het 2 of 3 april
2018 om 23:00 'savonds. Daarvoor ben ik 's ochtends een paar keer wakker geworden dat ik het hoorde. Rond 4:00u of
5:00u. Nu wordt er vlak bij mij een nieuwe wijk gebouwd. Dus misschien dat daar een of andere pomp staat te draaien?
Gemert, 05‐04‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen
Hartkloppingen Stress

Geluid dat lijkt op

Groningen, 05‐04‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Stress
Huisvestingsproblemen
Woon sinds paar maanden in Groningen, De Hoogte, waar ik al van begin aan een soms pulserende, soms continue heel
lage bromtoon kan horen. Onze elektra en directe buren ondertussen als bron uitgesloten. Sinds 5 dagen ca hoor ik hem
ook continue ook snachts, wat me erg strest. Ik had al contact met de milieudienst van de gemeente, die beloofden erop
terug te komen. Ik vermoed warmtepompen of ventilatoren, eventueel ook wegenbouw of gaswinning.
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Haps, 05‐04‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress
Het probleem is ontstaan sinds een paar weken/maanden. Sinds deze jd is ook hier in de omgeving een nieuwe randweg
en ook in de omgeving een héél grote fabriek die binnenkort operationeel wordt (Danone te Haps). Weet niet of dit er mee
te maken heeft, maar het zou kunnen.
Lent, 04‐04‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Trillingen
Irritatie
Druk op oren Stress
axel, 04‐04‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op
de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Slechte rela e met de buurman. Hij gebruikt volgens mij een laagfrequen e module waar mee hij allerhande storende
geluiden opwekt. Ook horen we gebrom en trillen de muren.
Af en toe hoor ik er hem aan prullen en aan en uit schakelen. Weet zeker dat het van daar komt maar de poli e geloo
ons niet om dat zij het niet horen en niet vinden. Ik ben hardhorig en dit komt alle dagen aan als een klap op het hoofd.
Wij zijn ten einde raad en willen dit laten meten en uitzoeken. Momenteel hebben wij eigenlijk geen leven meer en door de
dagelijkse confronta e lijd onze rela e er onder.
Nuenen, 04‐04‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Ik hoop dat hier onderhand iets mee gedaan gaat worden. Moet in de slaapkamer steeds alle ramen en rolluiken sluiten
om het een beetje aanvaardbaar te maken. Lijkt wel of er een afzuig installatie op het dak staat.
Bergen op Zoom, 04‐04‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress
Sinds lange tijd (geen idee hoe lang maar minstens een jaar) horen wij in de nacht een zoemende, brommende gonzende
toon. Soms lijkt het op een helikopter die ver weg rondvliegt, maar toen het ons opviel dat het eigenlijk elke nacht de hele
nacht was bese en we dat dat het niet kon zijn. We hebben tot op heden geen idee wat het kan zijn, maar zeker als we
met de ramen open slapen of toch al moeite hebben met in slaap vallen is het echt een irritant geluid wat we niet meer
'niet' kunnen horen. We wonen in een flat op zes hoog, dus geluid kan ver dragen... We hopen dat het nog een keer
ophoudt.
Eindhoven, 04‐04‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon
In de wijk Meerhoven zijn de huizen aangesloten op de warmwatercentrales van de stadsverwarming. Vooral in de koude
wintermaanden lijken deze een zwaarder bromgeluid te veroorzaken. Het geluid levert mij geen direct ongemak, maar ik
kan me voorstellen dat andere mensen hier wel last van hebben.
Best, 04‐04‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Oudewater, 04‐04‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst
Stress
Een jaar geleden zochten we de rust op, en gingen we hier wonen. Helaas is die rust relatief. Al sinds het begin is er
regelmatig een bromtoon (pulserend, alsof er een motor op heel alag toerental loopt) aanwezig die mijn nachtrust
verstoord). Gelukkig is het niet al jd even erg, en soms valt het zelfs niet eens echt op. Ik heb hier verder geen klachten
over ingediend of iets dergelijks, omdat ik eigenlijk eerst wilde weten waar het vandaan komt en omdat ik verwacht dat
het toch niet serieus zal worden genomen. Heb resoluut alle stroom in huis uitgeschakeld, om een bron binnenshuis uit te
sluiten. Gas dicht gedraaid, water dicht gedraait. Helaas, de brom was er nog. 's Nachts over straat fietsen, lopen, maar
buiten is het veel minder goed te horen doordat andere geluiden het maskeren. Ik kan slecht slapen, en ben vaak erg moe.
Ik denk er aan het huis weer te koop te zetten, en weer terug te gaan naar de stad, waar ik er geen last van had.
Oordoppen helpen niet helaas.
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Van Ewijcksluis, 02‐04‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen
Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Ik woon hier nog maar een paar jaar, Toen ik in de stad woonde hoorde ik het ook... ik hoopte dat het hier niet zo zou zijn,
maar het is hier minstens zo erg!! Toen ik hier de 1e nacht sliep met nog nauwelijks iets in huis, hoorde ik het alweer, het
is echt van buiten!
Ben al blij dat ik deze site heb gevonden en dat het echt bestaat... het zou me helpen als ik weet waarvan het geluid is... ik
hoor liever storm en regen, dan weet ik wat het is en valt de brom ietsje weg...
castricum, 02‐04‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen
in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
ik heb problemen met alle mensen die mij lief zijn, daar zij niet begrijpen wat ik doormaak aan diepe ellende. Het is
eigenlijk een onleefbare situatie geworden sinds mijn nieuwe buurman er bij is gekomen met zijn geluiden. Voorheen had
ik 2 à 3 dagen per week last van de verschijnselen, zodat ik tussentijds een beetje kon bijkomen. Nu heb ik alle dagen en
nachten last. Deze nieuwe situatie duurt nu al twee jaar. Er is ook een nieuw verschijnsel bijgekomen: een enorm geloei in
mijn hoofd. Soms aanzwellend tot gekworden aan toe. Dus geen pijn, maar geloei. Dit verschijnsel heb ik sinds die
buurman erbij is gekomen.
Hilversum, 02‐04‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Vermoeidheid
Ik hoor het geluid alleen in mijn linker oor. Tot nu toe kan ik alleen slapen met een wassen bolletje in mijn linker oor dat ik
de hele nacht aandruk anders wordt ik weer wakker. Een paar keer per jaar hoor ik de bromtoon niet. dit duurt ongeveer
een halve nacht en dan is hij weer terug. Ik heb ook tinnitus dus ik weet zeker dat deze bromtoon van buiten komt. Geen
arts die dit nog serieus heeft genomen. Als ik in een andere plaats slaap in Nederland hoor ik de bromtoon ook maar soms
minder hard. Ik denk dat de windrichting ook bepalend is hoeveel last ik ervan heb.
Amersfoort, 01‐04‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van
trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Uitgeesr, 01‐04‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid
Vooral s’nachts in het weekend lijkt het of de gas gepompt wordt en vooral in de wintermaanden
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March 2018 ‐ 49 meldingen
Waddinxveen, 31‐03‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hoofdpijn
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
LFg wordt steeds erger, ziek‐ en gekmakend. Ben er dag en nacht mee bezig en weet niet meer wat te doen. Advies is o.a.
om een cursus te doen bij de GGMD, omgaan met nnitus, of iets zoals yoga of mindfulness om te ontspannen. Moet nu
een verklaring van de huisarts overleggen aan de woningbouwvereniging. Die wil dan intern bespreken of ik in
aanmerking kom voor een andere woning.
Rockanje, 31‐03‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Den Bosch, 31‐03‐2018, Man, 25‐34. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in
lichaam Stress Baanverlies Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Sinds ik in een appartement woon heb ik al last van laagfrequentgeluid mijn bovenbuurman. Hij heeft een subwoofer op
zijn PC en TV aangesloten. Hij is een gamer vooral in de nacht hoor ik bas geluiden / trillingen. Ik heb hierdoor ook
oorsuizen gekregen. (Dreun blijf ik overal in mijn oor horen). Sindsdien is de ellende begonnen. Alsof het niet erg genoeg
was kwam er tegenover mij iemand wonen (woon aan de voorkant) met een nog hardere muziek installatie, eentje van
fes valkwaliteit. De muren trillen de deuren trillen, alles trilt. De poli e kan niks doen, wanneer de poli e komt aanrijden
zetten ze hem snel uit Maar goed, ik ben dus verhuisd naar een ander appartement in de hoop dat er boven mij iemand
woonde zonder subwoofer. Maar helaas de eerste nacht voelde ik alweer de trillingen in mijn onderbuik. Waarschijnlijk
heeft hij een 5.1 setje waarvan de bas naar onder gaat. Helaas is hij ook nog eens chauffeur en werkt dus onregelmatig
waardoor hij in de nacht bijna altijd wakker is.
amersfoort, 30‐03‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen
Druk op oren
s Avonds en 's nachts is het vaker. Er zijn perioden op de dag dat er geen overlast is.
Veenendaal, 30‐03‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid
Irritatie
Slaapproblemen Hoofdpijn Druk op oren Stress
Huisvestingsproblemen
Ik ben in 2012 in mijn huis komen wonen en heb sindsdien heel veel last van een gonzen geluid met name 's nachts en op
z'n ergst in mijn slaap kamer. Maar hoor het ook wel eens buiten of in de entree van mijn apartementen gebouw ..in de
auto .En het vervelende is dat ik buiten dat geluid al last heb van mijn oren en dat ik daar door het geluid dus vele malen
meer last van krijg, wat inhoud dat ik de hele nacht een verschrikkelijk piep in mijn oren heb. En zou daar dolgraag een
oplossing voor willen vinden omdat het woonplezier in mijn huis er behoorlijk door verziekt word. Vooral het naar bed
gaan is voor mij niet pre g. Ik zou wel eens in alle rust willen slapen zonder dat rotgeluid en de reac e daarop van mijn
oren . Ik hoop dus ook echt dat er een oplossing komt heb er namelijk dikwijls aan gedacht om maar in de auto te gaan
slapen. Alleen maar om van dat gedoe af te zijn.
Utrecht, 28‐03‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren
Het is wisselend en de laatste dagen wel erg aanwezig en continu. Vandaar dat ik nu op deze site terecht kwam en eerst
maar eens hier melding maak. Het klinkt een beetje als de geluidjes die je soms hoort in een centrale
verwarmingsradiator, maar dan langer aangehouden en intenser. Zodra ik mijn hoofd uit de achterdeur steek is het stil,
het gezoem is echt alleen in huis. Ik herken ook wat mensen op een andere site schreven, dat je er in de loop van de nacht
wakker van wordt en dan een poos niet kan slapen en maar naar de zoem/brom/ruistoon ligt te luisteren. Het is ongeveer
begonnen in de tijd dat ik zonnepanelen op mijn dak liet leggen, maar die zijn niet de hele nacht in het donker actief dus
daar zou het niet aan kunnen liggen lijkt me.
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Swalmen, 28‐03‐2018, Vrouw, 85 of ouder. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend
geluid Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de
borst Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Er is al sprake van geluidsoverlast van de cv ketel cq verwarmingspomp sinds wij het appartement huren. De vorige
bewoonster was stokdoof en kon de geluidsoverlast dus niet ervaren. Woongoed 2‐Duizend heeft in het verleden wel iets
met het verlagen van de verwarmingspomp uitgevoerd hetgeen wel iets heeft geholpen in het verleden. Echter als ze de
verwarmingspomp omlaag zetten krijgen de bovenste huurders het koud! Wij hebben het appartement die precies boven
de cv ruimte bevindt. Inmiddels hebben ze een nieuwe ketel en/of verwarmingspomp die de geluidsoverlast dermate heeft
verergerd dat mijn moeder (86 jaar!) niet meer in de slaapkamer kan slapen. Zelfs in de woonkamer ligt ze nu inmiddels in
haar verplaatste bed met oordopjes. Ze heeft een periode op de bank gelegen, hetgeen haar gezondheid ook niet goed
doet. In bed slaapt ze nu af en toe, maar haar gezondheid gaat zienderogen achteruit. Geluid is door iedereen goed
hoorbaar echter Woongoed wil niks doen.
Nijkerk, 28‐03‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid
Relatie/gezinsproblemen
Door de voortdurende last en slaapgebrek, neemt mijn gezondheid sterk af. Huisarts neemt het niet serieus. Altijd een
verwijzing naar psychiater of iemand die erover kan praten. Wie gaat het probleem eens echt oplossen?
Heteren, 27‐03‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Hartkloppingen Stress
Relatie/gezinsproblemen
Sinds februari last van trillingen. Eerst soms, nu dag en nacht. Er liggen zandzuigers vlakbij, een steenfabriek en er
papierfabriek, de parenco. Ben doodmoe. Het houdt niet op. Wel zijn er metingen gedaan maar daar heb ik nog geen
uitslag van.
deventer, 27‐03‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend
geluid
Nieuwegein, 27‐03‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Baarn, 26‐03‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen
Stress
De studio Baarn gee met enige regelmaat overlast in de vorm van zware bastonen. Vooral bij opnames van
muziekprogramma's kan de overlast heel groot zijn. Soms is het 1 of 2 keer in de week gedurende een aantal weken, soms
een tijd niet, dan weer een tijdje wel, heel wisselend. Overdag, 's avonds maar ook tot laat in de avond tegen de nacht
aan. De verhuurder van het pand en veroorzaker ontkennen regelma g dat de overlast bij hen vandaan komt, maar als je
ervoor staat is het gewoon duidelijk dat er een opname is met deze overlast. Zelfs de daarbij aanwezige politie heeft dit
geconstateerd.
Zaandam, 24‐03‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Stress
Huisvestingsproblemen
Geluid in slaap en woonkamer van mijn appartement. Controle in eigen huis door middel van weghalen stroom.
Duiven, 24‐03‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid

Irritatie

Den Haag, 24‐03‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend
geluid Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Ingen, 24‐03‐2018, Man, 25‐34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress
Sinds de zomer van 2017 heb ik een laag zoemend resonerend geluid in huis. Eerst was het er af en toe, maar dit is
toegenomen. De bron ligt niet in huis (stroom eraf) of een van de directe buren. Hier heb ik ook gevraagd de stroom eraf
te halen. Ik woon in een rijtjeshuis welke verspringt (naar voren) t.o.v. een van de buren. De oorzaak heb ik helaas niet
gevonden.
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Schoten, 23‐03‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Gevoel van trillingen in
lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Jaren zelfonderzoek, zoeken naar de bron‐ is (vermoedelijk) toestel bij onderbuur‐geen begrip en geen medewerking‐leven
in huis is zwaar en soms niet uit te houden (dag en nacht)‐onbegrip bij buren, huisvesting, medici(huisarts, oorartsen,
neuroloog), medisch niets te vinden bij onderzoeken en afgewimpeld met tinitus of stress als antwoord.
Utrecht, 22‐03‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Gonzend geluid
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Hier is er 's nachts en 's ochtends regelmatig overlast van een diep 'ritmisch' gegons. Heel irritant. De hoofdpijn belemmert
mijn slaap en daardoor mijn functioneren overdag
's‐Gravenpolder, 21‐03‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend
geluid
Irritatie Slaapproblemen
Druk op oren Stress
Ook bij een kennis hoor ik dit geluid en zij zelf ook. Lees nu voor het eerst dat er veel meer mensen dit horen. Hoe triest
ook, ben blij dat het probleem niet alleen bij/aan mij ligt!
Nijmegen, 20‐03‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid
Amsterdam, 17‐03‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Ede, 16‐03‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Ik hoor sinds een paar maanden een pulserende bromtoon. Het lijkt alsof ons huis die resoneert. Na het afzetten van
electriciteit, water en gas, het controleren van de pijpen op het dak moeten we constateren dat het van buitenaf komt.
Daar is het minder hoorbaar vanwege andere omringende geluiden. We beginnen nu met een traject om de oorzaak
boven water te krijgen.
AMSTERDAM, 16‐03‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor
Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Baanverlies Relatie/gezinsproblemen
Al jaren ervaren meerdere buren geluidsoverlast van het bedrijf dat in ons pand gevestigd is. Er zijn verschillende acties
ondernomen om tot een oplossing te komen. Het resultaat is dat het soms even beter gaat en dan begint het hele verhaal
weer opnieuw (nieuwe manager/personeel). Met uitzondering van het laagfrequente geluid "er zit vast ergens een
schroefje los" , maar bij wie? Gelukkig is er inmiddels vastgesteld dat het er is, nu nog een oplossing. Helaas heb ik geen
energie om dit adequaat aan te pakken. Er zijn metingen gedaan door de omgevingsdienst die naar mijn mening niet
overeen komen met de werkelijkheid, dit heb ik meteen aangegeven, maar het geluid valt binnen de grens. Met de
mededeling dat de één wat meer geluid maakt dan de ander. En dan moet ik vertrouwen hebben in de afspraken die er nu
gemaakt zijn. Rest mij het gevoel dat grote bedrijven ermee wegkomen zeven dagen in de week. Wat een aanslag is op
mijn woongenot en gezondheid.
Zwaag, 15‐03‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam Stress

Irritatie

Utrecht, 15‐03‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen
in lichaam Stress
Almere, 14‐03‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Zoemend geluid
Slaapproblemen
Ik heb een suis in mijn hoofd, dat is tinnitus. Maar in de nacht ervaar ik een zoemend geluid in huis. Oordoppen helpen
niet. Ook overdag is dit geluid waar te nemen op sommige plekken in het huis maar dan heb ik er geen last van. Mijn eigen
evaluatie is dat door mijn oorsuizen mijn gehoor op scherp is gegaan en ik nu ontvankelijk ben voor geluid dat ik vroeger
niet hoorde. I . een aantal jaren geleden staan er nu windmolens dichtbij en er wordt aan de A6 gewerkt. Misschien komt
het daar vandaan.
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Beverwijk, 13‐03‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in
lichaam
Ik hoor sinds enige tijd een continu gebrom. Alsof er een vrachtwagen op de hoek van de straat stationair draait. Overdag
is er wel mee te leven door bezig te blijven. Het vervelende is wel dat het af en toe in hevigheid toeneemt en dan weer wat
zachter wordt. Helaas worden de nachten steeds erger. Ik heb ook het idee dat het hele bed meetrilt........ Het vervelende is
dat ik geen idee heb waar het vandaan komt. Ben al bij de buren geweest...........de elektriciteit even helemaal
afgesloten....... Misschien TATA steel........ Ik vraag me nu ook af of het komt omdat er zo links en rechts steeds meer
zonnepanelen geplaatst worden...... Eerlijk gezegd weet ik niet meer waar ik het zoeken moet.
Delft, 13‐03‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Hartkloppingen Gevoel van trillingen in
lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Sinds februari 2018 zijn mijn vrouw en ik in Delft gaan wonen. De verhuizing moest snel gaan omdat mijn vrouw hoog
zwanger is. Direct al de eerste avond merkte ik een brommend geluid op. Welke zeer luid was toen wij wilde gaan slapen.
Gelukkig hoort mijn vrouw niets. Stroom eraf en ook bij de buren. Maar de haperende brom blijft. Melding gedaan bij de
Omgevingsdienst en bij de gemeente maar nog geen reactie terug. Ik word er ondertussen tureluurs van omdat ik
nauwelijks de slaap kan va en. Terwijl mijn vrouw mij nu juist zo nodig hee . Ik heb nu een microfoon aangescha en zal
de brom proberen te registreren. ls beschreven op de website.
Het is verdrietig dat alle geluisexperts alleen door de gemeente ingeschakeld willen worden. Want ik wil heel graag een
expert inhuren om niet te hoeven wachten op antwoord van de gemeente.
Spijkenisse, 12‐03‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Hartkloppingen Stress
Relatie/gezinsproblemen
Brielle, 12‐03‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
Hartkloppingen Stress
Ik hoor dag en nacht een bromtoon of een soort van stationair draaiende dieselmotoren, geluid is constant en ik word er
doodmoe van. Heb melding gedaan bij DCRM , milieudienst Rijnmond. Ik ga van de week ook melding maken bij de
gemeente Brielle en de GGD.
Hapert, 12‐03‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Druk op
oren Stress
Sinds ik hier vorig jaar woon hoor ik bijna altijd een bromtoon van 39 Hz. Ik heb contact gehad met de GGD, de gemeente
Bladel en de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant. Geen van allen hee enige ac e ondernomen. Uiteindelijk heb ik zelf
maar meet apparatuur aangescha . De meetopstelling bestaat uit de volgende componenten: Behringer U‐Phoria UM2
USB audio interface, Devine MIC100/3 XLR microfoon‐ en signaalkabel 3 meter, Devine SM‐200 condensator microfoon,
Elac CL102MKII speakers, Pioneer VSX‐709RDS versterker. So ware: Speclab h p://www.qsl.net/dl4yhf/spectra1.html
h p://onlinetonegenerator.com/.De verifica e heb ik gedaan door de toon van 39 Hz af te spelen met bovengenoemde
versterker en speakers. Zowel hoorbaar als onhoorbaar is de afgespeelde 39Hz toon te zien in speclab, anders is het s l
op 39hz. Conclusie er is geen bromtoon veroorzaakt door geluidsgolven. Misschien door elektromagne sche straling of het
is tinnitus.
Neede, 11‐03‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Hapert, 10‐03‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Matig, 's Nachts; Gonzend geluid Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Relatie/gezinsproblemen
heemskerk, 09‐03‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Druk op oren Stress Arbeidsongeschiktheid
Groningen, 09‐03‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Stress
Sinds kort een bromtoon in huis, maar geen bron en overal even hard. Ik slaap er slecht van maar het maakt me ook
onrustig en het geeft me stress. Het idee dat ik hier voortaan altijd mee moet leven...
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Heemskerk, 08‐03‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van
trillingen in lichaam
Huisvestingsproblemen
Arnhem, 08‐03‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Gevoel van
trillingen in lichaam Stress
Ik heb alleen verbaal meldingen gedaan. Huisarts zegt er niets aan te kunnen doen. GGD en gemeente verwijzen door naar
de Provincie. Voel me totaal niet serieus genomen.
Wezep, 07‐03‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk
op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
Huisvestingsproblemen
Alstublieft kunt u mij helpen? Ik kan niet meer. Ik kan me niet meer concentreren, ik kan niet meer slapen. Ik hoor het dag
en nacht. Het houdt niet meer op. Ik weet niet waar ik het zoeken moet. Ik heb het overal gevraagd. Bij buren, winkels echt
alles ben ik afgegaan. Maar ik kan het niet vinden. Ik weet niet waar te beginnen.
Deventer, 07‐03‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in lichaam

Slaapproblemen Vermoeidheid

Haarlem, 06‐03‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam
Begin brom weet ik niet precies maar minstens 10 jaar terug. Heb elders ook vaak last, niet overal even sterk en vaak
minder in de natuur. Trilt ook door je lichaam. Hoor het buiten niet. Heb me aangeleerd het zo goed mogelijk te negeren
na aantal jaar slecht slapen. Blijft lastig. Ga elke vakantie weg om even rust te hebben. Tijdens werk soms vak.huisje in de
buurt. Op een camping in de middle of nowhere in Spanje hoorde ik het tot mijn verbijstering ineens ook heel sterk. Er was
wel een zwembad. Ik heb eigenlijk altijd de "straling" van zendmasten, umts, g4 enzo, de schuld gegeven van de brom,
aangezien wij hier vanuit 3 verschillende locaties heel dichtbij bestraald worden door zendmasten, zelfs vanuit kerktoren.
Deal met Haarlemse bischoppelijkheid om in iedere (katholieke) kerktoren een zendinstalla e te hebben?Conclusie;
waarschijnlijk was dus zwembadpomp oorzaak en niet evt. straling. Dus hier thuis misschien toch ook pompinstallaties
o.i.d. Alleen geen idee waar vandaan.
Utrecht, 06‐03‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Herkenbosch, 05‐03‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Druk op oren Stress
Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen
door de jaren zijn we ingesloten tussen twee industrieterreinen, lichte industrie aan de éne kant en zware aan de andere.
Aan onze gevels mogen 45 dba worden gemeten in de nachtelijke uren, en dat zijn de relatief hoge tonen. Over lage tonen
staat er in de handleiding meten en rekenen industrielawaai helemaal niets. Sinds een jaar of 3 houden we een soort
dagboek bij met geluidsmetingen. Wat blijkt is dat de dba grens wel licht overschreden wordt maar de dbC metingen
gemiddeld rond de 60dbc liggen. dit manifesteert zich door een monotone bromtoon in huis. ook zie je dat het dba niveau
tussen buiten en binnen wel 10‐15dba verschilt, maar het dbc niveau nauewlijks door de gevelisolatie gedempt wordt. Al
meer dan 10 jaar klagen we bij de gemeente Roermond en provincie, Maar Handhaving en Wethouder wijzen elke klacht
af omdat er geen we elijke basis is. Per saldo betekent dat voor ons dat we door de wet gefaciliteerd uit onze slaap
worden gehouden.
rotterdam, 05‐03‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op
de borst Druk op oren Hartkloppingen
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Elst, 05‐03‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in
lichaam
Sinds de verbouwing van deze fabriek in 2015 is de herrie enorm toegenomen daarvoor geen last van. Fluitende koeltorens
wat een hoog frequent geluid veroorzaakt en een laag frequent geluid bromtoon die is er de hele dag en snachts. Alsof er
dieselwagens de hele dag stationair lopen. 's Nachts met een raam open slapen gaat niet meer. Jongste zoon van 9 kan er
niet van slapen en moet een ventilator op nachtkastje hebben om het geluid te breken, slaapgebrek slecht humeur en
school achteruit. Maar het hele gezin heeft er last van. In gesprek gegaan met deze fabriek, maar worden aan het lijntje
gehouden, uiteindelijk na aandringen en heel boos worden hebben zij zelf een meting gedaan waaruit bleek dat de
koeltoren hoog geluid produceerde en toch wel moesten toegeven dat er herrie is maar uiteindelijk toch weer met
smoesjes en op de lange baan schuiven niet veel mee doen. Nu de omgevings dienst ingeschakeld kijken of zij het wel
serieus nemen. Weekend draaien zij bijna niet en is geluid weg.
Dordrecht, 05‐03‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Weinig, 's Nachts;
Slaapproblemen

Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor

Berkel‐Enschot, 02‐03‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk
op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Ik woon sinds januari in een huurappartement voor senioren, nieuwbouw, triple glas en WTW unit. Alle apparatuur is
nagezien, maar ook met alles uit blijft het kloppende, dieselende, soms zweverige geluid, in mijn gehele appartement. Het
gaat door de muren en ramen heen!!! Op een enkele plek in mijn kamer is het soms stiller, maar ook maar even. Ik ben er
ziek van en heb veel psychische klachten gekregen. Er loopt op 400 ‐ 500 meter een snelweg in de verte.....op een talud. Nu
zegt men dat dat mogelijk de oorzaak is, maar verder moet ik het er maar mee doen! Ik betaal een forse huur....en heb al
een paar nachten met de vorst in mijn auto doorgebracht; niet te doen! Omdat het nieuwbouw is en ik de muren heb
moeten laten afwerken met behang en schilderwerk en een nieuwe mooie vloer heb laten legger, een verhuizer heb gehad,
andere vaklieden heb moeten inhuren omdat ik alleen ben...én een huurcontract heb voor minimaal een jaar, kan ik niet
weg, maar ik hou het ook niet meer uit.
Utrecht, 02‐03‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Stress Arbeidsongeschiktheid Huisvestingsproblemen
Hoorn, 02‐03‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Vermoeidheid
Stress

Slaapproblemen

Almere, 01‐03‐2018, Vrouw, 85 of ouder. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt
op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren
Zeer irritant en storend geluid/ trilling.
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February 2018 ‐ 67 meldingen
Valkenswaard, 28‐02‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Trillingen Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst Hartkloppingen
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Ik had al overlast van de benedenbuur, op 31 mrt 2017 is het installatie bedrijf geweest voor controle op het ventilatie
apparaat. Vanaf die dag heb ik de huidige overlasten ! Volgens mij is daar iets geïnstalleerd wat ingesteld kan worden
voor de overlast.Sommige momenten krijg ik weinig overlast , maar vaak is het onlee aar, tot knallende herrie. In dec.
ben ikzelf met kennissen erachter gekomen dat de overlast LFG moet zijn , eerst hoorde en voelde ik alleen de overlast,
politie, woningbelang en anderen hoorden dit niet. Niemand heeft mij ingeseind dat er meer niveaus voor geluidshinder
zijn, ik was dus NIET op de hoogte ! Na mijn melding over de LFG, heb ik nog geen reactie gehad van Woningbelang , ik
heb wel aangifte gedaan tegen Woningbelang en de onderbuur . Benedenbuur weigerde een meting/test met
aan/uitschakeling elektra en er heeft geen controle gehad op de apparatuur.
Almere, 28‐02‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van
trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
Heb sinds een week of 6 last van dit fenomeen ( Bromtoon constant en fluctuerend in intensiteit) en geeft veel stress en
hoofdpijn. Buren, ook die niet aan ons huis gekoppeld zijn, hebben het zelfde geluid waargenomen. Echter niet iedereen
neemt het waar of minder intens. Mogelijk kan de s ch ng hier iets in betekenen.
Almere, 28‐02‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Sinds lange tijd, al voor 2017 denk ik, een vervelend brommend geluid alsof er continue een motor draait. Maar in 2017
lijkt het harder geworden te zijn. Veel nachten rondgelopen en uiteindelijk bij de kassen uitgekomen. Lijkt alsof daar een
generator huisje staat dat de oorzaak is. Op m'n telefoon een db meter geïnstalleerd en thuis met ramen dicht gemeten.
Lijkt 30 a 31 db te genereren. Erg vervelende druk op m'n oren Hierdoor. En slechte slaap waardoor erg moe.
zutpen, 27‐02‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Hoofdpijn Druk op oren Stress
Ik hoor het al sinds 2004 . Zowel in dit huis, maar ook in mijn eerdere woning. Ik hoor het in Zutphen, maar ook in andere
steden. Vandaag is het keihard, ik dacht echt dat er een vrachtwagen voor de deur stond.
Amsterdam, 26‐02‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag; Bromtoon
Trillingen
Concentratieproblemen
Druk op oren
In de nabijheid van mijn huis werden / worden in het kader van de bouw van de Gaasperdammertunnel 2000 damwanden
ingetrild en uitgetrild. Ook zijn er 10.000 heipalen ingeheid. Tijdens deze werkzaamheden was / is er grote overlast. Alle
werkzaamheden worden uitgevoerd door de aannemingscombinatie IXAS in opdracht van Rijkswaterstaat.
Poeldijk, 26‐02‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stegeren, 24‐02‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Huisvestingsproblemen
Het begon op een nacht in april 2017, ik vertelde een vriend erover dat ik slecht had geslapen door een bromtoon; alsof er
ergens een auto stationair stond te draaien. Verder geen aandacht aan geschonken maar de volgende nacht werd ik er
weer wakker van, enz enzoverder. Eerst hoorde ik het alleen in de slaapkamer maar kort daarna nam ik het ook waar in de
badkamer, huiskamer, door mijn hele huis. Gegeven moment ging ik s'nachts buiten zitten luisteren en hoorde niks. Toen
weer in huis, oor tegen elke muur en raam. Lag het dan misschien aan mijn koelkast of aan de cv ketel? Uiteindelijk een
half uur de stroom er af gegooid; de aardlekschakelaar om en maar weer luisteren. Het geluid was er "gewoon" nog. Om
gek van te worden! Het geluid is er con nu maar overdag overstemmen de normale achtergrondgeluiden van verkeer, tv
en radio, enz.. De overlast is 's nachts groter omdat het dan s l is en ik wil slapen.
Spijk, 23‐02‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie Slaapproblemen
Vermoeidheid
Stress Relatie/gezinsproblemen
Sinds enkele maanden is een bedrijf dat handelt in koraal en tropische vissen op 100 m. afstand van mijn huis, uitgebreid.
Vanaf dat moment is dag en nacht een lage bromtoon hoorbaar het is vergelijkbaar met de toon van een pompje van een
aquarium, maar dan lager. Het neemt nooit af.
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Spijkenisse, 23‐02‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen Stress
Relatie/gezinsproblemen
Het lijkt te pulseren. ‘s Nachts is het lastig om in slaap te komen.
Zeewolde, 22‐02‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Stress
Metingen binnenshuis en in de schuur (los van huis) gedaan. Elke keer weer diezelfde 37‐38Hz golf. Watjes in oren helpt
niet.
Sint anthonis, 22‐02‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Slaapproblemen
Stress
Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen
Ik ben altijd al hypersensitief geweest maar heb altijd gedacht dat ik het wel vol zou houden. Maar nu dit er voor mijn een
half jaar geleden bij is gekomen geloof ik dat ik echt klaar ben, ik wil het vechten opgeven, ben kapot en zie geen uitweg
meer op onze mooie aarde. Ben te kapot voor uitleg en de discussie. Het is raar om te ontdekken dat er zoveel mensen zijn
(en wellicht dieren) die dit ervaren, maar tevens is nu bijna alle hoop weg.
Nieuwegein, 22‐02‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Baanverlies
Groningen, 21‐02‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Irritatie
Gevoel van trillingen in lichaam
Hoor het geluid direct wanneer ik het huis binnenloop in de wijk Lewenborg in Groningen. Of ik nu boven of beneden ben.
Het is overal. Overdag en 's nachts. Een brommend geluid wat ik ook voel. Het houdt een seconde of 7 aan en zoemt dan
weg en enkele secondes daarna komt het weer terug. Soms is het heviger, maar altijd aanwezig. Maakt niet uit of ik tv of
muziek aan heb. Niemand hoort het verder. Zo frustrerend. Maar het gekke is, ik hoor het overal in gebouwen. Op mijn
werk in een grote school. Verschillende locaties, overal is hetzelfde brommende geluid te horen in Groningen. Geen idee
waar het vandaan komt. Echter ik hoor het pas sinds medio 2017. Woon en werk al jaren op dezelfde plek, maar heb hier
nooit eerder last van gehad. Zo vreemd.
Zaandijk, 20‐02‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid
Irritatie Slaapproblemen Hoofdpijn Druk op oren Stress Baanverlies Huisvestingsproblemen
Purmerend, 20‐02‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Veel, 's Nachts; Gonzend geluid Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress
Amsterdam, 20‐02‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: , ;
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid Benauwdheid Druk op de borst Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
't Zand, 19‐02‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Hoofdpijn
Afgelopen weekend was het hele weekend een bromtoon aanwezig dus ook overdag. Anders vaak 's avonds. Ik dacht
eerst dat het alleen aan mij lag, maar ik hoor steeds meer mensen hier over!
Bordetstraat 15, 19‐02‐2018, , 25‐34. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts;
dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid

Geluid dat lijkt op dreunende

Sneek, 19‐02‐2018, Vrouw, 18‐24. Overlast: Zeer veel, 's Nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor
Slaapproblemen Vermoeidheid Benauwdheid Druk op oren
Ik werd wakker van een enorm laag geluid wat sprekend leek op een dieselmotor. Toen ik naar buiten keek om te kijken of
het de buurman was zag ik niks. Dit geluid was zo erg dat de muren er van trilden, ik wist niet meer hoe ik me moest
wenden of keren. Uiteindelijk stopte het en kon ik weer verder slapen.
Hengelo, 19‐02‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam
Relatie/gezinsproblemen
uit het Bloedonderzoek was er geen reden om de trillingen te beves gen, dus geen parkinson of MS doorverwezen naar
een internist
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Vaassen, 18‐02‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Stress
Mijn vrouw en ik hebben al sinds oktober 2016 last van een continue bromtoon. Wij horen deze in het huis maar ook
daarbuiten. De bromtoon is altijd aanwezig, de ene keer wel minder hard dan een andere keer. Zij heeft daarover contact
gehad met de gemeente en er zijn mensen komen luisteren maar die hoorden niks . Ook zijn er enkele buren die ook
klachten hebben . Zij heeft ook contact gehad met de aluminium industrie maar daar is ook geen bromtoon
geconstateerd. Ook heeft ze contact gehad met het nabijgelegen bejaardentehuis of het probleem daar mogelijk
vandaan kwam zonder resultaat.
CAstricum, 17‐02‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Zeer veel, 's Nachts;
Trillingen Irritatie Slaapproblemen
Vermoeidheid
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Ik ben lid van de Facebook groep lotgenoten lfg hinder. Voel mij daarin gesteund en weet nu dat de trillingen niet van de
buren of uit mijn huis komen. Heb ik ook heel lang en diepgaand onderzocht. Zoals iedereen die met dit probleem van de
brom of de tril zit. We lopen allemaal het pad van de vertwijfeling. Zoveel ben ik wel sinds ik uw site ken wel wijzer
geworden. Het is slopend en ondermijnt zeer ernstig mijn gezondheid.
Amersfoort, 16‐02‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Stress Relatie/gezinsproblemen
Leusden, 16‐02‐2018, Vrouw, 85 of ouder. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon
Trillingen
Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam
Stress
Huisvestingsproblemen
Ik neem contact op met jullie namens een kennis. Zij is een goede vriendin van me en heeft al minstens 3 jaar last van
geluidsoverlast. Dit wordt door de instanties niet serieus genomen. Pas toen ik de aflevering van de Rijdende Rechter zag,
heb ik de conclusie getrokken dat mijn vriendin last heeft van laagfrequent geluid. Haar klachten komen precies overeen
met de dame in deze aflevering en wat er op jullie site aan klachten staat.
Ze is zo onderhand ten einde raad. Het is dame op leeftijd (85 jaar) en heeft haar rust heel hard nodig, maar nu ligt ze
nachten wakker en ik zie dat ze qua gezondheid hard achteruit gaat. Ze gaat er bijna aan onderdoor.
Hier moet z.s.m. een oplossing voor komen of in ieder geval duidelijkheid waar dit geluid vandaan komt. Een
geluidsmeting op zeer korte termijn is noodzakelijk.
Noordwijkerhout, 16‐02‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor
Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Stress
In januari was het veel minder
Zwolle, 15‐02‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor
Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren
Ik heb al jaren tinnitus. Maar dit geluid hoor ik alleen in mijn huis. Heel storend. Geen idee waar het ook weg komt. Mijn
kinderen horen het niet. Een zwaar dreunend brommend geluid. Hoop dat het snel ophoud. Het is er nu al een paar weken.
Waalre, 15‐02‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat
lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in
lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
Wormerveer, 14‐02‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Benauwdheid Druk op de borst
Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Laatste 6 weken geluid en trillingen toegenomen, denk zelf aan riool‐of afzuigpomp. Ik voel dag en nacht pulserend en
bonkend geluid. Dit is om gek van te worden. weet niet meer waar ik het zoeken moet. slaap alleen op slaaptabletten en
overdag vlucht ik weg. wat een hel. mijn hart doet letterlijk zo'n pijn. kom tot niks, eten smaakt ook niet meer. sleep me
door het leven. laat nu maar een EHS meting doen (€ 500) heb al veel geld uitgegeven aan "raadgevers" in de
hopeloosheid probeer je van alles. heb 't idee dat ik elk moment een hartaanval kan krijgen. mijn leven staat reeds 6 jaar
in het teken van bromtoon en trillingen. Dank u wel,dat ik mijn verhaal kwijt kan, omgeving "weet het nu wel"!
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IJsselstein, 14‐02‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag; Bromtoon
Concentratieproblemen
Vermoeidheid Benauwdheid Druk op de borst Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Relatie/gezinsproblemen
Ik ervaar sinds medio oktober 2017 extreme overlast van het laagrequente bromgeluid van de pomp van het zee aquarium
van de buurman die het aquarium aan onze scheidingsmuur heeft geplaatst, terwijl hij nog een andere, vrijstaande muur
heeft. Ik eet haast niet meer, heb angstaanvallen, hevigere en vaker migraineaanvallen, slik homeopathische middelen en
heb oxazepam voorgeschreven gekregen van de huisarts (waar ik overigens niet tegen kan, dat slik ik niet meer). Mijn
gezin lijdt eronder, mijn gezondheid lijdt eronder en qua oplossing wordt er eigenlijk niets geboden. De buren ZEGGEN er
naar te kijken maar het geluid is er nog steeds. Ik ben de wanhoop nabij, verhuizen kunnen we financieel gezien niet maar
ik sta op instorten. Heb ook enorme druk op mijn hart dus dit wordt steeds erger.
Zwaag, 13‐02‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Ik hoor verschillende keren verschillende geluiden. Soms de wasdroger of wasmachine van de buren, dat is voor mij nu
geen probleem meer.
Maar vandaag vanavond, weer een trillend zoemend geluid. Onregelmatig. Met een soort golfbeweging in harder en
zachter.
Delft, 12‐02‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Veel, Overdag; Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Juni 2017 is een bakkerij geopend bij ons om de hoek. De bakkerij heeft alle installaties op het dak geplaatst in de
binnentuin waardoor er verschillende overlast is bij diverse buren die omringend wonen. De luchtbehandelingskast staat
gericht naar ons appartement. Deze kast stoot elke dag/constant laagfrequent geluid uit. Dit komt dus door de ramen in
zowel woon‐ als slaapkamer heen en voel je met je hele lichaam, en wordt dus niet gestopt door oordopjes. Het
veroorzaakt al maanden stress. Nu lig ik overdag op bed vanwege een ziekte. Ik word helemaal gek van die donkere
ondertoon, kan niet slapen en ontspannen, wat essentieel is. We zijn met vele buren nu al maanden bezig met het geluid
en er is gemeten, maar altijd 'binnen de normen'. De luchtbehandelingskast staat op vijf meter afstand. Bij reële
problemen met laagfrequent geluid is de omwonende de pineut, blijkt.
Middelburg, 12‐02‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Benauwdheid Druk op de
borst Hartkloppingen Stress
Rotterdam, 11‐02‐2018, Vrouw, 75‐84. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts;
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
afspraak psycholoog moet nog gebeuren , huisarts mee bezig , door smart televisie en tv op slaapkamer sinds circa een
jaar ervaar ik deze zeer onrustige overlast , elke dag staat er alle apparatuur aan , om gek van te worden , zoek een
woning elders maar teveel urgenten voor mij , ben ook overspannen geworden vandaar verwijzing door huisarts naar
psycholoog
ik trek dit niet meer , wat is dit , staat alles uit ervaar ik geen probleem.
Zutphen, 11‐02‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Ik ben niet naar een huisarts geweest omdat het geen Tinnitus is omdat ik het buiten NIET hoor. In de auto naast mijn huis
hoor ik het wel. Naast de auto hoor ik het niet. Ik werk in Amersfoort, daar hoor ik het ook niet.
Ik vermoed dat er ergens in de buurt een zware machine is gekomen, of een machine op een andere frequentie is gaan
functioneren. Ik woon mijn hele leven al in Zutphen. Ik woon hier op dit adres sinds 14 jaar. Ik woon in een jaren 30
hoekwoning, in het blok, hoor ik het ook in de andere huizen en buiten niet. Ik ben helaas de enige die het hoort. Er is hier
een elektriciteit "onderstation" in de buurt (Liander) , kan het zijn dat daar een kabel van kapot is. Ik hoor het ook in een
huis in de binnenstad 7201 EG van Zutphen, maar dan veel zachter. Zo ook in de flat van moeder (7201 GC) maar ook
zachter.
Geluid dat lijkt op
Bergen aan zee, 10‐02‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
dreunende dieselmotor Trillingen Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Druk op oren
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
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Berkel en Rodenri, 09‐02‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Irritatie Slaapproblemen
Hartkloppingen Stress
Amersfoort, 08‐02‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid
Irritatie
Slaapproblemen
Druk op oren Stress
Ik ben zo ontzettend blij dat ik u heb gevonden. Ik wist van het bestaan niet af, en heb me erg alleen gevoeld. En het
ritmische geluid gaat maar door en door, dag en nacht. Afgelopen nacht kon ik er voor 't eerst niet van slapen. "Het zit
tussen uw oren". Wat me verontrust is dat ik het nu ook op andere plekken waarneem; zou dat dan zomaar "in de lucht
kunnen hangen"? Buiten heb ik het nog niet waargenomen, wel op verschillende plaatsen binnen (Amersfoort, en nu ook
in Utrecht). Nu maar de route gaan denk ik; melden bij de huisarts, oren beluisteren; hebt u advies voor mij?
s‐Hertogenbosch, 08‐02‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Slaapproblemen Benauwdheid
Onder slaapkamervloer hangt ventilator containerruimte van appartementengebouw. Deze maakt, alleen s'nachts voor
ons hinderlijk , een continue zachte brom/zoemtoon. Deze ventilator veroorzaakt verder forse toename brom/en
zoemgeluid van een andere grotere ventilatortmotor in gang van bergingen. Deze hangt op 4 meter van onze
slaapkamer. Vorige winter vrijwel con nue last gehad van luchtweginfec es en meerdere penicelinekuren nodig gehad.
Door alle gehoest hee mijn vrouw een intussen operara ef verholpen liesbreuk opgelopen. Nader onderzoek in de
kelderverdieping heeft mij ertoe gebracht om, aanvankelijk s' nachts en later permanent de ventilator in de
containerruimte uit te schakelen. Stank e.d. bleef uit. Sindsdien geen gezondheidsklacht meer gehad . Na proefperiode
met bestuur VVE overeen gekomen voorlopig elke nacht stekker uit containreventilator te trekken, in afwachting van
definitieve oplossing. Komt er niet door probleemontkenning van één bepalend bestuurslid. Hoe nu verder?
Amsterdam, 08‐02‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Driebergen‐Rijsenburg, 07‐02‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon

Trillingen

Driebergen‐Rijsenburg, 07‐02‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress

Trillingen Irritatie

Amsterdam, 07‐02‐2018, Man, 65‐74. Overlast: , ;
Purmerend, 07‐02‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Stress
Willebroek, 07‐02‐2018, Vrouw, 85 of ouder. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts;
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress
Huisvestingsproblemen

Zoemend geluid

Amsterdam, 07‐02‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Trillingen
Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
De hele nacht door een luide bromtoon, dreunend van aard, met ernstig verstoorde nachtrust en daardoor stress en
vermoeidheid als gevolg. Buren hebben identieke klachten. Er is al meerdere keren melding van gemaakt bij Alliander,
maar daar lijken de klachten niet serieus te worden genomen: er volgt geen enkele actie, het geluid is juist verergerd.
Amsterdam, 06‐02‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Trillingen
Irritatie Slaapproblemen
Druk op de borst Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Het kan de de hele nacht trillen en dan plots om 5 uur 's nachts stoppen. Dan merk je opeens wat voor rust dit geeft in je
lijf als er geen trillingen en gezoem meer is.
Amsterdam, 06‐02‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Slaapproblemen
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Amsterdam, 06‐02‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hoofdpijn Benauwdheid Hartkloppingen
almere, 06‐02‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Veel, 's Nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor
Trillingen Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid
hoop dat ik er snel achter kom wat het is. Ik denk wifi straling.
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Amersfoort, 06‐02‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de
borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Baanverlies Relatie/gezinsproblemen
Op dit moment hee er onderzoek plaatsgevonden (kosten: 4000,00 EUR0. Aannemer is bezig met oplossing. Zeer grote
problemen voor geluidsbureaus om oorzaak apparaat te detecteren in appartementencomplex. Te weinig specialisatie in
laagfrequente metingen en dus de juiste apparatuur. Een schakeltest leverde uitsluitsel en verwijzing naar het apparaat.
De hinder is dan weg voor ons allemaal, echter niet te ondersteunen met apparatuur. Een raadsel voor ons waarom dit
niet kan!
Roosendaal, 06‐02‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Het wordt onderhand een onhoudbare toestand.
Haarlem, 06‐02‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon

Trillingen

Slaapproblemen

Neede, 05‐02‐2018, Vrouw, jonger dan 18. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Slaapproblemen
Deze melding is voor mijn dochter van 6 jaar, zij ervaart het brom/zoemgeluid steeds vaker wanneer ik haar naar bed heb
gebracht. Ze wordt er soms bang van en denkt dat er een monster in huis zit.
Neede, 05‐02‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hoofdpijn Druk op oren Stress
Sinds juli 2017 bromgeluid binnenshuis. Op elke plek in de woning hoorbaar. Ook bij stroomstoring in de straat hoorbaar.
Heel af en toe na stilte hoor ik zware machines opstarten en dan is kort erna de brom/zoemtoon weer terug. Het leven is
voor mij tot een hel gemaakt.
Zuid‐Beijerland, 05‐02‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt
op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Druk op
oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Waarschijnlijk zijn er meerdere bronnen, namelijk het watergemaal op 250 meter afstand voor het dieselmotor geluid en
buren met een subwoofer en hardcoremuziek die de trillingen veroorzaakt. De bass hebben zij er al uitgehaald, maar het
getril niet.....tot in de kleine uurtjes. En dat dagelijks.
Nieuw‐Vennep, 04‐02‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie
Hoek van Holland, 03‐02‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat
lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk
op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Baanverlies Relatie/gezinsproblemen
Noordwijkerhout, 02‐02‐2018, Man, 75‐84. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Geluid dat
lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
slachtoffer is mijn vrouw. Reeds een jaar of dertig heeft zij hier last van. Onze gedachten gaan uit naar riool
pompen een ental jaren geleden is de zuiveringsinstalla e in Noordwijkerhout gesloten en zijn er extra pompen
ingezet om het rioolwater door te pompen naar Noordwijk vanaf die jd is het sterk toegenomen, herkenbaar, met
name met regenval wordt het meestal door mijn vrouw waargenomen. Ik heb al pogingen ondernomen om te
achterhalen wanneer die pompen aan en uitgezet worden. Maare ik word niets wijzer en word zoals in uw verslag
van het kastje naar de muur gestuurd. Wij zijn beide zowat 80 jaar oud maar hebben een moeilijke oude dag
mijn vrouw vanwege het geluid en ik zit met een zwaar gestreste vrouw.
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Wijhe, 02‐02‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Geluid dat
lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op
de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
Huisvestingsproblemen
De brom en zoem compleet met trillingen door heel je lichaam, dag en nacht is desastreus voor je welzijn. Het voelt als een
martelkamer.
Helaas doen overheidsinstan es hier niets mee! We moeten het maar uitzoeken. Ik vermoed dat de emissie van de 4G+
masten hier mede debet aan is en ons gevoelig maakt voor Laag frequent geluid. De Nederlandse regering zou de
noodklok moeten luiden. Dit leven is voor zeer velen onacceptabel.
Saaksum, 02‐02‐2018, Man, 45‐54. Overlast: , ;

Baanverlies

Voerendaal, 02‐02‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in
lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid
Verhuisd in 2016 van Landgraaf naar Voerendaal. In Voerendaal is het geluid minder hard
Leens, 02‐02‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Stress
Relatie/gezinsproblemen
jaren gezocht zelfs 's nachts de buurt door geweest bij alle bedrijven winkels geluisterd. De buren gevraagd, anderen
gevraagd, niks gevonden. Als ik dacht iets te hebben gevonden, stonden de apparaten uit, bij boeren gekeken, niemand
hoorde iets ,her en der een paar mensen die ook iets hoorden piepen soms, ik werd echt gek. Ik ben al hoog gevoelig,
alleen een piep is weg waarschijnlijk de ketel van de buren, maar die mensen zijn doof, en kom er maar eens binnen om te
vragen met veel moeite gelukt, geluid komt binnen via verwarmingsbuizen het is een rijtjes woning dus buren, nu paar
jaar later hebben er meerdere mensen last van gebrom in hun huis, een iemand hoort ergens anders dezelfde brom, ja en
weet nog niet wat het is, het is nu wel weer minder of het verplaatst ?? geen idee.
email adres ingevuld van mn zus die er zo nu en dan ook last van heeft.
Maastricht, 02‐02‐2018, Vrouw, 75‐84. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst Druk op oren
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
mijn ervaring is dat iedereen denkt dat het probleem bij je zelf zit. omdat anderen het geluid niet horen.
Lelystad, 01‐02‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen
Druk op oren Hartkloppingen
Gevoel van trillingen in lichaam
Relatie/gezinsproblemen
Voel me geroepen me nogmaals hier te melden! Kijk naar Rijdende Rechter op 30‐1‐18 en zie een dame voor mijn neus die
in EXCACT dezelfde situa e zit als ik sinds 2000. Zelfs advocaat zag water branden na mijn verhaal aangehoord te hebben
en deed NIKS!! Ik ga het nu voor de rechter slepen.
Amstelveen, 01‐02‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Slaapproblemen Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Relatie/gezinsproblemen
Enkhuizen, 01‐02‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in
lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Er gaat een meting verricht worden door de woondiensten maar dat is waarschijnlijk voor de decibellen. Ik ga ze ook
vragen of ze ook een apparaat hebben voor laagfrequent geluid, maar ik vermoedt van niet.Ook worden mijn klachten
amper serieus genomen en geeft de buurvrouw geen enkele medewerking om het bij haar op te laten meten en is ze zelfs
agressief naar mij toe. Verder ben ik de enige in mijn omgeving die er last van hee . Gelukkig heb ik uw website vandaag
ontdekt via een medewerker van de krant, die er artikelen over heeft geschreven. Ik ben enerzijds blij met zoveel
herkenning maar anderzijds ben ik treurig gestemd dat zoveel mensen ongelukkig zijn door deze overlast
Het probleem komt de laatste jd veel in de media daar mogen we wel voorzich g (?) blij mee zijn. Ik wil nu ook me nu
ook actiever in gaan zetten voor een oplossing voor dit probleem.
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Groningen, 01‐02‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Benauwdheid
Druk op de borst Druk op oren Stress
Woningcorporatie weigert de HR‐ketel met zware pomp te vervangen door een die geschikt is voor dit appartement, en
deze te bevestigen op de stenen steunmuur i.p.v. een dun GiBo wandje. Overlast duurt al 10 jaar. In de winter heb je de
keus tussen in de herrie of in de kou zitten. Echter, als de eigen ketel niet gebruikt wordt voor verwarming dan zijn nog
steeds de resonerende ketels van twee onderliggende woningen te horen.
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January 2018 ‐ 60 meldingen
Beverwijk, 31‐01‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Slaapproblemen
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
24/7 bromgeluid broekpolder Beverwijk. Sinds ca nov 2017. Oorzaak helaas onbekend.
Gulpen, 31‐01‐2018, Vrouw, 75‐84. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Ik doe deze melding van LFG op adres van mijn moeder. Daar ik zelf ook last van LFG heb weet ik wat zij doormaakt op dit
ogenblik wat ze sinds enkele weken doorstaat. Hiet weten te det ergste is nog het gevoel van onmacht. Niet weten wat te
doen, waar te zoeken en vooral het ongeloof bij iedereen waarmee je in contact komt voor hulp / info. Het doet me pijn
om een oud mensje zo te zien leiden, heel veel pijn.
Leiden, 31‐01‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam

Irritatie

Heemstede, 31‐01‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress Relatie/gezinsproblemen
Goedendag buren, wij ervaren al een lange tijd een super irritante en vervelende bromtoon of zoemtoon in onze buurt.
24u per dag. Wij hebben nog steeds geen idee waar het vandaan komt. Supermarkt? Snackbar? GSM masten? Heeft
iemand anders hier ook last van en weet iemand wellicht waar het geluid vandaan komt? ‐ Ik heb met mijn buurman al
getracht te achterhalen waar de bromtoon vandaan komt. Daarnaast is hier iemand geweest van de Omgevings Dienst
IJmond (waar gemeente Heemstede mee samenwerkt) om metingen te verrichten. Helaas was er op dat moment geen
geluid te horen (heel bijzonder). Wij liggen er 's nachts soms wakker van. Erg vervelend dat men er niet achter kan komen
wat het is. Mijn nachtrust raakt er ondertussen niet een beetje door verstoord maar momenteel kan ik al helemaal niet
meer inslapen door het geluid. De Milieudienst is al vaker langs geweest voor metingen maar beweren niets waar te
nemen terwijl er toch echt meerdere bewoners last van dit geluid hebben.
Sliedrecht, 31‐01‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid Trillingen
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op
oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Baanverlies Relatie/gezinsproblemen
Ik heb er ook pijn klachten van.Spierpijn door me hele lichaam.
putte, 30‐01‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Trillingen
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen in
lichaam
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
De LFG geluidsoverlast wordt ernstig onderschat ! Ik hoop ten zeerste dat deze geluidshinder zo vlug mogelijk voldoende
wetenschappelijk wordt bewezen als zijnde "nefast en uiterst schadelijk voor de gezondheid". Door de te strenge normen
van de ene kant en gebrek aan kennis van de andere kant , kan er in vele gevallen in België niet efficient worden
opgetreden. Ik hoop dat de gemeentes de burgers bijstaan in hun recht op een normale thuis, waar LFG een leven niet
gaat bepalen. Ik hoop dat de gemeentes de bedrijven en instanties blijven aanspreken om dit onderwerp met logica en
gezond verstand te benaderen en om dit sluipend probleem zo snel mogelijk op te lossen.
rotterdam, 30‐01‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Slaapproblemen
Gevoel van trillingen in lichaam
Als je in bed ligt, gaat je hele lichaam trillen. alsof je zenuwbanen aangestuurd worden door stroom. In je hoofd voelt het
aan alsof er een band omheen zit. Wat ik dus meet ligt in hoge frequentie tussen de 0.025 Hz en 49Hz met amplitudes
tussen de 1.0e‐3 tot 9.0e‐6. De lage frequentie ligt tussen de 0.02Hz tot 0.089Hz met amplitudes tussen 1.0e‐3 tot 6e‐6.
Arnhem, 30‐01‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Stress
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Amsterdam, 28‐01‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie Slaapproblemen
Hartkloppingen Stress
Sinds oktober 2017 heb ik 's nachts last van een lage aanhoudende bromtoon. Ik ben toen gaan zoeken naar informatie.
Ben ik gek? Is het psychisch? Ben ik de enige? Ik heb contact gezocht met de woningbouwvereniging. Ik ben gaan
informeren bij mijn tijdelijke benedenburen. Beneden onze huurwoning, in een oud pakhuiscomplex, zijn bedrijfspanden
die nu bewoond worden. Gekocht door buitenlanders en verhuurd aan expats. Als we weer wakker worden gehouden
door dreunende bassen en hasjdampen nemen we contact op met beneden. Wéér nieuwe bewoners. Meestal vriendelijke
jongens die blij zijn met hun appartement in centrum Amsterdam (snap ik) en afentoe de bloemetjes buiten zetten. Dat zij
jong zijn en wij (inmiddels 60) de volgende dag moeten werken snappen zij. Het laagfrequente geluid komt ergens
vandaan. Maar waar? Worden de (bewoonde) bedrijfspanden regelmatig gecontroleerd, op de cv‐ en
ventilatieinstallaties? We speuren verder. En ik word steeds wanhopiger.
Rotterdam, 28‐01‐2018, Vrouw, 75‐84. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts;
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in
lichaam Stress
Moet nog naar de huisarts terug , en dan stuur hij mij naar de psycholoog voor verder onderzoek ,omdat ik overspannen
bent niet kan slapen slik slaappillen , dus nog even afwachten , mijn man hoort dit niet , dat gaf ook de doorslag voor de
woningbouw , de meting was een soort zwart draagbaar radio toestel als de buren hun tv aanzette , hoe hard ik het dan
hoorde , over hoeveel is niks gezegd alleen hard en zacht ,ging vrij snel , te kort voor mij .
Groningen, 27‐01‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
sinds kort is de bromtoon ook overdag aanwezig steeds met een onregelmatige aanwezigheid, dit is al veel langer 's
nachts het geval maar aangezien ik in mijn direkte omgeving de enige leek te zijn die het hoorde dacht ik wel eens dat ik
gek aan het worden was of zo. Nu ben ik bij mijn vriendin in de Oosterparkwijk in Groningen en hier hoor ik dezelfde
bromtoon alleen nog veel luider maar ook zij hoort het hier zelf niet daarom ben ik maar eens op interne gaan kijken en
gelukkig ben ik niet de enige die dit hoort lees ik.
Vught, 26‐01‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress Relatie/gezinsproblemen

Irritatie

Schagerbrug, 26‐01‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Ik heb melding van het geluid gemaakt bij verschillende instan es en weet niet meer precies waar allemaal. Volgens mij
ook al bij jullie organisa e maar dat weet ik niet zeker. Dus misschien is dit een dubbele melding .
Nieuwegein, 24‐01‐2018, Man, 25‐34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid
Slaapproblemen
Druk op oren
Meest waarschijnlijke bron is de snelweg 500 meter verderop (achter een geluidswal). Het beste hoorbaar in het
'vrijstaande' deel van de woning (Y vorm, twee buren). Regelmatig druk op oren, gevoel van een bijzonder lage bas toon.
Eenmaal wakker (gelukkig niet altijd) erg moeilijk te negeren.
Den Haag, 23‐01‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de
borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
Enige jaren geleden hebben verschillende buren en ondergetekende een nieuwe koudwaterleiding installatie gekregen.
Deze koudwaterleiding is door het houten schakelbord van de meterkast geboord. De 22mm koudwaterleiding is op een
amateuristische manier aangelegd en raakt het schakelbord. Op dit schakelbord is ook de groepenkast samen met de
Kilowattuurmeter gemonteerd. Ook is op mijn schakelbord de doorgaande hoofdleiding naar de bovenburen gemonteerd.
Aangezien het elektriciteitsnet een 50Hz frequentie heeft geeft dit een resonantie af. Door het doorboren van het houten
schakelbord en het aanliggen van de 22mm koudwaterleiding tegen het schakelbord, geeft het schakelbord de resonantie
af op de koudwaterleiding die op zijn beurt weer gaat resoneren en de gehele meterkast in trilling brengt. Aangezien deze
montage methode bij verschillende buren in het pand is gebeurd, gaan de gezamenlijke houten schakelborden in
resonantie wat de een lage 50hz brom in het pand veroorzaakt.
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Apeldoorn, 22‐01‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Sinds verhuizing naar Zuid broek Apeldoorn, wordt ik regelmatig s'nachts wakker en hoor ik een oscillerende lage brom
toon, die mij vervolgens wakker houd. De intensiteit van de toon en de oscillerende eigenschap varieert per nacht. Ik slaap
gemiddeld 5 nachten per week erg slecht en dit veroorzaakt de aangegeven symptomen.
Nieuwpoort, 21‐01‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid
Haren, 20‐01‐2018, Man, 65‐74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Huisvestingsproblemen
De brom varieert in twee sterkten en is ook na afsluiten van de stroom met de hoofdschakelaar hoorbaar.Tevens hoorbaar
op het moment dat er een stroomstoring in de straat was waarbij een gedeelte van de woningen, waaronder onze woning,
zonder stroom zat. Met name 's nachts permanent storend, juist omdat de brom afwisselt in twee sterkten.
Krommenie, 20‐01‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Gonzend geluid
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress
Bij de buren hoor ik hetzelfde geluid. Mensen die bij mij in huis waren hoorden het ook. Het is eerder voorgekomen. Toen is
de oorzaak niet gevonden. uiteindelijk is het vanzelf gestopt. Nu is het dus weer terug!!
Groningen, 19‐01‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Vermoeidheid
Hartkloppingen

Slaapproblemen

Soest, 19‐01‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Hoofdpijn
Stress
Voor het eerst lees ik iets dat gaat over het geluid wat ik hoor in mijn huis. Ik dacht dat het aan mij lag. Ik ga ook melding
doen bij de gemeente etc.
Wassenaar, 19‐01‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Veel, 's Nachts; Zoemend geluid
Slaapproblemen
Huisvestingsproblemen
Buren schuin boven tv staat ??niet op een isolerende ondervloer. Woningbouwvereniging zegt dat het tussen mijn oren zit
of psychisch is. Lagen tonen die hoor ben wel naar beter horen voor rapport geweest
Arnhem, 19‐01‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Veel, 's Nachts;
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid

Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor
Stress Relatie/gezinsproblemen

Den Haag, 19‐01‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen
Gevoel van trillingen in lichaam
In Valkenboskwartier Den Haag constante lage bromtoon in huis sinds een paar maanden, laatste weken verergerd.
Oorzaak niet te achterhalen. Wordt in de wijk aan de riolering gewerkt, weet niet of dat een oorzaak kan zijn.
Utrecht, 17‐01‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Weinig, 's Nachts; Zoemend geluid
Ik zelf heb er niet echt last van. Ik slaap er niet minder om denk ik. Het is er gewoon altijd. Ook overdag als je goed luistert.
Ik meld het omdat sommige buurtgenoten er wel echt last van hebben.
Amsterdam, 17‐01‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts;
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
trillingen in lichaam

Geluid dat lijkt op
Druk op oren Gevoel van

Glanerbrug, 17‐01‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie Vermoeidheid
Zware brom die ik meestal 's avonds hoor (de rest vd de dag is het te levendig denk ik) en waarvan het lijkt dat als ik mijn
hoofd verplaats ik soms de trillingslijn kan oppakken of juist ontwijken. Bv kan 10‐15 cm naar voren buigen als genoeg zijn
om de toon te horen of niet. Geluidsgolven zou je dan denken oid. Ben nog niet naar een arts geweest maar ik ben
vogelaar en mankeer niets aan de oren. Gewoon gevoeliger dan anderen denk ik.
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Spijkenisse, 17‐01‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Veel, ; Bromtoon Zoemend geluid Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in
lichaam
Huisvestingsproblemen
Dcmr komt nog een me ng doen als het harder is ik moet eerst data verzamelen jden,ik ga ook flyers uitdelen om buren
te benaderen,om te vragen of zij ook last hebben. Geluid is begonnen aug 2017 ik woon er al 7 jaar niet eerder last van
gehad,het lijkt of iemand met een toeter constant in je oor blaast,of een constant stationair draaiende auto het
pulseert.Harder zachter,veroorzaakt trillingen door mijn kussen. Ik raak geirriteerd moet smorgens vroeg op en dan is
weer mijn nachtrust verkort ga met een mp3 speller op slapen,is toch te gek voor woorden, ik vind dat media hiervoor
ingeschakeld moet worden tegen dit groter wordende probleem.
Bocholtz, 16‐01‐2018, Man, 35‐44. Overlast: , ; Bromtoon
lichaam Stress Baanverlies Arbeidsongeschiktheid

Druk op oren Gevoel van trillingen in

Utrecht, 16‐01‐2018, Vrouw, 25‐34. Overlast: Veel, 's Nachts; Gonzend geluid
Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Vannacht voor de zoveelste keer last van dat 'ritmisch' gezoem en uiteindelijk online gezocht naar informatie. Ik heb zo
snel geen eerdere meldingen uit deze wijk kunnen vinden, hoewel ik dit geluid toch regelmatig hoor. Ik ben dan ook heel
blij om jullie organisatie tegen te komen met tips over hoe waar je hierover zoal melding kunt maken van dat storende
gebrom. Daar wil ik binnenkort zeker mee aan de slag
Leens, 14‐01‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts;
Stress

Irritatie Slaapproblemen Hoofdpijn

berkel en rodenrijs, 14‐01‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Druk op oren
Beverwijk, 13‐01‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Verscheidene klachten ingediend bij zowel de gemeente als bij Tata steel. De metingen voor tata worden met
meetapparatuur buiten gemaakt. Volgens de milieudienst is dit altijd binnen de normen. Ik begrijp niet dat de standaard
metingen niet in een gebouw gemeten worden. Omdat juist binnen het geluid resoneert. Gemeente doet geen metingen
omdat de bron toch niet gevonden wordt. Er is veel industrie in Beverwijk. Het zou een totaal geluid kunnen zijn ? Hoewel
het geluid altijd hetzelfde is. Veel mensen klagen, maar weten hun weg niet te vinden naar een melding.
Vlaardingen, 13‐01‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst Druk op
oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Ik heb vandaag contact opgenomen met de woningbouwvereniging. Dit weekend ga ik informeren of meer mensen er last
van hebben en of ik het geluid kan opnemen. Na het weekend opnieuw contact met de woningbouwvereniging.
Leidschendam, 12‐01‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Ik herken veel in de overige meldingen op uw website.
Lutjewinkel, 11‐01‐2018, Man, 25‐34. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Stress

Trillingen

Oegstgeest, 11‐01‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Matig, Overdag; Zoemend geluid Irritatie
Uit de parkeergarage van het complex tegenover mij komt een bij vlagen continue gezoem
Wrs tgv ven latoren Ik heb de woningbouwvereniging hier zojuis over geschreven.
Sneek, 10‐01‐2018, Man, 25‐34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Druk op oren
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Utrecht, 10‐01‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts;
Trillingen Irritatie Slaapproblemen
Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Ik hoor geen brom maar voel het trillen wat zowat schudden is en soms zichtbaar in de flesjes water waarvan het water
trilt. Geen was machine of koelkast trilling of vrachtauto‐auto‐verkeer. Ik dacht eerst dat mn buurman 24 uur wasserette
aan het spelen was maar maar het is meer een con nue centrifuge onder n huis. Vreemd is wel dat ik de
trillingen/schudden af en toe met mijn gedachten lijk te kunnen stoppen voor korte pauzes. Dat gee mij enige hoop want
zo kan ik mijn rust momenten "kiezen" maar voel het trillen nu door de hele wijk Lombok en mijn lopen (wandelen) is best
wel veranderd en ik ben een soort milkshake) Ik ben van plan via www.nextdoor.nl te gaan polsen of meer mensen hier
last van hebben. Echter vanwege de weerbars ge houding van zowel GGD als gemeente als woningbouw heb ik weinig
fiducie in deze organisa es om op te komen voor mijn belangen. Daarnaast geloof ik dat dit net zoiets is als telepathie en
daar zwijgt iedereen ook over ‐ psychiatrie of zwijgen.
Amsterdam, 10‐01‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Stress
Amsterdam, 10‐01‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Druk op oren Stress
Heb al jarenlang last. Laatste tijd is de bromtoon verergerd. Zelfs overdag te horen.
Wehl, 09‐01‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat
lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel
van trillingen in lichaam
Zowel mijn vrouw als ik horen continue dreungeluiden, voelbaar aan de oren. Bij mij althans. Frequentie van 2x per
seconde ongeveer. In de winter erger dan in de zomer. Vanwege het blad aan de bomen misschien? En de volle tuin bij
ons. En mais op het veld. We wonen bijna aan de rand van het dorp. Net naar de buren geweest maar die horen niets
terwijl ik het wel hoorde en voelde. Zij klaagden over moeheid waarvan ze niet wisten waardoor???? We zouden het op
prijs stellen om iets van jullie te horen hierover...... Of er meer mensen last hebben en of er iets bekend is of dat we naar de
gemeente moeten. Bedankt alvast!
Rotterdam, 09‐01‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon
Trillingen Slaapproblemen
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
In nacht van 8 op 9 januari 2018 rond 4.30 wakker geworden (voor het eerst) van zeer lage tonen, en ik twijfelde aan bron:
eigen hoofd of extern dus googlede ik, en las info, en besloot meteen bij uw s ch ng te melden. Ik woon op Kop v Zuid in
R’dam en er is hier stadsverwarming. Ik heb geen idee van de bron. Ik hoop dat u meer meldingen krijgt vanuit mijn
woonomgeving.
Amsterdam, 08‐01‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk
op de borst Druk op oren Hartkloppingen Stress Arbeidsongeschiktheid
Sinds augustus 2017 hoor ik regelma g een bromgeluid, gepaard met trillingen. Niet al jd maar meestal wel. Ben naar de
huisarts gegaan en twee keer naar een KNO arts. Tinnitus werd er gezegd.
Mijn dochter zit hier zondagavond en gee aan ook een brom te horen, ook met een trilling. Ze beschrij het precies zo
als ik het ook ervaar. Helaas!!! Ze is naar huis gegaan en daar hoorde ze het nog. Ik woon in de Berkelstraat en mijn
dochter op de Nassaukade in Amsterdam. Ben voor de rest zo gezond als een vis en mijn dochter ook dus hierin ligt het
niet. En zelf het ik aldoor gedacht dat het geen nnitus was, omdat ik het geluid van buitenaf ervaar wat van buiten naar
binnenkomt als het ware. Soms is het geluid er niet of soms een periode niet, dit maakt het ook zo verwarrend en moeilijk
te traceren.
Sprang‐capelle, 08‐01‐2018, Vrouw, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Stress
Sinds ongeveer oktober 2017 hoor ik een zware brom/dreun door het hele huis heentrekken.
Ook bij mijn buren trekt de dreun door het huis. Op aanraden woningbouwvereniging een tijd bijgehouden wanneer het er
is. Ook aan anderen gevraagd of ze het horen en de meesten horen het ook. Al deze jd moet ik overdag en 's nachts als ik
in huis ben iets in mijn oren dragen omdat het anders niet te verdragen is. Er is ondertussen ook een aannemer geweest en
die beves gde ook dat er een zware dreun, die niet vanuit mijn huis komt te horen is. Ik heb het nu ook bij de gemeente
gemeld, maar er zijn nog geen duidelijkheden over de herkomst en eventuele oplossing van het geluid. Het begint echter
een behoorlijke belasting voor mijn gezondheid te worden, dus ik wil het bij deze melden en ook nog bij de ggd.
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Bergschenhoek, 08‐01‐2018, Vrouw, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Ik heb geen idee waar het geluid vandaan komt. Niet bij mij, niet van de buren. En ik heb hulp nodig. Kan ik de bron
achterhalen door middel van een onderzoek?
amsterdam, 08‐01‐2018, Vrouw, 65‐74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Vermoeidheid Benauwdheid Druk op de borst
Stress
Er zijn maar weinig mensen die het geluid horen. Woningbouwvereniging zijn 3 mensen geweest. Milieudienst 2 mensen
die horen niets. Heel frustrerend.
almere, 08‐01‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Concentratieproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Stress
Hoor sinds 2013 in Almere Poort een flinke brom toon. soms harder dan weer zachter. Soms verdwijnt de brom een tijdje
(wat opvalt dat dit in de lente/zomer is) en dan is hij er ineens weer. Ik heb ooit een melding gedaan bij de gemeente. Die
gaven aan dat ik maar een melding moest doen bij het GGD. Heb een mail gestuurd en nooit meer iets vernomen. Heb zelf
ooit een programma gedownload die lage frequenties kan meten en die sloeg flink uit. In Poort staat een kracht centrale
van Nuon. lijkt erop dat ik die hoor via de grond/buizen. Maar goed dat weet ik niet zeker.
Gouda, 07‐01‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Stress
Waalre, 07‐01‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Trillingen
Dronten, 07‐01‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Druk op oren Stress
Huisvestingsproblemen

Irritatie Slaapproblemen

Oirsbeek, 06‐01‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Baanverlies Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Huisarts had nog nooit gehoord van LFG en over positieve ionen had hij niets geleerd. Cardioloog vond het interessant
maar nam nog niet de moeite om een afdruk van gezondheidsnet.be te lezen waar duidelijk instaat dat je van het geluid
van hoogspanningslijnen een hartinfarct kunt krijgen.
Als je niet gek bent moet je naar een psycholoog als je toch gek wilt worden gemaakt. Wat een ma ezen bij het RIAGG. Is
er een vrijwilliger die goed overweg kan met de Duitse taal? Het zou interessant zijn om eens contact op te nemen met
"waves scape gmbh" in Duitsland om eens te horen of deze firma ook iets voor particulieren kan betekenen en dan met
name voor hun privéwoning. Bijvoorbeeld microfoontjes plaatsen op de diverse ramen en een installatie in huis die dan
antigeluid produceert zodat het stil wordt in huis. Als de prijs dan niet boven een bedrag met vier nullen uitgaat, dan ben
ik al enthousiast.
Apeldoorn, 05‐01‐2018, Vrouw, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Druk op oren Gevoel van trillingen in
lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Ik heb het sinds eind november, hoop dat het door gemalen komt en hoogwatersstand, want het is niet te doen, ik ben
bekend met ziekte, maar dit is slopender.
Almere, 05‐01‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid
Het gezoem gaat bijna 24 uur per dag door, om gek van te worden. Heb moeite met in slaap vallen.

Irritatie

Deventer, 05‐01‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Geluid is in diverse wijken waarneembaar. Provincie Overijssel en ik zi n bij de Waterzuiveringsinstallatie geweest aan de
Roland Holstlaan te Deventer ‐ als mogelijke oorzaak. Geen echte meting met een apparaat dus. Bleek niet de boosdoener.
andijk, 04‐01‐2018, Man, 45‐54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Irritatie Slaapproblemen
Stress
omdat het niet regelmatig is, kun je er ook niet aan wennen.
Het is niet altijd en de toonhoogte varieert en het ritme.
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Maastricht, 04‐01‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie
Druk op oren Gevoel
van trillingen in lichaam
Woon dicht bij het station, tegenover mijn huis staat een klein gebied dat wellicht een transformator bevat. Bij het
aanleggen van de verkeerstunnel in Maastricht zijn er waterpompen geïnstalleerd die de tunnel droog moeten houden.
Mogelijk zit bij een van deze de oorzaak.
Bocholtz, 03‐01‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen
Hartkloppingen Stress
Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Onder grondse gangen lopen tot Bocholtz Simpelveld van uitcentrum Heerlen.
Eemnes, 03‐01‐2018, Man, 55‐64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
dreunende dieselmotor
Slaapproblemen Hoofdpijn
Bromtoon is erg hinderlijk, vooral in de nachtelijke uren.

Geluid dat lijkt op

Heist‐op‐den‐Berg, 02‐01‐2018, Man, 35‐44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Concentratieproblemen Hoofdpijn
Stress
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