Meldingen januari 2017 (42)
1.Leiderdorp, 3‐1‐2017. Man, leeftijd tussen 45‐55 jaar. Sinds 2 jaar last van bromtoon binnenshuis
gedurende de nacht. Deze bromtoon veroorzaakt ook trillingen in het lichaam.
2.Leiden, 5‐1‐2017. Vrouw. “Wij zijn er deze week achter gekomen dat de oorzaak voor mijn
problemen met de geluidsoverlast in de laag frequente geluiden ligt. De bron ligt niet in het
nieuwbouwproject want daar ligt al het werk nu stil. Door de overlast heb ik de afgelopen twee
maanden steeds de helft van de week niet thuis kunnen zijn of slapen, althans niet zonder daar ziek
van te worden. Ik heb al jaren een evenwichtsstoornis, waarvan ik me nu ook afvraag in welke mate
de brom daarin meespeelt. De aanval begin november van vertigo was heel zwaar. Verder heb ik dit
jaar voor het eerst tinnitus, en die lijkt alleen maar toe te nemen. Vooral het alleen zijn in het horen
van de toon en het zo slecht tegen de trillingen kunnen, ik word er gek van”.
3.Amsterdam, 5‐1‐2017. Vrouw. Last van bromtoon. Verdenkt haar buren ervan haar te willen
treiteren/verjagen met apparatuur welk laagfrequent geluid zou produceren.
4.Amsterdam, 5‐1‐2017. Man, tussen de 45 en 54. Heeft sinds 2014 last van een brommend, gonzend
en dieselend geluid. Heeft last van druk op de oren en slaapproblemen.
5.Nieuwegein, 6‐1‐2017. Vrouw tussen de 45‐55 jaar. Sinds drie jaar veel last van zoemend geluid en
trillingen door het lichaam. Werken niet meer mogelijk.
6.Groningen, 8‐1‐2017. V/M? Tussen de 35‐44. Sinds enige tijd last van een gonzend geluid in huis.
Dit veroorzaakt druk op de oren, slecht slapen en veel stress.
7, 8 . Amsterdam, 8‐1‐2017. Man en vrouw, tussen de 35 en 44 (maken er melding van dat de
buurman ook last heeft) “De gemeente vindt het maar lastig, al geven ze toe dat er een brom te
horen is. Recentelijk heeft de gemeente (na heel lang te zijn bezig geweest met heel langzaam
behandelen van onze klachten) ons in contact gebracht met de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied, die de bromtoon aanzienlijk vond en de frequentie vaststelde op 40,5 Hz. De
meneer van de Omgevingsdienst heeft de bron nog niet kunnen traceren. Inmiddels beginnen wij er
gek van te worden, het is echt heel storend wanneer je je op iets wil concentreren of wil slapen. Ook
overdag voelt de brom bedrukkend”.
9. Noordwijk, 9‐1‐2017. Vrouw tussen de 45 en 55. Al sinds 9 jaar last van LFg. Last van bromgeluid
en geluid als een dreunende diesel. Veel stress, slaapproblemen etc. Er is een meting gedaan, er
werd geen bron gevonden.
10. Amsterdam Z‐O, 9‐1‐2017. Vrouw tussen de 45en 55. Sinds 2014 veel last van een bromtoon in
huis en trillingen door het lichaam. Slaapproblemen.

11.Leiden, 9‐1‐2017. Vrouw, 85+. Zware overlast door brom en trillingen zowel overdag als `s nachts.
Het lijkt uit het matras te komen en slaat op het hart.(druk op de oren, op de borst, hartkloppingen,
trillingen door lichaam)
12, Wassenaar, 9‐1‐2015. Vrouw. Veel last van laagfrequent geluid, bed trilt. Melding van een vreemd
brommend geluid in huis. Zij wil graag in contact komen met lotgenoten.
13. Vlaardingen, 10‐1‐2017. Man tussen de 45 en 55. “Ik heb sinds ongeveer driekwart jaar last van
lage bromtonen in huis. Het geluid is te horen als het stil is in huis, vooral 's nachts maar ook
overdag. Alleen 's nachts geeft het overlast omdat ik er slecht door slaap. Ik vermoed (maar weet dit
niet zeker) dat het geluid afkomstig is van schepen in de buurt. Ik heb gehoord dat meer mensen in
Vlaardingen daar last van hebben en zou graag met anderen in contact komen. Ik heb vandaag (10‐
01‐2017) voor het eerst een klacht ingediend bij DCMR”.
14. Gemeente Nissewaard, 10‐1‐2017. vrouw tussen de 45‐55 “In 2012 betrokken wij
noodgedwongen een particuliere huurwoning. Grenzend aan een oud bedrijventerrein, waar door de
crisis veel leegstand was. Begrensd tussen een stiltegebied en een recreatiegebied. Voor zover een
uitstekende keus, maar de crisis ging voorbij.
En een houhandel achter op het terrein ging uitbreiden en de overlast begon.
DCMR werd door ons bestookt en er volgde een reguliere meting, waarbij overschrijdingen werden
geconstateerd. Gemeente Nissewaard echter wees onze klacht af en er kon bezwaar gemaakt
worden.
Vervolgens werd onze melding door een commissie afgewezen waarop wij naar de rechtbank werden
verwezen..
Uiteindelijk werd er door de rechtbank opdracht gegeven tot een nieuwe meting.
Onze verbazing was groot dat DCMR een meting moest uitvoeren, waarbij Gemeente Nissewaard
bepalend was bij hoe en wat gemeten werd.In 2015 ben ik bijna een jaar thuis geweest met een burn
out.
In december 2016 overleed mij man aan een harstilstand.”
15.Utrecht, 12‐1‐2017. Man, tussen de 35 en 44. Sinds 2016. Binnenshuis overdag en `s nachts last
van een steeds vaker continu gonzend maar ook dieselend geluid. Slaapproblemen en stress.
16. Arnhem, 13‐1‐2017. Man tussen de 65 en 74. Sinds 2015 last van bromtoon en trillingen. Last van
slaapproblemen, vermoeidheid, druk op oren, gevoel van trillingen in lichaam, stress
17. Woubrugge, 14‐1‐2017. Vrouw tussen de 35 en 44. Ervaart continu zeer veel overlast van een
dieselend geluid in de woning. Klachten:
Concentratieproblemen,slaapproblemen,,vermoeidheid,hoofdpijn,stress. Relatie/gezinsproblemen
zijn het gevolg.
18.Roosendaal, 15‐1‐2017. Vrouw tussen de 45 en 55. Constant geluid als dreunende dieselmotor in
huis sinds 2015. Vermoeid, druk op oren, trillingen door lichaam, stress,
19. Groningen, 15‐1‐2017. Vrouw tussen de 35 en 44. Sinds 2013 continu last van brom, zoem en
gons binnenshuis. Irritatie, slaapproblemen, stress.

20.Zaandijk, 16‐1‐2017. Vrouw tussen de 45‐55 “Ik ervaar brom, gons, trillingen. Pas geleden en
vandaag voor het eerst melding gemaakt bij de Omgevingsdienst. In de zomer van 2016 ervaarde ik
voor het eerst bewust( geluiden heb ik jaren ervoor ook gehoord, maar nog niet zo hevig; ik dacht dat
er regelmatig stadsbussen voorbij reden) de irritante bromtoon. Buiten gelukkig niet, alleen in ons
eigen huis en soms op mijn werk, maar dan minder hevig. Ik ben de enige tot nog toe in mijn
omgeving die de toon hoort. Op dit moment is het niet uit te houden, maar ik heb ook maanden
gehad dat het er nauwelijks was. Klachten: irritatie, slaapproblemen, druk op oren, hartkloppingen,
vermoeidheid, stress”
21.Amersfoort,16‐1‐2017. Man tussen de 45‐55. “Ik ervaar de brom zelf wel, maar mijn partner niet.
Ik weet zeker dat het niet tussen de oren zit, want slapen met oordoppen werkt als enige wel. Ik ben
al maanden op zoek naar de oorzaak, maar ik vind niets “
22.Ede, 16‐1‐2017. M/V tussen de 35 en 44. “Sinds Januari 2017 last van een lage bromtoon in huis.
Soms even weg, maar nooit helemaal. Veelal `s avonds. Het is soms zo hard aanwezig, dat slaap er
niet inzit. Vermoeidheid, hartkloppingen, drukkend gevoel op de oren en stress als gevolg. We gaan
nu kijken naar wat het zou kunnen veroorzaken in ons dorp”.
23.Eindhoven 17‐1‐2017. Vrouw, tussen de 25‐34. “Sinds mijn verhuizing naar blixembosch buiten
hoor ik regelmatig een gonzend geluid dat me knettergek maakt Ik heb last van
concentratieproblemen, vermoeidheid, hoofdpijn, stress. Ik kan de bron niet vinden maar soms is het
ook ineens weg. Alle stroom in huis uitschakelen helpt niet. Het komt van buiten. Wie heeft hier nog
meer last van in Blixembosch‐ Eindhoven?”
24. Amsterdam, 18‐1‐2017. Man tussen de 45‐55. “De trillingen en het geluid waar ik last van heb
worden naar mijn stellige overtuiging veroorzaakt door een apparaat dat bij de benedenbuurvrouw
staat. Zij ontkent ergens van af te weten maar intussen wordt mijn nachtrust systematisch verstoord
en mijn woonplezier gesloopt. Zowel politie als woningbouwvereniging hebben geen geluid, laat
staan trillingen, waargenomen en bij de buurvrouw geen apparaat gevonden dat deze zou kunnen
veroorzaken. Ik zeg dan: het is nogal lastig zoeken naar de oorzaak van iets waarvan je de gevolgen
niet eens kunt waarnemen. De politie heeft zelfs openlijk getwijfeld aan mijn geestelijke gezondheid
en gezegd iemand van de GGD langs te laten komen”.
25. Amsterdam, 18‐1‐2017. Man tussen de 45 en 55 “Het is ongeveer 2 a 3 weken geleden begonnen.
Eerst dacht ik dat het een mechanische ventilator van de buren was. Ergens rond 19.00 uur op
maandag 16‐1 was er een soort infrageluidschokgolf. Ik voelde een grote druk en lichte pijn aan mijn
oren en daarna had ik ongeveer 2 uur last van een pieptoon in mijn oor alsof ik naar de disco was
geweest. Diezelfde nacht was er dus ook de stroomstoring in Amsterdam. Het enigste wat ik hoorde
die nacht was weer een nieuw soort infrageluid. Nu zoemend, en voorheen was het als een
dieselmotor op een schip. Aangezien alle elektriciteit overal uit was kon ik mijn buren uitsluiten. Het
zoemende geluid is er nu nog steeds vooral goed te horen in bed met de lakens over mijn hoofd, Als
ik buiten loop heb ik er geen last van, maar als ik thuiskom voel ik het wel het geeft
slaapproblemen.Ik werk overdag in Alkmaar en heb geprobeerd het daar ook te horen door binnen
mijn oren af te sluiten. Maar ik merk daar niets. Is het infrageluid afkomstig van de kapotte
HemwegCentrale?”

26.Meppel, 19‐1‐2017, Man, tussen de 45 en 55 Meldt druk op de oren, trillingen door het lichaam
en stress “Met enige regelmaat het laatste jaar een laag zoemende bromtoon gehoord die ik bij het
wakker worden toedichtte aan vrachtwagens aangezien er in de buurt gebouwd wordt. Wel gek dat
dit ik ook 's avond hoorde de laatste tijd. Op onderzoek gegaan in huis en elektrische apparatuur
afgeschakeld en ook de verwarming, niets bleek te helpen.
Zouden dan de buren aan het wassen zijn? Dat leek me ook onwaarschijnlijk.
Toen zoektocht op internet gedaan of misschien meer mensen iets ervaren en deze site gevonden.
Zeer herkenbaar de klachten.
Aangezien het nu een week vriest en het bijna windstil is (windkracht ZO 1) heb ik het idee dat de
overlast groter is. Wij wonen zuidkant van Meppel en 15 kilometer ten zuiden van ons is een
windmolenpark in Staphorst en Nieuwleusen, andere geluidsbron zou Industriegebied Zwolle
kunnen?”
27.Amsterdam, 21‐1‐2017, Man tussen de 45 en 55. Sinds 2016 veel last van brom, zoem, gons en
trillingen. Dit veroorzaakt hoofdpijn, vermoeidheid en stress. Meneer slaapt erg slecht. Verdenking
richting apparaten ergens in het gebouw.
29. Tuk, 22‐1‐2017. Vrouw tussen de 55‐64. Sinds 2013 veel last van brom, gons, trilling. Mevr geeft
aan dat het door basmuziek van de buren komt, wel 8 tot 10 uur per dag. Gezondheidsklachten:
hartkloppingen, druk op oren, slaapproblemen, trillingen door lichaam, hoofdpijn, veel stress. Geeft
veel spanningen in huis.
28.Uitgeest, 23‐1‐2017. Man Ik woon nu 13 jaar in Uitgeest op dit adres en heb nu ongeveer 3 jaar
last van een bromtoon of laagfrequent geluid, deze begint meestal op vrijdagavond tot maandag enis
vooral `s nachts goed merkbaar. en niet in de zomermaanden. Wanneer het te erg wordt gebruik ik
white noise of een ventilator.
30. Wehl, 23‐1‐2017. Man, tusen de 45 en 55. Sinds 2012 aanzienlijke last van LFg (brom en geluid als
dieselmotor). Slaapprobemen, druk op de borst, benauwdheid, vermoeidheid, hoofdwijn stress.
Hierdoor problemen in de privésfeer. Huisarts verwees door naar psycholoog.
31.Heerhugowaard, 23‐1‐2017. Vrouw, tussen de 25‐34. Last van brom en tril en hierdoor slecht
slapen en vermoeidheid. “Ik denk dat de geluidsoverlast te maken heeft met de bouwprojecten
rondom ons huis. Steeds wanneer er bouwprojecten in de buurt zijn is er op een zeker moment
geluidsoverlast. In de avond en nacht, wanneer het stil Is on huis, hoor ik het dan zoemen in mijn
oren. Links erger dan rechts. Het betreft een constante diepe bromtoon. Misschien iets van
generatoren of iets dergelijks”
32.Groningen, 24‐1‐2017. Vrouw, tussen de 55 en 64. Als sinds 7 jaar last van een bromtoon met
trillingen.. E.e.a. geeft concentratieproblemen, druk op de oren. Trillingen door het lichaam. “Mijn
indruk is dat het bij de waterzuiveringsinstallatie aan het Damsterdiep (Groningen) weg komt.
Rondom het gebouw is recent aan de riolering gewerkt. Deze is veranderd. Hierdoor is er aanzienlijk
meer overlast van Lfg dan voor die tijd. Tevens zijn de tijden dat de pompen werken verruimd.
Voordien was het meestal tussen 6.30 en 10.00 Tegenwoordig bijna iedere werkdag van 05.30 tot ver
in de middag”.

33. Kaag en Braasem (gemeente) Man, tussen de 55 en 64. Al sinds 2000 last van brom en trillingen
door lichaam.. Klachten zijn inmiddels zo ernstig dat zijn totale leven is ontwricht.
34.Amsterdam, 25‐1‐2017. Vrouw, tussen de 35‐44 en haar zoon (jonge tiener) Veel last van brom,
zoem, tril. Verdenking plafondventilatoren van de onderbuurvrouw die de helft van het jaar 24 uur
per dag aan staan. Geen steun van WBV. “Moet maar gaan verhuizen”. Zoon kan door de brom en de
trillingen maar de helft van het jaar op de eigen kamer slapen.
35.Amersfoort, 25‐1‐2017, Man, tussen de 65 en 74 heeft veel last van een zware bromtoon. Veel
fysieke klachten en slecht slapen/wakker schrikken `s nachts zijn het gevolg.
36.Ermelo, 25‐1‐2017, Man tussen de 65 en 74. Veel last van LFg/dieselend geluid. Druk op oren,
hoofdpijn, slecht slapen, stress. Door huisarts naar KNO arts verwezen. “Overlast met name van
ventilatoren (70Hz) en door het openzetten van de geluidsdeuren van de zware machines 30Hz en
lager. Er komen gesprekken met de fabriek op aangeven van de Omgevingsdienst, maar zoals het er
nu naar uitziet blijft de fabriek de grenzen van de milieuvergunning opzoeken. De gemeente heeft de
milieudienst niet het recht gegeven om handhavend op te treden bij het constateren van
overtredingen. Melden van overlast kan alleen in de kantooruren. Dan wordt er aan de fabriek
gevraagd of er calamiteiten waren. Antwoord: “ Nee, er is normaal geproduceerd”. We moeten dus
eerst aangetoond zien te krijgen, dat het bedrijf de vergunning overtreedt buiten de kantooruren. En
dan de gemeente zover zien te krijgen dat het bedrijf wordt aangemaand om wat te doen”.
Meetrapport aanwezig.
37.Elst, 26‐1‐2017, Man tussen de 35 en 44. Sinds 2015 en zijn buurman (leeftijd onbekend)hebben
aanzienlijke last van een bromtoon. Hoofdpijn, slaapproblemen en concentratieproblemen zijn het
gevolg. Zij hebben het vermoeden dat het geluid van de pont komt maar zeggen dit niet zeker te
weten.
38. Assen, 27‐1‐2017. Vrouw tussen de 45‐54. Sinds 2015 veel last van bromtonen in huis. Deze
zorgen `s nachts voor slaapproblemen.
39.Machelen(Vlaams Brabant) 29‐1‐2017 Vrouw, boven de 85. Veel last van trillingen door het
lichaam sinds de buren een warmtepomp hebben geplaatst in 2015.
40. Rotterdam, 30‐1‐2017 Man tussen de 45 en 54 Sinds 2012 veel last van bromtonen, Slaap‐
concentratieproblemen, vermoeidheid en stress .Melding gemaakt bij gemeente.
41. Alkmaar, 28‐1‐2017 Vrouw tussen de 55 en 64. Zeer veel last van brom , geluid dieselmotor en
trillingen door het lichaam sinds 2009. Doorverwezen naar audioloog en Kno arts, Kreeg diagnose
tinnitus en aanbod gedragstherapie.
42. Tzum, 30‐1‐2017 vrouw tussen de 45 en 55. Ervaart in haar woonplaats sinds 2016 zeer veel last
van bromtonen en trillingen en hierdoor fysieke klachten als tintelingen door het lichaam, druk op de
borst, druk op de oren, slaapproblemen, concentratieproblemen, stress. Meldingen op alle relevante
plaatsen gemaakt.

Meldingen december 2016 (10)
1 en 2 Naarden, 2‐12‐2016 Man, begin 60 en Vrouw, eind 50. “Toen wij hier 4 jaar geleden kwamen
wonen viel ons de brom/zoemtoon direct op. We hadden ook last van onze oren. Alsof je stijgt en
daalt met een vliegtuig. Toen we dit meldden aan de woningstichting werd dat enigszins terzijde
geschoven. We dachten toen “ach het is gewoon wennen”. Nu is kortgeleden het complex van
binnen gerenoveerd en zijn ook (voor de eerste keer sinds de jaren ’70) de kanalen gereinigd. Daarbij
zijn zogenaamde filters verwijderd en is het nog wachten op nieuwe exemplaren. Maar desondanks
is vanwege de schone kanalen het geluidsniveau toegenomen”.
3.Onbekend, 4‐12‐2016. Vrouw. “Helaas heb ik sinds driekwart jaar ook last van bromgeluiden in de
nacht welke dusdanig in mijn hoofd resoneren dat als ik eenmaal wakker ben ik niet meer kan slapen.
Ik hoor het op meerdere plekken in Nederland”.
4. Leidschendam‐Voorburg, 5‐12‐2016. Man, eind 30. “Sinds 2 maanden heb ik toenemend last van
een zware bromtoon. Tot mijn schrik heb ik gezien dat er veel meer mensen last hebben van
laagfrequent geluid. Ik wist niet dat er een hele wereld achter schuil ging en ik vrees nu ook dat de
oplossing ver weg is. Mijn zoon heeft last van tinnitus”.
5. Den Haag, 7‐12‐2016. Man, veertiger. “In mijn huis in het Statenkwartier te den Haag hoor ik al
een aantal jaar een continu aanwezig laagfrequent geluid. Metingen bevestigen iets van een continu
minimaal geluidsniveau , maar onder de 40 decibel en niet te lokaliseren. Het is niet eens echt vast te
stellen of het van buiten komt of via funderingen of leidingen. Feit is dat het een mechanisch geluid is
met een gelijkblijvend aantal toeren. Tevens is het op elke verdieping te horen. Het geluid blijft
hoorbaar ook bij uitschakelen van hoofdschakelaar en CV. De inspecteur van de Omgevingsdienst
Haaglanden heeft dit mede waargenomen maar kan ook met zijn apparatuur en bevoegdheden niet
achterhalen waar het vandaan komt”.
6. Rotterdam, 15‐12‐2016. Vrouw. “Helaas blijft de bromtoon in mijn huis hoorbaar wat ik ook
uitgezet heb...en wat ik ook doe. Ik kan niet slapen van de trillingen in bed”.
7. Houten, 21‐12‐2016. Man.´ Ik woon in de Gemeente Houten en ik ervaar al jaren een bromgeluid
in mijn woning. Het laatste jaar is het geluid voortdurend aanwezig soms hard soms zacht maar de
bromtoon en gaat helaas niet meer weg. Je kan nu zelfs buiten de bromtoon horen. Ik heb de GGD en
Gemeente Houten geprobeerd maar die geven geen echte steun in deze”.
8. Losser, 26‐12‐2016. Vrouw, 50+ Ervaart sinds maart 2015 een bromtoon “ Dit gaat samen met
vibraties in huis, waardoor ik in het begin oorontstekingen kreeg (door die innerlijke druk op de
schedel), spraakmoeilijkheden, evenwichtsstoornissen, nek en schouderproblemen, hoofdpijn,
rugpijn, het gevoel dat mijn hele bottenstelsel veel te snel en pijnlijk in elkaar zakt. Krijg
paniekaanvallen, hartklachten en moet zelfs regelmatig mijn huis uit vluchten om even weer terug in
mijzelf te komen. Gelijk in het begin had ik al het idee/gevoel dat dit een aanslag op mijn leven is en
belde de politie omdat ik als de dood was dat de hele boel hier explodeert. Had een begripvolle agent
die me uitlegde dat het trillingen van een bouwplaats kunnen zijn die wel 50 km verder op kan zijn”.
9. Uden, 28‐12‐2016. Man. Begin 50 “Ïk heb ongeveer 2 jaar last van Trillingen.

Mijn Buren horen het niet en voelen niets. In het begin ging ik naar de buren toe omdat ik een
wasmachine hoorde draaien. Ook zelfs laat op de avond. Maar de buren zeiden: wij hebben geen
wasmachine aan. Ik hoor het in mijn woning, op mijn balkon, en zelfs in de algemene gang waar ik
ook trillingen kan voelen aan de trap. En vooral, het gaat mijn lichaam in. Ik weet niet hoe ik dit moet
op lossen”.
10. Onbekend, 29‐12‐2016. Melding van een woonzorgbegeleider in instelling , vermoeden van LFg in
het complex, verzorgende wil advies.

Meldingen in november 2016 (17)
1. Sint‐Oedenrode, 1‐11‐2016. Man “Hierbij maak ik melding van de constatering van een combinatie
van bromtonen in huis. Een zeer lage toon in combinatie met een hogere.
Sinds 2013 zijn deze tonen vrijwel constant aanwezig, hoewel de intensiteit door het jaar heen, wel
wisselt. In en rond het huis heb ik alles onderzocht wat mogelijk is, maar kan er geen enkele
verklaring voor vinden. De stroom en cv afsluiten b.v. heeft geen enkele invloed”.
2. Vaals, 3‐11‐2016. Vrouw. “Sinds 5 weken heb ik last van een zware pulserende bromtoon die dag
en nacht door gaat. Ik heb alles in mijn huis afgeschakeld gehad en ook de buren hebben hun
medewerking verleend maar de zware bromtoon bleef aanwezig. Wat kan dit zijn?”
3. Onbekend, 8‐11‐2016, Vrouw. “Sinds anderhalf jaar heb ik problemen met mijn gehoor. Ik neem
geluiden waar die anderen niet waarnemen. De medici gaan uit van tinnitus of van oormyoclonus.
Voor zover ik zelf kan beoordelen is de diagnose oormyoclonus juist zij het in een reactieve vorm.
Mijn oren reageren op een extern geluid. Ik kom tot deze
zelfdiagnose omdat ik er alleen in / om huis last van heb”.
4.Onbekend, 8‐11‐2016, Vrouw. “ ik woon bij een C2000 mast en heb een trafohuisje in mijn
achtertuin en zeker al 9 jaar last van een bromtoon. De eerste jaren had ik het gevoel dat het ook
trilde in mijn lijf. Ik heb alles al geprobeerd en alles hier in huis uitgezet maar het bleef brommen. De
ene keer weer iets minder dan de andere keer. Soms hoor ik het weer heel erg, ik heb `s nachts vaak
de radio zacht aan en een oortje in met muziek om het te camoufleren. Als we op vakantie zijn en er
is geen gebrom is dan is het gewoon een verademing voor mij”.
5.Den Burgh, 10‐11‐2016, Vrouw begin 70. “Sinds 4 jaar heb ik last van een bromtoon . Deze was wel
eens een paar maanden weg. Dan kon ik weer even bijkomen. Maar ongeveer 1,5 jaar terug werd het
geluid ineens steeds sterker en was er ook veel vaker, vooral in de avond en ‘s nachts. De brom toon
kwam daardoor ook mijn hartstreek binnen Ik kon er niet van slapen en ik voelde me fysiek en ook
mentaal achteruit gaan. Maar toen gebeurde er iets waar ik helemaal van ondersteboven raakte: ik
hoorde het op Texel ook bij anderen. Bij vrienden, niet alleen in Den Burg, maar over het hele eiland,
zelfs in het buitengebied in het noorden. Toen dacht ik echt dat ik gek begon te worden. Een nog
moeilijkere tijd brak aan. Ik kon bijna niet gewoon leven, raakte uitgeput. Kon het gebrom niet
ontvluchten. Maar kon er ook met niemand over praten, wat ik wel gedaan had, maar geen mens
begreep het. Toen kwam ik in contact met een jonge vrouw die net in ons appartement was komen
wonen en die zag dat het niet goed met me ging en vroeg wat er was: ik vertelde mijn verhaal. En die
zei: ik denk dat je last heb van Laag Frequentie Geluid. Zij had er in Groningen last van gehad”.

6. Voorschoten, 10‐11‐2016, Vrouw. “Ik woon in een appartement en heb sinds enige tijd erg veel
last van een brom in huis. Bij onderzoek bleek dat ik het door het hele complex kan waarnemen”.
7. Eindhoven, 15‐11‐2016, Vrouw, begin 60. “Ik hoorde, en dat weet ik nu zeker, het bromgeluid van
de elektracentrale verder op. Van lieverlee kreeg ik allerlei klachten waaronder hartklachten. Nu zit ik
thuis met een burn‐out. Vaak heb ik last van inwendige trillingen alles wat ik kan opbrengen is ‘de
dag doorkomen’. Kunnen jullie mij helpen of naar iemand doorverwijzen die me helpen kan. Ik dreig
er aan ten onder te gaan”.
8.Rotterdam, 16‐11‐2016, Man. “Ik heb sinds het voorjaar van 2016 last van een bromtoon. Ik
verdenk de dit voorjaar operationeel geworden boorlocatie van de NAM hier in Rotterdam. De
klachten worden langzaamaan erger: slaapproblemen, concentratieverlies, vermoeidheid, oor‐ en
hoofdpijn. Ik ben ondertussen bij mijn huisarts langs geweest en heb een afspraak met een KNO‐arts
in het ziekenhuis om zeker te weten dat dit geen tinnitus of andere vorm van oorsuizen is”.
9. Onbekend, 17‐11‐2016, Man. “Sinds een paar weken word ik overdag regelmatig gekweld door
een bromgeluid . Op een zondagmorgen werd ik wakker rond 6 uur, het was alsof er een vibrator
onder mijn hoofdkussen lag. Rond 8 uur dienst Milieuklachten gebeld . Klachten houden aan, wel
niet meer die zware brom maar het is nu wel veel vaker. Nu tot ongeveer 1 uur `s nachts. (Eerst alleen
overdag) Ik word er een beetje tureluurs van en hoor het ook in andere huizen in de buurt. De buren
vragen nu zelfs al of ik al bij de dokter ben geweest”.
10 en 11. Bocholz, 23‐11‐2016, Vader begin 50 en zoon, begin 20. ´Sinds augustus 2016 horen mijn
zoon en ik een lage bromtoon die een vervelende druk op de oren geeft en waar we zelfs soms
orenfluiten en hartkloppingen van krijgen. Slapen er allebei minder tot slechter van en ik heb
geregeld hoofdpijn terwijl ik nooit hoofdpijn heb gehad in mijn leven op een hoog enkele keer na.
Mijn vraag: kunnen mijn buren iets in huis hebben dat dusdanig bromt en doet dat werkelijk door
mijn hele huis ‐en ook nog de bergingen die naast het huis en half achter het huis liggen‐
doorklinken?? Vannacht was het heel erg en toen hoorde ik het geluid zelfs voor de deur buiten, een
aantal meters van het huis af, kan dit??? Kan het aan die mensen liggen dat het geluid zo sterk
klinkt??? Hier ligt wel een snelweg maar waarom horen we het pas een maand of 4? “
12. Hoorn, 23‐11‐2016, Vrouw, begin 80. Zoon ( mailt de stichting ivm met de ernstige klachten die
zijn moeder in het verzorgingshuis ondervindt: Vrouw begin 80. “Mijn moeder is aan 1 kant echt
doof en draagt in het andere oor een gehoorapparaat, ( 40% nog gehoor ) ze hoort het lage
zoem/tril geluid dus niet maar bemerkt de voelbare trillingen het brommen en gezoem wel in en
aan haar lichaam. Ook liggend in bed of zittend op een stoel voelt ze deze gekmakende lage
tril/zoem resonantie geluiden. Ze voelt het door haar voeten (met blote voeten, met sloffen, met
schoenen) door de vloer komen. Ze moet de woning ontvluchten om het niet waar te nemen. Buiten
is het weg. Slapen gaat dus niet, zelfs niet met slaapmiddelen en/of rustgevende medicijnen. Een de
gezondheid aantastende en levensbedreigende situatie is het geworden. Onleefbaar en ondragelijk..
Mijn moeder is beland in een doorlopende nachtmerrie op het moment dat ze dacht rust te zullen
krijgen. Hier kan geen mens tegen; het sloopt je compleet”.

13. Houten, 24‐11‐2016, Man. “Het voelt alsof je met dichtgeknepen neus probeert uit te ademen
door je neus. Een brommend en suizend gevoel met een zekere druk. Ik slaap met een koptelefoon
op. Wat kan hier de oorzaak van zijn? Mijn vrouw heeft nergens last van”.
14. Utrecht, 25‐11‐2016, Man “Al enkele jaren hoor ik een brommend geluid, lijkt op een slecht
gelagerde motor welke soms ook veranderd van snelheid en frequentie. De laatste maanden lijkt het
erger te worden en kan ik er slecht of NIET van slapen. Het gaat de gehele tijd door, stopt niet ! De
nachten zijn steeds lastiger voor me en het gaat me beheersen, irriteren. Wat is de oorzaak hiervan,
waar moet ik heen met deze klachten?’
15. Weesp, 26‐11‐2016.,Vrouw. Begin 40 “Met de zoekwoorden "geluidsisolatie lfg" kwam ik op uw
website terecht. Wat ik las was erg herkenbaar. Fijn! Graag zou ik melding maken van geluidshinder,
waar laagfrequent geluid een belangrijk onderdeel van lijkt uit te maken”.
16.Onbekend, 29‐11‐2016. Man. Last van brom, verdenkt mensen er van dit met wapens te doen om
elkaar ‘te zieken’.
17. Oudwoude, 30‐11‐2016,Vouw, begin 50. “ Sinds kort hoor ik `s nachts een bromgeluid. Klinkt als
een hogedruk die aanslaat...een paar keer per avond nacht ..het duurt zo’n 4 seconden en ongeveer
15 min later weer ..het gaat zo maar door”.

Meldingen in oktober 2016 (20)
1.Almere, 4‐10‐2016,.Vrouw begin 30. “Sinds 2 jaar hoor ik `s avonds en `s nachts een brom, niet
altijd maar wel heel vaak. Ik heb tinnitus en een hoorprobleem, maar die brom is toch echt wat
anders. Op de lage frequenties hoor ik goed maar die brom resoneert in mijn hele hoofd. Mijn
partner hoort niks”.
2.Onbekend, 4‐10‐2016. Man. “Ik hoor een brom enkel op een vierkante meter in mijn werkkamer.
Ook wanneer ik alles heb uitgeschakeld. Mijn vrouw hoort niets”.
3.Onbekend, 6‐10‐2016 . Vrouw Echtgenoot schrijft het volgende: “12 à 13 jaar geleden begon mijn
vrouw last van geluid te krijgen, sinds 2008 is het erg toegenomen. Het leek te komen door de
trillingen in het appartementencomplex. later is het nog meer toegenomen en leken er ook factoren
van buitenaf mee te spelen. Nu wonen we in een vrijstaand huis en zij heeft nog steeds veel last
terwijl dat een aantal jaar geleden in deze plaats niet zo was. Bovendien lijken er nu sinds een jaar
weinig plaatsen/situaties meer te zijn waar zij het niet ervaart”.
4.Oud Beijerland, 8‐10‐2016. Vrouw. “Sinds begin mei van dit jaar hoor ik in onze woning een
bromtoon. Deze toon is voor mij voortdurend hoorbaar, 24 uur per dag. Het voelt alsof er
aanhoudend een generator staat te draaien die een druk op mijn hoofd geeft. Aanvankelijk dacht ik
dat het afkomstig was van de bouwplaats verderop in onze wijk, maar toen ik daar ging luisteren,
hoorde ik niet hetzelfde geluid. Meerdere keren heb ik al buiten gestaan om na te gaan of ik de toon
ook buitenshuis hoorde, maar dat was lastig. Wat ik wel weet, is dat ik hem op andere rustige plekken
niet hoor. Sinds het moment dat deze toon voor mij hoorbaar werd, slaap ik slecht. Dat heeft

inmiddels grote gevolgen voor mijn functioneren; mijn gezin, mijn werk en mijn sporten lijden hier
enorm onder. Sommige nachten is de toon om onverklaarbare reden iets minder luid en dat zijn dan
ook de nachten dat ik langer kan doorslapen”.
5 en 6. Amsterdam 10‐10‐2016. Man en Vrouw. “Sinds enige maanden worden wij wakker gehouden
door een lage bromtoon/ trilling. We gingen er eerst vanuit dat het te maken had met een bouwput
in de buurt, aangezien deze inmiddels weg is, kan dat dus helaas niet de bron zijn.
We wonen hier overigens al tien jaar. Maar dit is nieuw voor ons en sinds een aantal maanden
hebben we er echt last van”.
7.Onbekend 11‐10‐2016. Vrouw. “Sinds twee weken trilt mijn huis. Sinds twee weken staat ook een
groot pand hier tegenover leeg. De projectontwikkelaar vertelde dat er in de kelder van dit pand
pompen staan die al 50 jaar lang continu water wegpompen uit de kelder.
Hiervan merkte ik nauwelijks iets maar sinds de leegstand werkt het pand als een enorm grote
klankkast… lijkt het wel. Van het geluid heb ik niet eens zoveel last maar van de trilling zeker! Wel
lijken deze ook in frequentie te variëren en soms lijkt de pomp ook geheel uit te staan. .De trillingen
voel ik voornamelijk uit de grond via mijn benen gaan en daarna door mijn hele lijf! Vooral in de
nacht is hier geen ontkomen aan. Overdag kan ik mezelf goed afleiden door mijn dagelijkse
bezigheden. Maar ik slaap de laatste tijd nauwelijks. Ik maak mij ernstig zorgen voor de gezondheid
van mij en mijn kleine kinderen”.
8.Schagerbrug, 13‐10‐2016, Man. “Ik wil graag melding doen van een laagfrequente bromtoon. Ik
hoor deze overdag en `s nachts. Sinds een week lijkt het harder te worden. Ik word er helemaal gek
van en slaap niet meer `s nachts. Op mijn werk 22 km verderop heb ik er geen last van, ook niet `s
nachts”.
9. en 10. Coevorden, 19‐10‐2016. Vrouw midden 20 en Man begin 40. “Sinds enkele weken hebben
wij last van een hardnekkige, constant aanwezige brom of dreun. Vooral 's nachts valt het nogal op.
Na enig zoekwerk kwam ik op uw site. Ik heb met interesse gelezen over laagfrequent geluid. Uw
omschrijvingen kloppen precies met onze ervaringen (zoals o.a. dat het geluid klinkt als een stationair
draaiende vrachtwagen). Vooral `s nachts valt het erg op”.
11 en 12. Soestduinen, 19‐10‐2016. Man en Vrouw. “Wij hebben al 4 jaar last van laagfrequent geluid
en komen graag in contact met lotgenoten”.
13. Zeist, 21‐10‐2016. Vrouw, eind 20. “ Zeist. Vanaf begin zomer 2016 heb ik last van laag frequent
geluid dat vooral s ‘avonds begint en me de hele nacht wakker houd. De laatste weken is het geluid
vaker aanwezig, en kom ik dusdanig slaap tekort dat ik minder kan functioneren. Ik vermoed dat het
komt van een apparaat van een van mijn buren maar het is tot nog toe onmogelijk geweest om de
oorzaak te vinden. Het is een enorme stressfactor in mijn leven geworden, het maakt me wanhopig.
Ik hoop snel een andere woning te vinden. Vandaag heb ik informatie opgezocht over bromgeluiden
en kwam bij deze site. Ik ben blij te weten dat ik niet gek ben en begrijp ontzettend goed de
frustraties die andere mensen beschrijven”.
14. Wantgum, 22‐10‐2016. Man, eind 40. “ Sinds vrijdag 21 okt. is er een doordringende
zoemtoon/dreun in mijn appartement, eerst dacht ik aan een apparaat hier in het pand en dat het

wel weer op zou houden, Niet dus! Slecht geslapen vannacht, het geluid is zeer doordringend, het is
overdag vervelend, ´s avonds storend en ´s nachts heel erg storend, het gaat non‐stop door! Dit is
echt niet leuk. Vanmiddag (zaterdag) gezocht naar waar ´t vandaan komt en de sterke verdenking rust
op het gemaal naast de Mantgumer Feart. Zaterdagavond rondje gefietst en op verschillende plekken,
vooral op bruggen hoor je het zoemen, soms net zo luid als in mijn huis. Bij het gemaal hoor je het
niet, er omheen wel”.
15. Brielle, 22‐10‐2016. Man, midden 70. “Rond 6 uur `s morgens lijkt mijn bed heen en weer te
bewegen. Elke keer dat me dit overkomt vraag ik mij af hoe het komt dat ik de trillingen van
mijn huis 10 seconden eerder waarneem dan het geluid van het overkomende vliegtuig.
De verklaring moet zijn dat de boeggolf van het vliegtuig met de geluidsnelheid 330
m/s in enige seconden de bodem bereikt, de kleibodem in trilling brengt, waarna een
beving van de bodem zich met een voortplantingssnelheid van 1500 tot 2000 m/s naar
mijn huis beweegt. Omdat mijn bovenbeschreven ervaring er een is met laagfrequent trillingen, ik
schat 5 hertz, stuur ik dit verhaal naar u op met de vraag of u met dit verschijnsel
bekend bent”.
16. Amsterdam, 24‐10‐2016. Vrouw. Last van lage bas/bromtoon. Inmiddels radeloos en moe. “Wat
nu te doen...ik woon in een huurhuis…die opzichter is verleden jaar geweest en
kon niets horen. De bovenbuurman houdt zich van de domme en veroorzaakt dit bovendien
waarschijnlijk zelf. Moet toch hierbij vermelden dat ik de zomermaanden weinig tot geen last
ervaar”.
17. Geervliet, 28‐10‐2016. Man. “Veel geluidsoverlast wordt veroorzaakt door 8 windturbines bij
Geervliet en Heenvliet. Meerdere inwoners hebben er last van”.
18. Oosterbeek, 30‐10‐2016. Vrouw “Zijn er bij u misschien meer klachten over de continue
geluidsstroom van buiten in Oosterbeek bekend?
Ik heb na veel speurwerk in huis en door van binnen naar buiten te lopen echt geconstateerd dat het
niet uit mijn huis zelf komt. Het geluid is een soort zacht dreunend geluid, wat ik ook tot binnen in
mijn huis hoor. Overdag valt het niet zo op in de avond en nacht wel. Ook is er geen industrie in mijn
directe omgeving”.
19. Assen, 30‐10‐2016. Man “Ik woon in de wijk Pittelo in Assen. Daar hoor ik regelmatig, zeer
regelmatig een bromtoon. Heel hinderlijk! Weet u de oorzaak? Is dat het verdeelstation nabij
Kloosterveen, ook in Assen? Ik hoop dat er wat aan gedaan kan worden. Ik weet ook dat er meerdere
meldingen van zijn gedaan”
20. Breskens, 31‐10‐2016. Man begin 60 en vrouw midden 50. “Wij hebben in ons huis last van iets
wat waarschijnlijk laagfrequent geluid is en willen dit graag laten meten”.

Meldingen in september 2016 (14)
1.Lent 2‐9‐2016. Vrouw, midden 40. “Ik ervaar al tijden een brom/ trilling op mijn trommelvliezen. Ik

ervaar het vooral 's nachts (ik word er wakker van) maar het is er ook overdag. Ik heb het gevoel dat
het de laatste tijd erger is geworden. Ik dacht eerst dat het kwam door alle verbouwingen van de
Waalverlegging en de trilling van de schepen door de damwanden. Op vakantie hoorde ik het ook dus
toen dacht ik ineens dat het toch aan mij ligt, bij navraag bleek er in de buurt een water
zuiveringsinstallatie te liggen. Ik kan ook goed voelen dat het van buiten mij komt.
2. Emmen 4‐9‐2016. Vrouw, eind 60 “Sinds oktober 2014 heb ik ernstig last van een bromgeluid in
mijn huis. Contact met verhuurder, wijkagent, politie, maatschappelijk werk…Ik kan bijna helemaal
niet meer slapen, ben radeloos en kan het soms niet meer aan.”
3. Onbekend 6‐9‐2016. Vrouw “Vorig jaar hele traject doorlopen van slaappillen, kalmeringspillen,
gesprekken, onderzoek bij de KNO poli van het UMC en ga zo maar door. Het hele verhaal heeft me
naast tonnen energie ook veel geld gekost. De gemeente heeft geen andere klachten uit mijn buurt
ontvangen. Nu, anderhalf jaar verder, is de gons er nog steeds. Ik hoor hem alleen met mijn rechter
oor en er is geen afwijking aan mijn gehoor geconstateerd. Af en toe is de gons er twee nachten
niet”.
4. en 5. Sneek 12‐9‐2016. Vrouw en Man, beiden begin 50. “En nu sinds een paar weken horen wij
steeds een bromtoon en wel dag en nacht zonder stoppen en anders dan toen met de cv ketel van de
buren. Nu overal in het huis tot in het buitenhok maar ook als we achter huis zitten en in de straat.
De toon blijft steeds hetzelfde Zonder onderbreking 24 uur per dag.
Ik ervaar de toon weer anders dan mijn man, ik hoor een soort van zwaar pulserende bromtoon zoals
een diesel in de verte die stationair loopt, of een aquariumpomp die op een houten kast staat en of
een wasmachine die constant aan het leegpompen is bij de buren, alsof we bij hoogspanningsmasten
staan ...en de slaapkamer als magnetron fungeert, wat een beklemmend gevoel geeft in de nacht
met druk op mijn oren, want dan wordt de brom het sterkst ervaren.
6. Soest 13‐9‐2016. Man. Last van laagfrequent geluid. Klachten nemen buitenshuis en op vakantie
af.
7. Bolsward 16‐9‐2016. Vrouw, eind 40. “Wij wonen al 20 jaar op ons huidige adres. Al vanaf het
begin (ik was toen dus nog geen 30!) dat wij hier wonen hoor ik in de gehele woning ‐ook in de
aangebouwde garage‐ een laag gebrom. 20 jaar terug trilde zelf onze buitenmuur. Inmiddels is dat
niet meer het geval. De veroorzaker hiervan is volgens ons een fabriek op nog geen 500
meter van onze woning. Afgelopen woensdag is er eindelijk iemand van de gemeente geweest die
kwam meten en...... er is volgens de meetapparatuur geen laagfrequentie geluid in onze woning
meetbaar. Het zit dus volgens de ambtenaar 'tussen de oren'. Maar ik ben niet gek en het zit echt
niet 'tussen de oren' want ik hoor het niet altijd. Behalve dus in ons huis maar ook bij onze buren.
Gelukkig horen mijn man en zoons het geluid niet. Maar wat kan ik nu nog doen om aan te tonen dat
ik wel dergelijk 24/7/365 een geluid in onze woning is?”
8. Breda 18‐9‐2016. Vrouw, begin 50. Last van een lage bromtoon.
9.Eibergen 18‐9‐2016. Man, midden 30. Last van een doordringend laagfrequent geluid. Lastig om in
slaap te komen en wordt er ook vaak midden in de nacht wakker van.

10. Emst 19‐9‐2016. Man, begin 30. Last van een laag zoemend geluid. Verdenking afzuiginstallatie
van boerderij in de buurt.
11. Alphen (Gelderland) 25‐9‐2016. Man. Heeft gedurende de nacht last van een geluid dat lijkt op
een laag scheepsgeluid. Het is een continue toon, deze zwelt niet aan en neemt niet af. Hij hoort het
buiten ook maar elders niet en op vakantie niet.
12. Putte (B) 25‐9‐2016. Man. “Graag had ik meer informatie bekomen in verband met organisaties
die zich in België bezighouden met laagfrequente geluiden. Ik ben van Putte (bij Mechelen), in België,
en herken mijn probleem na het lezen van artikels op jullie website”.

13 en 14. Montfoort 29‐9‐2016. Vrouw en man, begin 60. “Wij hebben nu al zeven maanden last
van laagfrequent geluid. Een deel van het probleem was een defecte vloerverwarmingspomp bij de
buren. Toen dat verholpen was, bleef een bromgeluid hoorbaar. Ik dacht dat het tinnitus was, maar
eenmaal op vakantie had ik nergens last van. Weer thuis was de laaggeluidsresonantie‐overlast
erger, toen bleek een oud koelkastje in de schuur van de buren de boosdoener. Die is nu uitgezet,
maar een bromtoon blijft. Vooral s‐nachts, vaak vanaf 23 uur tot 4 uur of soms langer tot 7 uur of 9
uur. Een enkele nacht is er geen bromtoon, dat is meestal op zondag. Overdag bromt/resoneert het
soms ook de hele dag. De gemeten waarden zijn 50 tot 70 decibel over het gebied van 22 tot 100
Herz, RMS 69. Gemeten met een App op onze telefoon: “Sound Analyser”, tijdens bromgeluid om 22
uur. De spanningen lopen inmiddels op”.

Meldingen in augustus 2016 (12)
1. Wormer, 9‐8‐2016. Vrouw, midden 40 “Het geluid dat ik ervaar als trilling. Het houd mij vooral ‘s
nachts uit mijn slaap, maar ook overdag ervaar ik de trilling als erg storend.
Deze week heb ik nog vakantie, maar ik ben blij wanneer ik weer aan het werk mag.
Eerder had ik hier nooit last van. Ik ben 4 weken thuis geweest vanwege vakantie. Misschien komt het
omdat ik hier nu doorlopend aan blootgesteld ben geweest en ben ik nu gevoelig geworden?
Bronverdenking is een grote fabriek in de buurt. Ik ben in de buurt gaan rondvragen: zes van de
negen mensen daar kampen met hartritmestoornissen.”

2 en 3. Den Haag, 9‐8‐2016. Man en Vouw, begin 40 en midden 30. “Sinds een maand veel last van
laagfrequent gebrom. Helaas is direct naast de muur van een koelingsmotor van een winkeltje onze
slaapkamer. Wij hoorden wel altijd al wat geluid maar nooit zo erg. Sinds rond 3 a 4 weken horen we
duidelijk een laagfrequent gebrom en ook laag getik van de pomp/motor. Dit maakt het heel lastig
om in slaap te vallen Waarom het pas nu het zo erg is kan ik alleen verklaren door het feit dat de
pomp/motor of nu meer herrie maakt (slijtage, ouderdom) of dat er een andere motor staat”.

4. Wageningen, 10—8‐2016. Vrouw, begin 20 “Ik woon in Wageningen in een studentenflat en ik heb
al jarenlang last van een laag bromgeluid in mijn kamer dat ik vooral hoor langs alle wanden van mijn
kamer, dag en nacht. Tot voor kort zaten er pauzes tussen het gebrom, maar sinds een week is dit

geluid constant geworden waardoor ik helemaal ten einde raad ben. Ik verdacht eerst de
hydrofoorinstallatie die in de kelder staat maar sinds kort ben ik er achter dat het de koelinstallatie in
de kelder van de flat is. De kelders van die flats staan vol machines”.

5.Hendrik Ido Ambacht, 12‐8‐2016. Vrouw. Mijn grote dank voor de info op internet.
Ik ben dus niet de enige....

6. en 7. Hantum, 12‐8‐2016. Vrouw en Man resp begin 60 en midden 70.
“Sinds januari/februari 2016 hoor ik een laag, onregelmatig brommend geluid.. De ene dag (zoals
vandaag) erger dan andere dagen. Ik hoor het dag en nacht, voornamelijk binnenshuis in onze eigen
woning of andere woningen in mijn omgeving (Hantum bij Dokkum) Ik voel ook vaak trillingen. Als wij
met onze camper reizen, hoor ik het niet. Mijn man hoort het licht of helemaal niet maar voelt wel
trillingen. Uiteraard heb ik eerst op het internet gezocht naar andere klachten en eventuele
oorzaken zoals de boringen van de NAM hier niet zover vandaan. De trillingen zitten in ons huis, niet
in ons lichaam”.

8.Dalfsen, 13‐8‐2016. Vrouw, begin 50. “Sinds een paar maanden hoor ik een zware bromtoon en
dan met name 's nachts, overdag hoor ik het ook maar dan heb ik er minder last van.
Het gevolg: heel slecht slapen, soms nachten achtereen helemaal niet slapen.
Dat ik problemen heb met de concentratie zal hier wel een gevolg van zijn.
In huis ook alles gecontroleerd, stroom uitgeschakeld maar het brommende geluid blijft aanwezig.
De overige gezinsleden nemen de bromtoon niet waar”.
9.Wervershoof, 19‐8‐2016. Vrouw, midden 60 “Ik hoor een pulserend geluid en dit begint tussen 21
uur en 22 uur 's avonds en duurt soms tot 10''s morgens, maar vaak ook tot 's middags om daarna
weg te zijn tot `s avonds, dan begint het weer rond ongeveer dezelfde tijd”.

10. Amsterdam, 24‐8‐2016. Man, 85. Veel last van trillingen op regelmatige tijden. Er gaat iets
duidelijk aan en uit, tot 22.45 Meneer woont in appartementencomplex waar na verbouwing ook
een culturele‐ en een kinderopvangvoorziening in gevestigd zijn.

11. Wassenaar, 29‐8‐2016. Man, midden 50. “Ik weet eigenlijk niet precies wanneer het begon maar
ineens was ik mij er van bewust. Ik nam de bromtoon eerst alleen `s nachts waar maar nu ook
overdag en wel behoorlijk hard”.

12. Voorburg, 29‐8‐2016. Man. Hoort na weekendje weg ineens een bromtoon in huis maar ook
buiten. Vraagt zich af waar dit ineens vandaan komt. Het geluid is constant aanwezig.

Meldingen in juli 2016 (14)
1.Capelle aan den IJssel, 3‐7‐2016, Vrouw, midden 60. “Wat ik zelf helaas voor de 2de maal in mijn
leven meemaak is dat particulieren steeds zwaarder geschut inzetten in woonhuizen met buren
naast zich. Afzuiginstallatie, airconditioning, warmtepompen etc. 25 jaar geleden heb ik ook ernstig
last gehad; men verklaarde mij toen voor gek. Gelukkig is er tegenwoordig meer bekend en word ik
door u serieus genomen. Veelal staan installaties 24 uur te draaien. Wie ernaast woont wordt op
den duur ziek, leefritme ontwricht, neurologische ontregeling, hartklachten, verhoogde bloeddruk,
trillen en zweten, versnelde ademhaling. Het is niet alleen het nachtelijke doffe eentonige gedreun,
maar ook de drukkende atmosfeer en voelbare vibraties op stoel en in bed. De horizontale houding is
killing vanwege geluid en trilling tegelijk. Slapen in huis onmogelijk. In huis vertoeven kan alleen als je
fysiek in beweging blijft. In je eigen huis is rustmoment niet mogelijk. Vandaar het ingrijpende verlies
van werk‐ en rust afwisseling. Daarbij de vechtstand van het lichaam dat constante stresshormonen
aanmaakt veroorzaakt ingrijpende ontregeling. Uitputtingsverschijnselen en zelfs het vaste patroon
van eten en drinken raakt verstoord. Immuunsysteem naar de knoppen. Wie ernaast woont en ziek
wordt moet maar gaan verhuizen of versterven”.
2. Rotterdam, 8‐7‐2016, Man. Veel last van laagfrequent geluid vanaf de eerste dag van zijn
verhuizing naar het huidige huis. Hij heeft veel actie ondernomen richting zijn buurman omdat hij
deze er van verdenkt het LFg te veroorzaken.
3.Amsterdam, 11‐7‐2016, Vrouw. “De continue ventilatie‐achtige omslag maakt een mens ziek en
wanhopig, de ruis cd van de Universiteit van Groningen helpt niet, hoe kan ik dit vreselijke geluid
maskeren?”
4.Zuidhorn, 11‐7‐2016, Vrouw. “Ik heb al jaren last van laagfrequent geluid. wanneer ik wakker word,
heb ik steeds een bromtoon in mijn oren en een lichte pijn dwars door het hoofd. Ik ben niet
uitgerust en het 1 e uur niet in staat om te lezen of te praten”.
5. Amsterdam, 16‐7‐2016, Vrouw, eind 60. “Wat een vreselijk maar vooral pijnlijk geluid! Ik hoor het
ook in Spanje! Het is dus niet de muziek van mijn buurjongen en ook niet van de muziek van mijn
jonge bovenburen…. Iedere nacht spannend hoe ik de nacht weer moet doorkomen”.
6. Onbekend, 19‐7‐2016, Vrouw. “Ik verdraag subwoofers niet meer en dat vind ik jammer want ik
ga graag naar housefeesten”.
7. Rotterdam, 18‐7‐2016, Vrouw. “Intussen ben ik naar een neuroloog geweest omdat het geluid en
de trillingen zware migraine bij me triggeren. En ik kan al een jaar lang
mijn werk als vanuit huis werkende zzp‐er niet doen. DCMR heeft gemeten op een moment dat ik
geen last had”.
8.Oosterbierum, 18‐7‐2016 M/V.”Ik ben sinds kort verhuisd en mijn klachten zijn extreem; alsof ik de
hele dag in een fabriek gewerkt heb. Ik denk dat het door straaljagers en een 25 km/uur‐weg in de
buurt komt”.
9.Meulebeke(B) 20‐7‐2016. Man, midden 30. “Sinds enige maanden last van een lage bromtoon,

vooral `s nachts veroorzaakt dit grote slaapproblemen. Het geluid klinkt als een mengeling van
iemand die op een afstand hout aan het afwrijven is met zo'n elektrisch schuurmachientje, een
vliegtuig dat op grote hoogte passeert en een bromvlieg. Beetje een vreemde omschrijving misschien,
maar zo kan ik het het best omschrijven”
10. Alphen aan den Rijn, 21‐7‐2016. Man, midden 40 “Compressor/condensor van horecagelegenheid
produceert een duidelijk sub gonzend laag geluid. Dit is vooral in de avond en ’s nachts goed in mijn
woning waar te nemen. Aan diezelfde gevel bevindt zich ook een ventilatierooster waar een
luchtstroom met een gonzend laag geluid uit komt. Dit geluid is minder luid maar ook in mijn woning
door mij waar te nemen. Ik ervaar bronnen annex veroorzakers als stress opwekkend. Ik voel mij er
soms heel naar door, en in het ergste geval word ik er ook boos en agressief van”.
11.Lelystad, 21‐7‐2016, Vrouw, eind 60. Veel last van ronkende motoren op het circuit. “De
resonanties ervaar ik in mijn achtertuin en kan er niet meer rustig zitten lezen in het weekend en `s
avonds tot 10.00 uur. Ook door de week ervaar ik de trillingen”.
12. Breda, 27‐7‐2016, Vrouw. Begin 60. Via deze mail wil ik melding doen van een laag zoemend
geluid dat ook een trilling geeft, het wordt ook door andere mensen in het portiek gehoord. Ik slaap
hierdoor slecht en heb spijsverteringsproblemen, stress. Ben erg moe. .Het geluid is er nu ± 4
maanden. Ik woon in een huurappartement van een woningcorporatie”.
13. Rotterdam, 29‐7‐2016, Vrouw, begin 60. Last van een zoem, deze lijkt veroorzaakt te worden door
dakventilatoren. “Het geluid ervaar ik zeer sterk alsof er een kapotte T‐L lamp constant zoemt. GGD
heeft contact met mijn WBV gehad, helaas zonder resultaat aangezien zij slechts een adviserende
functie hebben”.
14. Amsterdam, 31‐7‐2016. Vrouw, begin 60. “Sinds mijn nieuwe buren boven wonen en hun hele
etage verbouwd is heb ik regelmatig last van een bromtoon. Het is iets dat zij aan of uit zetten denk ik
want het is er niet altijd. Ik word er wakker van en kan dan niet meer slapen. Het gaat in mijn hoofd
zitten net als een auto die stationair staat te draaien in.de straat. Daar ben ik ook gevoelig voor in dit
huis, het lijkt te resoneren in mijn hoofd. Elders heb ik er geen last van. Wij hebben ook last van hun
wasmachine en droger die staan te draaien in de nacht. Deze geven een zware bromtoon. Mijn zoon
voelt de trillingen door zijn bed”.

Meldingen in juni 2016 (18)
1. Oost Souburg, 2‐6‐2016. Man. Veel last van bromtonen. Meld dat hij er soms wel drie hoort.
denkt dat HAARP en chemtrails tbv weermanipulatie de oorzaak van zijn ellende zijn. Vrouw en
jong kind horen het niet.
2. Dalfsen, 11‐6‐2016. Vrouw. Sinds een aantal weken hoor ik een vervelende bromtoon. Ik hoor de
brom op volle sterkte, maar buiten nauwelijks.de toon is er voortdurend, maar het is geen
continue toon. hij zwakt telkens even af. Het is moeilijk te meten hoe lang de tussenpozen

duren is , want het gaat om een fractie van een seconde. Je voelt de toon bijna meer dan dat je
hem hoort. Het huis vibreert mee vermoed ik.
3. Groningen, 17‐6‐2016. Vrouw begin 50 veel last van een harde toon in huis. Vooral `s nachts
hoort en voelt zij deze toon. Dit is ontstaan na het plaatsen van een transformatorhuis.
4. Groningen, 17‐6‐2016. Vrouw, midden 50 . Heeft eveneens veel klachten na plaatsing van het
bovengenoemde transformatorhuis. Ook zij hoort en voelt het. Het leidt tot ernstige
slaapverstoring.
5. Voorburg, 18‐6‐2016, Vrouw begin 70. Sinds april van dit jaar hoor ik laagfrequent geluid. Het lijkt
alsof er een vliegtuig afremt. Het is niet constant. Heb al jaren zendmasten op het dak maar heb
daar nooit last van gehad.
6. Zenderen, 18‐6‐2016, Vrouw. Sinds 2008 erg veel last van ondefinieerbaar geluid en daardoor
ernstig slaapgebrek.
7. Overveen, 18‐6‐2016, Vrouw begin 70. Al 3 jaar last van bromtoon. Mevrouw is doof maar voelt
de vibraties. Ook veel last van de zware bastonen van housemuziek bij de buren. Veelvuldig
contact met WBV, GGD en politie. Heeft niets geholpen.
8. Onbekend, 19‐6‐2016, Man. Veel last van LFg in huis. Al veel proberen uit te zoeken in contact
met WBV. Helaas geen resultaat.
9. Hilversum, 19‐6‐2016. Vrouw van nu 80, heeft al sinds 2000 last van Verdenking allerhande
huishoudelijke apparaten die overal doorlopend aanstaan. Binnen in huis: zoemen, sissen en
trillen. Al veel actie ondernomen sinds dit begon, ook richting media. Helaas geen serieuze follow
up en het LFg is gebleven.
10. En 11. Oudkarspel 20‐6‐2016. Man, begin 60. Veel last van laagfrequente bromtoon en trilling in
de slaapkamer. Op 200 meter is een koeltransportbedrijf gevestigd. `s Nachts werken de koelunits
op dieselgeneratoren. Oudkarspel. Vrouw, midden 50. Regelmatig last van bovengenoemd geluid,
waar man het bijna altijd hoort en voelt, hoort zij het met grote regelmaat.
12. en 13. Amsterdam, 20‐6‐2016 Man en vrouw, begin 50 en midden 40 (met kinderen)
hebben sinds verhuizing naar een woning in het centrum van Amsterdam last van Laagfrequent
geluid in de hele woning.
“Het laagfrequente geluid is in de gehele woning te horen en te voelen. Buiten de woning horen of
voelen wij het laagfrequente geluid niet. Wij hebben onderzoek in‐ en om de eigen woning gedaan.
We hebben allereerst de elektriciteit, het gas en de watertoevoer uitgeschakeld. Het laagfrequente
geluid en de trillingen bleven. Vervolgens hebben wij de buren (wij hebben slechts aan één kant
buren) gevraagd om de verwarming uit te zetten. Dat hebben zij gedaan, maar het maakte geen
verschil voor de trillingen en het geluid. Tevens hebben wij deze buren gevraagd om
alle elektriciteit uit te zetten. Dat hebben zij gedaan, maar ook dat maakte geen verschil. Ik heb bij
een aantal buren geluisterd (onze woning is de laatste van een rij van zes woningen). Ook in deze
woningen hoor en voel ik het laagfrequente geluid al vind ik het lastig om te bepalen of het geluid in
deze woningen even duidelijk aanwezig is. Wij hebben contact gezocht met het bedrijf Peutz. Zij

hebben een gratis proefmeting gedaan maar deze leverde niet een duidelijk beeld op. Er werd door
Peutz wel laagfrequent geluid gemeten maar dit leek niet abnormaal. Op dit moment weten wij niet
goed wat wij nu moeten/kunnen doen om een oplossing voor ons probleem te vinden”.

14. Hengelo, 21 juni 2016. Vrouw. “Sinds ongeveer 6 maanden heb ik een vervelende zoem en
bromtoon in huis. Na langdurig onderzoek en slapeloze nachten etc. ontdekte ik dat het koelsysteem
van de plaatselijke bloemist de oorzaak is, het betreft een koelcel en twee ventilatoren die buiten bij
de muur zijn bevestigd en een oorverdovend lawaai maken s nachts. Er werd laconiek op gereageerd,
men zei dat het dan overdag veel luider moest zijn, hoewel het `s nachts juist oorverdovend is voor
mij.
In mijn huis ervaar ik het als een elektrisch zoemen, sissen, brommen en trillen.
Hetzelfde probleem deed zich vorig jaar voor bij het pathologisch centrum van het plaatselijke
ziekenhuis in diezelfde straat. De gemeente Hengelo zegt onderzoek te doen, maar vooralsnog
gebeurt er niets”.
15. Stadskanaal, 23‐6‐2016. Vrouw, eind 50. Last sinds einde juni 2014 “Ik lig al wakker vanaf het
moment van naar bed gaan. Mijn wekker gaat om 6.15 uur en ik heb een drukke werkdag voor de
boeg. Afschuwelijk !!”
16. Wedderveer, 24‐6‐2016, Vrouw, eind 40.
Ik voel en hoor het geluid al jaren. Soms is het een poos minder. Maar dan komt het weer. En dan is
het ineens weer een poos dubbel zo hard. Zoals de afgelopen weken. De trilling is er dag en nacht,
binnen is het erger dan buiten maar ook buiten is het hier. Ik kan er dus niet aan ontsnappen. Ik voel
me er totaal door uitgeput. Kan niet goed slapen en me niet concentreren. Die drukkende trilling zit
overal in mijn lijf. Mijn hoofd zit als het ware in een magnetron. Mijn hart gaat 's nachts soms van slag
door de trilling. Mijn handen en armen gaan er soms zelfs van meetrillen. Niet te doen!
17. Krimpen aan den IJssel, 28‐6‐2016. Man, eind 30. Het gaat niet zozeer om een echt geluid maar
om een resonantie/trilling. Hij gaat net niet continu door maar wordt soms heel even onderbroken.
Wat mij echter verbaasde is dat bij een kennis in het dorp verderop (Ouderkerk aan den IJssel) deze
zelfde resonantie hoorbaar/voelbaar is. Ze woont aan dezelfde dijk maar circa 7 km bij ons vandaan.
18. Nootdorp, 28‐6‐2016. Vrouw, eind 20. Mevrouw heeft tinnitus en hoort daarnaast een bromtoon.
Wat haar opvalt is dat wanneer de buren heet water gebruiken de brom sterker wordt. Soms wordt
de bromtoon onderbroken.

Meldingen in mei 2016 (15)
1.Groningen, 2‐5‐2016, Man einde 30. “Ik ben zeer gevoelig voor laagfrequentiegeluid en wel zodanig
dat er voor mij geen ontsnappen aan is, tenzij ik emigreer. Een huis isoleren is onbetaalbaar, maar
zou het mogelijk zijn een soort slaapcapsule te isoleren voor deze vervelende modulerende
luchtdruk? En hoe zou ik dat moeten aanpakken? Ik ben redelijk knutselvaardig en geen idee gaat mij
te ver, zolang het maar werkt want `s nachts is het een absolute ramp.”

2. Middelstum, 7‐5‐2016, Man. “Sinds zo'n 8 jaar woon ik in de provincie Groningen en een jaar of 5
geleden begon ik last te krijgen van een bromtoon.
Het geluid zit in 1 oor en mijn vriendin hoort helemaal niets.
Dit geluid was te horen in Appingedam maar enkele jaren geleden zijn we verhuisd naar Middelstum
(vlak na ernstige aardbevingen in dat gebied...waarbij is besloten dat er tijdelijk geen gas werd
gewonnen in dit gebied). Na de verhuizing hoorde ik het geluid niet meer. Nu sinds een paar
maanden hoor ik ook het geluid weer hier in Middelstum en heb het vermoeden dat de "zoemtoon"
met gaswinning te maken heeft.”
3.Breda, 5‐5‐2016, Man, 30. ‘Sinds een aantal weken heeft een horecavoorziening 25 meter vanaf
mijn slaapkamerraam aircokasten op het dak geplaatst. Hier is natuurlijk gelijk melding van gedaan
de eerste nacht dat ik wakker lag van de bromtonen die deze kasten produceren. Na een aantal keer
bellen met het management van de horecavoorziening veranderde er niets. De omgevingsdienst is
ook al komen meten maar die zeggen moeite te hebben met een zuivere meting vanwege al het
omgevingsgeluid.”
4.Den Haag, 5‐5‐2016, Vrouw, midden 30. ´”Ik woon in Den Haag, in Waldeck en heb last van een
zware brom. Het grootste probleem zit erin dat ik totaal niet weet waar het vandaan komt, wie kan
mij helpen?”
5. Amsterdam, 6‐5‐2016, Vrouw, eind 40. “Ik woon in A'dam Oost, Sinds ca. 6 weken hoor ik een
gezoem als van een centrifuge die ergens in de verte draait. Als ik buiten mijn huis kom hoor ik het
niet, terwijl het hier binnen lijkt alsof er juist buiten een soort atmosferisch geluid klinkt.
Soms hoor ik het bij anderen ook, zijzelf horen het niet. Vorig jaar had ik er ook een tijd last van en
stelde ik het naar huis gaan uit, maar het gekke is: op een gegeven moment 'hoorde' ik nog wel maar
had ik er geen last meer van.
Helaas hoor ik het nu voortdurend, tenzij ik druk bezig ben met iets anders.
Ik heb last van trillende benen, al veel langer dan die 6 weken, dat kan misschien een reactie zijn op
het lfg. Ook heb ik het gevoel dat er een knoop in mijn maag zit. Leuk is anders, ik ben nl. graag
thuis.”
6.. Amsterdam, 7‐5‐2016, Vrouw. “Helaas is Betondorp erg vol met laagfrequent geluid. Alle straten
worden voorzien van nieuwe riolering, gasleidingen, waterleidingen. Het gaat tot 2019 duren. En in
Diemen zijn ze bezig, bij het Amstel Station, vanaf volgende week ook de Middenweg. Amsteldorp,
Jeruzalem, help, ik ben geheel omsingeld met waterpompen. De gemeente en de uitvoerder waar ik
contact mee heb gehad hebben wel de waterpompen in Betondorp uitgezet, maar ik hoor toch nog
een andere waterpomp dag en nacht doorbrommen. Een grote pomp, denk ik, zal dan wel van
Amstel Station zijn. Ik word helemaal gek hier. Slaap geen enkele nacht door. Lig uren wakker, te
wachten tot het dag is, dan kan ik weer naar buiten. Weg moet ik. Maar ik heb geen kracht meer.”
7. Stekene (België)12‐5‐2016, Man, midden 30. “Ik hoor het LFg doorheen bijna het hele huis en
vooral 's nachts wanneer er inderdaad geen andere achtergrondgeluiden zijn. De toon is eenzelfde
dan wanneer er een vliegtuig laag overgevlogen is en in de verte zit. Het laatste wat je dan nog hoort
van het vliegtuig voor het niet meer hoorbaar is, Ongeveer die toon hoor ik 24/7.”

8. Den Haag, 15‐5‐2016 M/V, “Al maanden lang word ik 's‐nachts wakker gehouden door een
laagfrequente bromtoon.Soms is deze bromtoon op zo'n frequentie dat ik mijn matras ervan voel
trillen.Gek genoeg is het alleen in huis te horen, want als ik buiten ga luisteren of ik kan vaststellen
waar het vandaan komt hoor ik dat geluid helemaal niet. Ik ga er dus vanuit dat de woning als
klankkast functioneert.
Er zijn om mij heen ook andere bewoners die deze toon horen.”
9. Leeuwarden, 16‐5‐2016, Man, midden 40. “Al sinds meer dan een jaar heb ik last van een
laagfrequent geluid. Het geluid is door mij in mijn hele huis waarneembaar. Mijn vrouw neemt de
bromtoon minder vaak waar en heeft er ook duidelijk minder last van. Ook in een berging vlak bij het
huis is het geluid waarneembaar. Experimenten met uitschakelen van alle elektriciteit in huis bieden
geen oplossing. Het is me tot nu toe niet gelukt de bron te achterhalen. Enige tijd geleden is een
dergelijk probleem in een nabijgelegen wijk (Westeinde) opgelost maar daarmee is de bromtoon die
ik waarneem uiteindelijk niet minder geworden.”
10. Woonplaats onbekend, 18‐5‐2016 Vrouw. “een buurvrouw van mij heeft last van trillingen maar
het is niet duidelijk waar dat vandaan komt. Zij is dan ook de enige die er last van heeft, haar man
merkt er niets van. Wat zou er aan te doen zijn. Het enigte apparaat wat er in de buurt staat is de
hydrofoor en die slaat alleen aan als er watergebruik is. Nu heeft ze van de week al enige dagen geen
last gehad. 1 avond wel en daarna weer niet, ik weet van lfg maar niet hoe we haar kunnen helpen.”
11. Almere, 25‐5‐2016, Man, midden 50. “Buren hebben buurman pompinstallatie voor hun
buitenzwembad geplaatst, enkele meters van ons woonhuis. Deze warmtepomp draait samen met
een filterpomp in de zomermaanden bijna 24 uur per dag. Deze monotone ‘brom’ resoneert tussen
onze huizen en daarom is er in ons huis geen ontkomen aan. Dit geluid is overal. Wij worden er
radeloos van en het houdt ons uit de slaap. Oordopjes helpen niet en ramen sluiten helpt een beetje,
maar wij willen op warme zomerdagen ook kunnen ventileren!”
12. Eindhoven, 25‐5‐2016, Man. Dertiger. “Het geluid klinkt min of meer zoals de opnames die op
internet te vinden zijn. Het komt onregelmatig en duurt onregelmatig, 2 of 3 seconden met een
interval van 3 of 4 seconden. Het is alom aanwezig om mij heen. Ik neem het overal in huis waar en
ook buiten. Als het geluidsbron in huis was geweest, was het de omgevingsdienst meteen
opgevallen, maar het komt dus van elders. Trilling komt door mijn kussen.”
13. Oldenzaal, 26‐5‐2016. M/V. “Ik ervaar een laagfrequente bromtoon in mijn woning.”
14.Winsum, 27‐5‐2016. Vrouw. “Sinds 1 december 2014 last van een bromtoon, niet elke dag maar
veel vaker wel dan niet. Geen idee waar het geluid vandaan komt maar slapen gaat beroerd.”
15. Utrecht, 30‐5‐2016, Vrouw, begin 50. “Ik heb sinds medio 2013 last van een bromtoon, hierdoor
een burn‐out gehad. Inmiddels gaat het iets beter maar de bromtoon is er nog steeds. Eén ding staat
voor mij vast en dat is dat het geluid aan elektriciteit gerelateerd is; Toen Stedin een keer
werkzaamheden moest uitvoeren en de hele wijk zonder elektriciteit zat, was het muisstil. Dit jaar
was het op eerste paasdag ook heerlijk stil.”

Meldingen in april 2016 (16)

1.Almere, 5‐4‐2016, Vrouw 78 jaar. “Sinds zeker al meer dan een jaar ervaar ik een bromtoon in mijn
woning en getril door mijn lichaam. Via mijn voeten lijkt de trilling binnen te komen. Ik heb sindsdien
last van een onregelmatige hartslag en verhoogde bloeddruk en ben al twee maal vanwege ernstige
klachten door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht” Mevrouw verdenkt de motor van de lift
en de hydrofoor in de kelder maar vraagt zich af haar klachten mogelijk ook door elektromagnetische
velden worden veroorzaakt.
2.Woonplaats onbekend,5‐4‐2016, man, 58 jaar. “Al ruim een jaar heb ik last van een bromgeluid, ik
slaap hierdoor erg slecht. Ik verdenk de CV installatie van mijn buren die tegen de wand van mijn
slaapkamer is gemonteerd”.
3. De Bilt, 7‐4‐2016. Vrouw, maakt ook gewag van meerdere slachtoffers. “ In 2015 is een
voormalige school omgevormd tot gezondheidscentrum. De buren en omwonenden hebben hier
geen bezwaar tegen gehad omdat het gebouw een sociale functie krijgt. De directie heeft besloten
het pand te verwarmen, te koelen en te ventileren met 6 grote units/motoren, te plaatsen bovenop
de aanbouw en aan de achterkant van het gebouw. Hiervoor was geen vergunning aangevraagd
echter wel verordend. Inmiddels maken deze zwaar laagfrequent geluid veroorzakende motoren
meerdere slachtoffers bij de bewoners van de woningen die grenzen aan deze voorziening. Van
slaapgebrek, ziek worden, opname in ziekenhuis en instelling tot de dood door noodlottig ongeval ‐
volgens bewoonster‐ veroorzaakt door ontreddering en slaapgebrek.
“Wij ( VVE's en ikzelf) hebben er alles aan gedaan zodat er geen vergunning zou worden afgegeven
aan dit complex echter op 24 maart is door de gemeente De Bilt vergunning afgegeven voor de
apparatuur en de wanden eromheen.”
4. De Bilt, 10‐4‐2016, Man. “Na alles wat ik geprobeerd heb om aan de brom te ontsnappen begin ik
radeloos te worden. Daarom richt ik me nu tot u. De gevolgen van de overlast worden voor mij en
mijn gezin steeds serieuzer. Het effect voor mij is dat ik geen rust meer kan vinden in mijn eigen huis,
en dat ik slecht slaap. Het gebrom is er altijd en ik ervaar het als zeer indringend, er is geen ontkomen
aan”.
5.Den Haag, 11‐4‐2016, Vrouw. Begin 60. “Na het lezen van Uw website heb ik besloten aan ook U
een melding te doen van laag ‐frequent geluid in mijn hele huis. Dit duurt nu al langer dan 2 jaar,
de Gemeente Den Haag en de G.G.D zijn er inmiddels bij betrokken maar helaas tot nog toe zonder
resultaat, de bron is nog niet gevonden. Inmiddels geeft het slechte slapen gezondheidsklachten
want vooral ’s avonds en `s nachts staat het op volle kracht aan. Overdag is het wisselend, het is dan
aan‐zacht of soms wel uit!”
6. Dalfsen, 14‐4‐2016, Vrouw. Na bijna 30 jaar rustig te hebben gewoond in het buitengebied van
Dalfsen is 4 januari 2016 als een donderslag bij heldere hemel een motor door mijn hele woning gaan
lopen. Dat was de eerste werkdag in 2016.Al mijn elektra afgekoppeld, ook buren hebben verdachte
bronnen uitgeschakeld maar niets hielp. Overdag maskeer ik het wel met radio/t.v. 's Nachts word ik
wanhopig, alleen wanneer het stormt en regent kan ik slapen.
7.Den Haag, 17‐4‐2016, Vrouw, 56 jaar. “Het begon het bij mij vier jaar geleden in Delft toen Tennet
zijn stroom ging verhogen van 150 kv 380 kv. Er ontstonden toen bij mij de klachten zoals pieptoon en

bromtoon, van zeer laag tot zeer hoog. In Delft had ik een zo hoge druk in mijn oren dat ik om die
reden verhuisd ben naar Den Haag. Helaas dus weinig verbetering. Stedin wil niet op mijn klachten
ingaan.”
8.Haghorst, 18‐4‐2016, Man. “Sinds lange tijd heb ik 's avonds last van bromtoon als het heel stil is in
huis. Het is er niet altijd maar vooral 's avonds en 's nachts.”
9. Baarn, 18‐4‐2016, Man, 71 jaar. Veel last van laagfrequent geluid, vooral in de nacht. Meneer meldt
hierdoor niet meer te kunnen slapen. “Ik moet mijn uiterste best doen om het te redden want ik ben
behoorlijk doorgedraaid !!”
10.Boechout/België, 19‐4‐2016, Vrouw. “Na lang zoeken en informeren ben ik tot de vaststelling
gekomen dat ik zeer gevoelig ben voor laagfrequent geluid. Het plaatsen van een nieuw raam in de
slaapkamer en het plaatsen van dikke vlokkenplaten hebben helaas niets geholpen. Ik kan in
België bijna geen informatie vinden over dit probleem. Zo kwam ik wel bij jullie uit. Graag zou ik in
contact komen met andere mensen die net als ik dit probleem hebben.”
11. Amsterdam, 20‐4‐2016, Vrouw. “Als sinds een lange tijd hoor ik een bromtoon die omhoog en
omlaag gaat, Deze toon blijf ik horen met oordoppen in. Ik word er gek van want het is de hele
dag door. `s Nachts is het het ergst, Als ik mijn ramen open doe hoor ik het ineens niet. Vannacht
hoorde ik een knal en toen was het ineens even weg”
12. Zonnemaire. 25‐4‐2015, Man. Ïk ervaar, als enige in ons gezin, hinder van LFg. Ik denk dat het
grotendeels komt doordat ik in een buitengebied woon en er (bijna continu) zware
landbouwmachines aan het werk zijn. Buitenshuis heb ik er veel minder (bijna geen) last van en
binnenshuis ontkom ik er niet aan. Zou het zinvol zijn om leidingen (water/gas) te omhullen met
isolerend materiaal zodat die de trillingen niet kunnen worden doorgeven?”
13.Huizen, 27‐4‐2016, Man. “Sinds Februari heb ik last van een brommend geluid, het is niet
continu, maar wel vaak aanwezig, vaak begint het rond 22:00.Toevallig was het er afgelopen
avond\nacht niet maar wel weer vanochtend rond 7 a 8 uur. Nu is het weg. Ik dacht eerst dat het de
ventilator was of cv, ik heb alle stekkers eruit gehaald en dat hielp niet. Afgelopen zondag op
maandag ben ik rond half 2 `s nachts naar buiten gegaan en buiten hoor je het ook”.
14. Groningen, 27‐4‐2016, Vrouw, begin 60. “Graag ontvang ik informatie over de stand van zaken
omtrent de acceptatie van lfg problematiek. Na de installatie van een grote hoeveelheid ventilatoren
in mijn appartementencomplex is er een brom en diverse andere storende geluiden ontstaan”.
15.Den Haag, 28‐4‐2016. Man, eind 50 “Ik heb sinds 2 jaar last van een gorgelend motorisch geluid
onder mijn huis (flat, 12 verdiepingen) met name in de nacht ! het begint rond 00:30 en duurt tot
09:00 uur dan is het weg. Dit veroorzaakt grote slaapproblemen”.
16. Rotterdam/ IJsselmonde, 29‐4‐2016. Vrouw. “Het geluid is ongeveer 5 weken terug begonnen.
het ging toen dag en nacht door maar vooral `s nacht erg hard. Overdag viel het nogal eens weg in
ander geluid maar het was nog steeds voelbaar als trilling in mijn voeten handen en buik. Ook leek
het andere geluid in huis op die momenten vreemd te klinken. Het is een laag indringend geluid met
een soort puls erin en lijkt van buiten te komen maar buiten hoor ik niks. Binnen komt het niet van

een bepaalde plek en het lijkt overal even hard. Het gaat door oordopjes en muziek heen. Als er een
auto voorbij rijdt valt het geluid even weg. Wanneer ik er een poosje in zit krijg ik ook oorpijn en
voelen mijn oren van binnen warm en dik aan. Wanneer ik naar buiten ga zakt het weer weg.”

Meldingen in maart 2016 (11)
1.Rha, 5‐3‐2016. Man, eind 40 en Vrouw, midden 50. ‘Wij hebben last van een bromtoon, een irritant
cyclisch pulserend geluid: het zwelt wat aan, neemt af, en zwelt weer aan, enzovoort, in een
regelmatig ritme. Het effect is dat wij allebei vrijwel permanent een soort trilling en druk op de oren
voelen en 's nachts regelmatig wakker worden. Mevrouw heeft dan ook last van een opgejaagd‐hart‐
gevoel. Het geluid/de bromtoon is er vrijwel continu. Wanneer het stormt is het geluid minder
hoorbaar, maar ook dan is er het gevoel van de trilling er nog steeds. Het lijkt ook alsof het ook via de
grond komt, kind in de tienerleeftijd neemt het niet waar’.
2. Woonplaats onbekend, 5‐3‐2016. Man. ‘Enexis wil naast mijn huis een transformator plaatsen en
daar hebben wij een slecht gevoel over. Wij hebben gevraagd of dit geluidsoverlast en straling geeft
en wij kregen als antwoord dat het drukriool pompje ook bromt, dit antwoord geeft ons een heel
slecht gevoel. Moeten wij dit zomaar accepteren? Heeft u tips om dit tegen te kunnen houden?’
3 en 4. Kennemerland, 7‐3‐2016. Man en Vrouw. Veel last van basdreun van muziek bij buren. Zo erg
dat zij er zelfs weken voor van huis weggaan.
5. Hilversum, 14‐3‐2016, Vrouw. “Sinds enige weken heeft mijn vrouw zwaar te lijden onder een
dieselende brom en gevoel van hevige trillingen in huis. Zij heeft het gevoel onder stroom te staan
door de trilling. Vooral `s nachts is dit zeer erg. Tevens heeft deze waarneming effect op haar hartslag,
deze wordt sneller en duidelijker voelbaar.
Langzamerhand raakt zij overspannen. “
6.Den Haag, 16‐3‐2016, Man. Sinds 2011 veel last van zware resonantie . Vermoedt dat hij last heeft
van de ventilatie van een groot bankgebouw aan de overkant. “een maand geleden is het dermate
hevig geworden dat het erop lijkt dat mijn appartement onbewoonbaar is.
’s Avonds is het onmogelijk om te slapen.”
7.Teteringen, 17‐3‐2016, Vrouw. “Het is al wel een jaar of tien dat ik last heb van Lfg, vooral in mijn
eigen huis, maar afgelopen zomer hoorde ik het ook buiten tijdens mijn vakantie in de Vogezen. Er
zijn tijden geweest dat ik er redelijk mee om kon gaan, maar op het moment vind ik het
verschrikkelijk. Je kunt je niet ontspannen in je eigen huis. Daarnaast hindert mij steeds meer het
geluid dat de wind naar je toe blaast van omliggende snelwegen, die toch wel een stukje verderop
liggen. Zo is er buiten en binnen geen ontspanning. Ik voel me vertwijfeld en denk wel eens: hoe kan
ik zoveel jaar met plezier in dit huis en deze plaats gewoond hebben? Waar kan ik nog heen gaan om
een keer stilte te horen?”
8. Utrecht, 20‐3‐2016, Man begin 60 “Ik woon in Utrecht‐Zuidwest en heb al jaren ieder dag last van
een van buitenaf komend brom/zoemgeluid in mijn woning. De bromtoon wordt in mijn woning
versterkt en is 24 uur per dag aanwezig. Buiten hoor je het verkeer van de A12, de Galecopperbrug en
de A2 en in dat geluid herken ik de brom/zoem toon .Een ambtenaar van de Gemeente is een paar

keer langs geweest, maar zegt dat hij heeft geen apparatuur om laagfrequent geluid te meten. Ik vind
het vreemd dat Utrecht geen apparatuur heeft en dat er langs de A12, De Galecopperbrug en de
A2 geen geluidschermen staan, de 10 baans wegen liggen pal tegen de stad met 1/2 miljoen
inwoners. Niemand doet er wat aan en er moeten toch meer bewoners last hebben van de Utrechtse
brom/zoem toon.”
9.Bussum, 20‐3‐2016, Man midden 60. Sinds 2 weken pompend bromgeluid, met wisselende
frequentie, ook in Nieuwegein en Utrecht. M.i. is er sprake van laag frequent geluid, afkomstig van de
elektriciteitsbedrijven, inherent aan de productie van elektriciteit. Dit fenomeen lijkt mij gevaarlijk
voor de gezondheid.
10. Oeffelt (Boxmeer), 23‐3‐2016. Vrouw. Sinds 3 weken hebben wij last van een laag frequent geluid.
Een lage bromtoon die dag en nacht doorgaat. Er zijn meerdere mensen in de omgeving die het
horen. Het geeft een drukgevoel op de oren en het hoofd. Er zijn wel werkzaam heden op een
bedrijven terrein in de buurt. Maar tot nu toe heeft dit nog niets opgeleverd om de bron te kunnen
achterhalen.
12. Venlo. 28‐3‐2016, Man. Veel last van bromtoon die in in twee cycli over de dag lijkt op te treden.
“Mijn gezondheid heeft er inmiddels flink onder te lijden. Ik ben al chronisch ziek en dit maakt
het alleen maar erger. Soms voelbare druk op de oren, knoop in de maag, buikpijn, voelbare
trillingen, slaapgebrek en al wat daar weer uit voortkomt. Het is niet meer fijn thuiskomen of
wonen daar men weet dat het er 's avonds en ’s nacht weer opnieuw aan zit te komen. Mijn
leefgenot is dusdanig verstoord dat ik besloten heb te gaan verhuizen zodra de kans zich
voordoet.

Meldingen in februari 2016 (15)
1.Barendrecht, 4‐2‐2016 Vrouw. Sinds april 2015. DCMR gaf aan dat er geen LFg te meten was en
verwees door naar GGD en KNO. “Wij kregen te horen dat wij DCMR niet meer mochten bellen.
Ondertussen voel ik mij steeds slechter en als de trilling er is word ik compleet gek. Het heeft zoveel
invloed: stress, hartkloppingen, slecht slapen, depressiviteit, boosheid, niet begrepen worden door
anderen, paniek vanwege het idee dat dit nooit opgelost wordt. We hebben ook het idee om hier
weg te gaan. We wonen hier alleen prima en het is een koophuis dus gemakkelijk is dat niet te
verkopen en waar moet je dan gaan wonen ? het risico is overal aanwezig dat er LFG is....”
2.Rotterdam, 6‐2‐2016. Vrouw, 50 jaar. Al 5 jaar lang last van een zware brom en ook van trillingen
door mijn hart, maag buik en hoofd. Slechte nachtrust en inmiddels een burn‐out. Bewoonster uit het
zelfde woonblok ervaart eveneens zware overlast.
3.Goor, 8‐2‐2016, Vrouw. “Sinds ongeveer 4 weken hoor ik een pulserend net niet monotoon geluid.
Als ik het geluid probeer te imiteren denken de meesten dat het een pomp is. Het geluid is er 24 uur
per dag en helaas slaap ik niet door dit geluid en heeft dit dus invloed op mijn leven”.
4. Zwolle, 9‐2‐2016, Vrouw, begin 20. “Sinds 2 maand last van een laagfrequente toon/trilling in huis,
waar ik gezondheidsklachten van ondervind. Ik slaap `s nachts amper, ik slaap vaak op de bank

waardoor ik rugklachten krijg. Ik ben oververmoeid. Heb continu hoofdlijn, misselijk, druk op mijn
hele hoofd, doof gevoel in mijn oren, meerdere mensen waaronder medewerkster van de GGD
kunnen het ook horen”.
5 en 6. Apeldoorn 10‐2‐2016, Vrouw midden 40 en Man, midden 50 “Sinds enige weken word ik (V)
uit mijn slaap gehouden door een laag frequente brom die continue druk op mijn oren zet en ik hoor
deze toon ook altijd. Mijn man is, sinds het begon ook heel slecht gaan slapen. Het lijkt van de
snelweg te komen maar die was er altijd al. Er is wel een VastNed oplaadstation bijgekomen. Wij
denken dat het door het lawaai van de A1 in combinatie met dit oplaadstation komt”
7. Almere, 11‐2‐2016, Vrouw, begin 80 heeft sinds enige tijd erg veel last van brom en trillingen in
haar appartementencomplex waardoor zij zeer slecht slaapt.
8. Hellevoetsluis, 13‐2‐2016, Man. Eind 40. Sinds 2014 last van een zware brom die klinkt als een
graafmachine of aggregaat. “Ik weet het niet, maar word er simpel van en het resulteert in slecht
slapen, koppijn, geïrriteerd, etc”
9 en 10, Alkmaar, 16‐2‐2016. Vrouw eind 30 en partner van midden 60 ervaren sinds een maand
resonantie en trillingen door het lichaam. Mogelijk samenhang met nieuw aangelegde
vloerverwarming bij de buren. Een trilling meting toonde geen trillingen aan.

11, Ermelo, 17‐2‐2016. Man. “Na 2 nachten slapen in mijn nieuwe woning (dec. 2014)
hoorde ik ineens een soort apparaat achtig, machinaal, ventilator, wasmachine
centrifugeachtig geluid. Ik woon boven winkels. Ben overal geweest, zelfs diverse zaken laten
uitzetten etc…als ventilators in de zaak, maar het komt blijkbaar niet van de winkels. Wel
hebben wij een WKO systeem voor de vloerverwarming en een warmtepompboiler met
ventilatie. Ook het WKO systeem een keer laten uitzeten een nacht…maar geen succes. Als ik
de warmtepompboiler en ventilatie uitzet hoor ik het geluid nog steeds. Mijn oren zijn door
KNO arts etc nagekeken en die zijn in orde, geen afwijkingen”.
12 Hengelo 19‐2‐16, man “Vooral `s nachts , als er minder omgevingsgeluiden zijn, is het gebrom een
waar drama. Sinds twee weken neem ik dagelijks een slaappil om nog enigszins te kunnen slapen,
anders zou dit niet te doen zijn. Mijn partner hoort het geluid overigens niet. Ik heb ook last van
tinnitus maar dat komt 'van binnen' uit het hoofd. Dit lage gebrom komt echt zo sterk ergens
buitenaf vandaan”.

13, Belgie 20‐2‐16, Vrouw. Erg veel last van laagfrequent geluid.
14, Groningen, 25‐2‐2016. Vrouw. “ ik hoor een bromtoon tot grote ergernis en het beïnvloedt

mijn nachtrust nadelig. Het is soms even weg maar komt altijd weer terug”.
15. Utrecht, 20‐2‐2016. Vrouw. Sinds 3 weken na verhuizing naar vrijstaande woning veel last van LFg
en slaapproblemen. In dit huis is men op stadsverwarming aangesloten. Men wil het laten uitzoeken.

Meldingen in januari 2016 (23)
1. Waalre, 1‐1‐2016, Man, begin 40 “Sinds enige tijd is er een indringend bromgeluid in de
woning. Dit is er niet altijd. Het verstoord mijn slaap en ik word er soms horendol van. “
2. Alkmaar, 3‐1‐2016, Vrouw, net 30. Ernstig last van de brom. Zij is recent moeder geworden en
heeft nog een peutertje om voor te zorgen. Het LFg maakt haar overstuur, moedeloos en zij is
inmiddels oververmoeid.
3. Grauw (Friesland), 4‐1‐2016, Vrouw, begin 50. Sinds een half jaar last van laagfrequent geluid.
Neemt het vooral met L‐ oor waar. Zoon van 20 hoort het vaag, rest van het gezin niet.
Vooral in de avond en de nacht. In het weekend niet.
4. Bentveld, 4‐1‐2016 Vrouw. Midden 40 Sinds een aantal weken. Erg hard. Het is voor haar
niet goed vol te houden.
5. Haastrecht, 5‐1‐2015, Vrouw. “Sinds najaar 2015 hebben wij last van een hinderlijke diepe
bromtoon. Wij hebben er eerder geen melding van gemaakt omdt wij dachten dat het wel
weer over zou gaan”.
6. Zeist/Bunnik, 5‐1‐2016 Vrouw. “Wij wonen sinds een paar weken in Zeist/Bunnik, sinds de
verhuizing hoor ik een laag bromgeluid. Het geluid is erg naar en ik heb ineens steeds
hoofdpijn en slaap er slecht van.”
7. Uitgeest, 5‐1‐2016. Vrouw. “Weten jullie of er ook mensen zijn die last hebben van LFg in de
vorm van trillingen en die wel een woonplaats hebben gevonden waar ze daar geen last meer
van hebben? Sinds 1 januari zijn de trillingen hier zo erg dat ik er niet meer van kan slapen.
Aan de bromtoon ben ik inmiddels wel gewend maar fysieke trillingen wennen echt niet.
8. Utrecht, 5‐1‐2016. Vrouw. Begin 50 “Sinds eind oktober heb ik constant, dus 24/7, een brom
en trilling in mijn huis. In iedere kamer even erg. Ik woon hier al 20 jaar. Ik woon hier langs
het spoor en ben dus echt wel wat gewend maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Dit is
echt afschuwelijk. Ik ben bedlegerig door ziekte maar soms is het gebrom zo erg, dan kan ik
niet echt thuis zijn dat is zeer problematisch”.
9. Eindhoven, 5‐1‐2015, Vrouw “Sedert 7 december is er af en aan een zeer irritante
zoem/fluit/bromtoon in mijn huis. Bij de buren is dit niet en ook buiten is het niet te horen.
Het zit dus hoogstwaarschijnlijk in mijn eigen huis. De verwarmingsmonteur en de
elektrotechnicus zegen dat het noch van de verwarmingsinstallatie noch van het
elektriciteitsnet afkomstig is. Bovendien heb ik de elektriciteit helemaal uitgeschakeld en ook
toen was het geluid er nog.”

10. Purmerend, 7‐1‐2016. Man, midden 40. Sinds twee jaar last van een doordringend
bromgeluid. Rest van het gezin hoort het niet. “De ernst van het geluid neemt de afgelopen
maanden weer dusdanige vormen aan dat het echt mijn woongenot verpest. Het is net of ik
de hele dag naar een vliegtuigmotor aan het luisteren ben die heel zacht in mijn hoofd
draait.”

11. Eindhoven, 7‐1‐2016 Vrouw, 55+ k heb al jaren last van geluidsoverlast ‘s nachts rond 01.00
begint het meestal en het geluid heeft dezelfde lage toon als een auto die stationair draait.
en het houdt meestal rond de morgen op. Ik heb last van mijn gezondheid en huil heel vaak
van oververmoeidheid.
12. Engelen (Den Bosch), 15‐1‐2016, Vrouw, 84. Al meer dan 10 jaar veel last van Laagfrequent
geluid. Zij ondervindt in haar omgeving geen erkenning/herkenning voor deze ernstige
problematiek.
13. Naarden, 19‐1‐2016, Vrouw. Sinds verhuizing van Rotterdam naar Naarden in maart 2015
veel last van bromgeluid in de nacht.
14. Heerlen, 19‐1‐2016, Vrouw. Sinds november 2015. “Het lijkt alsof er iedere nacht de motor
van een auto draait. Het gaat de hele nacht door en word ik waker om 12.30 uur om 2.30 uur
om 5.30 uur en om 6.45 uur . Iedere keer als ik wakker word duurt het geluid ongeveer 30
minuten heel heftig en voel ik dit ook aan mijn spieren. Dan wordt het daarna wat milder en
kan ik weer inslapen”.
15. Leiden, 21‐1‐2016. Vrouw, midden 30. “Ik heb al twee en een half jaar last van LFG in Leiden.
Ik ben de enige in dit gezin die het hoort. Mijn moeder hoort het ook. Het is een
resonantiegeluid wat niet constant is maar wel frequent helaas. Het is begonnen na een
warme droge periode. Ik begon de brom te horen in huis. Het komt via de muur binnen en is
overal hetzelfde geluid. Ik heb bij de buren geluisterd en omdat zij een uitbouw hebben
hoorde ik het nog luider dan bij mij thuis. Het lijkt wel of het met de riolering te maken heeft.
Want bij slecht weer lijkt het wel aan te slaan”.
16. Den Haag, 22‐1‐2016. Vrouw. “ik kom graag in contact met lotgenoten die ook last hebben
van laagfrequent geluid en trillingen”.
17. IJsselstein,22‐1‐2016. Man midden 40 en zoon “Wij hebben sinds maart 2015 een
indringende brom in huis. De door deze zware brom veroorzaakte gezondheidsproblemen
beginnen nu bij mij hun tol te eisen
18. IJsselstein, 22‐1‐2016. Man, jonge tiener (zie boven) Hoort een laag bromgeluid.
19. Hengelo, 22‐1‐2016. Man “Al jaren last van een zwaar bromgeluid. Als ik elders slaap heb ik
geen last”.
20. Zwolle, 25‐1‐2016. Vouw, 75. “Ik hoor al een tijdje een monotoon zwaar geluid op mijn
balkon in de avond en ook overdag en ik begrijp niet waar dit vandaan komt”.
21. Pijnacker, 26‐1‐2016. Vrouw, 50. Last van zwaar bromgeluid sinds een aantal maanden,
slapen wordt een steeds groter probleem en oordopjes helpen niet.
22. Aalten, 28‐1‐2016. Vrouw. Midden 30 “Ik ervaar al geruime tijd bromtonen/trilling?, vooral
wanneer ik in bed lig maar ook overdag. Ik gebruik nu oordoppen maar die helpen niet. Mijn
partner heeft nergens last van”.

23. Putten, 30‐1‐2016. Man. Sinds enkele maanden hebben wij last van een zoemend geluid in
de woning. Het klinkt als een waterleiding met daarbij een piepend geluid. Binnenshuis
hebben wij alles uitgesloten als mogelijke bron. De milieudienst van de gemeente zegt dat er
buiten niets is waar te nemen en zegt daarom niets te kunnen doen. Wij hebben erg veel last
van dit zoemende geluid en kunnen daardoor niet meer goed slapen. Oordopjes helpen
niet”.

Meldingen in december 2015 (10)
1. Oostzaan, 1‐12‐2015 Vrouw, 85. Doodop en ziek door de trillingen in haar kamer van het
verzorgingshuis. Het bed lijkt te trillen en het voelt aan alsof de matras heet wordt.
Mevrouw voelt zich hierdoor zeer ellendig.
2. Heerlen, 4‐11‐2015, Man, veertiger. Lijdt ernstig onder brom, verdenking ging eerst richting
ventilatoren in parkeergarage, deze zijn uitgezet; de brom ging door.
3. Ermelo, 7‐12‐2015. Vrouw. Sinds 3 jaar last van een brom. Niet iedere dag maar om de paar
dagen. Met oordoppen in geen last.
4. Onbekend, 14‐12‐2015, Vrouw. Sinds 4 jaar. Hoort het uit de gasleiding. Kan hierdoor niet
slapen
5. Onbekend, 14‐12‐2015 Vrouw. Sinds een aantal maanden hoor ik een zoemend/brommend
geluid en vraag mij af of dit in mijn hoofd zit.
6. Bentveld, 15‐12‐2015, Vrouw. Heel erg harde brom 24/7 sinds nu ruim 3 weken. Zegt dit niet
lang meer vol te kunnen houden.
7. Amersfoort, 17‐12‐2015, Man, midden 30. Monotone brom maakt hem wanhopig, hij meldt
dat zijn kwaliteit van leven achteruit gaat en dat hij er over denkt de pas gekochte woning
weer te verkopen.
8. Amsterdam, 20‐12‐2015. Vrouw. “Ik hoor sinds half Januari 2014 een brom‐ pieptoon in mijn
huis. En wel 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Het lijkt van buiten te komen omdat ik
het blijf horen als ik alle apparaten in de woning zijn uitgeschakeld. Het geluid lijkt op het
geluid van een ventilatiesysteem, een motor met de bromtoon en de bijbehorende pieptoon
als boventoon. Ik heb de buurt onderzocht om het geluid te vinden, maar vond niets.
Hemelsbreed op 150 meter staat een telecommunicatie mast op een dak. In Amsterdam kom
je er niet om heen, ze staan 'overal'. Dit zou eventueel de Bron van de brom‐ en pieptoon
kunnen zijn?
9. Roden, 21‐12‐2015, Vrouw. Sinds kort veel last van Laagfrequent geluid. “Nu ik ook één van
de vele mensen ben die dit geluid kan vernemen, is me duidelijk geworden hoe erg dit is.´

10. Rosmalen, 29‐12‐2015, Man, “Ik hoor bij mijn woning vaak een laag frequent geluid alsof
iemand de muziek hard heeft staan en alleen de bassen doorkomen. Voorheen dacht ik ook
altijd dat er ergens een feestje was, totdat ik ook op andere tijdstippen me bewust werd van
het geluid .Ik lijd er (nog) niet onder maar ik merk wel dat het soms zo hevig wordt dat ik er
wakker van word.

Meldingen in november 2015 (20)
1 en 2.Groningen, 3‐11‐2015, moeder (eind 50)) en dochter (begin 30)horen een harde piep en lijden
hier zeer onder. Zij vermelden:
“We horen vaak hard gepiep (doet pijn in de oren) of het lijkt alsof ineens het geluid wordt
weggedraaid. Steeds verstoringen in het gehoor. Dit gaat gepaard met andere klachten, zoals:
hartkloppingen (of het gevoel hebben van binnen te trillen), onrustig‐ en opgejaagd gevoel /
nervositeit, duizeligheid, slaapproblemen, hoofdpijn/migraine, (extreme) vermoeidheid,
concentratieproblemen etc.
We wonen in de stad Groningen en hebben deze klachten al geruime tijd, dan spreken we over jaren.
Dochter slaapt vaak met oordoppen, zelfs wanneer het ''rustig'' is buiten, maar toch kan ze pas met
oordoppen in slaap vallen. Al verloopt het in slaap vallen moeizaam. Vaak duurt dat een paar uur. Ze
wordt ook vaak wakker 's nachts, vooral wanneer de oordoppen uit de oren zijn gevallen.”
In deze lijst opgenomen omdat de lichamelijke klachten sterke overeenkomsten vertonen met die van
een deel van onze melders. Tevens zijn moeder en dochter door ons doorverwezen naar Stichting EHS
omdat het vermoeden bestaat dat de klachten ook te maken zouden kunnen hebben met een
gevoeligheid voor electromagnetische velden.
3.Wageningen, 3‐11‐2015, Man “Sinds een week of 2 ervaar ik dag en nacht een continue
doordringende harde bromtoon die inderdaad door velen niet gehoord wordt maar er zeker wel is.
Slapen lukt bijna niet meer.”
4.Halsteren, 4‐11‐2015, Vrouw, 73. Mevrouw kreeg in februari van dit jaar last van een bromtoon en
trillingen die haar leven verstoorde. Op advies van haar huisarts is zij verhuisd. Nu meldt zij: “HELAAS
na 2 dagen slapen in mijn nieuwe flat GEBROM ! Bleek achteraf dat de bewoners al 2 jaar last
hadden van een jong stel (???) Het brommen wordt met de dag erger. Buurvrouw gaat er aan onder
door en heeft HARTPROBLEMEN Zij is doof en draagt een hoorapparaat. Hoort het geluid ook, al 2
jaar lang ( kinderen dachten dat het bij haar leeftijd hoorde en hebben al veel problemen met hun
moeder gehad tot ik ze op het artikel over laag frequent geluid wees. In mijn flat hebben ze de vorige
bewoner gevonden HARTINFARCT ! andere bewoner OORPROBLEMEN !! WAT STAAT MIJ TE
WACHTTEN ??? Ik leef een hele dag met een strakke band rondom mijnhoofd !
5. Amsterdam, 7‐11‐2015, Man, 67. Sinds september dit jaar last van bromtoon. Wijt dit aan de
mechanische ventilatie die door de WBV verplicht werd gesteld. Kan niet meer goed slapen,
regelmatig last van hartkloppingen en woede uitbarstingen. Geen medewerking van WBV want “Er
mag van de ARBO `s nachts niemand het dak op”.
6.Naaldwijk, 9‐11‐2015, Man, 34. Sinds 3 maanden hoor ik een hele lage brom in en om het huis de ik
bijna als te voelen waarneem. Vrouw en jonge kinderen lijken dit niet waar te nemen Nog niet
wanhopig maar het slapen wordt een steeds groter probleem. Ik word er rond 4 uur in de ochtend
wakker van.

7.Heerlen, 9‐11‐2015, Man, begin 50
ik wil bij deze melden dat ik en een aantal buren erg veel last hebben van een "brom" geluid in het
huis. Dit is begonnen in februari 2014. Soms zo hevig dat je het boven het tv geluid uit kon waar
nemen. Het is een trilling, c.q. beving die het huis doet resoneren.
Deze resonantie is zo sterk dat het door je schedel binnen dringt, ondanks oordoppen.
Ik heb al heel veel nachten wakker gelegen waardoor mijn dagelijks leven er door lijdt.
Drie kwart jaar heb ik onder in de woonkamer geslapen omdat het daar minder intens klonk door
bijgeluiden van twee koelkasten en een aquarium.
Met oordoppen in kun je het buiten nachts horen, bijna overal!
Ik heb alle ramen vervangen door kunststof dubbelbeglazing in de hoop dat..... maar helaas.
Wat mij opvalt is dat wanneer ik boven het raam open doe er enorm veel lawaai buiten heerst
nachts! Een tegengeluid zou een oplossing kunnen zijn maar daarvoor moeten er metingen worden
verricht. Ik probeer dit zelf met een ventilator of mp3's met bijvoorbeeld riviergeluid om de nacht
door te komen.
Maar zoals u hopelijk begrijpt ben ik eigenlijk ten einde raad.
8. Purmerend, 10‐11‐2015, Man, eind 40. Sinds een paar dagen last van bromtoon. Buren hebben er
ook veel last van.
“……het resoneert door mijn hele ruimte… en het zit in alle muren…. en met oordoppen in blijft die
bromtoon aanwezig. Zelfs als ik op mijn zij lig op bed dan dringt het nog door het kussen en de
matras heen! Dat kan helemaal geen afzuigventilator zijn op de laagste stand. No way! Dus nu zit ik
hier op internet te kijken … kunnen lage frequentie geluiden schadelijk zijn en kom ik op deze
website! Ik ben zo blij en dankbaar dat ik al deze berichten van jullie lees. Ben alleen niet erg blij dat
ik dus blijkbaar plotseling behoor tot die ongelukkige 10 procent die dit hoort, of misschien wel 3
procent die er last van heeft. Ik ben klaarwakker en het is 3:30 `s ochtends. Ik word er knettergek
van.”
9. Tilburg, 18‐11‐2015, Vrouw, eind 30.
Sinds een aantal weken veel last van laagfrequent geluid. Verdenking gaat richting veel te zware
afzuiginstallatie die mogelijk ineens weer in gebruik is genomen. Melder geeft echter aan voorheen
geen last van deze installatie te hebben gehad. (ten tijde van een in werking zijnde weetplantage die
een tijd geleden is opgerold) Stond deze uit/zacht of is er iets anders aan de hand?
10 Belt‐Schutsloos, 21‐11‐2015, Vrouw,
Veel last van trillingen in Zwolle, werd hier erg wanhopig en depressief door Sinds kort woonachtig in
Belt‐Schutsloos. Nu nog meer last van trillingen.
11. Nijmegen, 23‐11‐2015, Vrouw,
Sinds mijn verhuizing afgelopen zomer. (In de tuin staat een transformatorhuisje van Liander) 24 uur
per dag een continu gezoem/gedreun, druk op mijn trommelvliezen, hoofdpijn, trillingen door mijn
lichaam, hartkloppingen, nervositeit, slapeloosheid en darm‐ en gewrichtsklachten.

12. Nieuw Vennep. 23‐11‐2015 Man, 44 Al langere tijd erg veel last van laagfrequent geluid.
13 en 14. Hoofddorp, 23‐11‐2015 Man en Vrouw, zeventigers. Zij geven aan erg veel last van de lage
frequenties in de muziek van festivals te hebben. Toolenburgerplas/Mysteyland) Het lage gedreun
veroorzaakt erg veel stress.
15. Amersfoort, 25‐11‐2015, Man, 42 Veel last van lage bromtoon. Vooral bij zuidwestenwind,
verdenking A28. Weg is in 2013 verbreed en loopt op 1500 meter langs woonwijk.
“Ik heb al contact gehad met Rijkswaterstaat. Zij namen alle tijd om uit te leggen dat zij wettelijk tot
niets verplicht zijn en dus ook niets zullen doen. Volgens hun metingen uit 2014 zitten de gemeten
geluidsniveau's in het meetgebied dicht bij de snelweg 1 dB onder de vastgestelde norm. Uiteraard
gaat dit alleen over gewogen geluid in het hogere frequentiegebied, want voor lfg is geen norm.”
16. Berkel en Rodenrijs, 25‐11‐2015, Vrouw, 50. Regelmatig last van de brom. Vooral van de zomer
was het heel erg.
17. Den Nul, 26‐11‐2015. Vrouw.
Sinds enkele jaren veel last van laagfrequent geluid en trillingen. Vooral `s nachts is dit heel erg, het
verstoord de slaap. Verdenking dat nieuwe machines van dichtbij gelegen fabriek de oorzaak zijn.
18. Buinen, 26‐11‐2015, V, eind 40 Ernstige klachten door brom en trillingen. Moet genezen na
operatie maar dit lukt niet door gebrek aan rust.”……. Daarom wend ik mij nu wanhopig naar jullie.
Wanhopig omdat dit alles letterlijk mijn gezondheid kapot maakt. ….”
19 en 20. Tegelen, 27‐11‐2015, M midden 50 en V midden 40.
Sinds enige tijd last van zware brom die de slaap verstoord. Meerdere mensen in de omgeving
hebben de zelfde klachten.

LFg meldingen oktober 2015 (16)
1. Deventer, 1‐10‐2015, Man.
“Ik heb het laatste jaar erg veel overlast van laag frequent geluid en heb vele slapeloze nachten,
wat nu mijn dagelijkse functioneren gaat beïnvloeden. Zelfs de gemeente medewerker thuis
gehad maar die doen verder niets. Mogelijk wordt dit LFg veroorzaakt door de A1. Ook `s nachts
is er nog druk verkeer. Ik overweeg nu een slaapkamer te voorzien van geluidsisolatie”.
2. Gouda, 4‐10‐2015, Man, 49. “Met onregelmatig tussenpozen hoor ik een zeer laag zoemend
geluid, alsof er een bij in een glazen pot met de deksel erop zit. En die pot is dan ingepakt in een
deken. Het geluid kan variëren in volume. Soms zakt het iets weg, om vervolgens, na 1 of een
paar minuten weer sterker te worden. Vannacht om 3.30 uur werd ik er weer wakker van”
3. Leiderdorp, 7‐10‐2015, Vrouw Sinds 17 september heb ik last van een laag brommend geluid als
een zwoegende pomp of motor. Man en kinderen horen niets. Huisarts zegt dat het aan de eigen
oren moet liggen.

4. Oldenzaal 8‐10‐2015, Man “Sinds twee jaar last van LFg/trillingen. Sporten doe ik niet meer en
sociaal lever ik behoorlijk in. Ik kan niet meer slapen zonder slaappillen. Binnenkort zal werken
ook niet meer gaan”.
5. Goirle, 10‐10‐2015, Vrouw Sinds 7 weken nieuw huis met warmtepomp Danfoss van Eneco. Eerst
veel trillingen voelbaar. Trillingsdempers geplaatst en dit heeft geholpen. Zoemende toon houdt
echter aan.
6. Zoetermeer, 10‐10‐2015, vrouw 75. Zegt bromtoon gevonden te hebben en wacht op oplossing.
In contact met gemeente.
7. Leiden, 11‐10‐2015, Vrouw. Veel last van een zoemende toon, Op andere plaatsen in de
Merenwijk ook goed waarneembaar.
8. Gaasperdam, 12‐10‐2015 Man. Eerst last van ventilatoren warmte‐terugwin installatie, dit is
verholpen na schoonmaken van de schoepen echter, nu last van intrillen van damwandplaten bij
de A9 Gaasperdammerweg.
9. Den Haag, 14‐10‐2015 Man en partner, Veel last van LFg, bronverdenking transformatorhuis van
Stedin. Taalbarriere maakt het allemaal nog moeilijker.`
10. s Gravenmoer, 19‐10‐2015, echtpaar , zeer lage bromtoon houdt ons `s nachts wakker.
11. Zwolle, 20‐10‐15 Vrouw, 65. Erg veel last van brom en trillingen sinds 11 maanden. Moet
hierdoor `s nachts om de 5 minuten naar het toilet. Geen hulp, wanhopig. Zegt te weten dat het
van de buren afkomstig is.
12. Best, 20‐10‐2015. Man. Ervaart hinder van laagfrequent geluid.
13. Zaandam, 21‐10‐2015 Vrouw “Anderhalve maand geleden zijn wij naar Zaandam verhuisd.
Sindsdien hoor ik 24/7 een zware lage brom in mijn huis. Ik ben zo wanhopig!! Het lijkt op een
waterpompinstallatie of een auto die steeds aan staat. Nu is het 4.30 uur.
Ik kan niet meer slapen. Met de deuren open hoor ik het niet, het centraliseert zich wanneer
ramen en deuren dicht zijn. Mijn vriend hoort het niet. “
14. Oudemolen, 25‐10‐2015, Vrouw. Melding van LFg.
15. Amsterdam, 27‐10‐2015, Vrouw. Sinds juli 2014 last van brom en trillingen.
16. Limbricht, 30‐10‐2015, Vrouw. I.v.m. veel last van LFG zou ik graag in contact willen komen met
mensen die hier ook last van hebben.

LFg meldingen september 2015 (14)
1.Heemskerk, 1‐9‐2015 vrouw eind 60

Lang verhaal kort: vanmorgen al weer om 04.30 op vanwege harde brom.Niemand hoort het, alleen
ik.... In de keuken aan tafel gaan lezen. Brom verdwijnt. Naar de kamer op de bank, journaal zien.
Brom is er weer. Terug naar de keuken, TV uit. Kijk om 08.00 uur naar buiten voor het raam,
mijnhoofd dicht bij de ruit. Keiharde brom. Zo hard nog nooit ervaren. Ik kijk naar links en zie het
kastje van de KPN‐ontvanger knipperen. Ik loop naar achter en hoe verder ik uit de kamer ben, des te
minder wordt de brom. In de gang hoor ik nog een vaag suf brommetje maar in de keuken verdwijnt‐
ie bijna helemaal....: geen tinnitus maar KPN.
2.Den Haag, 7‐9‐2015, man.
Veel last van LFg, mogelijk door ventilatie van theater onder de woning.
3.Vinkel, 8‐9‐2015, vrouw,
Sinds 4 mnd zware bromtonen, 24/7. Hoofdpijn, duizelig, maag‐ en darmstoornissen, opgejaagd,
slaapstoornissen. Werken aan huis gaat zo niet meer.
4.Bergentheim, 9‐9‐2015, man, 32
Sinds augustus dit jaar veel last van bromtoon. Tegen elf uur in de avond zwelt het aan. Slaaptekort
en stress. Revalideren na operatie kortgeleden gaat hierdoor moeizaam.
5. Den Haag, 11‐9‐2015, man, 56
Sinds 2 jaar zoveel last van trillingen dat hij weg wil uit het huis waar hij al 22 jaar woont.
6.Castricum 13‐9‐2015, Vrouw, 70
zoemen en brommen iedere dag en twee wisselende dagen per week trillingen. Hele huis vibreert.
Tussen 7 en 8 uur `s morgens gevoel van elektrische schok in hoofd. Raakt uitgeput door chronisch
slaaptekort. “Dit is geen leven.” Op mijn verzoek om contact op te nemen met deze mevrouw
antwoordt desbetreffend persoon (M) dit niet meer aan te kunnen, kan zichzelf nauwelijks staande
houden door zoembrom en trillingen en denkt aan emigreren. (!) Tevens is ons een ander persoon in
Castricum (V) bekend met ernstige neurologische verschijnselen gekoppeld aan de trillingen.
7. ?, 15‐9‐2015, Man,
Ervaart zware resonantie door het hoofd en kan niet meer slapen. Denkt dat de mogelijke
veroorzaker de provinciale weg 500 verderop is echter, brom gaat door als verkeer weg is.
8. Utrecht (Zuid‐Oost) 16‐9‐2015, man.
Reeds enkele jaren hoorbaar en ernstige overlast. Ook op kantoor in De Meern.
9. Hoogeveen, 21‐9‐2015, Vrouw, 60
Ik heb al eerder last gehad van het LFg, maar dat was een paar jaar over, maar nu begint het sinds
een paar weken weer. Ik heb het gevoel dat er van alles trilt in mijn lijf en mijn oren klappen dicht. In
een woord gezegd het beheerst je hele leven want ook al wil je het niet horen het is er gewoon.
10. Niehove, 24‐9‐2015, Vrouw, 68
Hoort een bromtoon en vindt deze erg storend. Gelukkig niet permanent.
11. Grijpskerk, 24‐9‐2015, Man, 82
Hoort regelmatig en bromtoon. Vooral ‘s nachts valt dit op.

12. Berkel en Rodenrijs, 25‐9‐2015, Vrouw,
Laagfrequent geluid sinds enkele weken. “Ik slaap slecht en veel te weinig en slaap ondertussen meer
bij mijn moeder dan thuis. Het tast mij functioneel aan”.
13. Baak, 26‐9‐2015
Man en vrouw, allebei begin 60 en allebei last. Trafo van Liander (opgelost) pompen van de riolering
in de nacht en ventilatie v.e. bedrijf gedurende openingstijden overdag.
13. Zarlandinge, België, Man. Verhuizing een half jaar geleden naar een andere woning op het
platteland en veel zaken verbouwd en verbeterd. Nu veel last van LFg. Bezoek hoort het ook
maar niet met dezelfde intensiteit.

LFg meldingen augustus 2015 (9)
9.Zaamslag (Zeeland)29‐8‐2015, Man, begin 50 Ik neem al jaren een zware bromtoon waar, in en
buiten ons huis. Vooral ’s nachts is het erger en bij aanhoudende Zuidwestenwind.In het begin dacht
ik dat het aan mij lag, maar ik vroeg onlangs onze kinderen en mijn vrouw eens goed te luisteren en
ze hoorden het ook. Een zware, lage brom. Alleen heb ikzelf er echt meer last van, samen met een
niet aflatende hoogfrequente ruis, een soort fluittoon. Het is samen aan het rechteroor
waarneembaar.
8.Amsterdam,27‐8‐2015, vrouw, 50 jaar Sinds vier jaar heb ik last van verschijnselen die ik nu
eindelijk herken als behorende bij laagfrequent geluid.Het begon met iedere nacht op een vast
tijdstip wakker worden van het geluid van een stationair draaiende motor.Ik woon in een gewone
volksbuurt in Amsterdam en ging 's nachts op onderzoek uit. Er was geen stationair draaiende auto
te bekennen.
De verschijnselen breidden zich uit: ik voelde de vloer trillen als ik stond, mijn bank of bed trillen als
ik lag of zat.Het getril gaat dwars door de maag. Spieren staan onwillekeurig tot het uiterste
gespannen.
Er is een constante bromtoon hoorbaar.Zodra ik mijn woning binnenkom, ontstaat er een druk op
mijn trommelvliezen. Het houdt dag en nacht aan.
7. Selwerd (Groningen) 20‐8‐2015. Man. ik ervaar sinds een aantal maanden ook lfg in mijn huis. De
trillingen worden steeds erger, en mijn gezondheid en psyche lijden er nu al onder. Ik stuur deze
mail, omdat ik het belangrijk vind dat dit schadelijke fenomeen in Den Haag op de agenda komt.
Dit kan en mag niet verwaarloosd worden, dit is een serieus gezondheidsprobleem.
6.Almere. 11‐8‐15, Man,.begin 40. Mijn slaap wordt verstoord door Laagfrequent geluid. Verdenking:
een transformatorhuis 300 m verderop.
5.Rheden, 9‐8‐2015, Vrouw, Ik ervaar een zware bromtoon sinds maart 2014. Ik ben radeloos en kan
niet meer slapen.
4.Meulebeke (B) 7‐8‐2015, Vrouw eind 50, De bromtoon tast mijn kwaliteit van leven aan. Sinds
anderhalf jaar kan ik niet meer echt slapen.

3.Utrecht/Vleuten, 7‐8‐15, Man. eind 50, Sinds 3 weken ernstig verstoorde nachtrust door continu
brommend geluid. Functioneren wordt hierdoor in toenemende mate belemmerd. Geprobeerd in de
schuur te slapen, brom was daar net zo erg. Ga nu elders proberen te slapen.
2.Amersfoort Vathorst, 6‐8‐2015, Vrouw, sinds verhuizing‐ begin dit jaar‐ naar woning uit 2009 last
van LFg.
1.Rotterdam, 5‐8‐2015 Man. Erg veel last van LFg sinds oktober 2013.
"Zoals ik ook op jullie site heb gelezen heb ik ook al de aardige stappen ondernomen om de oorzaak
te achterhalen maar tot nu toe zonder resultaat.
Vandaag nog contact gehad met de milieudienst Rijnmond (DCMR) maar ook die kunnen op dit
moment niets voor me betekenen.
Ik ben ook hartpatiënt en ben op dit moment, samen met mijn huisarts, stapsgewijs aan het
onderzoeken of ik eventueel door een bepaald medicijn overgevoelig ben geworden voor het geluid,
ook dit is tot nu toe zonder resultaat.Binnenkort moet ik nog langs bij de KNO‐arts maar ook dat gaat
volgens mij niets opleveren aangezien het geluid niet in mijn hoofd zit maar van buiten komt."

LFg meldingen Juli 2015 (5)
5. Aarle Rixtel, 29‐7‐2015, m, begin 40, "Sinds een aantal maanden. Je wordt er knettergek van.
Vooral 's nachts. Ik slaap nu al 3 maanden niet.Mogelijke bron WKK/warmtepompen.
Gemeente/milieudienst erkennen wel dergelijk probleem, maar ondernemen nagenoeg niets en
verschuilen zich achter geluidsnorm.Economische belangen zijn kennelijk zwaarwegender.Het klopt
dat je beenderen ervan trillen. Ook de hartslag voelt intussen niet goed.Soms gaat spontaan het licht
uit door vermoeidheid van niet‐slapen."
4. Nieuw Vennep, 25‐7‐2015, m, veertiger. "Het is nu ruim 2 jaar dat ik 24 uur per dag een brom in
m'n huis waar neem. Ik ben ten einde raad en op zoek naar de bron want de brom brengt
onherstelbare schade toe in mijn thuissituatie. Verhuizen is geen optie en van de huisarts krijg ik
geen slaapmedicatie meer voorgeschreven. Op zakenreizen en vakantie neem ik het niet waar."
3. Zaandam, 24‐7‐2015, m en v eind 50, "Wij hebben ongeveer een jaar last van een zware
bromtoon. Door onderzoek op internet zijn wij op uw site terecht gekomen. Inmiddels hebben wij al
diverse zoek acties uitgezet, onze elektrische installatie uitgezet kortom alles gedaan wat u ook op
uw site suggereert. De bron van het geluid hebben wij nog niet gevonden."
2. Pijnacker, 23/7/2015, v, veertiger. `"Graag wil ik melding maken van laagfrequent geluid op de
plek waar ik woon, Pijnacker. Ik hoor het niet alleen, maar voel het ook, vooral in het borstgedeelte
en dan vooral ’s‐Nachts. Het speelt nu enkele jaren. Ik weet niet meer precies vanaf wanneer. Ik heb
zelf het vermoeden dat het verband kan houden met de aardwarmtepompen van de
glastuinbouw.Op zich kan ik er redelijk mee omgaan, maar soms slaap ik er slecht van omdat het dan
stil is en het geluid zwaarder doorkomt.Hebt u misschien nog een advies wat ik kan doen om er
minder last van te hebben?"

1.Kampen, 18‐7‐2015 v, midden 40, al 25 jaar. "Het geluid verandert, wordt steeds doordringender
en wordt vooral gevoeld in de oren. Nu sinds kort helaas ook op de werkplek buiten Kampen waar
het eerder redelijk "stil"was. "Het voelt alsof ik voor dit nieuwe geluid niet weg kan vluchten".

LFg meldingen van juni 2015 (15)
15. Amsterdam, 30‐06‐2015 v 52 Sinds een half jaar harde bromtoon ook voelbaar als trilling. Zowel
overdag als `s nachts Vlucht het huis uit, situatie is niet vol te houden maar moet ook thuis werken
14. Amsterdam, 27‐06‐2015 v Vooral in slaapkamer bromtoon
13. IJsselstein , 26‐06‐2015 v Sinds 20 juni, zegt dat het als 50 hz klinkt en de gis op de piano
Slapeloos door gebrom, doktersbezoek, buren verklaren haar voor gek.
12. Lelystad, 21‐06‐2015 m man en vrouw, pompen koikarpervijver bij de buren man moet in de auto
slapen, is voor hem te erg/vrouw voelt het af en toe in de buik
11. Roermond, 21‐06‐2015 v 62 verdenking luchtbehandeling in appartement. Na verhuizing is
bromtoon gebeleven. Pompen vijver/zwembad buren? Heeft ook tinnitus, weet het verschil en voelt
af en toe ook trillingen; sinds 2 jaar
10. Amsterdam, 20‐06‐2015 v Sinds zomer 2012. Klinkt als dieselmotor en geeft trillingen
9. Deurne/Antwerpen, 19‐06‐2015 m 85 Sinds een jaar last van brom/LFg
8. Krimpen aan den Ijssel, 18‐06‐2015 v "Wij hebben last van een constante ruis in huis, alle meters al
vervangen" Hebben er een woonbioloog bijgehaald: Het ligt mogelijk aan mast defensie.
Maatregelen binnenshuis hebben weinig resultaat
7. Onbekend, 18‐06‐2015 v Sinds kort veel last van een hele vreemde toon in huis.
6. Antwerpen,15‐06‐2015 v Sinds 3 maanden Oververmoeid en ongelukkig door LFg in eigen huis
5. Nootdorp, 14‐6‐2015 v, eind 20, "LFg sinds eind vorig jaar. Doet pijn aan de oren". Ziet op om
onder deze omstandigheden meer in huis te moeten zijn vanwege zwangerschapsverlof.
4. Onbekend, 12‐06‐2015 v verdenking basmuziek buren Voelt zich er heel slecht bij
3. Norg, 11‐06‐2015 v Wil verhuizen, teveel last. Ook in Warns/Friesland
2. Noordbroek,3‐6‐2015 v Sinds 2 jaar, afvoerpijp van lasgassen op erfgrens aan schuur buren. Hele
gezin lijdt eronder,druk op de borst versnelde hartslag en irritaties nemen toe in het gezin.
1.Vlissingen, 01‐06‐2015 m Sinds een half jaar, verbouwing aan luchtbehandelingsinstallatie grote
uitgaansgelegenheid. Vraagt zich af of juridisch traject zinvol is.

LFg meldingen van mei 2015 (10)
10. Amsterdam, 29‐05‐2015 v 38 nachtelijke trillingen in appartement.
9. Noordwijk , 25‐5‐2015 v Sinds 5 maanden erg veel last zoem.brom, pulsering. Vooral R‐oor. Raakt
er van in paniek. Slaapt slecht
8. Groningen/Beijum, 24‐05‐2015 m Lijdt zwaar onder bromtoon en schurende wasmachinegeluiden.
NAM? Sinds G4 erger.(mast op 100m) Medisch geschoold. "Het is zeker geen tinnitus". Grote
slaapproblemen,druk op hoofd,kotsmisselijk.
7.Winschoten, 23‐05‐2015 v Sinds 3 jaar, wordt steeds erger. Ook buiten. Man en dochter nemen het
niet waar.
6.Nieuwegein, 11‐05‐2015 m Dakventilatoren, woont op hoogste verdieping, LFg en trillingen. Bij VVE
en Woningbouw al van alles geprobeerd.
5.Amersfoort, 10‐05‐2015 v Last van ventilatie in gebouw.
4.Workum ,07‐05‐2015 m Sinds komst windturbines een jaar geleden is er een brommend geluid
3.Heerhugowaard,6‐5‐2015 m 32 Stadsverwarming? hoort het ook buitenshuis daar waar
stadsverwarming is/sinds 4/5 mnd. Horen en voelen. Slaapt niet meer
2.Hanweert ,04‐05‐2015 v steeds grotere boten/Koelbedrijf. Gemeente wil geluidswaarden ophogen
naar 55 Dba Drukkende hoofdpijn, aantal malen evenwichtsstoornissen.
1.Lochem,02‐05‐2015 m Bassen van geluidsinstallatie van dove buurman wordt er ziek van. Al van
alles geprobeerd. (politie, gemeente, Buurtbemiddeling etc.)

LFg meldingen april 2015 (15)
15. 29‐4‐2015, Tholen, man, 70+. Veel last van bromtoon. Omgeving zegt dat het in zijn hoofd zit.
Ook wordt geopperd dat hij last van de boten of de pompen van het gemaal heeft.
14. 28‐4‐2015, Leiden, vrouw, Laagfrequent geluid en trillingen sinds december 2014. Deze lijken toe
te nemen. Verstoorde slaap. Omgevingsdienst heeft gemeten maar de waarden werden te laag
bevonden om verder aktie te ondernemen.
13. 27‐4‐2015, Woonplaats? Vrouw, Sinds begin maart na recente verhuizing brom in en rondom het
huis 24/7. Bronverdenking vijverpomp bij de buren.

12. 27‐4‐2015, Soest, man, 50 jaar. Sinds enkele jaren last van externe lage bromtoon, oorzaak was
electriciteitskast. Heeft ME en CVS gekregen. Verhuisd vanwege LFg. Nog steeds last door o.a.
subwoofers in het complex. Slapen gaat met wisselend succes.
11. 26‐4‐2015, Wageningen, vrouw, studente. Geluid als van dieselende truck maar dan lager. Lijkt
samen te gaan met komst van hoge zendmast op 20 meter afstand. Concentratieverlies, hoofdpijn,
emotioneel en prikkelbaar.
10. 22‐4‐215 Amsterdam, vrouw, sinds vorige nacht last van lage trillende bromtoon. Stadsdeel Oost
herkend/erkend haar klacht als laagfrequent geluid.(dat is snel!)Verdenking waterpompen. Deze
gaan over 3 weken uit...
9. 17‐4‐2015 Culemborg. vrouw. Sinds 2 maanden laagfrequent geluid en hierdoor slapeloos,
stress,concentratiegebrek.Een jaar eerder was er ook kortstondig LFg.
8. 16‐4‐2015Groningen, vrouw. wijk Helpman, sinds een aantal weken brom 24 uur per dag
7. 16‐4‐2015,Onbekend, vrouw, continu laagfrequent geluid wordt vermoedelijk veroorzaakt door
waterpompen in waterwingebied op 15 m diepte.
6. 15‐4‐2015, Wolvega, vrouw, midden 80. Brom en trillingen door bed en bank, door lichaam.
Ernstige verstoring van het leven. Enkele maanden terug uit Steenwijk verhuisd waar ook brom en
trilling was. Geen rustige oude dag mogelijk.
5. 14‐4‐2015, Winterswijk, vrouw, Brom en trillingen na verbouwing supermarkt op 30 meter. Wordt
er helemaal gek van.
4. 7‐4‐2015, Leende, man. Veel last van laagfrequent geluid na modernisering van supermarkt onder
de woning. (koelingen en compressoren)
3. 7‐4‐2015, Kerkrade, man en vrouw. Eerst veel last van bromtoon, nu zware trilling.
2. 7‐4‐2015, Roermond,man. Veel last van bromtoon.
1. 1‐4‐2015, Tilburg, vrouw. Sinds 2015. "Ik wil dat het stopt, zo'n hard geluid bederft mijn rust!! ik
word er enorm kriegel van....wat is het en hoe bestaat het dat deze frequentie wordt toegestaan???"

LFg meldingen maart 2015 (10)
10. 22‐3‐2015, Amsterdam. "Mijn oudbouw woning grenst aan de achterzijde aan oudbouw
horecapanden. Die hebben koelingen en andere machinerie staan die een enorme gons veroorzaken
in mijn huis.Wat kunt u adviseren om dit te dempen bij de bron, het lijkt erop dat de trillingen via de
houtenvloeren en gezamenlijke muren worden doorgegeven".

9. 19‐3‐2015, Lelystad, man, begin 50. Eerst lfg klachten in Westervoort en helaas sinds een aantal
jaren ook in Lelystad. Vrouw kan niet meer leven met klachten van echtgenoot en een scheiding is
het gevolg. Het echtpaar heeft twee jonge kinderen.
8. 18‐3‐2015, Almere, vrouw "Ik hoor het al 20 jaar in Almere. Mensen kijken je aan alsof je gek bent.
Ik begin er al niet eens meer over. Maar al jaren word ik periodes wakker en kan niet meer slapen
van dit geluid"
7. 17‐3‐2015,Sneek,man. Mijn werkweek is van 5 naar 4 naar 2 dagen per week gegaan.Mijn relatie is
kapot, sporten gaat moeilijk. Slapen gaat alleen met een ventilator aan.Arts vind dat het tussen de
oren zit.
Kan het zijn dat LFg veroorzaakt wordt door een zendmast (umts) ?
Naast mijn huis staat nl al jaren een umts mast op een flat
Op mijn werk had ik geen last, maar sinds de plaatsing van een zendmast op het gebouw ernaast, is
het geluid nu ook op mijn werk. Ik heb zeer sterk het vermoeden dat dit de bron is. Hoe verder van
de mast, hoe minder last.
6. 10‐3‐2015, Maarssen man. "Sinds ruim een half jaar ben ik erg gevoelig voor laag frequente
geluiden. Ik hoor steeds meer, steeds vaker en steeds irritanter, graag advies over antigeluid etc."
5. 6‐3‐2015,Eindhoven, man, "Het lijkt op het geluid dat dieselmotoren van auto's maken, soms
pulserend soms continue en variërend in sterkte. Zowel thuis als op mijn werk. Ook buiten maar daar
is het minder goed hoorbaar".
4. 6‐3‐2015, Wageningen, man en vrouw, dreun in hoofd en trilling op oren sinds warmtepomp bij de
buren.Slaaptekort, uitgeput en stress, Verplaatsing van pomp en geluid absorberend scherm hebben
niet geholpen. Gemeente zegt dat de buren er samen uit moeten komen.
3. 5‐3‐2015.Soest. man, eind 60. Na recente verhuizing direct last in de nieuwe woning van een
doordringende brom.Mogelijk door waterzuiveringsinstallatie verderop.. Ernstige fysieke
klachten,zegt hier niet te kunnen blijven.
2. 5‐3‐2015, Bussum, man. eind 30, Zware pulserende dieselende bromtoon. Omgevingsdienst
Flevoland‐ Gooi‐ en Vechtstreek zegt niets te kunnen/te hoeven doen.Audiologisch centrum
adviseert "er vooral geen aandacht aan te besteden" S,O merkt op: "Hoe kan dit nou met een
pulserende dieselende bromtoon in je huis?"
1. 4‐3‐2015, Oosterhout. man, midden 50. Sinds 2 jaar. Verdenking: machines op bedrijventerrein/in
perioden 24/7 partner hoort het af en toe

LFg meldingen februari 2015 (21)

21. 26‐2‐2015, Staphorst, vrouw.vijftiger. Trillingen door oren en hoofd. Niet vol te houden. Slaapt
niet meer. Vloerverwarming/ventilatie bij de buren?
20. 26‐2‐2015, Rijswijk, vrouw, 78, kan niet meer slapen door trillingen en zegt dit niet al te lang
meer vol te kunnen houden.
19. 25/2/2015, Haaksbergen, vrouw, begin 80. Gezoem en trillingen.Slapeloosheid, gevoel van
onbehagen in buik en ledematen, duizeligheid.Onderzoek en aanpassingen door de verhuurder aan
verwarming en ventilatie hebben niets opgeleverd.Trillingen waarsch. door koeling van bedrijf onder
haar appartement.
18. 24‐2‐2015, Eindhoven, vrouw, 70, Veel ellende rond LFG sinds 4 jaar, Even minder maar sinds
augustus 2014 is alles (herrie en trillingen) er weer en dubbel zo hard. "Het maakt me helemaal gek
en ben ook verschillende keren gevlucht naar mijn dochter en bij haa blijven slapen."
17. 23‐2‐2015, Haarlem, vrouw, LFg veroorzaakt ernstig fysiek lijden: kramp en tintelingen in handen
en voeten, speekselvloed of juist heel droge mond, hartritmestoornissen en duizeligheid.Mogelijke
oorzaak iets bij buren.
16. 23‐2‐2015, Amsterdam, vrouw, begin 40, sinds najaar 2013. Gevoel van trillingen door lichaam en
druk op hoofd. Trillingen door bank en bed.
Gedeelte van lfg is te wijten aan hydrofoor maar als deze uitstaat gaan de trillingen wel door maar
iets minder heftig.
15. 22‐2‐2015,Amsterdam. vrouw. Eind 40. Doorlopend last van brom. sinds verbouwing
Volkskrantgebouw naar Volkshotel.Meer mensen in de buurt horen het.Voorheen nooit last. Rustig
zitten en ontspannen gaat niet meer.
14. 21‐2‐2015, Voorburg, vrouw 60+,Dag en nacht veel last, verdenking: "Het komt van een
elektr.kabel, die verbinding maakt met de muur beneden en via de vernieuwde brandtrap gaat het
geluid omhoog."
13. 18‐2‐2015, Zuidhorn, man,eind 20, Sinds 2 jaar woonachtig Zuidhorn. Sinds dien hoort hij steeds
het monotone bromgeluid.Alsof de afzuigkap zacht aanstaat.
12. 18‐2‐2015 Tilburg man en vrouw, begin 30:" sinds de nacht van 7 op 8 februari last van zware,
lage bromtonen en trillingen in huis. Ik heb in huis de elektriciteit al uitgeschakeld, maar het blijft
aanwezig. Mijn partner hoort het ook, andere mensen in de omgeving idem dito, maar hebben er
gelukkig minder last van."
Om de bron te achterhalen ben ik 's nachts naar buiten gegaan, maar de bron lijkt zich niet te
bevinden rondom het huis. Sterker nog zo'n 7km verder op (in Rijen) hoor ik dezelfde zware, lage

bromtonen en trillingen ook. Overdag is het dus ook aanwezig, maar door andere omgevingsgeluiden
worden zij gemaskeerd.
11. 18‐2‐2015, Leiden, vrouw, 85 jaar. Heeft veel last van brom en trillingen. (Flat)
10. 14‐2‐2015, Feerwerd,(Gemeente Winsum) Al een aantal jaren hoor ik een lage toon. Mijn
buurvrouw hoort het ook. Soms is het wat meer aanwezig en vind ik het lastig te negeren als ik wil
slapen.
9. 11‐2‐2015, Zuidhorn, vrouw, "Al een lange tijd ervaar ik overlast van een bromtoon die ik niet
alleen hoor maar ook voel. Ik ben hartpatiënt en merk dat mijn hartritme van slag raakt door de druk
op mijn borst. Deze ervaring is met name in de avond (niet elke avond)"
8. 10‐2‐15,België, Boechout, man/vrouw, sinds kort, horen het ook overdag. `s Nachts niet kunnen
slapen door de brom
7. 10‐2‐15, Doorn, vrouw, 50, bromgeluid en vibratie in het huis. Sinds april/mei 2014 na komst van
glasvezel.
6. 6‐2‐2015, België, vrouw,Sinds enkele maanden, brom en trilling, ernstige slaapverstoring.
Gedurende 20 a 30 sec en stopt dan weer kort.
5. 5‐2‐2015, Amsterdam, vrouw, 70. sinds een aantal jaren. Dreun en trillingen overal. In huis veel
erger. Grote verdenking draadloze communicatie als mede veroorzaker. Aanpassingen in huis geen
enkel effect. Zelfs voelbare trillngen op strand van Zandvoort.
4. 3‐2‐15 Asenray, Man had al last sinds 2011, nu ook vrouw en 11 jarige zoon. Meerdere gezinnen
nemen het daar waar, aldus melder.
3. 3‐2‐15, Ridderkerk, vrouw, sinds deze zomer er veranderingen in de woning zijn
aangebracht(climatcontrol en dubbel glas) Neemt het nu ook buiten waar.Slaapt slecht, hoofdpijn,
wordt er horendol en nerveus van.
2. 3‐2‐2015, Hoofddorp,vrouw, 54, Sinds acht jaar last van bromtoon. Sinds januari dit jaar veel erger.
Dreungevoel op maag en oren. Resonans in hartstreek.
1. 1‐2‐2015, Meppel, man en vrouw, voor het eerst sinds 2008, toen een tijd weg, sinds aug/sept
2014 weer aanwezig. Zij voelen het als druk op de oren, meer dan als geluid.

LFg meldingen januari 2015 (25)
25. 29‐1‐15 Eindhoven, Vrouw, begin 50, vertelt: Sinds enkele maanden hoor ik, en mijn zoon,

midden 20, ook, een laag brommend geluid. Met daartussendoor om de paar minuten ook een
duidelijk boem‐boem geluid.
Het geluid is zowel overdags als ´s nachts te horen.
24. 27‐1‐15, Norg, vrouw vertelt: " Eerst hoorde ik een zacht geluid maar het werd steeds erger. `s
Avonds wordt het harder en ik krijg ik er hoofdpijn van.Vooral als ik naar bed ga begint mijn hoofd
bijna te stuiteren op het kussen en slapen is dan onmogelijk." In de buurt van gasopslag Langeloo
worden haar klachten nog ernstiger terwijl zij dus buiten is.
23. 27‐1‐15, Zuidhorn, man, al jaren zware brom, wordt steeds erger, nu 24/7 ook trillingen.
Verdenking mogelijk gaslocatie Grijpskerk.
22. 25‐1‐15, De Bilt, vrouw. "Al jaren heb ik last van zwaar, ontzettend hinderlijk gebrom op
verschillende tijden door de dagen heen. Heel vaak na de middag en begin van de avond, maar ook 's
nachts. Het is om gek van te worden en het heeft invloed op mijn leven. Het is best wel heftig, het
lijkt frequenter voor te komen dan enkele jaren terug"
21. 23‐1‐15, Groningen, man, matras en kussen lijken te trillen, alsof er een vijverpomp in zit.
Bronverdenking; breedbeeld‐tv buren.
20. 20‐1‐2015, Deventer, man, begon met nieuwe wasmachine buren, Nu ook ander erg zwaar
geluid, krijgt er `s nachts hartkloppingen van, beangstigend. Toen stroom uitviel meer rust.
19. 19‐1‐15, Amsterdam, vrouw, sinds drie jaar "wordt er goed ziek van"en gaat een tijdje weg,
verhuizen kan niet, neemt het op veel meer plaatsen waar. 5 jaar terug al eens verhuisd vanwege
LFg.
18. 19‐1‐15, Tilburg, vrouw, laag brommend geluid, wordt er gek van en is ten einde raad. Met Kerst
was het even minder.
17. 18‐1‐15,Nijverdal, man, begin 40, sinds 2011, vooral veel last van gedreun in de nacht en hierdoor
ernstige slaapproblemen.Gehoor is onderzocht en dat was prima.
16. 17‐1‐15,Nieuwveen,Man, ANM t30 cr stimulator behandeling tinitus, toon is iets
veranderd maar niet weg. "zolang ik bezig ben gaat het wel maar zodra je gaat zitten komt de brom
weer door".
15. 16‐1‐15, Alphen aan den Rijn, man, al ruim een half jaar lage brom in huis en geregeld ook buiten
hoorbaar, "wordt er gek van".
14 16‐1‐15, Valkenswaard, man en vrouw,basdreunen van muziek (niet echt een zaak voor de
Stichting, dit hoort duidelijk bij politie en handhaving maar zelfs dit soort duidelijke en goed
oplosbare overlast wordt niet door verantwoordelijken opgepakt)

13. 15‐1‐15, Velp (N B), man en vrouw, zware bromtoon nu anderhalf jaar. Vrouw begint er nu ziek
van te worden.
12. 13‐1‐15,Rotterdam, m/v al jaren.
11. 9‐1‐15, Nieuwediep (bij Gieten, Drenthe) man,67, dreun en tril geeft verlammend gevoel, wordt
er dizzy van, Hij is blij als hij weg uit huis kan, werkt nog gedeeltelijk. LFG is erg zwaar in huis, denkt
aan gasleidingen, sinds half 2010, laag grommend en/of zwaar gonzend geluid. Vraagt zich af hoe het
moet gaan wanneer hij helemaal met werken gestopt is.
10. 8‐1‐15, Eindhoven, man, opnieuw last van laagfrequent geluid en slapeloze nachten na plaatsing
verwarmingspomp bij buren.
9. 5‐1‐15 Assen (buitengebied) Man en vrouw, in de 60, zwaar LFg sinds juni 2014, grote
slaapproblemen en niet meer veilig voelen in eigen huis.
8. 5‐1‐15 Lelystad, Vrouw, zwaar laagfrequent geluid en zware trillingen, wanhopig, loopt `s nachts
over straat om aan de geluidsdruk en trillingen te ontkomen. Planten in woning gaan dood aan kant
waar het LFg het zwaarst is.
7. 5‐1‐15, vrouw, druk op trommelvliezen en trillingen door lichaam, gezondheidsklachten.
Verdenking: niet goed werkende ketel bij de buren.
6. 4‐1‐2015, Wezep,man, sinds enkele weken, laag dreungeluid, vaak ook pulserend in een
golfbeweging. Soms is het gedreun helemaal weg.
5. 2‐1‐15 Utrecht, man, vrouw, dochter, schoonzoon, buren, Trillingen in huis sinds enkele weken,
mogelijk door stroomkast, Frequenties rond 30‐60 hz.Regelmatig moet vrouw elders overnachten
omdat het voor haar gezondheid niet te doen is.
4. 2‐1‐15 Venlo, man en vrouw. Ernstige trillingen.Functioneren van de vrouw ernstig verstoord
geraakt.
3. 2‐1‐15 Hengelo, man, begin 40, geluid als draaiende diesel en ernstige trillingen.Geen begrip bij de
Woningbouwvereniging
2. 2‐1‐15 Dordrecht, vrouw, bromtoon als stationair draaiende motor, druk op oren, ernstig
gehinderd, voelt zich machteloos
1. 2‐1‐15, Emmen, man,einde 40. Sinds drie weken ontstond ineens een storende bromtoon. zegt
zelf: Dat de frequentie ongeveer 60 Hz is heb ik bepaald met een functiegenerator‐app. (Signal Gen)
Ik heb'm'n iPhone op de Hi‐Fi installatie aangesloten en een sinus‐toon gemaakt die precies overeen
kwam met de storende bromtoon die ik hoor.Bromtoon ook buiten hoorbaar.

LFg meldingen december 2014 (13)
1. 3‐12‐14 Arnhem, vrouw,eind 50 sinds een jaar last van bromtoon, hart "gaat uit de pas lopen".
2. 6‐12‐14, Hellevoetsluis. man, sinds paar maanden aanhoudende brom "alsof er iets staat te
draaien".
3. 8‐12‐14 Apeldoorn, vrouw, iedere dag zware brom gedurende een kwartier in de middag en in de
avond, weekenden indringender.
4. 9‐12‐14 Schiedam, man, 70, doordringend suizen gepaard aan druk op het hoofd en trillingen door
lichaam. Meldt zelf: sinds komst draadloos internet. Uitschakelen router hielp niet.
5. 10‐12‐14, Eibergen, vrouw, brom in huis maar ook elders, `s avonds en `s nachts ook buiten
hoorbaar.Sinds enkele weken nu, 24/7
12‐12‐14 Castricum Man en vrouw,eind 30/begin 40, Meerdere verhuizingen door LFG. Brom, daarna
brom/trilingen,nu weer brom
6. 15‐12‐14 Pijnacker,man, midden 40, sinds een jaar last van brom
7. 16‐12‐14,Bladel, vrouw, melding: LFg
8. 17‐12‐14 Terborg, man,begin 40 lage brom en trillingen.
9. 19‐12‐14 Den Bosch,man en vrouw, veertigers, sinds juni geluid als centrifugeren, sinds een paar
weken trillingen. Alles denkbaar in omgeving uitgesloten, iedereen werkte mee.
10. 24‐12‐14 Obdam, man en vrouw, verdenking apparaat in een aangrenzende horecaonderneming
zorgt voor af‐ en aangaande brom.
11. 29‐12‐14 Almere, man vijftiger, al enkele jaren last van zeer lage bromtoon in huis.
12. 30‐12‐14, Amsterdam. vrouw, sinds een jaar. Brom geeft druk op trommelvliezen, slecht slapen,
mevr. heeft al langer tinnitus en weet het verschil.
13. 30‐12‐14 België: ,man, hoort het op veel meer plaatsen in huis: Eigenbilzen, Riemst, Vroenhoven

LFg meldingen november 2014 (15)
1. 3 nov, Groningen:Man en vrouw nemen lage pulserende brom waar na verhuizing.
2. 4nov.Utrecht, sinds een jaar: Man en vrouw,net 60, lfg 24/7 fluctuerende sterkte.Rustig thuis
zitten kan niet meer. Buren nemen het ook waar maar minder bewust.
3. 5nov. Vlaardingen, man. Neemt het op veel meer plaatsen waar.
4. 5 nov. Den Bosch Vrouw eind 40,om het kwartier drie harde zoemende bromgeluiden.Man neemt
het niet waar.
5. 7 nov Castricum, Man eind 50: Brom en zware trillingen, 24/7 ook buiten. Vrouw hoort het niet
maar slaapt slecht sinds het deze zomer begon. Buren nemen ook iets waar van gepiep tot
pulserende brom.Kennis van begin 40 neemt het ook waar.

6. 11 nov. Zuid Holland Vrouw, Begin 50, Al vele jaren, Ernstige verschijnselen en al jaren op de
vlucht. Denkt zelf aan UMTS en draadloze netwerken.Overal door Europa.
7. 12nov.Leeuwarden Vrouw begin 60, sinds oktober dit jaar erg zwaar lfg, klinkt als een
graafmachine 24/7. Door milieudienst Leeuwarden is 32 hertz gemeten.
8. 13 nov, Rotterdam,vrouw, begin 50, sinds half jaar brom en trillingen, fluctuerende sterkte.
14 nov. Oegstgeest, vrouw, begin 80, hoort brom en voelt huis trillen, mogelijke oorzaak bij buren;
willen het graag samen oplossen.
9. 14 nov. Den Haag,man en vrouw, aanhoudende zware zoem,waarschijnlijk door koelsystemen
voorziening aan de overkant. Grote slaapproblemen.
10. 16 nov. Gemeente de Marne/Groningen. Vrouw, sinds start gaslocatie.
11. 17 nov, Rijsenburg, man begin 40, vrouw, begin 30, kind bijna 2. Hoor‐ en voelbaar LFg.
Verdenking electriciteitscentrale. Vooral `s nachts veel last. Kind schrikt er wakker van.
12. 17 nov. Leeuwarden, man, begin 40, verdenking transformator Liander, 24‐7 zachte brom.
13. 18 nov, Bloemendaal, man eind 50 en vrouw, midden 50, nu twee jaar last van lfg. Wanhopig en
gezondheidsklachten.
14. 18 nov, man, wanhopig door heftige trillingen
15. 19nov. Eindhoven, man, al jaren ernstig last van bromgeluid.

LFg meldingen oktober 2014 (20)
20. 30 okt Groningen, man,sinds jaren, nu: hartkloppingen, duizelig,slaapstoornis.
19. 25 okt, Haarlem, vrouw, sinds jaren last van lage brom/in‐ en om het huis.
18. 26 okt. woonplaats in België, vrouw, sinds een jaar, slaapt erg slecht door LFG, Wat te doen en
wie te benaderen in België?.
17. 21‐10‐14 Noord Holland/omgeving Hilversum vrouw, begin 50, neemt het hoorbare LFg waar,
slaapproblemen. Maakt zich zorgen over hoe dit verder moet gaan.
16. 20‐10‐2014: Noord Holland/omgeving Heemstede/ Haarlem, man en vrouw, leeftijd
onbekend.Verstoorde nachtrust en ernstig gevoel van onbehagen
15.

15 okt. 3 nieuwe meldingen:

Brabant/Den Bosch, vrouw, leeftijd? veel last, "gevoel van constant een draaiende dieselmotor naast
het bed"Man hoort het ook maar minder bewust.
14. Noord‐Holland , maatschappelijk werkster belt voor advies, haar cliënte lijdt onder LFG.
13. Noord‐Holland, man, leeftijd? Niet meer slapen door zoembromgeluid.
12. 14 oktober
‐Overijssel,man en vrouw einde 30, slaapproblemen door LFG, zoeken nachts wanhopig de bron.
11.‐Overijssel, man en vrouw, halverwege de 50,Man heeft veel last en kan niet slapen. Vrouw hoort
het wel maar minder last.
10.‐Brabant, vrouw, 38, hartkloppingen door lfg, trillingen door lichaam. Huisarts geeft aan meerdere
mensen in de praktijk te hebben die hieronder lijden.
9.
9,10,12,13 okober:
‐Rijnmond, man, 50 jaar, hartfrequentie loopt hoog op door LFG, ziekmakend. Buitenshuis geen last.
8. ‐Rijnmond. man, leeftijd?, LFG "bonkt door hoofd"
7. Provincie? vrouw en man, midden 50. Vrouw heeft hartklachten door LFg, trillingen door lichaam,
bed trilt. Man hoort het ook, minder last dan vrouw.
6. ‐Gelderland, Man, leeftijd? Druk op hoofd en slaapproblemen
5. ‐ Noord Holland, vrouw begin 20, incidenteel, dan hoofdpijn en druk op hoofd.
4. 6 okt Provincie Noord‐Holland, man en vrouw, begin 50.'diepe brom en nooit meer stil".
3. 1‐10‐14 Zuid‐Holland. Vrouw, begin 50, ernstige trillingen en niet meer kunnen slapen. –
2. 1‐10‐2014 Zuid‐Holland, VVE vraagt zich af wat zij met LFG /trillingsklachten van LFg slachtoffer
(vrouw, begin 80) aanmoeten. Zij zien haar leed maar weten niet wat te doen.
1. 1‐10‐14 Drenthe, man, geeft aan veel last van LFG te hebben sinds juni 2014, grote
slaapproblemen.

