
Overzicht meldingen laagfrequent geluid
Totaal 2017 - 628 meldingen

December 2017 - 45 meldingen
Oldeholtpade (8474), 01-12-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Amsterdam (1057), 02-12-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Zutphen (7207), 02-12-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik heb zeer sterk het gevoel dat alle verschijnselen te maken hebben met apparatuur van buren van één kant.  Ondanks 
dat ik ook overlast ervaar elders, is dat nooit con nu zoals het thuis is.  In ons vorige huis ervoer ik ook last, dat was net 
als in dit huis ook een gezin met eners en veel apparaten naast ons.  We hebben een poging gedaan om met beide buren 
in contact te komen hierover, maar de vorige buren voelden zich aangetast in hun privacy en de nieuwe buren doen de 
deur voor niemand open. Wel hee  mijn man met de buren ooit een  kort praatje gemaakt en toen vertelden ze dat ze 
veel gamen en dat we "dus" wel veel last van ze zouden kunnen hebben.  Wij vonden dat toen vreemd, maar nu kijken we 
daar toch iets anders tegenaan.  We vinden het ontze end jammer dat we er niet achter komen wat alle ellende 
veroorzaakt.  Net als veel kennissen  zullen de buren zelf waarschijnlijk niets van dit allemaal ervaren, wat erg  frustrerend  
is.

Waddinxveen (2743), 03-12-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Woon hier sinds 3 maanden en heb nog niet één nacht goed kunnen slapen! Ik ga verder informeren bij de buren ( één 
buurvrouw heeft ook last van het geluid, zij vindt het lijken op een wasmachine).

Bilthoven (3723), 04-12-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      
Sinds enige weken heb ik voornamelijk  's avonds en 's nachts last van een pulserende  bromtoon. Zelf heb ik het 
vermoeden dat dit te maken heeft met de pomp of pompen die geinstalleerd en in werking zijn om het regenwater bij de 
net nieuw gebouwde onderdoorgang bij mijn woning weg te pompen.  In eerste instan e dacht ik dat het aan mijn oren 
lag maar op andere plekken heb ik nergens last van, alleen hier. Overdag wordt het geluid gemaskeerd door de overige 
geluiden maar als het stil wordt is dit erg slaapverstorend en krijg ik er hoofdpijn en een constante druk op mijn oren van.  
 Ik zal een afspraak maken met mijn huisarts om een eventuele nnitus uit te sluiten maar denk toch echt dat de oorzaak 
buiten mij ligt en hou me aanbevolen voor adviezen.

Tilburg (5021), 05-12-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    Trillingen
Het geluid is zwaarder geworden afgelopen maand

dudzele (8380), 05-12-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
sedert januari 2017 last van laagfrequentiegeluid ,zeer lastig.  gemeente is niet erg behulpzaam

Rotterdam (3082), 06-12-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Alkmaar (1825), 08-12-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Al sinds maart 2016 ervaren wij, enkele bewoners die boven supermarkt Lidl wonen, overlast van bromtonen, zoemende 
tonen die afkomstig zijn van installaties op het dak van de Lidl. In totaal staan er zes installaties bij elkaar opgesteld. 
Waarschijnlijk is de echte boosdoener een koelinstallatie. Dag en nacht gaat het geluid, met tussenpozen, door. Het ene 
moment is het geluid harder dan het andere moment.  De tonen zijn gedurende 5 – 15 minuten te horen, dan slaat het 
apparaat weer af, om vervolgens na 10 minuten weer op te starten.  Vreemd genoeg is er nooit iemand van de Lidl die ons 
als bewoners heeft benaderd om te informeren naar eventuele geluidsoverlast. Anders hadden wij als bewoners echt wel 
iets gehoord namens de Lidl. De woningbouwvereniging (Mooiland) is ook nooit benaderd, zover ik weet. En ook de 
winkeliersvereniging van winkelcentrum De Mare is zover wij weten nooit om de hoogte gesteld.
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Alkmaar (1816), 08-12-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Anna Paulowna (1761), 08-12-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Al jaren last van bromtoon alsof er een aggregaat in de buurt staat. Trilt/bromt/zoemt door je lijf, onrustig! 'T is geluid 
maar vooral ook gevoel. Bemerk het ook overdag ook wel, maar dan meer omgevingsgeluiden. Juist 's nachts is het 
aanwezig en het lijkt in de herfst/winterperioden erger te zijn en elk jaar ook he iger.  GGD gemeld, netjes teruggebeld 
maar dame geloo  er duidelijk zelf niet in (hee  het over zeurders/piepers en klagers).  RUD gemeld; zijn er serieus mee 
bezig, alhoewel helaas niet in deze omgeving. Te weinig meldingen voor.  Vraag is ... als ze vinden wat het is (en dat kan 
kilometers weg zijn, resonantie komt ver), kan het dan wel aangepakt worden? :-(

bergen (1862), 08-12-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

Hoorn (1622), 08-12-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Sinds pakweg juli 2017 hoor ik binnenshuis en op meerdere andere plekken in de omgeving Hoorn (oa ook in Avenhorn) 
een bromtoon. Deze lijkt wat te pulseren en is zo laag dat hij eerder voelbaar dan hoorbaar lijkt, als een soort trilling in 
mijn oren. Ik hoor dit geluid dag en nacht, een enkele keer is het voor een aantal uur afwezig. Ook is deze toon niet altijd 
even hard. Ik heb al jaren last van tinnitus, maar dit is echt anders. Mijn pieptonen als gevolg van tinnitus kan ik negeren, 
dit ‘geluid’ maakt me soms bijna misselijk en is bijna niet te negeren.

Wouw (4724), 09-12-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    
Ik ben op eigen initiatief naar KNO-arts geweest. Geen tinitus en goed gehoor. Ook heb ik de woningbouwstichting 
geïnformeerd. Daar is iemand 'snachts voor langs geweest. Die kon niks horen.  Wilde het eerst op mezelf betrekken. Dat 
ik misschien tinitus had. Ik liet de meting van KNO-arts zien. Vervolgens kwam hij met een lang wazig verhaal. Zoiets van 
een piramide in mijn huis bouwen.  Overbuurmeisje hoort het soms. Een vriendin is komen logeren en die hoort het ook. In 
de winter is het minder dan wanneer het goed weer wordt. Ik heb bij audiciën speciale oordoppen laten aanmeten. Helpt 
niet. Het dreunt er doorheen. Vermoeden is dat het bij één van de buren vandaan komt. Als ik buiten luister, hoor ik niet 
echt iets.  Ik kan buiten geen bron vinden. Enige opties is verhuizen. Woningstichting doet niks. Ik weet niet meer wat te 
doen.

's-Gravenzande (2692), 11-12-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;    Gonzend geluid      
Ik heb het idee dat ik de lage tonen van een muziek installatie hoor. De buurvrouw luistert vaak laat muziek/tv. Mijn 
familie leden horen dit niet.

Gasselte (9462), 14-12-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik woon hier sinds half november en opeens uit het niets sinds een paar dagen is er een onverklaarbare diepe brom-toon 
in ons huis aanwezig. Alsof een auto buiten stationair draait of een wasmachine die centrifugeert. Mijn man hoort het 
niet en ook mijn katten schijnen er geen last van te hebben. Ik heb overal gezocht en geluisterd alleen kan ik niks 
vinden..... Het lijkt 's avonds en 's nachts erger te zijn dan overdag, al is dit ook weer niet altijd zo. Heel wisselend en het 
irriteert me mateloos en kan alleen nog maar slapen en functioneren als ik mijn oordoppen in heb. Hopelijk stopt het snel 
weer.

Amersfoort (3817), 15-12-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  ;  Bromtoon        
De Bromtoon lijkt zich steeds te verhogen maar is dag en nacht aanwezig

Hoenderloo (7351), 15-12-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Matig,  's Nachts;          Trillingen

Saaksum (9886), 17-12-2017,  ,  45-54.  Overlast: ,  ;          

saaksum (9886), 17-12-2017,  Man,  85 of ouder.  Overlast: Aanzienlijk,  ;  Bromtoon        

Voorhout (2215), 18-12-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
vorige week woensdag werd er een pomp aangezet het lijkt wel een waterpomp voor de afvoer van regen en 
sneeuwwater . In het voorjaar hadden we er ook last van. Heb het gemeld bij de gemeente die was bezig, zij men, toen 
was het ineens weg geen last meer tot 13 december tot op vandaag. Je word er helemaal moe van tot men het ding of 
pomp weer uit zet. Je hoort het door het hele dorp zowel binnen als buiten. Nu maar hopen dat ze brom toon snel 
opsporen.
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Nunspeet (8071), 18-12-2017,  Vrouw,  18-24.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen
Gee  zeer veel stress, slapeloosheid, ontregeld  mijn leven zo erg dat het studeren nagenoeg onmogelijk wordt.  De 
bromtoon is vooral 's nachts te horen omdat ander omgevingsgeluid de bromtoon dan niet maskeert. De toon is het ergst 
in de winter (want geen bladeren aan de bomen), bij droog weer en weinig wind of een wind in de richting van mijn huis. 
Zelfs met oordoppen in blijf je het geluid horen, maar vooral door je hele lichaam voelen. Ook kalmerende medicatie is 
niet voldoende om te kunnen slapen.

Leens (9965), 18-12-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Deze zomer vernamen wij een bromgeluid buiten,omdat de ramen open stonden. wij dachten eerst van een boederij in de 
buurt. Maar de bromgeluid is net of harder wordt. Maar nu dat ik problemen met het gehoor heb is het net of het erger is 
geworden. ik heb vocht achter de trommelvliezen nu hoor ik het geluid ook overdag. de rest van het gezin hoort het niet 
eens maar ik verneem het steeds meer,lig 's avonds al met muziek in de oren op bed. dacht ook altijd zal wel van ons 
aquarium komen, maar hoor het dieselgeluid ook buiten. We moesten vandaag naar Eenrum en ik stapte uit de auto: 
"verek hier is hetzelfde geluid wat ik al een poos hoor". het is een eentonige geluid en het wordt wat minder en het gaat 
weer. het is net een motor van vissersboot. Zal deze week een melding doen bij de gemeente.

Enschede (), 19-12-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Een paar jaar geleden extreem veel last van een bromtonen (m.n. in de koudere maanden). Geen gehoor gevonden bij 
instanties en zelf ook geen oorzaak kunnen vinden (toen vermoeden UMTS of hoge druk gasleidingen).  Heb het op een 
gegeven moment kunnen accepteren, waardoor de focus er een beetje vanaf ging, wat het gemakkelijker maakte.  Sinds 
mijn verhuizing (zo'n anderhalf jaar geleden) vrijwel geen last meer gehad tot 3 dagen gelden. Nu permanent weer een 
luide bromtoon aanwezig. Valt eigenlijk precies samen met een extreem hoge waterstand door smeltwater. Het is de 
enige plausibele  verklaring, die ik nu  kan vinden: een gemaal.

Best (5684), 20-12-2017,  Man,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend geluid    

Nieuwegein (3431), 20-12-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    
30 november 2017 melding gemaakt bij gemeente Nieuwegein. Op 19 december 2017 reactie ontvangen van de 
gemeente Nieuwegein. Wegens de weinige meldingen krijgt men geen budget vrij bij de gemeenteraad. Men verzoekt 
daarom de officiële weg via de GGD te bewandelen. 
Vandaag melding gemaakt bij de GGD en mailverkeer toegevoegd met de gemeente.

Hoorn (1628), 21-12-2017,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
geluid is er bijna altijd, soms luider, soms wat zachter, ook in de weekenden, ook 's zomers

Bloemendaal (2061), 21-12-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

Gouda (2805), 24-12-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    Trillingen

Hoorn (1625), 24-12-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    

Woerdense Verlaat (3653), 25-12-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Ik woon op deze plek sinds 2015, vandaar mijn overeenkomstige antwoord bij "hoe lang ervaart u deze klachten". Heb 
hiervoor ook op 1 andere plek last gehad van lfg. Incidenteel,is het geluid er niet, de sterkte varieert maar is altijd 
voldoende om er s nachts wakker van te worden.
Het geluid lijkt uit een bepaalde richting te komen ( globaal noordwest)

goirle (5051), 25-12-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

Rotterdam (3061), 26-12-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Rotterdam (3061), 26-12-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
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Nijmegen (6525), 26-12-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  
Continue bromtoon gelijk aan dieselmotor. Geluidsonderzoek door gerenomeerd buro loopt nog. Uit de eerste metingen 
bij mij thuis bleek dat er geen hoorbaar geluid aanwezig zou zijn. Op dat moment kon ik de toon gewoon horen. Vreemd. 
 Hoor het echter alleen thuis, dus vertrouw er toch maar op dat het niet aan mij ligt.

Harkstede (9617), 27-12-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Dag en nacht in huis een zwaar brommende toon alsof er ergens een auto stationair draait. Is een constante toon met af 
en toe een heel klein, kort‘ dipje’ (alsof er op minder toeren wordt gedraaid). Geluid overstemt alle geluiden in huis zoals 
te tv.  Al meerdere keren op verschillende dagen en momenten, langdurige alle stroom van de woning afgezet....helaas 
geen verandering. Ik word er erg nerveus en gespannen van, slaap slecht want zelfs op het kussen liggen dempt de brom 
niet en heb voortdurend druk op mijn oren. Het drijft je gewoon tot waanzin! Is ook dit een ‘kadootje’ van de NAM?

Noordwijkerhout (2211), 28-12-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  

Zuidhorn (9801), 28-12-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  

winschoten (9674), 28-12-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
In huis is het geluid overal even sterk, alsof het huis mee-resoneert en  fungeert als klankkast. Buitenshuis is het geluid  
minder waarneembaar, het 'verwaaid' als het ware. Binnenshuis hebben we onderzocht of de pulserende bromtoon door  
apparatuur werd veroorzaakt (Koelkast, CV, adapters, meterkast) maar dat is niet het geval.De toon is zeer laag, lager 
dan  al het andere geluid wat van buiten komt (verkeer, vliegverkeer, boten) en is con nu. Mogelijk wordt het verspreid 
via het rioolstelsel (geluid van pompen of gemalen) of drinkwaterleidingen. Of via het stroomnet.Binnen ons gebied is een 
CO2 opslag van de Gasunie in een voormalig zoutcaverne van Akzo.Zij pompen vanaf Zuidbroek via compressor station 
Scheemda CO2 naar deze opslag,1500 meter diepte. Akzo zelf wint in dit gebied zout.Slapen gaat niet, veel lichamelijke 
klachten, zoals hartklachten, trilligen van het lichaam en ingewanden zijn  van slag. Zelfs onze huisdieren weten vaak 
geen raad.

arnhem (6828), 28-12-2017,  ,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;          Trillingen
Het is verlammend

Hoorn (1621), 28-12-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Matig,  's Nachts;    Gonzend geluid      

Holten (7451), 29-12-2017,  Man,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    Trillingen
Al jarenlang hoor ik  als enige het gebrom.Met oordoppen is het minder of weg .  's avonds wordt het erger , en soms is 
het geluid zachter ,dan weer veel harder als gemiddeld  gisteravond en vanavond is het heel erg luid , (het is nu 29-12-
2017 2.29 uur snachtsOP 0.21 )  het geluid was plotseling en zomaar  GEHEEL AFWEZIG ,  OP 13 DECEMBER EN 14 
DECEMBER 2017  opgemerkt savonds.  de 14e was het droog /helder weer snachts beetje wind en 2-5 graden ?? geschat.
Er waren nog enkele dagen dit jaar dat de brom ineens afwezig was, of er een knop wordt omgedraaid plotseling.  Ik denk 
aan hoogspanningsleidingen gezien de constante en nietaflatende toon-hoogte van 100 HZ , dan wel geluid vanuit de 
grond.  Toen de NAM problemen had bij Gramsbergen (afgelopen  zomer ) door kapo e leidingbuis,was de brom ook 
enige jd afwezig. (samenhang?)  maar misschien ook de pompen voor waterwingebieden ,(zoals bij ons in Holten ,...of 
zandwinning?? )
Brom is er onafhankelijk van het verkeer ,...

Bergentheim (7691), 29-12-2017,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Geluid overdag heb ik leren accepteren, voor 's nachts gebruik ik de CD met maskeergeluid, werkt prima. Neemt niet weg 
dat overlast in feite toch volstrekt onacceptabel is.

Zoetermeer (2727), 31-12-2017,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    
Sinds medio september 2017 hoor ik constant, maar met name als het stil is, een continue cilinder achtig/ zoemend 
geluid. Zowel in huis als daarbuiten. Ik kan de bron niet vinden. Mijn partner en mijn vader horen het geluid niet, ik lig er 
wakker van en weet me geen raad. Zo ver ik weet is hier in de buurt niets veranderd sinds het najaar.. zijn er meer 
mensen in Zoetermeer die dit geluid horen en daar een melding van hebben gedaan?
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Den Bosch (5211), 31-12-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen
Sinds 2 maanden wonen m'n vriendin en ik nu in de bovenwoning op genoemd adres. In de afgelopen 3 weken hebben 
we, vooral 's nachts,erg last van trillingen die voelen als het centrifugeren van een wasmachine. Hoorbaar is het niet tot 
nauwelijks. Het doet zich regelmatig voor (grofweg elke 20 minuten) en is zo laagfrequent dat het bed meetrilt. Slapeloze 
nachten tot gevolg helaas.Hinder van onze eigen apparaten hebben we intussen uitgesloten door ze 's nachts uit te 
ze en. Navraag bij de buren hee  tot nog toe geen herkenning opgeleverd.  Wel meedenken: aircondi oning danwel 
verwarmings/koelinstallaties worden het meest genoemd. Helaas kunnen we daar nu weinig mee.
We hebben een vraag uitstaan bij de gemeente voor het doen van een meting en er is een melding gemaakt bij het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu.

November 2017 - 80 meldingen
Baarn (3742), 01-11-2017,  Man,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Hoorn (1625), 01-11-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        

hoorn (1622), 01-11-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Bromgeluid wordt af en toe erger en dan trillen de waterleidingbuizen, hetgeen resulteert in resonantie in het 
stookkanaal.

wognum (1687), 01-11-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Het heeft deze week in onze krant gestaan, en het zijn de mensen die ter hoogte van een nieuw te realiseren snelweg 
wonen of op een afstand van ongeveer 5 km. daarvandaan, de westfrisiaweg,

Eemnes (3755), 02-11-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Het is het afgelopen jaar steeds erger geworden en nu kan ik er helemaal niet meer van slapen en word gek van het 
geluid, kan me nergens meer afzonderen, of in stilte zijn, terwijl je moet ontspannen in stilte als je wilt- of gaat slapen !!!!

Het is echt een giga-probleem, want als je 's nachts niet slaapt, functioneer je overdag ook niet en er is geen ontkomen 
aan !!

Den Haag (2552), 02-11-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Betreft de wijk Loosduinen in Den Haag. Laagfrequent geluid is al jaren aanwezig.
Dag en nacht hoor ik binnen in huis een continue bromtoon, als een ronkende dieselmotor. De ene keer is het sterker dan 
de andere keer. We hebben de hoofdschakelaar van de electriciteit uit gedaan, maar de bromtoon blijft bestaan. Soms 
horen mijn huisgenoten het ook. Als ik bij een aantal huizen verderop binnen sta hoor ik het ook. Buiten kan ik het niet 
horen, er zijn teveel omgevingsgeluiden zoals verkeer. Vlakbij ligt het industriegebied Zichtenburg waar ook een hoge 
zendmast staat. Echter het laagfrequent geluid was er volgens mij al voordat de zendmast in gebruik werd genomen. 
Verder is er een tramremise.

Montfoort (3417), 03-11-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Ik heb een afspraak gemaakt voor een gehoortest om uit te sluiten dat het niets met mijn hersenen te maken heeft. Ik heb 
de huisarts vooralsnog niet geïnformeerd.

Zwaagdijk-Oost (1684), 04-11-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        
Al jaren hoor ik een zware bromtoon, zowel binnen als buiten ons huis. Er is geen link te leggen met werkzaamheden (van 
b.v. de Westfrisiaweg, want de overlast was al aanwezig ruim voordat ze daarmee begonnen). Inmiddels kan ik me 
gelukkig goed afsluiten voor het geluid. Maar in de beginfase hield het me uren wakker.

Oostburg (4501), 05-11-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Me ng moet nog worden uitgevoerd doorde  RUD , van de gemeente nog niets gehoord

Hoorn (1628), 05-11-2017,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Ik hoor een diepe bromtoon dag en nacht waardoor ik geen moment meer rust en stilte rust ervaar.
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Reijmerstok (6274), 06-11-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

lith (5397), 06-11-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Hoorn (1628), 07-11-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid  Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Wij horen het al een aantal jaar we dachten eerst dat het ergens in een huis was (plantage maar aangezien er meerdere 
opgerold zijn en het geluid blijft zou dat het niet zijn. We hebben hier buiten ook een stroom/KPN kast staan dacht dat het 

 daar van kwam .Zou fijn zijn als het stopt hebben wel poli e hierover gesproken maar geen melding was gewoon in de 
straat

Heerlen (6415), 07-11-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      Trillingen
Bromgeluid in de avond en de  nacht is een bekend probleem in Heerlen. Het is de gemeente onduidelijk waar het geluud 
vandaan komt. Men vermoedt dat het vanuit oude mijngangen komt. Sindskort zijn de trillingen in huis toegenomen.  Dit 
uit zich in (hoorbare) korte trilling van o.a vensterbank, raam en zelfs glas in lantaarntjes.

Wervershoof (1693), 07-11-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Matig,  's Nachts;    Gonzend geluid      
Elke nacht hoor ik continu een gonzend zwaar geluid. Ik dacht eerst dat het mijn eigen hartslag was, maar dat liep niet 
synchroom.

Weesp (1384), 08-11-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

Hoogkarspel (1616), 08-11-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Weinig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    
Ben niet altijd bewust van het geluid. Ik ben wel eens 's nachts uit bed gegaan op zoek naar het geluid ( stekker uit lamp, 
stekker uit wekker etc.) en dit is al een jaar terug. Hoor het ook soms overdag. Ben me er niet altijd bewust van omdat het 
geluid zo zacht is, dus met radio aan merk ik het niet. Dacht zelf dat het kwam van machines die constant staan te 
draaien bij de aanleg van de nieuwe snelweg. Dit is bij ons huis in de buurt.
Tot ik in de krant las dat meerdere mensen het horen, dus toen kwam het besef dat het niet normaal is.
Ik weet niet sinds wanneer het geluid is, maar minimaal sinds anderhalf jaar.

Medemblik (1671), 08-11-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
Sinds ca 2015 hoor ik  `s nachts een bromtoon. Soms nachten achter elkaar, soms weer een maand niet. Op 5.11.2017 
tussen 24.00 en 4.00 uur ( kan langer zijn, omdat ik wellicht in slaap viel ) Het geluid is te vergelijken met een koelkast die 
aanslaat in een aangrenzend vertrek. Ik ben vrijwilliger in de Bonifatiuskerk in Medemblik, alwaar van de week  een 20 a 
25 personen aanwezig waren. Ik heb het fenomeen aan het voorgelegd en ca 20 mensen ervaren exact hetzelfde. Alleen 
mensen zoeken het in eerste instantie bij zich zelf. Deze week heb ik nog zo`n 20 stadgenoten gevraagd of zij deze toon 
ook `s nachts horen en ook weer ca de helft heeft er last van.  Het probleem heeft dus een veel grotere omvang. Zeker nu 
ik eergisteren in het NHD las dat er zeer veel klachten omtrent hetzelfde geluid vanuit Hoorn en Andijk op sociaal media 
wordt gedeeld. Dat duidt dus op een West Fries probleem. Ik las dat mogelijk de enkele jaren gelden gas pijpleidingen de 
oorzaak kunnen zijn. ( art. NHD 8.11.

Hoogvliet (3191), 08-11-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend geluid    
Zoemtoon is regelmatig aanwezig.  Soms ook niet. Huisgenoot hoort het geluid niet of alleen indien erop geconcentreerd. 
Voor mij zeer duidelijk aanwezig.

Hoorn (1628), 09-11-2017,  Vrouw,  18-24.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

wervershoof (1693), 10-11-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Matig,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  

Oudorp (1829), 10-11-2017,  ,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Trillingen
Nachtelijk geluid of ik in een machinekamer slaap. Niet slaap dus. Ik hoor en voel het geluid op mijn lichaam. Nu ook 
overdag druk op oren. Gemeente heeft geen milieudienst.  Verwees naar een regionaal orgaan maar die kunnen niets 
doen. Ik overweeg verhuizing maar hoe weet je of het elders niet net zo zal zijn.

Oosterhout (4906), 10-11-2017,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;    Gonzend geluid      

20 August 2021 Pagina 6 of 60



heemstede (2101), 10-11-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Er wordt een grondsanering uit gevoerd op de Binnenweg te Heemstede. De vervuiling betreft een oude stomerij, 
voorheen gehuisvest op Binnenweg nr. 174 . De werkzaamheden zijn gestart februari 2017. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd middels toevoeging van chemicaliën aan water en deze worden vervolgens door de grond gespoeld. Ter 
hoogte van de locatie zijn grote hoeveelheden leidingen in de grond aangebracht. De installatie op de hoek van de 
Binnenweg en Spaarnzichtlaan pomp dit water rond. Deze installatie is nog steeds aanwezig, zonder opgave van een eind 
datum. De omgevingsdienst heeft metingen verricht. Deze  gegevens zijn tot op heden niet beschikbaar gesteld aan mij. 
Geluid van installaties in mijn omgeving worden doorgegeven/versterkt door de installatie.
 Ik ondervind 24uur  hinder van het geluid in huis en slaap zins april/mei buiten de deur, ca 7 maanden. overige leden van 
mijn gezin nemen het geluid niet waar. Voor de aanvang van de werkzaamheden had ik geen klachten.

Den Bosch (5216), 11-11-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Op 1 t/m 3 okt.2017 enorm bromgeluid in huis. Kon buiten niets horen..alsof een zware dieselmotor of een zwaar 
vliegtuig ver weg aan t draaien/vliegen was.
Nu 10/11-2017 wederom de hele avond bromgeluiden. Nu is het binnen en komt van buiten. Erst dacht ik vliegtuigen, 
maar nu denk ik dat het treinen zijn. Als ik wegloop naar de  slootkant is het veel minder. Het lijkt uit de zijde van de stad, 
danwel het oosten  te komen? Zeer irritante zware brom..alsof er een zeer lange trein boemelt over het spoor. Op Zuid is 
het echter nooit meer stil door veel overvliegende vliegtuigen.. Alleen op zondag ochtend vroeg is t nog rustig. De snelweg 
hoor je ook veel erger in 2017 dan voorheen. Deze hoorde ik nooit!

Peize (9321), 11-11-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;    Gonzend geluid  Zoemend geluid    
Sinds anderhalf jaar heb ik s,nachts erg veel last van een pulserende brom/zoemtoon waar ik de oorzaak niet van kan 
vinden.  Slaap nu al die jd met regen geluid of muziek om de  het geluid te maskeren. Met  veel moeite horen 2 van mijn 
huisgenoten het ook maar  die hebben er geen last van. Het is dus een ''écht''geluid,soms harder,soms wat zachter,maar 
al jd!Ik heb maar geprobeerd me  er bij neer te leggen,wat niet al jd lukt,  zou bij God niet weten wat het is,ja,erg 
storend.

Kerkrade (), 11-11-2017,  ,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;          Trillingen

Arnhem (6835), 11-11-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Den Haag (2512), 11-11-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        

Zaandijk (1544), 11-11-2017,  Man,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend geluid    

aalsmeer (1431), 11-11-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;    Gonzend geluid      
Geen idee wat het is maar de gonzende druk op mn oren veroorzaakt hoofdpijn en ik word er wakker van. Ik  ben van plan 
er meer werk van te maken.

Lelystad (8242), 12-11-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;          Trillingen
Ik zit toch maar midden in de nacht uit een trillend bed, op een trillende stoel met een trillend lichaam een plekje in huis te 
zoeken waar ik misschien, heel misschien in slaap kan vallen.
Het gaat om die reden en geen enkele andere met mijn gezondheid steeds slechter, het is haast niet meer niet om uit te 
houden.
Het enige wat van mij overblijft is enorme woede.
Zelfs verdriet is niet meer aan de orde.
Van mijn enorme levenslust is niets meer over.
Mijn leven is naar de haaien.
Het is een wonder dat ik nog niet zwaar depressief ben geworden.
Hoop dat mijn bericht op de website geplaats kan worden.

Eemnes (3755), 12-11-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;          Trillingen
het Geluid start om 12 uur s’nachts  en komt elektronisch over. Naar mate de tijd verstrijkt kt wordt het erger tot een uur 
of 7 `s morgens .  Het heeft volgens mij te maken met downloaden van muziek en begon toen er een discjockey kwam 
wonen , nooit eerder last gehad. `s Nachts zijn er mensen in het bijgebouw aanwezig . Het is erg wisselend en het lijkt op 
een generator . Net een stroomstoot . 
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Maastricht (6213), 13-11-2017,  Man,  25-34.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Ik woon ondertussen al meer dan een jaar anti-kraak. Al sinds het begin dag en nacht en vervelende bromtoon. Deze 
begint zodra de verlichting aan gaat. De bromtoon gaat de hele nacht door totdat de verlichting weer uit gaat.

Amsterdam (1051), 13-11-2017,  Man,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen
Er is geen medewerking van de verhuurder  , ook de buur waar volgens mij de overlast vandaan komt  - na eigen renova e 
van zijn huurhuis- geeft geen medewerking,
en stelt zich aggressief op de oorzaak ban de  trillingen en brom :  een heel grote vries-koelkast de CV-ketel installa e , het 
ventilatie afzuig systeem.

Amsterdam (1018), 13-11-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    

Hapert (5527), 13-11-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
Er is in huis maar ook buiten een bromtoon van 39hz alsof er in de verte een dieselmotor staat de draaien.  Ik schat de 
luidheid op ongeveer 20 tot 30 dba. Heel irritant bij het slapen gaan en wakker worden. Ook in stilte op de bank zitten 
vaak niet mogelijk. Buiten alleen hoorbaar als het stil is. Er zijn meer mensen in het dorp en de omgeving daarbuiten die 
het horen.

Sassenheim (2171), 13-11-2017,  Man,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Beveren-aan-den-Ijzer (8691), 14-11-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Roermond (6043), 14-11-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Alkmaar (1816), 14-11-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Dieren (6951), 14-11-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        

voorburg (2272), 14-11-2017,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Ik neem nu sinds ca. 2,5 jaar een vervelend geluid waar dat lijkt op het stationair draaien van een vrachtwagen in onze 
achtertuin. Niemand anders heeft hier last van, heb ook reeds gepolst bij de buren of zij een airco o.i.d. hebben, maar dat 
is niet zo en zij ervaren ook geen overlast. Ik heb de stroom in huis eraf gehaald, maar dat heeft geen effect. Ik kan het 
geluid ook niet lokaliseren. Ik zou erg graag in contact worden gebracht met iemand die tegen een schappelijke prijs een 
meting kan uitvoeren. Met mijn gehoor is m.i. niet mis, ik scoor goed op gehoortest en ervaar het geluid niet buitenshuis. 
In de zomer als de ramen open staan is het wel minder, maar nu in de koudere periode met de ramen dicht is het duidelijk 
weer erger. Oordoppen helpen ook niet, alleen muziek o.i.d. (tegengeluid). Ik vind het erg vermoeiend en wil op zoek naar 
een oplossing. Familie en vrienden horen het allemaal niet. Ik voel me niet begrepen en ervaar hier ernstige hinder van. 
Help?

Asten (5721), 15-11-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Matig,  's Nachts;    Gonzend geluid    Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Klachten zijn nog niet zodanig dat ik actie moet ondernemen maw In mijn dagelijks functioneren heeft dit een plaats in 
mijn beleving als een ergens op de achtergrond meedraaiende belevings-input. Soms komt dit naar de voorgrond in mijn 
aandacht en dan geeft het stress, bijv. als er op e.o.a. manier meer focus op komt.
Zolang het ver genoeg op de achtergrond blijft is er goed mee te leven.

Utrecht (3581), 15-11-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Purmerend (1445), 15-11-2017,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        

Heeze (5591), 15-11-2017,  Man,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

Geleen (6166), 16-11-2017,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Ik hoor pas sinds de afgelopen drie nachten dat diepe brommende geluid. Ik had er ooit eens iets over gelezen en ben ik 
het gaan opzoeken. Ik ga wel nog even de dokter bellen voor de zekerheid
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Andijk (1619), 16-11-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Vandaag opgebeld door RUD NHN , er word onderzoek gedaan , iedereen die de klacht ingediend heeft wordt opgebeld , 
er word geprobeerd te kijken waar het geluid vandaan komt

Nienen (5672), 16-11-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Sinds 2014. Alleen in mij  eigen huis en buiten om het huis. Verder hoor ik het wel eens ergens anders. Vooral s nachts last 
van. Moeilijk in slaap komen. Altijd met een luisterboek in slaap vallen. Kan me dan concentreren op het verhaal. Helpt 
wel. Wordt veel `s nachts wakker van het geluid en kom dan weer moeilijk in slaap. Ik heb het idee dat het nooit meer stil 
in huis is.

Hoorn (1624), 17-11-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    
Ik vind het heel vreemd dat mijn man en ik zo plotseling dit vreemde lage geluid waarnemen in de avond.

Spijkenisse (3205), 19-11-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Sinds een paar weken paar keer in de week een laag bromgeluid verschrikkelijk irritant trilt door mijn kussen heen.  Ik kan 
er niet van slapen snap niet waar het vandaan komt lijkt pulserend.

Twello (7392), 19-11-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  's Nachts;      Zoemend geluid    
We worden s nachts wakker van het zoals het lijkt de windmolens in Deventer.. `s avonds bij het slapen gaan al direct 
aanwezig. Ik hoop dat jullie advies kunnen geven wat te doen. Ik weet niet bij wie ik me moet melden. We wonen in 
Twello Gelderland en de windmolens staan in Deventer Overijssel .. We wonen sinds november 2016 in een nieuwe wijk 
het Holthuis.

Asten (5721), 19-11-2017,  Man,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;          Trillingen

den bommel (3258), 19-11-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Mijn vrouw en ik horen sinds eind 2016 dagelijks een zware bromtoon, drukkend op trommelvliezen. Heel af en toe kijken 
we elkaar an zeggen: het is weg.
Helaas altijd van korte duur, enkele minuten hoogstens. Worden er niet vrolijk van!
Oorzaak onbekend en nog niet kunnen achterhalen.

Zuidbroek (9636), 19-11-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen
Ik ben nu pas tot de conclusie gekomen dat ik niet gek ben. Mijn vrouw verneemt het niet maar ik wel. Nadat ik de 
verhalen op uw site heb gelezen kwam ik tot deze conclusie en kan wel huilen dat ik het mij inderdaad niet 
verbeeld. Slapen gaat slecht met alle gevolgen van dien en nu hee  mijn vrouw opeens hartproblemen terwijl de 
cardioloog niets kan vinden.

Delft (2625), 19-11-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Ik heb sinds een paar weken 's nachts weer veel last van een brommend geluid waardoor ik niet kan slapen. Mijn gezin 
hoort het niet. We hebben het Spectrum Lab programma gebruikt en daar zien we het geluid wel, dus mijn gezin gelooft 
me in ieder geval wel. We wonen in een klein flatgebouw (12 appartementen) en ik geloof dat het geluid bij één van de 11 
buren vandaan komt.  Ik weet echter niet hoe ik mijn buren hierover kan aanspreken en wat ik ze dan moet vragen.  
Omdat het geluid continue klinkt (geen regelmatige pauzes) en soms maar een uurtje duurt, maar soms ook wel 11 uur, is 
het geen (vaat)wasmachine of wasdroger. Is er iemand die enig idee heeft wat het kan zijn en hoe we erachter kunnen 
komen waar de bron ligt?

Waalre (5582), 20-11-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        
Gek word ik er van  ern brommend geluid hele nacht, dacht gaat wel een keer stoppen maar nu na 4 maanden nog niet.
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Harderwijk (3844), 20-11-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
In Harderwijk sterk waarneembaar, in Ermelo (5 km zuidwaarts) iets minder. Zoem is vooral te horen met noord of 
westerwind en leek weg tijdens zomervakantie. 
Om de een of andere reden denk ik dat het bouwgerelateerd is: in Harderwijk wordt een nieuwe wijk aangelegd waarbij 
nieuw land wordt gewonnen en ook nieuw water wordt gecreëerd. Omdat ik weet dat een bromtoon zich over lange 
afstand kan verplaatsen denk ik ook aan de aanleg van vliegveld Lelystad.
Voor het huis: ik woon direct aan het water, wordt er ook veel gebaggerd maar ik heb op een bootje erbij in de buurt 
gevaren en toen geen zoem vastgesteld. 
Omgevingsgeluiden maken de toon niet meer waarneembaar overdag. Buiten soms te horen maar kan overstemd 
worden door snelweg geluid. Omdat zoem constant is, denk ik zelf niet dat het de snelweg is. Hiervoor is geluid ook te 
laag.

Middelburg (4337), 21-11-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        

Drachten (9204), 21-11-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Hem (1607), 21-11-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  

Den Bosch (5211), 22-11-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Sinds  onze buren (een hotel) begin dit jaar een nieuwe installaties op het dak hebben geplaatst, hebben wij bijna 
continue last van brommend 'gezoem' in onze woning.

Bergen (1862), 22-11-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Toevallig stond in de lokale krant van 22 november 2017 een artikel van een bewoner van de gemeente Bergen dat hij 
sinds enige tijd een bromtoon hoort in huis. Dat doen wij ook, sinds augustus een jaar geleden (2016). Op hemelsbreed 
ongeveer een kilometer van ons huis wordt sinds vorig jaar gas opgeslagen door Taqa in de Bergermeerpolder. Daarvoor 
is geboord en zijn onder meer ondergronds installaties aangelegd. Het zou ons niet verbazen dat het daarmee te maken. 
heeft.

Nieuwegein (3431), 22-11-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  ;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen
Er zijn meerdere bouwactiviteiten gaande in de directe omgeving. Veel overlast in de vroege ochtenduren.

Budel-Schoot (6023), 23-11-2017,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

IJsselstein (3401), 23-11-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Sinds maart 2015  zoals reeds eerder door mij gemeld hier op de site was er plots een indringende bromtoon in huis. Ik 
heb alle stappen reeds doorlopen en  heb inmiddels een mede slachtoffer gevonden die net  als ik zeer veel overlast 
ervaart. Gesterkt door haar inbreng hoop ik meer mensen te vinden in IJsselstein  om wellicht tot een identificatie en 
oplossing te komen. Dus lezers uit IJsselstein die overlast ervaren laat aub een melding achter!.

Almere (1325), 23-11-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    
Mijn directe naaste buren schijnen er geen last van te hebben / niets te horen. Het gehoon en gezoem is constant is mijn 
ervaring gezien dat alleen ademhaling de toon van het gezoem doet wijzigen waardoor er een dominante aanwezigheid 
ontstaat. Vooral in de nacht. Als ik mijn adem inhoud dan is de toon constant en als ik ga ademen dan volgen er 
toonschommelingen. De zoem is wel degelijk en zeer erg aanwezig.
Ik tast in het duister en herken het geluid standaard tegenwoordig. Direct en ook tijdens dagelijkse ruis vanuit de 
buitenwereld. Niet zo best dus.
Alle check gedaan. Hoofdschakelaar en elke ruimte met muur gehoor methodes afgelopen.
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Eindhoven (5653), 23-11-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Ben onlangs geopereerd aan een oog en daarom veel thuis. Anders veel buiten waardoor de overlast beperkt blijft. 
Inslapen doe ik al jaren met medicatie.  Geluid en frequentie lijkt op geluid van een "industriële " afzuiginstallatie die op 
een dak gemonteerd is. Afgelopen jaren zijn diverse bouwwerken in de omgeving gereed gekomen c.q. gerenoveerd. 
Vliegveld is ook op enkele kilometers afstand en zou een bron kunnen zijn. Zodra ik buiten kom loop ik tegen een muur 
van geluid aan van rondweg , airport, ander verkeer en industrieterreinen. Maakt het zoeken lastig.  Geluid veroorzaakt 
een soort drukgolf binnen, welke voor mijn gevoel het hele huis, maar ook bed doet trillen. Mijn botten nemen trilling over 
en dat zorgt voor verhoogde hartslag  dat correleert met het whoem whoem whoem geluid (frequentie ca. 80 
omwentelingen per minuut...hoger dus dan mijn rustpols van 55). Eenmaal wakker is het lastig in slaap te 
vallen...oordoppen helpen niet. Tegengeluid soms.

Groningen (9721), 23-11-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Sinds het zwembad in de buurt van ons huis een nieuwe warmtepomp heeft , ervaar  ik meerdere keren in de week een 
bromtoon, waarbij mijn trommelvliezen resoneren, ik raak geïrriteerd en moe. Het geluid is er van woensdag tot en met 
vrijdag en dus ook in de nacht, ik slaap slechter in en oordoppen helpen niet. De buurman had het ook, maar die is 
verhuisd.

's-Gravenzande (2692), 25-11-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    

Medemblik (1671), 25-11-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
Aangemeld bij het RUD. Deze gaan een onderzoek doen. Ik hoor het diverse avonden per week. Soms wat luider van toon, 
soms wat zachter. Het lijkt of het tegen de ochtend minder is. In mijn directe woonomgeving ( Medemblik ) hebben ca 15 
andere mensen er ook last van.  Alleen niemand wist daar raad mee. iedereen zocht het bij zichzelf. Ik heb last van 
angstdromen gekregen. Ik leg  een verband  met het frequentie geluid!

oost west middelbeers (5091), 26-11-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  
Gonzend geluid  Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Wij ervaren sinds een paar maanden (wij wonen hier nu een jaar) een zoemend geluid wat lijkt op een trilling. 
Het geluid is constant en indringend. Oordoppen helpen niet. 
Slapen gaat niet. Alles lijdt er onder.  We horen het vooral in huis omdat je, als je buiten staat, de snelweg hoort. We 
hebben geprobeerd te achterhalen of het geluid door apparatuur komt maar dit is niet het geval. 
Je hoort het overal even hard.
Ik kan niet geloven dat er mensen zijn die ontkennen dat je hier last van kunt hebben. Het is echt vreselijk. Ik wil verhuizen 
als ik hier last van blijf houden maar dit is niet zo makkelijk omdat we hier net wonen.  voel me in de steek gelaten door 
de regering en gemeente omdat dit soort dingen gewoon mogen en dat hier vergunningen voor afgegeven worden als er 
zoveel mensen zijn die klagen en er last van hebben.  Hoezo ga je dan zeggen dat deze klacht ongegrond is? Mensen 
klagen niet voor hun plezier maar omdat ze er heel veel last van hebben!

Amsterdam (1018), 27-11-2017,  ,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Als het heel erg stil is, hoor ik soms een heel lage toon. Echt hinder heb ik er niet van, maar het irriteert me wel, omdat 
alleen die lage toon de totale stilte doorbreekt. Bovendien is de bron van een dergelijk geluid meestal zeer effectief te 
dempen.

Hoofddorp (2133), 27-11-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  
Morgen heb ik een afspraak bij de kno-arts. Het geluid is zo hard, dat ik me moeilijk kan voorstellen dat mijn partner het 
niet hoort. Ik ben ervan overtuigd dat ik dit geluid niet verzin. Ondanks dat ik in Haarlemmermeer woon, weet ik zeker dat 
dit geen vliegtuigen zijn. Het is een machine of motor, die sinds kort continu draait.

Lelystad (8243), 27-11-2017,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik hoor inmiddels sinds  4 maanden een constante pieptoon overal waar ik ben. Mijn moeder heeft tinnitus, dus ik vrees 
dat ik 't nu ook heb. Dit is een totaal ander geluid dan wat ik in huis hoor. Maar  net zo naar..

s-Hertogenbosch (5216), 28-11-2017,  Man,  65-74.  Overlast: Weinig,  's Nachts;      Zoemend geluid    
mijn vrouw en ik hebben  meer dan een half jaar last gehad van infecties luchtwegen ondanks penic.kuren .NA afzetten 
afzuiginst. meteen afgelopen.

20 August 2021 Pagina 11 of 60



Hoorn (1625), 29-11-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
Nu gereageerd n.a.v krantenbericht van 29 nov. Is even weggeweest, vandaar niet eerder gereageerd. Nu weer hinderlijk 
aanwezig. Hopelijk komen jullie achter de oorzaak

Amsterdam (1018), 29-11-2017,  Man,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon        
sinds paar jaar vooral s nachts , maar ook vaak weer niet hele nacht.
In de zomer maanden erger

Warnsveld (7232), 30-11-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag;  Bromtoon        Trillingen

October 2017 - 100 meldingen
Helmond (5701), 01-10-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

utrecht (3582), 01-10-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Sinds mei 2017 is deze nare toon hoorbaar. Bij de audioloog bleek dat ik enig verlies heb van het horen van de hoge 
frequenties aan mijn linkeroor. Maar ik heb hier aanzienlijk minder last van als ik op andere plekken (bijv. buiten Utrecht) 
ben. In en om mijn huis is inmiddels alles hoorbaar aan wegen, treinen, werkzaamheden in de  bouw.  Ik ben nog 
doorverwezen naar een KNO arts voor verder onderzoek. 
Ben maar gestopt met het zoeken naar één bron buiten omdat mij wel duidelijk is, sinds dit probleem, hoe vreselijk veel 
lawaai er in de stad is. Nu ik het allemaal hoor is het schrikbarend.  
Soms overweeg ik toch nog een onderzoek naar de bron van die ene frequentie maar ik vermoed dat het niet om één bron 
zal gaan.

Culemborg (4101), 01-10-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Het is net of er constant een wasmachine staat te centrifugeren en dat geeft trillingen/tintelingen aan je voeten en soms 
ook in je armen en een beklemmend gevoel met hoestprikkel op de borst het geluid is een hele zware brom die druk geeft 
op je oren.  Overdag is het geluid beter te verdragen door omgevingsgeluid en autoverkeer maar in de nachten is het echt 
niet te doen de trillingen gaan door je hele lichaam als je op bed ligt.  Je slaapt niet meer of nauwelijks en dat gaat je 
opbreken bij alles wat je doet concentratieverlies enz.

Wageningen (6708), 02-10-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
Trillingen
Ik ben in het begin van bron onderzoek. Gemeente komt meeting doen. Bij huisarts en KNO arts wordt gezegd dat het 
stress verschijnselen zijn. Ik ben overspannen.... Heb Fysio voor hoofdstress. Ik kreeg aangezichtspijnen. Blijkbaar tijdens 
het slapen druk ik mijn kaken te hard tegen elkaar.

Hapert (5527), 02-10-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Zeer lage toon, hoorbaar als het stil is. Als ik een gehoorbeschermer op doe is het geluid weg dus het moet van buiten 
komen.

Franeker (8802), 03-10-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Schiedam (3116), 03-10-2017,  Man,  25-34.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        
Erg irritante lage Frequentie, Cyclisch lawaai.

Wervershoof (1693), 04-10-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid    Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Het is een pulserend brommend bonzend geluid. Klinkt als iets van generatoren. Het is vaak snachts. Soms ook niet. 
Toevallig vandaag ook overdag heel hard. Laatst kon ik er niet van slapen, uiteindelijk toch in slaap gevallen. `s ochtends 
is het geluid weg. Ik hoor het door het hele huis. Het is soms harder als anders. 
Mijn vriend denkt iets van koelmotoren. Hij hoort het in mindere mate.

Kerkrade (6469), 05-10-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen

Heerlen (6414), 05-10-2017,  Man,  75-84.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
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Braamt (7047), 06-10-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Krommenie (1561), 08-10-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Rotterdam (3053), 08-10-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Bromtoon is golvend:  het geluid bouwd zich op verminderd dan iets en bouwd zich daarna weer op.

Hilversum (1214), 08-10-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    Trillingen
Ik doe iedere nacht oordopjes in,  het geluid trilt er gewoon door heen. Ik leg kussens tegen mijn oren. Uiteindelijk val ik 
doodmoe in slaap. Het begint rond kwart voor 11 's avonds tot een uur of 8 in de ochtend. Ik heb het gemeld bij de poli e 
en de poli e inspecteur hee  dit  ook op mijn slaapkamer gehoord.  Ik heb het gemeld bij de gemeente dat het misschien 
mijn buren zijn met een ventilator. Drie keer heb ik mijn buren aangesproken. Maar de buren ontkennen dat het geluid bij 
hun vandaan komt. Tussen het huis van de buren en mij is een gang. Ik heb een hoekwoning. Het geluid resoneert, mijn 
huis is een klankkast voor het geluid. Misschien is er een hennepkwekerij in de buurt? Politie zegt van niet. Toch hebben ze 
al diverse keren in de omgeving hennepkwekerijen opgerold. 
Als ik bij familie overnacht hoor ik geen continu zoemende bromtoon,  voel ik ook geen trillingen in mijn lichaam. Het zijn 
dus niet mijn oren. Mijn gehoor is goed. Ik denk er over mijn huis te verkopen.

Hengelo (7558), 09-10-2017,  ,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
De afgelopen jaren met enige regelmaat een zware bromtoon gehoor in huis. Het afgelopen halfjaar was het stil. 
Gisteravond was het er ineens weer. Geen tinnitus want met oordoppen in hoor ik het bijna niet. Bijzonder storend!

Apeldoorn (7327), 09-10-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Het brommende geluid hoor ik eigenlijk al jaren, maar eerder begon het rond kwart voor 6 `s morgens.
Sinds een aantal weken is het erger, het is een lage toon, en daar overheen het gebonk van een dieselmotor die soms 
harder wordt gezet. Het geluid is ook overdag aanwezig, gelukkig hoort mijn vriend het ook.  Eerst dacht ik dat er ergens 
een diesel stationair stond te draaien, maar dat was het niet. Koelkast 's nachts al uit gehad, mechanische ventilator ook, 
daar kwam het niet van. 
Oordopjes helpen s nachts niet, met een koptelefoon op slapen is niet pre g dus dat zijn geen oplossingen. Nu zijn ze in 
Apeldoorn met diverse nieuwbouwwijken bezig, en op de A1 ook aan het werk.
Het geluid is hoorbaar in de Maten, maar ook in Zuid. Het kruipt op een gegeven moment in je hele hoofd, het lijkt soms 
of je hersens dansen op het gedreun.

hoorn (1628), 09-10-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
huisarts : voor lfg is geen medische oplossing 

 dit jaar 3 keer  ruim een week op vakan e gegaan om maar van de brom af te zijn. Heb dan geen last .Ik woon hier nu 
2,5 jaar en heb met onderbreking van 7 jaar hier ook al 6 jaar gewoond.                                                                                  Het 
is eind 2016 , begin 2017 begonnen . Ook mijn buurvrouw op de andere hoek neemt het af en toe waar -vooral als het stil 
is buiten- dus het ligt niet aan mij. Het is te horen in huis en ook buiten.

Landgraaf (6372), 10-10-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  
Nauwelijks hoorbaar maar toch zeer doordringend, diep dreunend en pulserend geluid, lijkend op een grote dieselmotor . 
Gek genoeg ook voor anderen zeer duidelijk te horen in 1 ruimte in het huis (kleine badkamer). Gaat dag en nacht door, 
met soms een onderbreking op zondag.
De richting waaruit dit komt is onduidelijk, het lijkt van alle kanten te komen, en komt niet zozeer door de oren binnen 
maar lijkt te resoneren in mijn hele lichaam.

Tilburg (5036), 10-10-2017,  Man,  25-34.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Al sinds vrijdag last van een brom / zoemend zwaar geluid wat continue te horen is. Dit geluid is hoorbaar zowel binnen 
als buiten op meerdere plaatsen. Er staan een aantal kilometer verderop wel een aantal windmolens maar is niet zeker of 
dat de oorzaak is gezien deze al jaren staan.

Kesteren (4041), 11-10-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  
Sinds oktober vorig jaar wonen wij hier. Enkele van ons gezin kunnen de bromtoon horen. Ikzelf heb er erg veel last van en 
moet regelmatig even weg om ergens anders te slapen. Het is verschrikkelijk!

20 August 2021 Pagina 13 of 60



Noordgouwe (4317), 11-10-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Sinds begin 2017 ervaren wij door het gehele huis 's nachts een bromtoon. Buiten horen we deze bijna niet. De bromtoon 
valt samen met een soort zoemend/gonzend geluid, als van airconditioning, die klinkt een stuk hoger.  Overdag is het 
minder vaak waarneembaar vanwege andere geluiden. Ik voel de brom door mijn hele lijf.  Mijn man hoort het ook maar 
heeft er minder last van. Ik slaap nauwelijks meer en heb intussen een tinnitus.

Heerlen (6415), 11-10-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Sinds 2 maanden heb ik last van laag brommend geluid. Het klinkt als een draaiende motor. Het geluid trilt door mijn lijf 
en ik voel druk op mijn trommelvliezen Oordopjes versterken het geluid. Mijn dochter hoort het ook en voelt zich 
benauwd, heeft hoofdpijn en moeite met inslapen. Het geluid is overal te horen. Op de bovenverdieping het  hevigst.

Son (5692), 12-10-2017,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
Verschillende instanties geven aan niets te kunnen doen. Probleem wordt niet serieus genomen.

Ede (6713), 13-10-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Genk (3600), 13-10-2017,  Vrouw,  18-24.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Westerhoven (5563), 14-10-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;          Trillingen

Helmond (5708), 14-10-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Het brommen klinkt op alle werkdagen behalve zondag, wat wijst op werkzaamheden. Het geluid lijkt op graafmachines 
die diep onder de grond werken. Soms lijkt dat ineens dichtbij en dan weer verder weg.  Ook in een vrijstaand schuurtje 
bromt het.  Het geluid is het ergste tussen twee en drie 's nachts, meestal na half vier  doo  het uit. Het brommen klinkt 
ook bij mijn ouders in Mierlo, het gaat dus om de hele regio. Geen respons van de politiek. Ik moest het maar eens 
neerleggen bij de provincie Gelderland, was het advies van de milieucentrale Brabant. 'Afgehandeld zonder verder 
onderzoek' stond er in hun e-mail.  dit komt omdat ik volgens de milieucentrale niet aan kan geven wie de veroorzaker is 
van het probleem. Hoe debiel kan iets zijn.

Heeze (5591), 15-10-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
De ene keer erger dan de andere keer. Vooral `s nachts irritant, houdt me uit mijn slaap. En frustrerend dat niemand 
anders het hoort. Het geluid is vaak constant aanwezig met af en toe een onderbreking of een variatie.

Rijnsburg (2231), 15-10-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Al een 2 maanden horen mijn vrouw en ik een bromgeluid in het gehele huis dat steeds maar luider word In die tijd is er 
wel een nieuwe gasleiding bij de onderburen geplaatst .  Wij hebben een appartement onder ons, de bewoners hiervan 
hebben geen last. Hoofdschakelaar uitgezet, buren aangesproken en zelfs in de kruipruimte geweest om te kijken waar 
het geluid vandaan kan komen.  Mijn vraag is ...wat te doen?

Eibergen (7151), 15-10-2017,  ,  45-54.  Overlast: Matig,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Dit is begonnen sinds men begonnen is met de nieuwe N18 (Twenteroute).

Deventer (7413), 17-10-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;      Zoemend geluid    

doetinchem (7009), 17-10-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid    Trillingen
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Tilburg (5042), 17-10-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Trillingen
Woningbouw pakt het probleem niet aan, LFG is aangetoond, de meting vond plaats op een rustig moment,  
bronopsporing moeten wij zelf bekostigen.Ze komen nog wel een keer kijken naar het mechanisch ventilatiesysteem, 
welke 2 jaar geleden vervangen is,
waarbij het probleem niet is opgelost. ( LFG en trilling  is nl. al ruim 4 jaar aanwezig)
Woningbouw faciliteert, in de kelder van een portiekflat  een ruimte voor stadsverwarming (pompstation voor 64 
woningen), neemt hier geen verantwoordelijkheid voor, want warmteleverancier Ennatuurlijk is eigenaar van de 
apparatuur.  Ruim 4 jaar geleden zijn de pompen vervangen, omdat ze kapot waren, enige maanden later begon het LFG 
verhaal.  Of er hier een rela e tussen is, is voor ons onduidelijk, er is geen bronopsporing gedaan, (kunnen wij niet 
bekostigen)
Omgevingsdienst doet niets, want buiten het gebouw horen en voelen wij het niet. Wij zijn radeloos en verslaafd aan de 
kalmerende middelen. Verhuizen in de sociale sector is  onmogelijk.

Schijndel (5481), 17-10-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Ben enige in huis die het hoort. Zowel binnen in huis als buiten. Op verschillende tijdstippen. Heb oren laten testen bij 
gehoorbedrijf in dorp. Daar hoorde ik dat er meer mensen waren geweest met klachten van lage bromtoon bij hen. Geen 
problemen met de oren test. Gehoor was goed. Geluid is niet een constante toon. Dacht eerst wasmachine bij buren die 
aan het draaien was. Weet wel dat hier bij mij voor deur kapotte glasvezel kabel ligt waar doorheen gestoken is bij 
leidingreparatie.

Grou (9001), 19-10-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

IJsselstein (3404), 19-10-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    

 SInds begin dit jaar zeer lage zoemtoon, meest na 24:00 `s nachts en toenemend in de loop van de dag. Brom / zoom 
wordt ervaren op als geluid, maar ook als "druk op de oren"  Af en toe zijn er onderbrekingen, en fluktua es in volume.

Amsterdam (1019), 21-10-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen

Dordrecht (3311), 21-10-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      

Dordrecht (3311), 21-10-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      

bennebroek (2121), 22-10-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen
ik merk dat het ervaren van last  in sommige periodes vaak kan zijn en in andere periodes wisselend.
Samen met een buurvrouw, die de geluiden ook waarneemt, heb ik de gemeente ingelicht en er zijn enkele 
onderzoekingen/metingen verricht, zonder resultaat. Met name is er iets onderzocht betreffende de waterzuiverings 
installa es die  nogal talrijk zijn in onze omgeving. (waterleidingduinen) Ik blijf het idee houden dat hier een bron kan 
liggen, en dat  er beter onderzoek nodig is.

Pieterburen (9968), 22-10-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    
Meerdere keren de uitbater erop aangesproken maar hij doet er niets aan. Mileudienst is langs geweest voor meting 
zowel bij mij als de uitbater. Hij erkent ook dat het een rot geluid is maar doet er niks aan.Lage tonen, bromtonen dit is 
gewoon te gek voor woorden. De bron van alle ellende ligt maar 25 meter bij mij vandaan, ik word stapelgek van  een 
afzuiginstalatie dat mijn woongenot verpest.....

Amsterdam (1056), 23-10-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen

Santpoort-noord (2071), 23-10-2017,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
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Soest (3766), 23-10-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Een half jaar geleden hoorde ik soms `s morgens vroeg een zware lage bromtoon en vond dat irritant maar het was 
meestal snel weer over en ik maakte me er niet zo druk om. Nu zo'n half jaar verder word ik er regelmatig door gewekt. 
Sinds ruim een maand regelmatig de hele nacht wakker, meestal vanaf 2/4 uur s'nachts. Dit is zo'n heftige toon dat ik 
dingen in mijn huis hoor trillen en ik echt niet meer op mijn bed kan liggen want het bromt door in mijn hoofdkussen. De 
bank in de woonkamer is ook geen optie, sterker nog is liggen helemaal geen optie. Ben na het stoppen van mijn zaak 
werkloos en wil heel graag weer aan de slag maar mijn leven wordt verwoest door dit geluid en ga dan maar eens een 
baan zoeken. Afgelopen nacht weer zo'n 3 uur slaap. Ik draai compleet door!!!! Dit is echt de hel!!! En nee zit niet tussen 
m'n oren. Mijn buren hebben het ook gehoord maar bij hun is het niet zo heftig en ze zitten niet op de begane grond.

Haren (9751), 24-10-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Sinds een aantal maanden kom ik moeilijk in slaap tgv een zwaar brommend geluid. Ik word er niet wakker van.  Overdag 
neem ik het ook waar maar dan heb ik er geen last van.  Wij wonen vlakbij een wijk in aanbouw. Mogelijk dat daar een 
generator staat die deze overlast veroorzaakt.

Kaatsheuvel (5171), 24-10-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
In mijn ervaring worden dit soort klachten zeer slecht afgehandeld door het bevoegd gezag. Men is er enkel in 
geïnteresseerd of het geluidsniveau boven de norm uitkomt en men richt zich er zelfs op dit om metingen binnen de norm 
uit te laten komen. In ons geval werd een overschrijding door middel van de meet- en reken onnauwkeurigheid 
gecorrigeerd zodat die toch binnen de norm uitkwam. Er werd zelfs niet gemotiveerd waarom het resultaat naar beneden 
werd gecorrigeerd en van de rechter mocht dit gewoon. Bovendien wordt er gemeten in dB(A) waardoor LFg al snel 
weggefilterd wordt. Als er geen overschrijdingen gemeten worden blijft men met de armen over elkaar zitten en zegt men 
niks te kunnen of mogen doen. Hierdoor ontstaan schrijnende gevallen, mensen die door hun gevoeligheid voor LFg in de 
steek gelaten worden door de instanties. Klinkt allemaal leuk voor de buhne, al die milieuwetten, maar in de praktijk is 
heel het systeem erop gericht om bedrijven uit de wind te houden.

Herhugowaard (1705), 24-10-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        

Ede (6713), 24-10-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Zwaag (1689), 25-10-2017,  Man,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Als er in NL 400.000 mensen last van hebben..... Ik had me nog niet aangemeld en me buurvrouw ook nog niet. In Hoorn 
lee  het nu op Facebook en hebben meer mensen er last van. Ik meld me aan zodat het meer in de media en bij de 
mensen komt, want misschien zijn het er wel een miljoen. Heb onlangs NH mediaover de vloer gehad en mijn verhaal 
gedaan.

Ik moet er eelijk bij zeggen dat ik jullie al eerder had gevonden, maar dacht dat jullie in de  conspiracy hoek zaten.
Tot ik een aflevering van ''de monitor'' had gezien.

Hoorn (1624), 25-10-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Hoorn (1628), 25-10-2017,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  

Hoorn (1628), 25-10-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        

Hoorn (1628), 25-10-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    

Hoorn (1623), 25-10-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Matig,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
In huis is het geluid overal even sterk, alsof het huis mee-resoneert en  fungeert als klankkast. Buitenshuis is het geluid 
minder waarneembaar, het 'verwaaid' als het ware. Binnenshuis hebben we onderzocht of de pulserende bromtoon door 
apparatuur werd veroorzaakt (Koelkast, CV, adapters, meterkast) maar dat is niet het geval. De toon is zeer laag, lager 
dan al het andere geluid wat van buiten komt (verkeer, vliegverkeer, boten) en is continu. Mogelijk wordt het verspreid 
via het rioolstelsel (geluid van pompen of gemalen) of drinkwaterleidingen. Of via het stroomnet (Liander?) Of anders 
toch via de lucht?

Hoorn (1628), 25-10-2017,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        
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Hoorn (1628), 25-10-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Hier op de Kersenboogerd  is er ook een lage bromtoon. Hier betreft het de afzuiging van een snoepfabriek.

Zwaag (1689), 25-10-2017,  Vrouw,  18-24.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    Trillingen

Hoorn (1621), 25-10-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  

Hoorn (1623), 25-10-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        

Hoorn (1628), 25-10-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Met name bij heldere nachten is het geluid nadrukkelijk aanwezig, alsof er ee  stationair draaiende auto voor de deur 
staat.

Hoorn (1628), 25-10-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        

Zwaag (1689), 25-10-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        
Het is een vervelend geluid. Ik hoor het vrnl als ik in bed lig omdat het dan stil is

Hoorn (1628), 25-10-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        

Baarn (3742), 25-10-2017,  Man,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Erg zware brom  die niet constand is  van hard naar zacht

Hoorn (1628), 25-10-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Sinds dit jaar zijn de geluiden, brommend, gonzend begonnen ..vooral `s avonds vanaf 22.30.. Het is irritant geluid en 
vooral om mee in te slapen.. Lijkt op een aggregaat..

blokker (1695), 25-10-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Er is egelmatig een zware brom. soms de hele dag.,soms `s avonds en 's nachts. het geluid varieert in sterkte.

Bovenkarspel (1611), 25-10-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Hoorn (1628), 25-10-2017,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        

Hoorn (1628), 25-10-2017,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    

Hoorn (1628), 25-10-2017,  Man,  18-24.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        

hoorn (1628), 25-10-2017,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Ik hoor het erg vaak in de nacht en ik word hier ook vaak wakker door. Alsof je onderbewuste weet dat het geluid niet 
"normaal" is tussen het andere standaard nacht geluid. De windrichting speelt ook een rol. de ene keer hoor Ik het wel en 
dan zomaar een paar nachten niet. Ik slaap er erg slecht door omdat ik gebroken nachten heb.  Ik dacht eerst dat ik 
mezelf voor de gek hield, maar ik ben gelukkig niet de enige!

andijk (1619), 25-10-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Matig,  's Nachts;      Zoemend geluid    
Ik vraag mij soms af of het niet zo kan zijn dat het het geluid van de windmolens is wat we horen....naar mijn idee klinkt 
het een beetje zo. Het stoort mij verder persoonlijk niet maar als ik savonds of snachts buiten ben en soms ook als het 
slaapkamer raam open staat hoor ik het geluid wel.

Hoorn (1628), 25-10-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Ik heb gister een topic op Facebook geopend en sindsdien stromen de verhalen van slachtoffers binnen.
Grotendeels komen  de klachten met elkaar overeen.

Hoorn (1628), 25-10-2017,  Vrouw,  18-24.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Mijn zusje (15) durft s'nachts niet alleen in slaap te vallen omdat ze bang is dat ze 'het geluid' weer hoort.
Slaapt slecht, vermoeidheid, etc.
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Haarlem (2034), 26-10-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik hoor vooral 's nachts een constante, vibrerende lage bromtoon die ik mede als druk op mijn oor ervaar en wat ook mijn 
ademhaling en zenuwen beïnvloedt, wat het zo erg maakt. Want steeds als ik uitadem (wanneer een mens dus eigenlijk 
zou moeten ontspannen) komt het geluid en de bijbehorende druk harder binnen. Ik kan 's nachts niet in een diepe slaap 
komen en heb inmiddels ook hartklachten (druk op borst).  Het geluid lijkt uit het gebouw zelf te komen, wordt 's avonds 
laat harder, waarna het de hele nacht blijft doorgaan en de volgende ochtend  uitgaat of zachter wordt.

Omdat het steeds op net even andere tijden 's avonds harder wordt en sporadisch weg is vermoed ik dat iemand in het 
gebouw 's avonds een ventilator o.i.d. harder zet.

Het is geen tinnitus. Dat heb ik ook, maar de bromtoon heeft een externe oorzaak, hoewel ik zelf misschien het 
drukverschil omzet in geluid. Anderen horen het niet. Jaren geleden is bij een  verkeersongeval mijn gehoor en buis van E. 
beschadigd.

Hoorn (1628), 26-10-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    
Het zijn hier 4 tonen.
1 is een draaiend gezoem
2  lijkt op het  draaien/suizen van de cv ketel van de buren
3 een hoge piep (wifi)?
4 een continue draaiend alarm tegen jongeren of ongedierte oid
Hier al het stroom al van de woning gehad. Lijkt van buiten te komen. Voornamelijk  N O . HELP!!

Hoorn (1628), 26-10-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        

hoorn (1628), 26-10-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;      Zoemend geluid    
Er is al een keer een meting gedaan.Daarna is er iemand geweest die heeft het overdag gemeten 
Gemeente heeft -na dat  ik zelf gebeld had- gezegd dat ze geen mensen hebben om in de nacht en avond de wijk in te 
gaan  en daarom hee  de gemeente het onderzoek gestopt

delft (2623), 26-10-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;    Gonzend geluid      
Sinds helft 2016 gonzende toon in huis en ook om het huis minstens in een straal van 2km...vermoeden door huisarts van 
tinnitus tot de buren ook vertelden hier last van te hebben....half 2016 is een ondergrondse hoogspanningslijn aangelegd 
in de polder achter ons, en is de A4 richting Vlaardingen open gegaan...

Hoorn (1628), 26-10-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        

Zwaag (1689), 26-10-2017,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
Ik vermoed dat het te maken heeft met boringen langs de A7 tussen Hoorn en Purmerend.  Volgens mij word daar gas 
gewonnen en breiden ze deze werkzaamheden steeds  meer uit.

Amsterdam (1078), 26-10-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Sinds augustus (rond de 20ste) 2017 hoor ik een duidelijk brom geluid, alsof er een bootje aankomst/diesel die staat te 
draaien. Het trilt ook. Mijn oren voelen alsof ik onder water zit.
Andere mensen horen dit niet!  Ik woon vlakbij de Amstelkade en daar zijn al maanden verbouwingen aan de gang dus ik 
dacht dat het daar misschien iets mee te maken kan hebben of de Noord Zuid lijn??
Ik heb sowieso een beter gehoor als een gemiddeld iemand.  Ben naar de huisarts en kno arts geweest die hebben nnitus 
geconstateerd.  Dit zou kunnen, want links horen ik al jd een soort gepiep. Maar het gebrom wat rechts boven mijn hoofd 
zit is totaal anders.  Het is ook niet weg te krijgen door de televisie of muziek op te ze en: de trilling komt daar ook 
doorheen. Heel soms is het even weg.
Op mijn werk en buiten hoor ik het niet. Verder ben ik helemaal gezond dus hier kan het niet aan liggen.
Ik hoor het overduidelijk en het is soms uitputtend!!

Hoorn (1628), 26-10-2017,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Super irritant! We werken hier fulltime. Dus overdag geen last ervan. Maar in de avond en `s nachts is het vreselijk 
irritant. We merken  hier ook dat we door de slechte nachtrust  geïrriteerd zijn. 

We kunnen de vinger er niet opleggen wat het is.

20 August 2021 Pagina 18 of 60



Wognum (1687), 27-10-2017,  Man,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik heb al jaren last van bromtonen. Bij onze vorige woning zijn in de 90 -er jaren metingen gedaan door milieu dienst  
West-Friesland maar men vond toen niks. Nu is sinds zo'n 2 mnd de bron erg sterk geworden ik lees net in het NHD dat 
ook veel mensen in Hoorn er last van hebben misschien toeval maar wij wonen aan de rand van Wognum en kijken uit op 
Hoorn.  Ik hoop dat U hier wat mee kunt, soms is het gebrom zo erg dat ik er bijna gek van wordt

Zwaag (1689), 27-10-2017,  Man,  65-74.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Ook hier  in Risdam Noord hoor ik al jaren die brom. Huisventilatie, ijskast, subwoofer, de buren gevraagd, dat is het 
allemaal niet. Ik hoor het vooral 's avonds als ik in bed lig. Ik hoor zo wie zo de laagfrequente geluiden heel erg, b.v de 
waterkoker als hij kookt en vrachtauto's als je de motor nog eigenlijk niet hoort is dat is zeer onaangenaam. Ik twijfel 
soms zelfs wel eens of het niet gewoon tussen de oren zit. Maar in mijn recente vakantie heb ik niets gehoord. Ben 
misschien ook een tikkie dovig maar de brom hoor ik wel.

Hoorn (1628), 27-10-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Zuidoostbeemster (1461), 28-10-2017,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Weinig,  's Nachts;  Bromtoon        
Mijn vriend hoort het niet, en volgens hem verbeelde ik het me maar, maar las vandaag in de krant het verhaal over de 
bromtoon in Hoorn, toen dacht ik dat is precies wat ik s nachts hoor.

Utrecht (3544), 28-10-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Er is ongeveer 15 jaar geleden tinnitus geconstateerd, maar wat er sinds 2017 aan de hand is komt door externe factoren. 
Mijn buurvrouw heeft haar wasmachine/droger en vaatwasser  aan staan...waardoor ik last van lage en hoge frequentie 
heb ontwikkeld...hoog sensitief inmiddels voor machine geluiden. Zo erg dat ik soms lig te schudden op de bank...enorme 
druk op mijn oren, schedel, kaken krijg. Ook word ik benauwd en raak mijn stem kwijt .Hoofdpijn, hartkloppingen, gevoel 
een hartslag van 200 te hebben, vreselijke onrust in mijn lijf, terwijl ik rustig op de bank lag. 
De volgende dag ben ik volledig versuft, praat nasaal ( ben niet verkouden nog griep). Het lijkt wel of ik in elkaar geslagen 
ben.  Mijn gehoor is de volgende dag nog niet terug in normale stand. Heb er een brom en een zoem bij gekregen en een 
doos vol watten in mijn hoofd.

Hoorn (1628), 28-10-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Siddeburen (9628), 29-10-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Het geluid is afkomstig van de gaslocatie van de NAM, op 500 meter van  ons huis.
Het geluid verschilt. Nu gaat het bv door ons hele huis. Geen ontkomen aan. Mijn man hoort het niet, hij heeft 
gehoorproblemen.
Ik hoor alles..

wanroij (5446), 29-10-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Het Geluid wordt door voor mij andere omgevingsgeluiden zoals praten,voorbij rijdende auto,muziek of tv tijdelijk 
onderdrukt en is het niet waarneembaar maar zo gauw als deze omgevingsgeluiden weg- of stilvallen is het zoemende 
brommende geluid direct weer te waarnemen. Vaak is het een monotome frequentie maar soms lijkt het te pulseren en 
van frequentie te veranderen alsof de dieselmotor van een graafmachine meer vermogern moet leveren en dan weer wat 
minder. Meestal houd het geluid drie tot vier weken continu aan om dan vervolgens twee tot drie dagen compleet 
afwezig te blijven.het is voor mij alleen binnenshuis of in de garage te horen. Buitenshuis is het voor mij niet 
waarneembaar.

Spijkenisse (3206), 30-10-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon        
sinds kort op lotgenoten laagfrequent-hoop hier verder mee te komen.
ook zal ik het nog een keer bespreekbaar te maken bij de KNO arts

Hoogezand (9602), 30-10-2017,  ,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
Het gaat om een 'zoem' die 7 tot 12 seconden aanhoudt. Het geluid lijkt uit de lucht te komen. Het geluid lijkt de laatste 
maanden ook harder te worden.

Ankeveen (1244), 31-10-2017,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
vooral snachts wakker worden door een bromtoon, een geluid dat lijkt op een vliegtuig propeller. Het geluid begint zacht 
en word daarna harder en herhaald zich weer.
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Montfoort (3417), 31-10-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen
Het lastigst vind ik dat dit indringende, onaangename bromgeluid niet tegengehouden kan worden door bijvoorbeeld 
oordopjes in te doen. De trilling komt via het hele lichaam binnen, ook het dekbed over mijn oren trekken helpt niet. De 
trilling komt overal doorheen,  er valt niet aan te ontsnappen.
Ik probeer er zo weinig mogelijk aandacht aan te geven of er over te praten.

DRONTEN (8253), 31-10-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Het is sinds half sept van 2017 dat ik het ervaar. De eerste paar weken viel het nog mee maar sinds een week of 3 is de  
overlast alleen maar toegenomen. Ik hoor het dag en nacht in huis maar ook in de schuur. Alle elektriciteit af gezet maar 
bromtoon blijft. Vermoeden is dat het door " bronbemaling" ?  is vanuit de wijk die hemelsbreed 300 m verderop 
ontwikkeld wordt. Probeer te horen of meer mensen er last van hebben, en anders zit het tussen mjn oren dus  Ik word er 
gek van

Zutphen (7207), 31-10-2017,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      
Mijn eigen ervaring is niet ondraaglijk. Dat van mijn echtgenote wel degelijk. Dit heeft tot verkoop van vorig huis geleid, 
maar verbetering in nieuwe woning is bepaald NIET opgetreden.

Hapert (5527), 31-10-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Mijn vrouw hoort het ook alsmede een dorpsgenoot die het ook in zijn eigen huis hoort 400 meter verderop. 

Ook in Eersel en in Riethoven hoor ik de brom. Momenteel continue ook overdag. Soms harder en soms zachter.

Amstelveen (1181), 31-10-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Huisarts reageerde door te zeggen dat andere mensen last hebben van hoge pieptonen...

Hoorn (1628), 31-10-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;          

September 2017 - 56 meldingen
Zoutkamp (9974), 01-09-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  's Nachts;    Gonzend geluid    Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Ik hoor een lage toon, niet continue, maar meer met een pulserende beweging (resonantie?). Dit hoor ik nu een aantal 
jaar, alleen in mijn linker oor, maar daar wel vrij aanwezig als ik op bed lig. Soms is het weken weg, dan ineens weer 
volop aanwezig.

Siddeburen (9628), 02-09-2017,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Leiderdorp (2352), 03-09-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Leiderdorp vrouw 49 vanaf  september 2016 24/7  tot heden krankzinnig aan het worden ....monotoon geluid alsof er 
continu vrachtwagen stationair draait waaruit een fluittoon ook ervaren wordt  Dus alsof er tegelijkertijd een fluitketel 
laagkokend doorfluit op het gas. Verdenkingen..onder station Liander  of de riolering in de wijk ,   waterpijl,  gemaal etc.. 
verzin het maar. Wederom nogmaals de gemeente aangeschreven. Oververmoeid...slecht slapen..hoofdpijnen andere 
stressklachten . Geen rustplek in eigen huis.

Winsum (9951), 03-09-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Het probleem  is , wisselend, vanaf 2006 aanwezig. Het is sinds 2006 sterker geworden. Overleg  met de GGD heeft niets 
opgeleverd. Men erkent het " verschijnsel" maar weet niet wat men kan doen. Er is geen onderzoek gedaan . Het 
ontbreekt aan ambitie om dat te doen. We hebben na 2007 nooit meer iets gehoord van de GGD.

oosterhout (4901), 04-09-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid    Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik maak het weer mee en ben nog wel verhuisd vanwege overlast.Nu woon ik in n flatje en bromt en trilt het als n gek 
hier, niet normaal. Moe en slaap tekort oren beginnen te piepen druk op mn borst. Wordt er echt schijtziek van en snap 
niet dat er geen maatregelen worden genomen door woningbouw niks door gemeente niks...wat een f.... k....land wonen 
we.
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Ursem (1645), 04-09-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Klarenbeek (7381), 04-09-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    

Amersfoort (3816), 05-09-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      Trillingen
Misschien heb ik deze vragenlijst al eens ingevuld. Ik heb in het buitengebied van Nijkerk gewoond in een caravan.  Nu 
andere omgeving (Amersfoort), ander huis (flat). Dáár had ik ook meer last overdag en kon ik het geluid ook buiten 
waarnemen.  Ik had daar al jd muziek aan staan om het te maskeren. Hier in Amersfoort zijn meer (buiten-) geluiden om 
me heen en is dat irritante pulserende, ritmische gebrom in elk geval overdag niet aanwezig/hoor-en voelbaar. Zware 
geluiden komen pittig bij me 'binnen' (motoren, vuilniswagen etc) maar die geluiden gaan weer weg. De nachtelijke 
pulserende 'brom-trillingen' beginnen meestal  in de loop van de avond.

Oud-Beijerland (3261), 06-09-2017,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Valkenburg (6301), 07-09-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

Amsterdam (1019), 07-09-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Sinds een aantal jaren op zoek naar oorzaak, omdat het ondraaglijk werd. Twee mogelijke bronnen gevonden en nader 
onderzocht. Mogelijke bron is ontdekt in nabije tunnel, waar ik zelf, in het bijzijn van ambtenaren heb vastgesteld dat de 
luchtafvoer van de tunnel als orgelpijp(en) werkt door stroming van lucht door openingen tussen tunneldelen. De andere 
mogelijke bron is een gasgestookte heet water en elektra generator, in tunnelgebouw. De genoemde ambtenaren 
erkenden de laagfrequente geluiden zelf bij de bronnen te horen, maar konden verder niets doen en daarvoor binnen de 
gemeente-organisatie ook geen mogelijkheden vinden.

Rhenen (3911), 08-09-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen
Sinds een jaar woon ik op de 3de etage in een nieuwbouwcomplex (woningen boven twee lagen: parkeergarage en 

 daarop een superarkt)`s Nachts  is het vooral irritante, brommende en trillende geluid te horen in het hele huis. Vooral 
last om te slapen met trillingen van de (zware) ventilatiemotoren aan de plafonds  van parkeergarage en supermarkt. 
Deze garageventilatiemotoren (8) staan continu in de garages aan voor de luchtdoorstroom. (toch nog uitlaatgassen uit 
liftschacht) Soms slaap ik pas 4 uur smorgens van oververmoeidheid in. Tegenover de straat staat ook een ventilator 24 
uur aan van de parkeergarage daar.
Bovendien zijn er overdags vele schokjes en trillingen in huis welke door machines en rijden van karren in de supermarkt 
worden veroorzaakt en erg storend zijn. 

Vijfhuizen (2141), 08-09-2017,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    

Bolsward (8701), 08-09-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Doesburg (6983), 09-09-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik woon op een paar honderd meter van een omvorm hoogspanningsstation van Liander. Continue brom van 50 hz die al 
eens gemeten is op 56 db.  Bij warm weer schakelt het station op omdat er meer stroom gevraagd is. De afgelopen jaren 
is het geluid van 40 db naar nu 56 db continue 24 uur per dag toegenomen. Gemeente, provincie en Liander zijn op de 
hoogte maar zeggen niets te kunnen doen omdat de enige oplossing is (volgens hun) station uitschakelen waardoor een 
wijk zonder stroom komt te zitten. Dit kost me mijn nachtrust, geeft een suis in mijn oren, hofdpijn, irritatie en maakt dat 
ik wil verhuizen als dat lukt. Ontvlucht zo vaak als kan mijn huis om elders een nacht te kunnen bijslapen. Dit is vrij dicht 
bij een spoor en een aangename stilte voor mij zelfs.

Bussum (1403), 09-09-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        
Eerst mijn moeder, ook in Bussum, en dat kwam door een CV van buren. (buurhuis niet vast aan ons huis) Mijn moeder 
was de enige die er last van had. 
Ik heb het jaren later ook in ons oude huis ervaren (al 3 x nieuwe bewoners en nieuwe CV's in het huis naast ons) maar 
ben in 2014 verhuisd en nu heb ik het in mijn nieuwe huis, een rijtjeshuis,  ook. Het is een licht pulserend bromgeluid.
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Nieuwegein (3437), 09-09-2017,  Man,  65-74.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Een aantal jaren geleden heb ik bij mij en bij de buren de stroom afgeschakeld. Dit loste niets op. Geklaagd bij Ziggo ivm 
met een versterkerkast voor de deur/slaapkamer. Die is nu zeer stil geworden. Maar de overlast blijft. Buren hebben mij 
al voor gek verklaard. Maar een zoon van de buren kwam over uit Canada. En... Die  hoorde continu een bromtoon. Men 
kwam mij dit speciaal vertellen.
De gemeente doet niets want er worden geen wettelijke normen overschreden.
Ik heb continu een druk op de oren. Ik ervaar dat de buis van eustachius van beiden ore verstopt verstopt zitten. 
Medicatie baatte niet. Nu lees ik dat deze druk wel eens zou kunnen komen van laag frequent geluid. 
Mijn remedie toe nu toe. Je niet op het geluid concentreren en dat werkt, maar niet altijd. Ik zet de gehele dag muziek 
aan. geluid dat je zelf bepaalt kun je makkelijker accepteren.
Als ik bij anderen kom bv in Leidsche  Rijn dan is het ervaren van stilte een verademing.

Heerenveen (8445), 09-09-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

Zevenaar (6901), 09-09-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Zevenaar. Vrouw, 64 jaar. Zware ronk/brom. Trillingen maken me ziek. 

Eindhoven (5632), 10-09-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Zeist (3706), 10-09-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  ;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Sinds enkele weken 's nachts last van lage zoem/bromtoon die me wakker houdt. Wij wonen vlak bij de A28, maar of dat 
de oorzaak is? Eerder geen last daarvan.

Den Bosch (5221), 10-09-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen

Vlaardingen (3136), 10-09-2017,  Vrouw,  85 of ouder.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
De overlast is ontstaan na isolatie van de woning en nieuwe beglazingen. Het geluid van de straat vlak langs de woning is 
veel minder ,het voortdurend brommen heb ik voor de verbouwing niet gehoord. ik gebruik hoor apparaten, maar ook als 

 ik deze niet in mijn oren heb, is het geluid er steeds
Ik heb begrepen, dat het isoleren  en het extra beglazen van de huizen de oorzaak zou kunnen zijn.!! nou dan moeten we 
het
er maar mee doen!
Ik vind het geen reden om hier weer extra kosten (landelijk) te maken!
Een hutje op de hei is ook niet alles!
Sterkte met het probleem!

Zaandam (1506), 11-09-2017,  Man,  75-84.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    Trillingen
Muziekinstallatie, boxen met te zware bastonen. Dat geeft een zware bromtoon Praten met de eigenaar helpt niet. Ook in 
de nacht blijft die hinder.aanwezig. 

Terneuzen (4535), 11-09-2017,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Veel,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Aan buren heb ik gevraagd of zij dit ook horen en of zij dit als hinder ervaren. Inderdaad werd door sommigen beves gd, 
vooral s'nachts, maar hadden er geen last van.
Ook heb ik rondgevraagd wat de oorzaak zou kunnen zijn zodat ik eventueel een  melding zou kunnen maken.
Ik ben niet veel wijzer geworden.

Amstelveen (1188), 12-09-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
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Oegsgeest (2341), 12-09-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Zeer indringende bromtoon die mij uit mijn slaap houdt al vele jaren, ben inmiddels gewend om een paar uur per nacht te 
slapen, maar ben niet veel meer waard voor de rest.
Bromtoon zit in het gebouw, maar komt misschien van buitenaf, een machineruimte, transformatorhuisje, en een 
afzuiging van de parkeergarage van een complex aan de overkant zijn mogelijke boosdoeners.
Ben al sinds jaar en dag naar de oorzaak op zoek, maar mensen in de omgeving en instanties werken niet mee en 
zodoende wordt ik van het kastje naar de muur gestuurd.
Vreemd genoeg ben ik de enige in de flat die er last van schijnt te hebben, maar als ik niet in de flat ben heb ik er ook 
geen last van dus is het niets medisch.

Zuid Scharwoude (1722), 13-09-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Opvallend is dat de brom direct zeer waarneembaar is zodra ik het huis binnenkom. Het zit niet in het huis zelf maar komt 
van buiten. Als ik naar buiten ga is het weg (ook 's nachts).  Anderen horen het niet. De brom is er voornamelijk overdag, 
de ene keer harder dan de andere keer, mogelijk vanwege de windrichting.
Ik kan het redelijk goed negeren maar soms neemt de  irritatie en prikkelbaarheid flink toe als ik mij niet goed kan 
concentreren. Dit zijn de momenten dat ik behoefte heb om verdere stappen te ondernemen en middels een meting te 
bewijzen dat deze overlast wel degelijk in toenemende mate aanwezig is, al kan ik niet aangeven waar het vandaan komt.

Nijmegen (6512), 13-09-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Er word hier beweert dat er metingen worden gedaan en dat ik de enige persoon  die er last van heeft. (zeggen prorail en 
gemeente)  Maar dit verhaal klopt niet. 

Wateringen (2291), 14-09-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;          

Santpoort (2071), 14-09-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    
Een aantal weken geleden was de stroom tot 2x toe afgesloten in de wijk als gevolg van onderhoud gedurende ca 15 min. 
Het geluid bleef aanwezig.

Amersfoort (3817), 14-09-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Er wordt in de wijken om ons heen gebuwd, de verkeersweg is sinds enkele jaren verdiept aangelegd, er staan 
bedrijfswagens in de straat te laden en lossen met draaiende motoren, en er is een bakkerij-ijsmakerij op het eind van de 
straat met installatie (mogelijk ook airco). 
Overdag is er meestal voldoende omgevingsgeluid. sNachts (niet alle nachten!) is het enorm storend, lig wakker, klinkt 
alsof er een wasmachine draait aan de andere kant van de muur, maar het geluid is niet echt te lokaliseren. 
In het weekend en op feestdagen is het veelal ongekend rustig. Sommige zondagnachten (deze zomer) was het evengoed 
toch aanwezig.

Best (5684), 15-09-2017,  Man,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      
Er is een constante zoem/dreun/resonantie waar te nemen, welke af en toe sterk afneemt.

Berg en Dal (6572), 15-09-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
Sinds begin augustus dit jaar hoor ik een lage bromtoon, alsof er een motor sta onair staat te draaien. Het geluid is 
continu.Ik word  er bijna gek van. Soms loop ik het hele huis door, van kelder tot zolder en tik op verwarmingsbuizen, 
muren en plafonds, omdat het lijkt alsof het hele huis trilt en bromt. Het helpt niet. Ik val `s avonds wel in slaap, maar 
word rond 4.00u weer wakker van het gebrom en kan dan niet meer slapen.  Soms heb ik hoofdpijn, waar ik voorheen 
nooit last van heb gehad  Ik heb enkele mensen gevraagd te luisteren. Zij horen het ook , maar hebben er geen last van 
want zij wonen hier niet. Ik ga verder op zoek. Nog weer een keer de gemeente bellen, die er wel een melding van hee  
gemaakt, maar zegt er pas wat tegen te kunnen doen als ik weet waar het vandaan komt. Dat heb ik tot nu toe niet voor 
elkaar gekregen.
Misschien is het mogelijk dat er iets gemeten kan worden( als bewijs dat ik niet gek ben)  en mogelijk de bron te traceren 
en er iets aan te doen?
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Eindhoven (5644), 17-09-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Sinds 2012 last van laag frequentie golven die afkomstig zijn van mijn buurman en sportschool waar overdag en 's nachts 
een werkende machine aan staat. Klinkt als een roterende pillenstamperen / of kuipmenger.
Dit gaat gepaard met schokken en trillingen die mijn woning binnenkomen en zelfs voel-en hoorbaar zijn door mijn 
slaapkussen heen. Ook last van zeer hoge/ultrasone frequenties en electromagnetische velden die mijn woning binnen 
komen met alle gevolgen voor mijn functioneren van dien. (duizeligheid, concentratieverlies)

Wehl (7031), 18-09-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Ik heb de gemeente Doetinchem gebeld maar die begrijpen niet waar het over gaat. Ik ben in contact geweest met het 
programa De Monitor. Ook zou ik nog gebeld worden door een organisatie ivm geluidsoverlast.
Ik hoor een bromtoon in mijn huis en ook buiten in wijde omgeving maar elders niet. Ook een buurvrouw hoorde het 
soms. Het is volgens mij niet in huis want als ik alle stroom afsluit blijft het. 
Ik heb tinitus maar een hoge toon. Dit is een lage toon, voelt ook bijna als trillen. Het is niet altijd gelijk maar wel heel 
vaak aanwezig. Ik slaap er slecht door en overweeg mijn huis te verkopen. 
Het is vanaf begin dit jaar. Ik dacht eerst dat het van een aquariumpomp kwam maar dat aquarium is al weg.
Bovendien hoor ik het buiten in de omgeving ook. Maar elders niet. 
Ik hoop dat u mij op mijn zoektocht naar de oorzaak kunt helpen.

Den Haag (2571), 18-09-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Almere (1324), 19-09-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
Mijn woning ligt vast aan een  trafo huis van de gemeente.
Het een een combina e  warmte verdeel en Electronic trafo huis. Ik heb mijn hoofd schakelaar uit. Een hoor dit lage 
snerpende geluid continu. Alle zoektochten hebben tot niets geleid. Als ik de woning uit ben en ik begeef me elders hoor ik 
dit niet.

Rotterdam (3071), 19-09-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

Eindhoven (5643), 21-09-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Oosterbeek (6861), 22-09-2017,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  

Voorschoten (2252), 23-09-2017,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;      Zoemend geluid    
Electriciteitskast werd in 2017 geplaatst, pal voor mijn huis.
Gemeld bij gemeente, geluid niet meetbaar.

ijmuiden (1971), 24-09-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  
zowel mijn partner als ikzelf ondervinden last van hetzelfde geluid. Voel me hierdoor gesterkt in mijn bevindingen en weet 
dat het niet psychisch is.

Andelat (6673), 25-09-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  

Zaandam (1504), 25-09-2017,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik weet niet wat ik moet of kan doen. Ik wil verhuizen, maar ben bang dat elders ook het brom geluid is. Mijn buurman 
hoort het niet. Voor mij is dit onbegrijpelijk want het is keihard in mijn beleving.

Brandwijk (2974), 26-09-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;      Zoemend geluid    

Doorn (3941), 26-09-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  ;    Gonzend geluid      
Heb door een bekende in de nacht een geluimeting laten uitvoeren in de verschillende frequentiebanden.
Het toale LAeq gemeten over 15 seconden kwam niet uit boven de 25 dBA. Vrij laag dus. Het tonale geluid is echter 
doordringend. Heb sinds enkele maanden last van het geluid. Met name in de avond en in de nacht. 
De mogelijke veroorzake en de gemeente Utrechtse Heuvelrug reageren niet op mijn brief.
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Rijsbergen (4891), 26-09-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen

Enschede (7523), 26-09-2017,  Man,  18-24.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Hilversum (1215), 28-09-2017,  Man,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Waarschijnlijk is het de nieuwe CV installa e. (Blokverwarming) Er is een nieuwe pomp geïnstalleerd maar helaas zonder 
resultaat

Rotterdam (3053), 28-09-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen

Spijkenisse (3207), 29-09-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

Den Haag (2591), 29-09-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  

Zwolle (8014), 29-09-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Amersfoort (3817), 29-09-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Heiloo (1851), 30-09-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Ongeveer twee jaar geleden opeens heel veel last van het geluid. Als ik thuis kom hoor ik meteen of 'het' er is of niet
Langere tijd alleen geregistreerd dat het geluid er was maar er verder geen aandacht aan gegeven en niet meer over 
gesproken. De afgelopen dagen is het echter weer extreem. Met name 's avonds.

August 2017 - 38 meldingen
Haaksbergen (7482), 01-08-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Na een recente verhuizing hoor ik een bromtoon. Het viel me eerst vooral 's nachts in bed om, maar nu hoor ik het ook 
overdag. Ik ben nog in de beginfase van het uitzoeken wat er aan de hand is en wat er aan te doen is, maar dat het laag 
frequent geluid is, daar heb ik geen twijfel meer over. Mijn man hoort het gelukkig niet.

Bolsward (8701), 01-08-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Laag gebrom komt van fabriek op 80 meter van mijn woning. Het gaat nu dag en nacht door ook in het weekend. Je trilt 
gewoon mee tegen de gevel. We meten in de nacht uren.
Tussen de 42 DB / 45 db overdag 48/52 db
Moet actie  ondernemen zo kan het niet meer. Kan niet ontspannen in de tuin zitten.
En op de slaapkamer hoor je het ook de hele nacht. Al vaak bij gemeente gemeld zijn nooit bij ons geweest.
Vorig jaar met een technisch manager van de fabriek gesproken is hier ook geweest en het ook gehoord. Verder is er niks 
gedaan.

Wil graag de juiste stappen nu onder nemen. 
Graag contact. Mijn mobile is 06-10984915

Amsterdam (1073), 02-08-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  
Zoemend geluid    Trillingen

Culemborg (4101), 02-08-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  

Uden (5401), 04-08-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Huis gekocht in november 2016. Voorafgaand hebben wij in deze woning mogen proefluisteren (of er geen storende 
geluiden te horen zouden zijn, daar ik daar gevoelig voor ben). Niks aan de hand.
Vanaf februari 2017 24/7 een zoem/bromtoon te horen waarvan wij niet kunnen achterhalen waar deze vandaan komt. 
In huis hebben we alles al kunnen uitsluiten. Het laagfrequent geluid lijkt van buitenaf te komen.

20 August 2021 Pagina 25 of 60



Etten-Leur (4871), 06-08-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Sinds 1 jaar hebben de buren een Jacuzzi. Ze (buren, hun volwassen kinderen, aanhang en vrienden)  maken er zga 
dagelijks gebruik van, weekend soms een halve dag.  De pompen van de Jacuzzi draaien op volle toeren. Daarbij 
verschoont het bad zich iedere 12 uur een aantal minuten. Het probleem is het hoge geluid van de pompen, een geluid 
wat doet denken aan het  geluid van een stofzuiger die vol zit en continu  aanstaat met daarbij een electriciteitskast van 
de gemeente met een zoemend geluid.  Muziek aan en oordoppen helpt deels.

Waalre (5581), 06-08-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
2015 is de brom begonnen, toen nog pulserend en vaak maanden achter elkaar niet (van april tot juli ongeveer). De 
afgelopen maanden, vooral 's nachts tot in de ochtend, is het veel vaker te horen en weinig pulserend meer maar 
constant. De periodes dat er geen brom hoorbaar is worden naar mijn idee korter. Ook is er verschil in "volume". 
Momenteel is er elke week wel een nacht waarin de brom hoogst irritant is. Ik vond het niet fijn om na mijn twee weken 
vakantie aan de Spaanse kust  waar ik totaal geen brom gehoord heb weer terug te moeten naar huis.

Egmond-Binnen (1935), 07-08-2017,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Sinds dit jaar neem ik 's nachts vaak een bromtoon waar in onze recreatiewoning (welke in een buitengebied staat). De 
diepe bromtoon kan gehoord en gevoeld worden, en wisselt om de 10 sec +- naar een iets hogere toonhoogte, in zekere 
zin is er dus sprake van een pulserend geluid. Soms neem ik de toon overdag waar, maar dit is een zeldzaamheid.
Ik vermoed dat de koeling van een naburig restaurant de schuldige is, echter is de toonbuitenshuis niet/nauwelijks 
hoorbaar en derhalve niet te traceren op het "blote" oor.

Akkrum (8491), 08-08-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen
De brom is in mijn omgeving ongeveer 8 maanden weggeweest, maar sinds twee maanden weer terug.
Meting is te duur zegt men!

Hekelingen (3209), 09-08-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Sedert tweede helft 2016 neem ik dag en nacht een pulserende, diepe bromtoon waar.  Inpandig en ook buiten in een 
straal van ca. 200 m. Daarbuiten hoor ik het niet. Lokaliseren lukte helaas niet. Omdat de intensiteit van het geluid in die 
periode wisselend was, heb ik maar geprobeerd er aan te wennen. Maar zo hard als het de laatste maanden klinkt, is het 
niet te doen. Naaste buren horen het voor zover ik weet niet. Binnen een straal van 65 meter vinden 
nieuwbouwwerkzaamheden plaats. Ook is er vorig jaar door het waterschap een bemalingspomp geplaatst of vervangen 
op ca. 150 m. Op 09-08-2017 heb ik telefonisch contact gezocht met  DCMR. Mijn klacht zal worden onderzocht op 
haalbaarheid van een meting. Dat hoop ik binnenkort te horen.

Winsum (9951), 09-08-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Er is iemand van de GGD in onze woning geweest. Het was ons snel duidelijk dat men de klacht in Nederland kende , maar 
geen oplossing wist. Er ontstond bij ons niet een gevoel van begrip of ambi e om het te onderzoeken.  Dus een ondezoek 
bij KNO. Heeft geen oorzaak gevonden.
De GGD deed een voorstel om een cursus te volgen om te doen of het geluid niet belastend was. Wij hebben de contacten 
verbroken.. Het geluid is 50 % van het jaar aanwezig en verschillend in sterkte. Wij hebben zelf onderzoek  gedaan. In de 
woning is geen oorzaak. In Winsum hebben we het geluid op verschillende plaatsen gehoord.

Rhenen (3911), 10-08-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
Het is alleen thuis en op bepaalde plekken sterker. In de tuin ook.

Sluis (4524), 13-08-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

ede (6718), 14-08-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik woon in Ede en ervaar dat er bij mooi weer veel meer overlast is. Zelf ben ik van mening dat het laag frequent geluid 
hier veroorzaakt wordt door de bio massa centrale op het industrieterrein, ze draaien minder gevuld en dat geeft de 
overlast

Hhengelo (7553), 15-08-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Wij zijn verhuisd omtrent een brom in het appartement. Sinds 14 augustus is deze  weer aanwezig: buitenshuis erger dan 
in de woning. Mijn man verneemt dit niet. Ben verontrust daar ik weer lichte druk oo mijn oren krijg.
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Amsterdam (1015), 16-08-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen
Woon in centrum Amsterdam. Heb al jaren last maar de laatste weken wordt het steeds erger. Contact met gemeente 
hierover. Ik heb vermoeden  na zelf op onderzoek te zijn gegaan dat het door een hoogspanningshuisje en daaronder 
gelegen hoogspanningskabels wordt veroorzaakt . Zwembad werkt overigens goed mee. Heeft trillingsdempers geplaatst 
om een apparaat waarvan zij het vermoeden hadden de veroorzaker te zijn. Helaas heeft dit  niet geholpen. 
Door zoemtoon druk in met name linkeroor. Trillingen in mijn huis wordt er 's nachts wakker  van. Het is niet iedere nacht. 
Vannacht tusse n 1 en 4 uur was het het ergst. Zeker drie tot vier keer in de week heb ik een gebroken nacht. Overweeg 
om een geluidsondrrzoek te laten verrichten. Maar hoe pak ik dit aan...

Lageland (9623), 17-08-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Hoor al enkele jaren een constante lage bromtoon. Het ging de laatste maanden goed, maar het is weer in alle hevigheid 
terug. Vlakbij zit een NAM-lokatie. Ik denk dat het daar vandaan komt.

groningen (9716), 19-08-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Losser (7581), 19-08-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Ben overgevoelig voor geluiden veroorzaakt door de groenbouw onder mijn slaapkamer. Ik vermoed dat mijn afweer 
mechanisme zich hierdoor op de infrageluiden zijn gaan richten, waardoor ik alleen nog maar die trillingen ervaar.

Assen (9401), 20-08-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Wij woonden hier in Asse OudZuid met veel plezier totdat een jaar of vijf geleden een chronische irritante bromtoon ons 
leven ongevraagd binnenwandelde en nooit meer is weggegaan. Oordoppen maken de trillingen alleen maar erger. Deze 
dringen hoe dan ook dwars door de vloer, door het bed en het kussen onze oren en hoofden in. Dag en nacht aanwezig. 
Tegenwoordig daardoor altijd radio of televisie aan en ' s nachts  de ventilatie van de badkamer als ' tegengeluid' . Vaak 
afgelopen jaren ook melatonine om in slaap te kunnen komen. Niet normaal. Maar wij horen het ook op vakantie in 
Denemarken, Frankrijk, Zeeland... Wij dachten dat het van de NAM kwam. De gemeente kon niets vinden en deden keer 
op keer metingen totdat ik zei ' laat nu maar'  want daar kwam niets zinnigs uit alleen maar irritatie van steeds mislukte 
metingen en nieuwe afspraken. Wij dachten dus eerst dat het echt aan Assen lag maar inmiddels weten we dat het 
sowieso op meerdere plekken in Europa aanwezig is.

Groningen (9722), 21-08-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Sinds ca. 7 augustus 2017 heb ik in huis continu last van een lage bromtoon. Sinds die datum wordt er ook in de buurt (1.5 
km verderop), aan de Helperzoom in Groningen, een tunnel gegraven, wellicht zet men compressoren in om het water te 
verwijderen.

Horst (5961), 21-08-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  

Gauw (8627), 21-08-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  
Het golvend bromgeluid is na ruim een half jaar ca. januari 2017 ineens gestopt. Hoera. Eindelijk goed inslapen en 
doorslapen zonder hinderlijke waxproppen in de oren waar het geluid ook doorheen gaat.Nu sinds een week of 3 is het 
weer begonnen. Ik heb rondgefietst 's nachts om het geluid te achterhalen en niet gevonden. Dacht aan 
pompwerkzaamheden gemeente SWF. Deze had nog nooit van LFg gehoord en kon er niets aan doen.  Ik hoor de geluiden 
in mijn woning vanaf ca. 21.30 uur en het indringende geluid neemt langzaam toe tot diep in de nacht (2 tot 3 uur 's 
nachts). In de ochtend is het geluid weg. Op kantoor 8 km verderop begint het geluid tegen ca. 16.30 uur en dat gaat ook 
door.  Een buurman die bij de Gasunie werkt gaf aan dat het waarschijnlijk ligt aan de gaspersleidingen. Ook is het 
mogelijk dat de oorzaak gelegen is het opnieuw winnen van gas in de omgeving en het aanleggen van transportleidingen 
daartoe. De KNO arts heeft mij zelfs door de MRI scan gedaan, maar niets gevonden

Goirle (5051), 22-08-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Eindhoven (5616), 22-08-2017,  ,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    
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Kampen (8262), 22-08-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Sinds eind 2011/begin 2012 ervaren wij een pulserende bromtoon. Aanvankelijk dachten we nog: welke dwaas laat dag 
en nacht die vrachtwagen motor aan staan? Maar helaas: geen vrachtwagen te bekennen. Oh, dan moet het die 
aggregaat zijn bij de bouwplaats zijn. 'Mag die 's nachts uit, meneer?''Nou liever niet, want de koelkast in onze 
schaftwagen draait daar op, maar over een week gaat-ie vanwege de Pasen sowieso uit.' Hoera, maar nee hoor, de 
bromtoon bleef... Onderzoek in de buurt, op de fiets naar 't industrieterrein en naar het buitengebied met als resultaat: 
noppes. Met de auto op pad, 10 à 15 km. rondsjeezen en met lege handen + volle oren retour. Gemeente ingeschakeld, 
alle medewerking, veel begrip en geen oplossing. GGD ingeschakeld, 2 keurige dames op bezoek en ook weer veel begrip. 
Twee weken later het verslag van hen ontvangen, nóg meer begrip en, jazeker, en 1 enkele meting kan prima, maar dan 
moet u eerst € 750,- overmaken. Daardoor kwam er nog een bromtoon bij: die van ons...

Egmond Binnen (1935), 24-08-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
Zelf afspraak gemaakt bij KNO arts , resultaat moet dus nog komen.
GGD telefonisch contact opgenomen , raad therapie aan bij audiologisch centrum.
Audiologisch centrum gemaild , raad aan eerst af te wachten op diagnose van KNO arts. Vervelend dat er ook zo lang 
gewacht moet worden eer je aan de beurt bent bij de KNO arts.  Kortom je wordt een beetje "van het kastje naar de 
muur" gestuurd , en kan nu niets anders dan afwachten...

Haren (9753), 24-08-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Sinds oktober 2016 hoor ik een brom in mijn huis (zowel beneden als boven). Afgelopen april/mei is de bromtoon 
grotendeels gestopt, op 2x een aantal dagen na. Ik vrees dat komend najaar de brom weer gaat beginnen en denk dus 
dat het met verwarming o.i.d. te maken hee .  De buren hebben vloerverwarming snds najaar 2016, misschien ligt het 
hier aan?Sinds april 2013 heb ik een lichte vorm van nnitus, maar daar heb ik overdag of elders weinig last van.  Al met al 
vrij frustrerend, ik merk dat ik elke keer als ik thuiskom met lichte vrees luister of de brom er wel of niet is. De verhalen 
over LFG, dat de bron kilometers ver kan zijn, geeft me niet echt het vertrouwen dat het goed gaat komen.

Best (5684), 25-08-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        

Amsterdam (1069), 26-08-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
De KNO arts heeft aangegeven dat ik tinitus heb. Volgens hem kan de bromtoon nergens anders vandaan komen. Omdat 
ik de bromtoon echter alleen bij mij thuis hoor (in een hotel, tijdens vakantie of zakenreis hoor ik hem nooit) kan ik mij 
niet vinden in de diagnose van de KNO arts. Ik probeer de bromtoon te negeren bij het slapen gaan. Meestal lukt dat, 
echter er zijn ook slapeloze nachten.

Ermelo (3852), 26-08-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  

Waalwijk (5142), 26-08-2017,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Zo nu en dan last van dat 'draaiende vrachtwagen' geluid. Heb altijd al ontzettend gevoelig gehoor gehad. Nu sinds een 
week ook aardig oorsuizingen erbij. Ben wat gaan zoeken op internet en kwam hier op deze site uit. Dit verklaard voor mij 
heel veel. Ik denk dat de bromtoon nu word veroorzaakt door wegwerkzaamheden aan de A59 hier niet heel ver vandaan 
maar toch nog wel een aantal kilometers verderop hemelsbreed gezien. Hopelijk is het ergste na het weekend weer 
voorbij want dan zijn de wegwerkzaamheden ook weer klaar.

Staphorst (7951), 27-08-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen

Den Haag (2492), 28-08-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

almelo (7609), 28-08-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

Heerlen (6413), 28-08-2017,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  's Nachts;      Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

Nootdorp (2631), 30-08-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: ,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      

Wezep (8091), 30-08-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
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July 2017 - 49 meldingen
Alphen aan den Rijn (2407), 02-07-2017,  Man,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
De mega waterpomp installatie (voor een grote vijver) van de buren veroorzaakt sinds 5 jaren continu bromtonen, die 
duidelijk te horen zijn in de slaapkamer (verstoring van de nachtrust), in de woonkamer, keuken en in de achtertuin. Deze 
buurman bestuurt deze installatie met een computer. Na mijn klachten over deze ziekmakende bromtonen, reduceert 
deze buurman de geluiden om na een poosje deze weer op te voeren. Het woongenot van mijn echtgenote en van mij lijdt 
er erns g onder. Na het bericht op 1 juli 2017 over de ASO-wet hee  hij het volume iets terug gedraaid. Ik heb al jd 
tevergeefs gehoopt op een bromtoonloze periode. Ik heb mijn rechtsbijstandbureau ingeschakeld. De betreffende jurist 
beweert dat dit niet onder onrechtmatig handelen valt. De gemeente, de milieudienst, de GGD  en RIVM zal ik informeren 
over deze kwestie.

Eindhoven (5627), 04-07-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Alkmaar (1823), 04-07-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Overdag een regelmatige bromtoon .s`Avonds wordt het wisselend van toon alsof er centrifuges  staan te draaien en 
soms voel ik  dan ook trillingen. Ik heb geen buren die hun wasmachine  `snacht laten draaien... In het begin van de nacht 
harde dreungeluiden en ik voel mijn bed trillen.Laat vaak de radio of tv bij mijn bed aanstaan om in slaap te kunnen 
vallen,maar wordt dan toch wakker van het trillen. Het geluid komt ook niet via mijn oren binnen.Anderen in mijn 
omgeving horen/voelen het niet.Alleen mijn zoon wel. Je praat er niet over,want men vindt dat gezeur.
Mensen die bij mij kwamen luisteren namen het gedreun ook waar.
Het is de laatste 5 jaar erger geworden.Heb mijn slaappatroon moeten aanpassen omdat ik voor 3 uur  `s nachts niet kan 
slapen. Ik slaap dan in de ochtend langer door. Een nacht doorslapen is een zeldzaamheid. 5 à 6 keer wakker..
Ga regelmatig bij een kennis slapen om de schade  te beperken en slaap daar wel goed.

Papendrecht (3353), 05-07-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik heb sinds 2 weken last en de laatste 3 dagen continu.
Ik denk dat de frequentie 40hz-70hz is omdat het resoneert in mijn huis .
Alles al geprobeerd, hoofdschakelaar uitgeschakeld, rondgelopen in de wijk maar het geluid is overal. Het is alleen mijn 
rechter oor, het voelt drukkend en het trilt, als ik mij hand zachtjes over mijn oor leg dan is het geluid weg.

Barendrecht (2992), 06-07-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Sinds een jaar hoor ik een continue gebrom wat wissselt in 2 toontoonhoogtes. Het lijkt op een hoge bastoon. Mijn 
partner hoort het niet, mijn buurvrouw 3 huizenn verder wel...

Voorhout (2215), 07-07-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Ik heb contact gezocht met een woonbioloog en deze heeft op afstand een aantal metingen verricht golgens hem 
interfereren de nieuwe IoT mast met de reeds bestaande mobiele 900mhz masten.

Veendam (9642), 08-07-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon        

den helder (1784), 10-07-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
wij hebben veel klachten ingrediend aan woningstichting, politie and gemeente den helder maar tevergeefs.   Het geluid is 
te horen in alle kamers (woning).  het is nu een jaar en 2 maanden zitten wij onder lage frequenie (eten, slapen, douchen,  
wonen alles onder lage freq.) Politie heeft dit geluid geconstateerd maar niets gedaan.  woningstichting weigerde ons te 
helpen.  gemeente den helder heeft twee keer onderzoek gedaan en lage freq. waren gevonden: 50, 60 en 80 hertz.  wij 
mogen de rapporten niet zien en tot nu toe (10.7.2017) heeft de gemeente niets gedaan. Wij hebben onze eigen 
onderzoek gedaan door een erkende bedrijf en 60 en 80 hertz waren gevonden.  Kunt u ons helpen?
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Rijswijk (2287), 12-07-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
In mijn huis in Rijswijk (ZH) heb ik al een aantal jaren 'last', maar de laatste maanden is het heel veel. Er is iets verandert. 
in de grond(denk ik) veel sterker, heftiger en indringender. hierdoor kan ik helemaal niet goed slapen. Via mn oren en via 
mijn borst hart en longen krijg ik veel last.

Een aantal dagen geleden was ik een aantal dagen in het bungalowpark in Doldersum, daar was t helemaal erg.
Ik werd echt aangevallen door de tril op mijn maag, zonnevlecht.
Ongelofelijke pijn. daarbij ook slechte nachtrust.

De tril is echt anders op andere plekken en oordoppen verslechten allen maar het probleem want dat versterkt de 
klachten.

Zuidland (3214), 13-07-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen
In 2012 hebben mijn man en ik een particulier huurwoning betrokken.
Grenzend aan een bedrijventerrein, waar door de crisis geen activiteit was.
Echter na de crisis nam activiteit toe en bleek er dagelijks van vroeg tot laat een  vorkheftruc binnen 5 meter van onze 
woning hout te verplaatsen.
Voor een op het terrein aanwezige houthandel. Ook de vrachtwagens voor aan en afvoer werden daar geladen. Klachten 
bij Gemeente en DCMR ingediend. Zi ngen, commissies en rechtbank afgelopen. DCMR hee  me ng gedaan. Echter niet 
op LFG.
Mijn man had in 2007 al een CVA gehad en was hierdoor extra prikkelgevoelig.
Ik kon geen nachtdiensten meer werken en raakte hierdoor mijn zorgbaan kwijt.
Onze klacht werd door alle instanties ongegrond verklaard.
Onze rechtsbijstandsverzekeraar liet geen LFg me ng uitvoeren. In december 2016 overleed mijn man aan een acute 
hartstilstand.

's - Heer Arendskerke (4458), 14-07-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag;    Gonzend geluid  Zoemend geluid    
Iemand anders heeft naar de gemeente gebeld, en heb er verder niets over gehoord, blijkbaar blijven ze binnen het aantal 
Decibels, maar die hebben hier geen enkel nut en doen niet ter zake. Heb zelf naar maatschappelijk werk gebeld, maar die 
kunnen volgens hun zeggen Juridisch niets doen, zij verwijzen  mij om daarover te praten naar een Psycholoog, omdat zij 
geen jd hebben dat  melden ze mij. Voor 2017 was dit geluid er niet en woonde ik er al 2 jaar, pas na de verbouwing 
begin 2017 zijn de vibraties begonnen,

Den Haag (2518), 15-07-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    Trillingen

Reuver (5953), 15-07-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Apeldoorn (7323), 15-07-2017,  Man,  75-84.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Sinds ik dit  fluctuerend bromgeluid opmerk ben ikzelf af en toe op onderzoek uitgegaan maar kon niets vinden. Wel 
vermoed ik dat het te maken heeft met een kortgeleden aangelegd hoogspanningsstation en --masten op ca. 1.2 km 
afstand. Het geluid komt voor mijn gevoel uit die richting maar terplaatse merk ik niets op.
Het ligtniet aan - tinnitus of anderszins - zoals dan maar door instanties gezegd wordt en ook "leer er maar mee leven" is 
niet te doen. Vooral 's avonds en 's nachts gaat dit geluid tot gekmakend door. Een monotoom bromgeluid, soms iets 
hoger van geluid en dan weer wat lager en soms een interval van een miniseconde, maar constant.

nijmegen (6512), 15-07-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  ;  Bromtoon        

Oostknollendam (1534), 16-07-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen

Goirle (5051), 16-07-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Eindhoven (5644), 16-07-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Dagelijkse poli emelding en meldingen naar gemeente Eindhoven die niets opbrengen.  Het voelt als een terroris sche 

 aanval.
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Santpoort-Noord (2071), 17-07-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Het is ongeveer een week geleden begonnen. Heb al twee nachten een slaappil moetennemen om een nacht te kunnen 
doorslapen. Ik wacht op dit moment nog op reacties van de gemeente en GGD dus nog geen acties verder.

Laren NH (1251), 17-07-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  

Montfoort (3417), 17-07-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen
Begin februari 2016 begon het met geluid in de nacht wat leek op een wasmachine die maar bleef draaien. Begin mei 
vakantie in Friesland kreeg ik het geluid van een mug in mijn oor. Het geluid veranderde via meer muggen naar het geluid 
van een kapotte cv installatie. Weer thuis was er weer de bromtoon. Half mei naar Engeland, geen bromtoon ervaren 
daar. Thuis weer bromtoon met trillingen en het gevoel dat er iets door me heen waaide. In september pas ontdekten we 
dat dit door een oud koelkastje in de schuur bij de buren kwam. Koelkast uit, bromtoon bleef. Melding bij GGD , ODRU en 
huisarts. GGD noteert, ODRU meet niets, huisarts geeft slaappillen. In mei 2017 op een warme nacht door de wijk 
gelopen, overal hoor ik de bromtoon. In de tuin geluisterd op de grond, ook daar te horen. Sinds 21 juni 2017 is de 
bromtoon nog vaker, bijna continu. Hadden we eerst nog elke week wel een rustige nacht en overdag vaak geen brom, nu 
bijna constant overlast.

Leidschendam (2264), 17-07-2017,  Man,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Wij wonen sinds 1983 in dit huis en hebben tot dit jaar geen last gehad. We hebben geen nieuwe apparaten aangescha .
De enige veranderingen in onze omgeving die wij kennen zijn:
1. Plaatsing van zonnecollectoren op ons dak.
2. Recent (2017) plaatsing van windmolen op 2,5 km afstand.

Heerhugowaard (1704), 17-07-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor sinds begin juli 2017. Hoorbaar in huis, maar ook buiten. Buren gevraagd of zij 
er ook  last van hebben, vooral vrouwelijke buren kunnen dit geluid horen. 

Rotterdam (3089), 18-07-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen
Wij hebben last van containerschepen die niet op wal-stroom worden aangesloten. De handhaving op deze zgn. 
"nestgeluiden" en hotelfunctie  van het schip is niet mogelijk volgens de wet.  Als dit in DBA gemeten zou worden dan 
MOET men wel optreden omdat het gewoonweg abnormale overschrijdingen betreft. Nu meet men het LFG niet en 
moeten de bewoners het maar voor lief nemen. In Rotterdam hebben we hele mooie duurzame doelstellingen maar deze 
overlast is een directe aanslag op de bewoners. Er moer een normering komen zodat we voor de toekomst met de 
nieuwbouw van de schepen rekening kunnen houden met dit fenomeen. En ondertussen zorgen dat het onderwerp in de 
bestemmingsplannen wordt meegenomen

Berkel en Rodenrijs (2652), 18-07-2017,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;          Trillingen
Ik ben pas net verhuisd (7 weken geleden) en sinds dat moment hoor ik lage tonen in huis, met name 's nachts maar ook 
overdag. Ik ben net 1 week op vliegvakantie geweest en sinds ik terug ben hoor ik  ook trillingen in mijn oren, ook met 
name 's nachts maar ook overdag.  Mijn vriend hoort het niet. Ik ben zelf op zoek gegaan naar een eventuele bron maar 
die heb ik niet gevonden. De GGD geeft aan geen onderzoeken te doen naar waar het geluid vandaan komt. Van mijn 
huisarts heb ik een verwijzing gekregen naar KNO/audiologie maar daar is een wachtlijst van 5-6 maanden. Ik ben bang 
dat ik in de tussentijd mijn huis weer moet verkopen want ik word op deze manier gek van alle klachten.

Amsterdam (1064), 19-07-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        
Bijna elke avond, nacht, maar ook overdag een continue brom. Soms stopt het ineens en dat is een verademing. Ik slaap 
graag met het raam open, maar sluit het maar om de overlast een beetje te beperken.

Amsterdam (1054), 19-07-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Het beginjaar van de overlast weet ik niet zo precies. Ik heb er maar even een slag naar geslagen. Maar vooral de laatste 
tijd is de overlast sterk toegenomen. Ik dacht steeds dat de mechanische ventilatie de oorzaak was,  maar inmiddels is mij 
gewezen gezien de aard van de klachten, op een storing op het elektriciteitsnetwerk, mogelijk door storende elektrische 
apparatuur. Ik  ben nog zoekende. Inmiddels is het nu zo dat ik regelmatig mijn huis moet ontvluchten vanwege dit 
brom/zoem-geluid.
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Egmond Binnen (1935), 20-07-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
Bezoek KNO arts moet nog gebeuren , afspraak is gepland.
Overlast via linkeroor , met oordopje niet geheel af te schermen , doch behoorlijk te dempen. Waarom ben ik ineens 
gevoelig geworden voor lfg ?We zoeken allemaal naar een bron die het geluid veroorzaakt , is het niet beter uit te zoeken  
waarom een lichaam ineens gevoelig is geworden voor lfg , zowel geluid als voelbare trillingen ?
Het valt mij op dat maar weing jongeren hinder hebben van lfg , dus bij het ouder worden veranderd er iets in het lichaam 
waardoor je gevoelig kan worden voor lfg.
Welvaart , de industrie , de techniek , er komt steeds meer lfg , niet tegen te houden.
Daarom beter te investeren in medische aanpak.

Amsterdam (1018), 20-07-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Geluid wordt waarschijnlijk veroorzaakt door verdeelstation op het terrein van de voormalige elektriciteitscentrale aan de 
Hoogte Kadijk ten oosten van het Enterpotdoksluis. Het gebouw tussen de sluis en de Geschutswerf huisvest een 
onderdeel verdeelstation van Liander, voormalige NUON. Het gebouw biedt ruimte aan een onderstation, dat 
verantwoordelijk is voor het invoeren van 150kV op het stroomnet.

Amsterdam (1062), 20-07-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Het appartement waar ik in woon is nieuwbouw met luchtsluizen. Tevens woon ik naast een complex waar veel jongeren 
wonen. Altijd heeft wel iemand muziek aan. De bass van deze muziek dreunt door het hele complex. Op de begane grond 
is een boxclub waar muziek wordt gedraaid ook die bass hoor je.  Een laagfrequente bass hoor je via de luchtsluizen en 
vloeren door het hele pand.  Voor mij zo hinderlijk dat ik ga verhuizen.

Rockanje (3235), 21-07-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Sinds 3 weken ernstige laagfrequente geluidsoverlast.
Ik kan er niet door inslapen en als ik eindelijk slaap wordt ik er wakker van. Mn oren doen echt zeer van de trilling. 7 x 
DCMR gemeld.

Tilburg (5042), 22-07-2017,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Sinds juni 2016 heb ik last trillingen en een geluid wat bijna niet hoorbaar is maar een druk gee  op mijn oren. Ik hoor en 
voel in het hele huis, ook anderen nemen de trillingen en geluiden waar. Het kan overdag en s'nachts plaatsvinden; de 
tijden waarop dit gebeurd en ook weer ophoudt  zijn zeer wisselend en zonder vast patroon. De trillingen gaan door mijn 
lichaam en bo en. Ik heb zeer veel stress en slaapgebrek door deze situa e. Langzaam raakt mijn energie op en ontwikkel 
ik ernstige darm en buikklachten. Een kleine boodschap doen is al te veel inspanning voor me, terwijl ik een jaar geleden 
nog zeer fit en onafhankelijk was. Ik ben onder behandeling een osteopaat en psycholoog, slik slaappillen en praat mijn 
mijn huisarts. Niemand kan me echt helpen, ik vrees dat het te laat voor me is als deze situa e nog lang blij  duren.

Kunnen jullie me helpen?!

Heino (8141), 23-07-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    Trillingen

Zaltbommel (5302), 24-07-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    Trillingen
Mijn partner en ik ervaren sinds eind december 2016 een laagzoemend geluid. 
 We hebben hierop contact opgenomen met de gemeente Zaltbommel. Onze gedachte was dat een pompinstalla e in 
onze omgeving voor de overlast zorgde. De gemeente gaf toen aan dat de pompen slechts eens per kwartier draaiden en 
niet voor een con nue zoemend geluid konden zorgen. We werden doorverwezen naar de OD-Rivierenland en deze 
hebben in maart een meting bij ons gedaan. Eind april hebben we dit besproken en daaruit bleek dat  ze een aantal 
pieken hadden gevonden > 60 dB. 
 De con nue zoem viel binnen de marge van 40 dB, dat moesten we  proberen te negeren. Desondanks heb ik ze wel 
verzocht die piek verder te onderzoeken. Daar stonden ze zeer welwillend tegenover, omdat ze nu eindelijk een 'case' 
hadden. 
 Daarna is het geluid geleidelijk minder geworden tot 4 weken geleden. Met name in het weekend op zaterdagnacht en 
zondagnacht is het geluid duidelijk waar te nemen, met trillingen.

Apeldoorn (7323), 25-07-2017,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

20 August 2021 Pagina 32 of 60



schiedam (3111), 25-07-2017,  Man,  25-34.  Overlast: ,  ;          
Heel, heel erg last van trillingen en oorsuizen.

amersfoort (3816), 25-07-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Ernstige  aantasting op alle terreinen van mijn leven.  Tip om contact op te nemen met mw. Prof. Mariana Alvez Pereirra,  
zeer actief  met deze materie.  Lfg werkt door op nano-niveau, vezel- en substructuren. Alle stress die LFG oproept maakt 
de last zwaarder. Ik heb er herseninfarcten (qua alles ander leven ervoor dan erna) aan overgehouden, mensen uit 
Zweden zwaar longletsel,  ben toen voor gek versleten, als enige (nee, men wil de last niet) industrie miljardenbusiness, 
medische wereld doet alsof ze er nooit van gehoord heeft, totdat ik met feiten kwam v Alvez Pereira.Men heeft lak aan 
slachtoffers.

Zaltbommel (5302), 25-07-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  
Zoemend geluid    Trillingen

Wekerom (6733), 26-07-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
Gemeten met iphone: fluctuerend 175-230 Hertz bij 20-25 Decibel. Dit gaat de hele nacht onafgebroken door. Bron 
waarschijnlijk kippenschuur.

Bocholtz (6351), 26-07-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Bergen (1862), 26-07-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

Enschede (7513), 27-07-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Haaren (5076), 27-07-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

kerkdriel (5331), 29-07-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      
Er is een gonzend geluid te horen dat niemand in mijn omgeving hoort. Soms is dit geluid er maanden achter elkaar en 
dan ineens is het maanden weg.
Ik slaap slecht, ben in huis op onderzoek uit geweest, kan niets vinden. Als ik bij andere in huis kom ( zelfde woonplaats)  
hoor ik het geluid ook. Soms zelf nog harder dan bij mij thuis.
Als ik in de auto zit en n mijn woonplaats ergens stil sta hoor ik het geluid ook.

Amsterdam (1083), 30-07-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Enkele jaren heb ik toenemende klachten van vaag naar nu intensief. Zat zelf op verkeerd spoor vanwege ernstige reuma, 
beperking en de zware medicijnen met deze klachten als bijwerking. Onderzoek cardiologie en neurologie: negatief 
resultaat. Sinds begin 2015 heb ik meer duidelijk merkbare klachten en ben derhalve sinds 1 juli 2016 gestopt met alle 
medicijnen. Maar de klachten namen alleen maar toe en nu na ruim 1 jaar zonder medicatie en het verstrijken van de 
halfwaarde tijd van de gebruikte medicijnen zijn de klachten intensiever geworden. Mijn lichaam kan niet meer zo snel 
herstellen van het gevoel van de trillingen op plekken zonder trillingen. Ook merk ik dat mijn lichaam veel alerter reageert 
op vibraties en trillingen van machines buiten mijn woning. Ik zoek continu naar oplossingen. Medisch circuit kent LFg niet 
en de gemeente misleidt. Dit kan ik met stelligheid zeggen, nu ik kennis heb van laagfrequentgeluid.nl en de uitspraak van 
de rechtzaak: AMS 13/3908 dd 24-12-14.

Didam (6941), 30-07-2017,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Het is me pas beginnen te dagen dat het niet alleen ons eigen huis betreft toen ik bij de buren zat en hetzelfde geluid 
hoorde. Overigens hoor ik het buiten ook in lichte mate.

Nijmegen (6511), 30-07-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;      Zoemend geluid    
Sinds vier jaar hoor ik een lage zoemtoon, vooral in de nacht. Wanneer ik er door wakker word, dan ben ik heel helder, 
alsof ik nog niet geslapen heb. De toon is de hele nacht te horen, maar vaak word ik rond 3 a 4 uur in de nacht wakker, 
alsof de toon dan op z'n sterkst is. Wellicht doordat deze niet meer wordt gedempt door omgevingsgeluid buiten?  Ik de 
wijk ongeveer 2 kilometer verderop waar mijn vriendin woont is de toon nog veel duidelijker te horen. Vaak bij warmer 
weer boven de 25 graden is de toon niet meer te horen. Soms is de toon ook niet te horen van ongeveer vrijdag tot 
zondagmiddag of een andere periode van bijvoorbeeld een maand.
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Rotterdam (3063), 31-07-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      Trillingen

Eindhoven (5616), 31-07-2017,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Woningcorporatie weigert te investeren in gedegen en uitgebreid onderzoek naar  bronnen en legt geen 
gedragsmaatregelen op of voert bouwkundige aanpassingen uit. Probleem is probleem van de huurder die zo door de 
houding van de corporatie  feitelijk wordt gedwongen te verhuizen. En dat is feitelijk een vorm van huisuitzetting. Mag 
van de corporatie ook geen melding doen bij de Politie, want alles moet via hun lopen. Vraag nu huurcommissie om 
huurverlaging maar verwacht er niet veel van.

June 2017 - 27 meldingen
lelystad (8243), 01-06-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Ik ben zelf voor een gehoortest bij de audicien geweest, met als resultaat: mijn gehoor is goed. Hij maakte de opmerking, 
dat het geluid niet via de oren binnenkomt maar via het bot achter de oren . Ik  heb daarom niet om een verwijzing naar 
de KNO-arts gevraagd. Ik ben langs al mijn buren in het blok(8 woningen) geweest, om te vragen of zij misschien de 
centrale afzuiging hoog hebben staan of iets van een generator of pomp laten draaien, een buur had op de ITHO centrale-
afzuiging op een van de openingen een buisgeplaatst om de afgezogen lucht op zolder terug te vangen, nadat deze eraf 
was gehaald was het geluid wel minder, maar nog steeds aanwezig.

nieuwegein (3437), 03-06-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
Trillingen
Het lijkt me niet zinvol om er energie in te steken omdat ik steeds zo moe ben.  ik sta moe op en ga moe op . daartussen 
probeer ik de tijd door te komen.

Zeist (3704), 04-06-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
steeds zo moe ben, Overdag probeer ik de tijd door te komen.

Zevenaar (6901), 05-06-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Vlaardingen (3137), 06-06-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen
Alle zaken die in huis konden worden aangepakt zijn inmiddels gedaan op de mechanische ventilatie na die ik regelmatig 
uitschakel. De pompen geven dermate overlast dat ik alleen om die reden verhuizing overweeg. Ben benieuwd naar 
gelijke ervaringen.

Best (5684), 07-06-2017,  ,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    

Amsterdam (1091), 07-06-2017,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    Trillingen

Nijmegen (6512), 08-06-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      

Nieuw-Lekkerland (2957), 08-06-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Heb een jaar of zeven geleden ernstige overlast gehad door een zwaar geluid. Gevolgen indertijd: niet slapen, 
oververmoeidheid, concentratieproblemen, heel veel stress.  Onbegrip van mijn omgeving omdat bijna niemand het 
hoorde.  Voelde me behoorlijk gefrustreerd dat  mensen het niet hoorden, begreep er niets van. Ben toen zelfs meerdere 
weken min of meer uit mijn huis gevlucht en heb elders geslapen waar ik het geluid wel kon horen maar niet zo hevig als 
dat het thuis klonk. Zo erg als toen is het nu niet meer. En inmiddels heb ik er beter mee om leren gaan. Het geluid is niet 
altijd hetzelfde, er zit wel variatie in. Daarom denk ik dat het misschien van verschillende bronnen afkomstig is. Ook 's 
avonds, als het stiller wordt in huis en omgeving hoor ik het geluid zonder er moeite voor te  hoeven doen.
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Nijmegen (6533), 08-06-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    Trillingen
Ik ervaar sinds ongeveer vier jaar een pulserende bromtoon. In deze tijd heb ik in drie verschillende woningen gewoond, in 
dezelfde regio, in en rondom Nijmegen. Omdat laagfrequent geluid ver kan dragen, denk ik nu dat er misschien één bron 
is, bijv. een grote fabriek of elektriciteitscentrale, maar er kunnen natuurlijk ook meerdere bronnen zijn. Ik heb nooit een 
duidelijke bron kunnen achterhalen. De intensiteit en frequentie verschilde per woning. In alle drie de woningen hoorde ik 
de bromtoon dag en nacht, maar soms waren er in de andere woningen dagen dat ik de toon niet hoorde. In mijn huidige 
woning in Nijmegen hoor ik hem vrijwel continu, nu al maanden achter elkaar, in verschillende intensiteit. Het 
veroorzaakt veel irritatie en stress, ik slaap er slechter door en raak vermoeid, ook omdat ik voortdurend mijn best moet 
doen om me niet teveel te storen aan het geluid. Het indringende geluid lijkt echter wel in mijn hoofd te zitten en het lukt 
me nooit lang om het te negeren.

oosterhout (4901), 10-06-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;          Trillingen
Heb overlast van de buren. Constant trillingen van hun subwoofer.  Heb paar keer politie laten komen maar die horen en 
voelen niks. Aan de woningbouw ook klachten doorgegeven. Zij zijn  hier ook komen luisteren maar horen en voelen ook 
niks. Ik sta helemaal machteloos.  Heb nog gehoortest laten doen want de politie vroeg:    zal je je oren niet laten testen? 
Tranen stonden in mijn ogen, veel onbegrip, ben echt zo emotioneel en de druk op mijn borst is erg. Het houdt niet op.  
Ben vaak naar buren gegaan maar ze zeggen dat ze niks aan hebben staan. Wat kan ik nog doen dat dit op gaat houden?

Aalten (7122), 14-06-2017,  ,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik sta hier vanaf juni 2017 op een camping in Aalten en hoor dag en nacht een irritante bromtoon, binnen in de caravan 
en buiten op de camping. Mijn man hoort het niet, ik wel en ik word er stapel van.

Loosdrecht (1231), 14-06-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  

's-Gravenpolder (4431), 15-06-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Het probleem manifesteerde zich ca. 2 maanden geleden (april 2017). Ik heb nog geen verdere stappen ondernomen. Ik 
hoop o.a. dat via deze melding wellicht duidelijk wordt of op meerdere adressen in mijn regio dit probleem is/wordt 
gesignaleerd.

noordwolde (8391), 15-06-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid    Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Wij als gezin hebben veel last. De bron hebben wij zelf gevonden. Na metingen van het SODM werd er wel een bron 
aangewezen maan die is het voor ons niet. Er is wel iets verbeterd maar het is nog niet lee aar. Zelfs mijn kinderen zijn nu 
overgevoelig geworden voor airco's , zwembad pompen , windmolens.  Het is gewoon te gek voor woorden dat je 
lichamelijk kapot wordt gemaakt en met de rug tegen de muur staat. Het ertegen vechten lukt mij niet meer. Ben met 
mijn gezin alleen maar aan het overleven.  Wat een leuke kindertijd voor mijn  kinderen had moeten zijn is nu een zieke 
vader en een moeder die  kort is en weinig aan haar hoofd kan hebben. En machteloos staat voor de klachten van mijn 
dochters. Er moet toch iets aan te doen zijn.

noordwolde (8391), 15-06-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Amsterdam (1053), 16-06-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    Trillingen
Gewoon al jd die brom! Slaap met ven lator en de radio aan plus slaappil.... Trillingen..en frustrerend omdat anderen het 
niet waarnemen....soms is het zo erg dat ik mijn bed/huis uit moet....!

Utrecht (3522), 17-06-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Dag en nacht is er een lage bromtoon te horen van een draaiende machine die steeds een cirkel maakt van een seconde 
aanzwellen, dan een seconde terugloopt en daarna weer aanzwelt. Het stopt geen moment, het is vrij zacht en het komt 
niet uit het huis of van een van de buren. Het komt echt van een machine die ergens, ik vermoed bij het Jutphakanaal is 
opgesteld. Het klinkt als een draaiende pomp.

hengelo (7555), 19-06-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      Trillingen
ik woon vlakbij een snelweg en een elektriciteits centrale en bij een industrie gebied
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valkenburg (6301), 19-06-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    
Sinds kort last van de zwembadpomp van de buren, gevraagd of hij uit kan s'nachts echter ze weigeren. ik slaap graag 
met het raam open bij deze hitte...kan de gemeente hier iets aan doen?

Wassenaar (2245), 19-06-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      
Ik heb een printscreen meegezonden met frequen e x2 via so ware.  Dit is een opname in de nacht, met microfoon en 
audiorecorder. De toon lijkt op 64 Hz als ik 'm zelf hoor en vergelijk met een toongenerator.  De opname gee  een ander 
resultaat, dan lijkt de toon een stuk lager, ik denk onder de 20Hz  Er zit enige varia e in de toon, alsof het volume steeds 
wisselt.

Groessen (6923), 22-06-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Sinds twee jaar is de verdeelkast vernieuwd. Deze maakt nu een continu brommend geluid. Dag en nacht.

Heiloo (1851), 23-06-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

eindhoven (5627), 25-06-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Amsterdam (1054), 26-06-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

puttershoek (3297), 27-06-2017,  Man,  75-84.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
Sinds enige tijd doet zich een irriterend geluid voor dat zich zowel s'nachts als overdag in huis voordoet. De frequentie 
wisselt van hoogte ,  maar is meestal constant . Dat kost nachtrust , je wordt er wakker van en het levert irritatie op zowel 
s'nachts als overdag . Het is voorgekomen dat er 24 uur geen geluid werd gemaakt wat de veronderstelling steunt dat het 
een mechanisch geluid is . Je wordt er gek van .

Bocholtz (6351), 30-06-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Bijna 2 jaar geleden begon het gebrom met een trillende druk op de oren en hoofd en vaker op borst inclusief 
hartkloppingen, hiervan heeft mijn zoon (19) ook last van. Verdacht de buren er eerst van maar kwam er achter dat het 
bij sommige buren en dorpsbewoners ook zo was, doch deze gaven allen de snelweg die hier vlakbij ligt en een aantal 
windmolens die ook vlakbij staan de schuld. Maar 2  januari jl. had het geijzeld waardoor de snelweg s nachts was 
afgesloten en het was heel erg mistig, hetgeen betekent dat het niet waait en de windmolens niet draaien en het geluid 
was heel erg toen. Ook is mij opgevallen sinds kort dat het geluid en de druk erger is als het bewolkt is terwijl het soms 
bijna of helemaal weg is bij onbewolkte lucht. Heb het al gemeld bij de GGD maar kreeg het geijkte verhaaltje, vervelend 
voor u, moeilijk te vinden, duur te onderzoeken, bla bla bla, mee leren leven.Weet niet of het nut heeft naar de HA te 
gaan maar we hebben er veel last van!

May 2017 - 35 meldingen
Woubrugge (2481), 01-05-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

 Jarenlang last van brom..gonzende ,lage tonen. Vaak erger in loop van de middag en avond...nacht. ..Onderzoek KNO ,u 
heeft een uitzonderlijk goed gehoor voor uw leeftijd...maar omschrijft het als tinnitus...grr...geen verder onderzoek...gaat 
u maar naar de audioloog in LUMC.
Deze weet niet goed raad met dit bekende probleem.
Naar audicien verwezen die dit plaatst onder hyperacusis.
Oordopjes aangemeten I.c.m hoorapparaat die veel geluiden wegfilterde....geen resultaat...de "brom" blijft over..
Zeer dure koptelefoon geprobeerd,niks.
Het is overal,ook over de grens..
Iets zet door trillingen of resonantie een plaats in de hersenen op actief...waardoor dit ervaren wordt als laag geluid...
Heb de TU van Delft ook een keer gevraagd of ze mij kunnen testen,resetten..geen reactie.
Daardoor loop ik constant met stress ...
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Maartensdijk (3738), 03-05-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Sinds een aantal weken is het gebrom allesoverheersend. Ik wordt er gek van.  Lezen is  bijna niet meer mogelijk en 
eigenlijk moet ik de hele dag andere geluiden om mij heen hebben, maar dan nog komt het gebrom overal doorheen, 
Wanhopig word ik er van, vooral omdat anderen het niet horen, terwijl het voor mij oorverdovend is.

Best (5684), 03-05-2017,  Man,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend geluid    
Heb de indruk dat het van een naburig kantoorgebouw met veel installaties komt.

Amsterdam (1051), 04-05-2017,  Man,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
ik heb een brief geschreven naar aanleiding van de  ingezonden brieven van vele lfg slachtoffers, het een en ander deed 
wat met mij ...ik dacht dat ik alleen was en stond met mijn moeder die ook die problemen heeft en heeft gehad....ook mijn 
moeder werd voor krankjorem  versleten en raakte daardoor in en depressie. 
Ik wil iedereen een hart onder de riem steken die ook op de LFG afbrandstapel staat.

Amsterdam (1069), 04-05-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
KNO art gee  Tinnitus als diagnose, maar de bromtoon hoor ik alleen thuis en bv niet wanneer ik op vakan e ben. Tevens 
horen mijn huisgenoten de bromtoon ook.

Goirle (5051), 05-05-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen
Al jaren last met ons hele gezin van een diepe lage bromtoon die continu is (op enkele uren per jaar na!). Wij  ondervinden 
hier al jaren hinder van. Vooral s nachts wordt onze nachtrust verstoord. Zo n bromtoon houd je alert terwijl je lijf en 
geest rust nodig hebben. Wij vermoeden dat het ergens op het bedrijventerein een aggregaat of betonmolen, pomp of 
wat dan ook is.  Rondvraag in de buurt levert niets op. Mensen zeggen niets te horen en instanties nemen het niet serieus. 
Wij worden er ondertussen bijna letterlijk gek van.  `S nachts is het goed te meten met een geluidsmeter app. Rond de 90 
a 100hz op 16 a 17 db. Het is zo laag dat je trommelvliezen trillen, dit ervaar je ook zo. Op willekeurige momenten kan het 
ineens stoppen, maar dit is zeer incidenteel (aantal keer/dagen per jaar!). Vooral in de ochtend of  s nachts kan het dan 
ineens stil zijn. Dat is zo heerlijk. Maar je weet dat het van korte duur is, dus geniet je er niet van.

Utrecht (3544), 07-05-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen
Ben  10 jaar geleden  gediagnostiseerd met tinnitus, kreeg hier medicatie voor antidepressiva, dit gaat al jaren redelijk 
goed. Sinds 3 maanden lijkt het erop dat mijn buren een ander wasmachine hebben en deze bijna iedere nacht, maar ook 
overdag aan hebben staan. De druk en geluid in mijn oren, hoofd zijn ondragelijk, trillingen in lijf voelbaar, hartkloppingen 
benauwdheid, het gevoel onder stroom te staan echt afschuwelijk. Ga soms midden in de nacht bij familie slapen. Ben van 
plan een tent in de tuin te zetten waar ik de nacht in door kan brengen, in huis als de machine aanstaat is niet meer 
houdbaar. Woon hier 17 jaar met plezier, binnen 3 maanden leef ik in een hel.
Geen slaap geen rust meer voor mij.

Amsterdam (1018), 08-05-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Sinds enige maanden een hinderlijk brommend geluid. Overdag heb ik er geen last van, maar nacht's houd het mij 
regelmatig wakker. Ik heb de bron niet kunnen vinden.

oosterhout (4901), 08-05-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
ik hoor n bromgeluid en zoemgeluid ik heb woningbouwstichting paar keer laten komen die horen niks zeiden ze en heb 
politie ook laten komen horen ook niks ben zelfs na de buren geweest  die zijn zo wie zo niet eerlijk geweest ik sta 
helemaal in mn eentje ken verders niks doen sinds n paar weken voel ik ook trilling op de vloer en zelfs als ik in in bed lig.  
Ik word heel emotioneel er door. Willen jullie me AUB helpen, wat kan ik nog doen? 

Rotterdam (3072), 08-05-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen
Sinds enkele dagen last van brommend, zoemend geluid. Niet continue aanwezig.
Ik hoor het vooral in de nacht maar heb het ook overdag waargenomen.
Buiten wordt geluid luider. Waarschijnlijk geluid van haven of omliggende industrie.
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Wassenaar (2243), 09-05-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Sinds eind December 2016, begin 2017, erns ge overlast door bromtoon en trillingen. Ik heb mijn omgeving onderzocht  
en kon geen oorzaak vinden. Vooral s'nachts de meeste last, enorm slaapprobleem ontstaan. Kort geleden las ik dat 
precies in die periode een windturbine geplaatst is nabij het Forepark, Leidschendam, dit is voor mij de dichtstbijzijnde 
windturbine. Exact op 16 Jan. 2017 is deze windturbine permanent in gebruik genomen.  Ik wist dit niet maar heb wel 
precies op die  datum in mijn agenda genoteerd dat ik op de 16e Jan 2017 een zware bromtoon waar nam.  Daarvoor heb 
ik nooit last gehad van deze verschijnselen.  In Nov. en Dec. 2016 hee  deze windturbine een paar maal proef gedraaid en 
dat waren de dagen  dat ik meteen last had. Het is een ramp en zelfs KNO artsen weten vaak niet wat dit is. Zijn er in 
Nederland nog plaatsen  die LFG -vrij zijn? Waar geen windmolens staan? De komende jaren komen er nog veel meer bij, 
ik weet niet waar ik naartoe  kan.

Den Haag (2596), 10-05-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    

Den Haag (2596), 10-05-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    

amsterdam (1033), 11-05-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Toenenemde geluidsoverlast van nachtelijke muziek in Amsterdam (Noord) waar ik sinds 2012 woon. Daarvoor op het 
eiland Marken gewoond en nooit ergens last van gehad. Ik ondervind zeer grote overlast van het van muziek afkomstige 
'laagfrequent geluid' in de vorm van bastonen. Ik heb al eerder geklaagd bij het stadsdeel maar die kunnen daar niets 
mee. Zij zijn nauwelijks bekend met deze vorm van overlast en wuiven alles weg. 
tekst van mijn melding aan stadsdeel Noord 25-04-2015:
'Ik ervaar al voorafgaand aan het evenement ADE afgelopen jaar toenemende geluidsoverlast van muziek. Beginnende 
met overlast in de vroege uren daarna ook op maandag en dinsdagnachten en later ook op zondagnachten. Hoewel zeer 
verstorend voor de nachtrust en verontrustend viel daar nog mee te leven. Maar sinds verleden week is de overlast elke 
nacht vanaf een uur één tot in de late ochtend waarneembaar. Gevolg zeer slechte nachtrust en oververmoeidheid.

Delft (2625), 12-05-2017,  Man,  75-84.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      Trillingen

Oosterend (1794), 14-05-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  
Ik weet het niet meer zeker, maar ik denk dat ik ergens in 2014/2015 me bewust werd van c.q. ik  een geluid ben gaan 
horen dat leek op het het geluid van een stationair draaiende motor van een vrachtwagen. Toen was het nog alsof de 
motor na een tijdje even aanzwengelde en dan stopte. Daarna begon het geluid na een tijdje weer overnieuw. In deze tijd 
is er in de nabije omgeving een persriool aangelegd.
De laatste maanden ondervind ik een continue last van een soort brommend geluid. Het geluid is er nu steeds langer, het 
lijkt nu bijna nooit meer te stoppen. Voorheen leek dit geluid 's nachts nog weleens te stoppen, maar nu lijkt het bijna de 
hele nacht door te gaan. Ik kan er (nog) wel van slapen, maar ik hoor het tot ik in slaap ben gevallen en als ik wakker 
word, hoor ik het weer meteen. Als ik thuis ben, zet ik tegenwoordig muziek op, dan hoor ik het niet. Ik hoor eenzelfde 
soort geluid ook in postcodegebied 1791.

Gouda (2803), 15-05-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
Ik ben doorverwezen naar KNO arts,  maar ben niet geweest omdat de brom van buiten komt het zit niet in mijn hoofd.

Hellevoetsluis (3222), 15-05-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    
Ik ervaar al een tijd overlast van een zware brom in huis en als je buiten ben hoor je een fabriek geluid. Dit  is begin 2016 
begonnen. Ik woon hier al 12 jaar en heb nooit ergens last van gehad. Zelf meerdere dingen ondernomen.  Ik denk dat het 
van de fabriek van grondwarmte is in Vierpolders.  Het is inieder geval iets wat rond 02:30 uitgaat want dan is het af en 
toe weg. Graag zou ik in contact willen komen met mensen uit de buurt die dit ook ervaren. 

Leiden (2321), 15-05-2017,  Vrouw,  85 of ouder.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Mijn moeder weet de bron,een airco installatie in haar flat. Er wordt niets aan gedaan.

Heerlen (6417), 15-05-2017,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen
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Voorthuizen (3781), 16-05-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid    Trillingen
Het heeft totaal geen zin om melding te maken. Niemand neemt het serieus.

Leeuwarden (8921), 16-05-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
November/December is bromtoon door mij het eerst waargenomen. Met wat ik mij herinner geleidelijk en relatief zacht. 
Na paar dagen continu de brom ook voor het eerst wakker gelegen. Inmiddels elke dag de brom. Licht pulserend. Er zijn 
weken geweest dat het uren of een dag stil was. CV bijgevuld. Stroom uit. CV uit. Water afgesloten.. Niks hielp. Buren 
horen niks en hebben geen nieuwe apparatuur oid. Bromtoon wordt overstemt door ander geluid, maar zodra dat weg 
valt is het weer terug. In de nacht lijkt het luider. Soms ook overdag. Op 1ste etage in de nacht luider. Slaap soms in de 
huiskamer op de begane grond met professionele oordoppen in. Helpt iets.
Politie betrokken . ventilatoren achterburen laten uitzetten. Paar uur stil geweest. Opnieuw begonnen.  Wijkagent hoorde 
het niet en ligt sociaal wijkteam in. Maar hij herkende de klacht niet van buurtbewoners. Behalve het ongemak voel ik mij 
alleen staan. Niemand hoort het, maar toegegeven ook niet heel veel mensen over de vloer.

vught (5262), 18-05-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      
Ben met gemeente ambtenaar op zoek gegaan naar de bron en die gevonden. Daarna nog met monteur binnen geweest.  
Vloer trilde enorm van koelingen en ven latoren! paar uitgezet...scheelde.  Maar gezien de resonan e staat alles weer 
volop te draaien.
Het is een oud telecom gebouw met vochtproblemen, vandaar de extra ventilatoren.
koelingsinstallaties voor computers staan op antistatische vloer i.p.v. trillingsisolatie!!!
Wet is niet toereikend om er wat aan te doen en metingen worden buitensgevels gedaan in decibel...ipv binnensgevels in 
trillingsfrequenties....dank voor uw hulp!

Amsterdam (1074), 19-05-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      
Sinds een 4 weken is het gonzende geluid te horen. Het geluid is in de hele woning te horen en ook buiten in de tuin.  Als ik 
het huis binnen kom, is dat het geluid wat overheerst bij stilte. Vooral in de nacht  is het heel hinderlijk, het resoneert door 
je hoofd. Ook als ik aan het werk ben in het kantoor voel je een soort druk op je oren. Het vreemde geluid is er dus dag en 
nacht.

Groningen (9712), 19-05-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Twee metingen uitgevoerd op willekeurige (door de Gemeente gekozen) tijdstippen, op momenten waarop de brom niet 
zo sterk was (deze kan erg wisselen). Dit was twee jaar geleden. Ondanks herhaald klagen en gemeentelijke beloftes zijn 
er geen verdere acties meer uitgevoerd. Eigen onderzoek in directe omgeving geeft aan dat tenminste nog  6 andere 
mensen dagelijks (ernstig) last hebben van de brom; tevens nog zo'n 10 mensen die de brom wel horen zonder ernstige 
overlast.

Linde (7925), 19-05-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Continu laag gebrom vanaf ca 20 maart 2017. Partner hoort niets.

Ijzendijke (4515), 19-05-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

vught (5262), 21-05-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      Trillingen
Bonk en trilgeluiden in mijn huis, maar niet bij de buren, komt van buitenaf. Wordt er horendol van.  Ga vaak mijn huis uit 
om het niet te horen, maar als ik weer thuis kom is het weer zover.  Het voortdurend diepe bonken ook in de nacht. Weet 
hier echt geen raad mee.

Lelystad (8232), 22-05-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;      Zoemend geluid    
24 uur aanwezig wordt er moederloos van het ergst is dat oordopjes niet helpen  er moet iets zijn dat het dempt maar 
wat weet ik niet. Help, help, help!

Rotterdam (), 22-05-2017,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon        Trillingen

Noordwijk (2201), 23-05-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
Bijna elke avond brommend geluid wat om de zoveel seconden weer wegvalt. Komt van buiten, want wanneer raam open 
staat is geluid erger.
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Neede (7161), 26-05-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

groningen (9722), 27-05-2017,  ,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
De bitcoinmine-installatie (en bijbehorende ventilatie/koeling wegens hitteproductie) van een buurman veroorzaakt veel 
geluidshinder in de vorm van lage bromtonen (LFG) en ook een vrij hoog zoemend suizend geluid. Zeer duidelijk in mijn 
woonruimte via wanden, plafond, kruipruimtes. Het bestuur van de coöperatieve huurdersvereniging van het pand heeft 
al een besluit genomen dit te verbieden op woonruimtes i.v.m. overlast en overmatig stroomgebruik. De handhaving is 
moeilijk want deze meneer gaat tegen alles in gewoon door met het bitcoinminen. Er is een bedrijfsruimte aangeboden, 
die neemt hij niet aan. Meerdere omwonenden en het wijkteam hebben meldingen gedaan.

Leleystad (8232), 30-05-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen

Noordwijk (2201), 30-05-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Uit het niets ervaar ik een bromtoon. Deze was zo heftig dat ik samen met de buren, die dit overigens niet hoorden, op 
zoek ben gegaan naar de oorzaak. Niet gevonden. Op aanraden van hen naar de huisarts, op aanraden huisarts naar de 
KNO arts die hooggevoelig voor laagfrequent geluid constateerde. Toonde zeker erkenning en begrip maar kon ook geen 
oplossing vinden. Ik hou van stilte, kan me dan beter concentreren en vind het heerlijk in rust te lezen. Op aanraden KNO-
arts, hulpmiddeltjes gezocht. Zo lees ik met prettige muziek op de achtergrond. Val ik in slaap met vaste muziek. Dag en 
nacht staat er geluid aan, radio of tv. Probeer het gebrom naar de achtergrond te sturen en me te concentreren op waar 
ik mee bezig ben. Dat lukt meestal, alleen als ik moe ben en juist even niets wil, overvalt het me weer. Dit is niet goed, het 
idee dat ik nooit meer stilte mag ervaren, benauwd me. Bemerk dat ik, waar ik ook ben, luister of de brom er is. Alleen de 
zee overstemt het.

April 2017 - 48 meldingen
Fijnaart (4793), 01-04-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen

Steenbergen (4651), 01-04-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Hoogland (3828), 03-04-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    
ik woon tussen 2 umts masten in. Van beide staat er straling op mijn huis. Wellicht is dit een mogelijke oorzaak. Huisarts 
weet niets van straling. Gemeente Hoogland beweert dat straling geen kwaad kan, en dat het niet mogelijk is dat de 
stralingsbundels van 2 masten elkaar raken, want dat zouden de providers zelf ook niet willen. Op mijn opmerking dat dit 
bij mij toch meetbaar het geval is, wordt weer gezegd dat dit niet mogelijk is. De mevrouw bij de GGD in Zeist, afdeling 
milieu waar ik klachten kan melden, weet te vertellen dat uit geen enkel wetenschappelijk rapport blijkt dat straling 
gevaarlijk is. Daarnaast is zij er van overtuigd dat straling van umts masten over de huizen heen gaat, en er dus niet op 
gericht kan staan.

Krimpen a/d IJssel (2925), 03-04-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

Amersfoort (3815), 03-04-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Heel storend geluid veroorzaakt slapeloosheid. Bron niet traceerbaar tot op heden. Klinkt zowel buiten als binnen, geluid 
wordt versterkt binnen door de muren. Binnen alle mogelijke oorzaken uitgesloten. Help!!!

Hilversum (1215), 04-04-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Alle elektra uitgezet en bromtoon bleef. Bij de buren hoor ik het ook.
Bij stecige wind is he geluid zwaarder.

Almere-Haven (1356), 04-04-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

'S-Heerenberg (7041), 04-04-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
Ik hoor 24/7  een wisselend gebrom.  In elke kamer van mijn huis. Het huis is gebouwd in 1949. Ik word zo echt gek, zonder 
slaap!
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den Haag (2596), 05-04-2017,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Aanzienlijk,  ;      Zoemend geluid    Trillingen
Ik woon in een appartement begane grond. De bewoners van de 2 bovenappartementen wassen `s nachts en `s morgens 
tussen 4 en 6 uur wordt de droger aangezet. Elke dag kom ik met hoofdpijn uit bed. Door de trillingen doen mijn benen 
verschrikkelijk pijn. Ik kom beslist slaap te kort, waardoor ik mij elke elke dag brak voel. Ik ben hier al bijna 3 jaar bezig 
maar de mensen willen niet begrijpen wat LFG betekent.

Drunen (5151), 05-04-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

Krimpen a/d IJssel (2925), 07-04-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  

Geesteren (Gld) (7274), 08-04-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid    Trillingen
In buitengebied van Borculo, in buurtschap Geesteren wonend. Om mij heen op afstand boerderijen. Woon hier sinds 
september 2014, toen was er nog niets aan de hand. In oktober 2016 is het begonnen. Een lage toon, onregelmatig, 
korter of langer, klinkend als zzzzzoemmmm. 24/7. Soms stopt het ook wel eens een dag. Het geluid is hoorbaar EN 
voelbaar door mijn voorhuis. In het achterhuis is het iets minder erg. Mijn slaapkamer bevindt zich op de begane grond in 
het voorhuis en ik kan er niet van slapen, het geluid trilt en zoemt vanuit de grond door mijn bed heen, mijn hoofdkussen 
in. Ik val alleen in slaap als ik oververmoeid ben. Dan maar een paar uur, omdat dat geluid te overheersend is en ik niet 
meer doorslapen kan. Mijn batterijtje laadt niet meer op, ik voel me in toenemende mate een soort emotioneel wrak 
omdat ik gewoon nul weerstand heb.  Ik zal nu maar eens contact zoeken met de instanties die hierboven in de vragenlijst 
genoemd worden.

Krimpen aan den IJssel (2925), 08-04-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon        
Zowel de DCMR, de gemeente en TenneT zijn op de hoogte maar houden ons al 2 jaar aan het lijntje met vage beloften en 
uitspraken. 

Oostvoorne (), 11-04-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
Constant geluid overlast van maasvlakte fabrieken. Ongeloflijke herrie als de wind verkeerd staat. Op dit moment geen 
wind maar s'nachts slapeloosheid van constant laag frequent geluid

Nes Ameland (9163), 11-04-2017,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

Hasselt, België (3500), 12-04-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Het gebrom, getril, gezoem is er dag en nacht, onveranderd en even aanwezig. Overdag zijn er echter veel meer 
omgevingsgeluiden in hogere frequenties die de lage toon overstemmen. Doch de lage toon blijft voor mij zeer 
registreerbaar ook overdag en leidt tot enorm concentratieverlies. Eveneens ervaar ik de lage toon als een trilling fysiek 
voelbaar maar vooral ondraaglijk als druk op mijn trommelvliezen. Gewoon gaan slapen zit er niet meer in en als ik 
wakker wordt is het het eerste wat ik registreer. Ik ben opgegroeid in dit huis en heb hier nooit eerder last van gehad. Dit 
is een zeer recent fenomeen, sinds eind 2016 ben ik me er bewust van en online op zoek gegaan naar verklaringen.  De 
geluidsbron bevind zich extern, heel het huis resoneert en trilt, ook als de hoofdschakelaar afstaat gaat het onveranderd 
verder. België is zeer laks in dit soort zaken dus probeer ik het via dit platform. Ik laat het hier echter niet bij zitten en plan 
hierin actie te ondernemen.

Steenwijk (8331), 12-04-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    Trillingen
Bij periodes zijn deze gonzende  bromtonen heel erg sterk, meestal nemen ze in frequentie toe. (athans zo voelt het) En 
kan het zo ineens weer een tijdje voorbij zijn.  Ook hoor ik daarbij een hoge fluittoon. De trilling gaat echt door mijn 
lichaam en ik word er ook wakker van. Het geeft veel spanning in mijn lichaam en een enorme druk op mijn oren.  Ik hoor 
de geluiden zowel buiten als binnen. Buiten ervaar ik minder druk op mijn oren dan binnen. Ik heb het idee dat het geluid 
in huis versterkt, misschien door resonantie? 
Op dit moment zijn de geluiden weer zo verschrikkelijk (12-4-2017) dat ik deze melding in de nacht doe omdat ik er niet 
meer van kan slapen.

Lochem (7242), 12-04-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Ik ga nog melding maken bij ODA =IPV Gemeente.
Ik ga volgende week naar huisarts.
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IJsselstein (3401), 12-04-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Sinds maart 2015 een zware brom in huis. Alle stappen gezet maar nog geen oplossing. Het geluid komt vanuit het 
zuidwesten en is bij stilte ook buiten te ervaren. Ik heb zelf een modus gevonden door dicht bij de afzuiging te slapen en 
deze nachts op de hoogste stand te zetten maar de zorg voor mijn kinderen en de mogelijke gevolgen voor hun drukt 
zwaar. Ik zoek ieder dag op meldingen maar ben tot nu toe niet succesvol. ik hoop dat er mensen uit IJsselstein ook 
melding maken op jullie site om dit verborgen probleem zichtbaarder te maken. Ik weet inmiddels alles van de frustratie 
dat er niemand de zaak serieus lijkt te nemen maar ik ben niet van plan te stoppen met zoeken.

Weesp (1382), 12-04-2017,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;          Trillingen
Het is een soms voorkomende trilling dat het lijkt of het huis een trilling krijgt en die niet altijd even sterk is. Alsof er 
ergens een ontploffing plaatsvind. Maar in Muiden word er niet dertig keer op een dag iets door de E .O.D. tot ontploffing 
gebracht. Ik heb zoiets weleens eerder gevoeld in Hoogvliet, maar dat kon je merken als er een zware vrachtwagen 
voorbijkwam, dan ging de grond in trilling. Er word in Weesp wel veel bijgebouwd, misschien word de grond onderzocht, 
maar toch niet van 18;00 tot 21;00. Het begint soms om 06;00 s,morgens tot 11;30 en dan de volgende dag later. E r is 
geen peil op te trekken.

Spijkenisse (3207), 13-04-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
De buren zijn menigmaal aangesproken maar doen niets wezenlijks aan de situatie. Ze vinden ons maar zeuren, ze horen 
zelf niets.

Ten boer (9791), 14-04-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
Het geluid resoneert en is door meerdere personen hoorbaar.

Heusden (5256), 17-04-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Moet nog verder onderzoeken wat er aan de hand is. De opties in dit formulier helpen me wel om het op de juiste plaats 
te gaan melden.

Amsterdam (1079), 18-04-2017,  Man,  25-34.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen
Sinds medio januari ervaar ik het geluid `s avonds en `s nachts. Het is nu duidelijker hoorbaar voor mij dan in het begin. Ik 
woon in een appartement  omsloten door buren dus ik ga voor onderzoek hen een brief sturen met de vraag of zij hier ook 
hinder van ondervinden of dat zij sinds januari een nieuwe mechanische ventilatie of koelkast hebben die dit geluid 
produceert. Dit is de reden dat ik nog geen melding gemaakt heb bij een instan e.

Dokkum (9101), 19-04-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Sinds ruim een half jaar een permanente bromtoon, zowel in als buiten onze woning in de  binnenstad van Dokkum. De 
afzuiginstallatie van een nabij gelegen horecagelegenheid is de oorzaak.

Nieuwegein (3438), 19-04-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Amersfoort (3811), 19-04-2017,  Man,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Sinds enkele maanden ineens zeer irritant gebrom in huis. Ook bij het uitschakelen van de elektra. Komt duidelijk van 
buiten. Het gebrom lijkt toe te nemen. Probeer er mee te leven, maar het lukt steeds minder. Waar ik al jd diep sliep, ben 
ik nu elk uur wel wakker. Vermoed dat het van de airco of afzuiging van het theater afkomstig is. Maar weet dat 
natuurlijk niet zeker . Het vreemde is dat het in de tuin niet waarneembaar is, de brom resoneert in het hele huis. Er is 
geen plek die er vrij van is.  Ik ben er bang van omdat het mijn lee aarheid aantast. Melden hee  in deze gemeente geen 
zin. Het vertrouwen in het bestuur is helemaal weg.

Hillegom (2181), 19-04-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
2-tonige bromtoon, die soms aanwezig is. Mijn vriendin en kinderen van 10 en 5 horen het niet.  In mijn auto voor het huis 
hoor ik het ook en buiten niet.

Waalre (5581), 20-04-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon        
Diepe brom die een beetje lijkt te pulseren. Frequentie ligt véél lager dan het normale snelweggeruis
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Nieuwerkerk aan den IJssel (2911), 21-04-2017,  Man,  25-34.  Overlast: Veel,  's Nachts;    Gonzend geluid      
Het betreft een laag zeurderig inconstant geluid. Enigszins te vergelijken  met het geluid van een vliegtuig in de verte. Het 
geeft een constante druk op mijn oren. De overlast wisselt en af en toe is het een nacht echt stil. Mijn partner hoort het 
alleen als het voor mij al zeer storend is.

Nijmegen (6542), 21-04-2017,  Man,  25-34.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        
Sinds begin oktober 2016 heb ik zeer veel last van laagfrequent geluid, bijna iedere dag wanneer ik probeer te slapen.  Dit 
lijkt mij een radio of televisie die aanstaat, wellicht inclusief subwoofer.
Ik hoor het geluid door de gehele woning heen, met name vlakbij de vloer, daar is het geluid een stuk luider. Vooral in bed, 
daar is het geluid op het niveau van zacht praten.
Ik kan hierdoor helemaal NIET slapen. Al minstens 20 keer ben ik 's nachts naar buiten gegaan om te horen waar het 
geluid vandaan komt, maar eenmaal buiten hoor ik het niet meer.
Ik ben bij alle directe buren langsgelopen en goed geluisterd, maar dit heeft niets opgeleverd.
Binnen 30 meter van mijn woning staat een reusachtige flat waar de bron zich wellicht bevindt, maar hier heb ik geen 
sleutel van. Ik word kne ergek van dit geluid iedere nacht!

Zeist (3704), 21-04-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid    Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen

Woerden (3446), 21-04-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend geluid    
Geluidsbron vooralsnog onbekend. Overlast sinds maart 2017. Toon op 25 Hz, periodiek wisselend in sterkte op maximaal 
40 dB. Niet continue aanwezig maar in de nacht beter waarneembaar wegens minder camouflage door andere geluiden 
en (poging tot) slapen. Het betreft één bron met een eigen karakteristiek geluid. In mijn naaste omgeving heeft niemand 
het geluid opgemerkt. 

Eindhoven (5628), 22-04-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    

Serooskerke (4353), 23-04-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Eindhoven (5616), 23-04-2017,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

Eindhoven (5616), 23-04-2017,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

lisserbroek (2165), 24-04-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid    Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Hoor constant een brom geluid wil graag hulp bij meten waar het vandaan komt

Almere (1315), 25-04-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;    Gonzend geluid      
Zoemtoon die enigszins fluctueert, onregelmatig elke paar seconden, met vaste toonhoogten. Dringt door in het lichaam, 
oren afdekken heeft geen zin. Klinkt in slaapkamer, en in de gang. Als het heel stil is ook overdag.

In het gebouw bevindt zich een hydrofoor, die produceert echter ander geluid, mogelijk wel gerelateerd. Die hoor ik niet, 
echter mijn partner wel.

Belt-schutsloot (8066), 25-04-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Ik ben in  oktober 2015 in Belt-Schutsloot komen wonen in de hoop dat ik hier minder last zou hebben van trillingen. Maar 
het is hier tien keer zo erg als in Zwolle.  Somige dingen kun je plaatsen waar ze vandaan komen . Maar die ene 
hardnekkig trilling maakt mijn lijf kapot. Ik overweeg om weer te gaan verhuizen maar hoe kom je er achter of daar geen 
trillingen zijn? In de nacht zijn ze het ergst. Ik heb al van alles onderzocht. Komt het bij de buren vandaan? Ventilatie? 
Komt het uit mijn eigen huis? Nee, de aardlek eruit gehad en de trilling bleef. Koel en vriescellen  restaurant geven wel 
geluid en trilling maar niet constant de hele nacht. Om mijn huis voel ik het ook. Overdag kun je jezelf nog wel een beetje 
afleiden. Maar als je geconcentreerd aan  het werk bent wordt je gewoon geïrriteerd door de trillingen. Vaak ben ik er 
moe van. Ik ga dan ook zo vaak mogelijk weg uit mijn huis. Mensen reageren vol onbegrip.
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Julianadorp (1766), 25-04-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Sinds 2014 last van dreunend, bonkend geluid 24/7. Zwelt aan, neemt iets af, zwelt weer aan. Lijkt 's avonds harder. 
Melding bij gemeente gedaan, doorverwezen naar Regionale Uitvoeringsdienst . Meting gedaan, niets gemeten terwijl 
het geluid voor mij onverdraaglijk is. Windrichting en windkracht niet van invloed. Bij buren, vrienden en op het werk hoor 
ik het niet. Slapen moeizaam, oordopjes helpen niet. Ontspannen onmogelijk. Vrije dagen een kwelling doordat het nooit 
meer s l is in huis. Hartritme stoornissen,concentra eproblemen, moe en hoofdpijn.   Kan hier niet blijven wonen en moet 
verhuizen zodra het kan. 

Amsterdam (1018), 25-04-2017,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Sinds voorjaar 2016 last van een geluid dat lijkt alsof er een wasmachine aanstaat. Heb op twee huisnummers in dezelfde 
straat gewoond (op 1 adres nog steeds) en het op beiden geconstateerd. Buurtonderzoek heeft weinig opgeleverd. Een 
buurman is al anderhalf jaar met de woningbouw bezig maar die nemen het niet serieus.

Amsterdam (1097), 26-04-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    
Ik woon in Betondorp in Amsterdam en ik hoor met name in de nacht een zeer irritante golvende bromtoon. Het geluid 
golft op en neer alsof er een waterpomp draait. ( je kent wel zo’n mobiele waterpomp waaruit water gutst in golven) Nu 
 komt het geluid binnen in huis in een gutsende bromtoon. Ik hoor het al een aantal jaren maar kon er maar niet achter 
komen wat het was.  Overdag is het geluid er ook maar valt het niet op door allerlei omgevingsgeluiden. Wat helpt is om 
mijn raam in de nacht open te zetten maar dan hoor je weer vele andere stadsgeluiden dus is het kiezen uit twee kwaden. 
Ik heb ook oordopjes voor stadsgeluiden maar voor  LFG werkt het niet.  Gelukkig kan ik het deels negeren en gewoon 
goed slapen maar ik zou toch erg graag er vanaf zijn want prettig is het niet. 
Met het ontdekken van deze website denk ik gelukkig de oorzaak in elk geval gevonden te hebben (LFG) want mijn 
partner en buren horen namelijk niets.

Tilburg (5041), 26-04-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Al een aantal jaren is de brom door mij waar te nemen. Samen met mijn man al uren door de wijk gelopen in de hoop de 
boosdoener te vinden. Zelfs als ik bij bekenden verderop in de staat ben hoor ik de brom. Bijzonder is wel dat het bijna 3 
weken UIT/STIL is geweest in de periode eind november tot half december 2016. 2 weken geleden ben ik gezien door een 
Audioloog. Gehoor is perfect. Geen tinnitus. Dus ermee leren omgaan was volgens hem de enige optie. Ik heb hem jullie 
brief laten lezen. Deze was volgens hem door een andere bril geschreven. Hij zag alles toch in een ander perspectief. Dus 
ja.. einde discussie en wachten tot ik kan starten met de therapie. Compleet de omgekeerde wereld wat mij betreft. 
Inmiddels is er ook iemand van de Omgevingsdienst komen meten. Buiten was niks te meten wat de norm zou 
overschrijden. In huis was inderdaad wel een hele lage frequentie te meten.  Maar helaas kon hij verder heel weinig 
betekenen. De bron  traceren zou en onmogelijke missie zijn.

Huizen (1276), 27-04-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
Ik hoor dit geluid niet overdag , dat heb ik verschillende keren gecheckt.
Het is gekomen nadat bij de buren zonnepanelen op het dak zijn geplaatst.
Daarvoor nooit gehoord, woon hier al zo'n 18 jaar

Waalwijk (5141), 27-04-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Geluid is er 24/7 maar alleen goed hoorbaar als het overige omgevingsgeluid zoals verkeer en muziek weg is. Word er heel 
zenuwach g van, slaap,slecht en ben daardoor vaak doodmoe. Geluid hoor ik alleen in huis en niet buiten.

Drunen (5151), 30-04-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

heerlen (6415), 30-04-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
ik heb bij de gemeente aangeklopt, die zeggen begin maar een rechtszaak, dokter weet geen raad, 
woningbouwvereniging kan alsnog niks vinden, aub help

March 2017 - 43 meldingen
Den Haag (2563), 01-03-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  's Nachts;      Zoemend geluid    
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Leeuwarden (8917), 02-03-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Sinds een jaar hoor ik steeds een bromtoon in ons huis. De toon is laag en stopt af en toe. Ik kan niet traceren waar het 
geluid precies vandaan komt. De buren schijnen het geluid niet te horen. Ook op andere plekken hoor ik de bromtoon in 
Leeuwarden, bijvoorbeeld op een school en in een woonhuis voor ouderen.
Laatst was ik in een hotel in Ameland, toen hoorde ik het geluid ook. Evenals in een vakan ehuisje in Eerbeek.  Mijn 
huisgenoten horen het geluid niet.

Amsterdam (1078), 03-03-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Varik (4064), 03-03-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Trillingen
Mijn woning bevindt zich op ca. 500 m. van de aken die door de Waal varen.  De dijk ligt tussen de rivier en de woning in.  
Regelmatig  produceren vrachtschepen een zeer hinderlijke, energierijke,  trilling  met een zo lage frequentie dat het meer 
gevoeld dan gehoord wordt. Het doet de oren gonzen en dreunt door in het hoofd, een enkele keer lijkt het zelfs voelbaar 
in de borstkas. Het voelt hinderlijk maar ook ongezond aan. De sterkte van het hoorbare geluid van grote schepen is 
afhankelijk van weer en rivierpeil. Het volume  kan met sluiten van eventueel openstaande ramen redelijk goed worden 
beperkt.  De woning is goed geïsoleerd en heeft dubbele beglazing.
De hinder van lage trillingen echter, is helaas niet met het sluiten van open ramen  te verminderen, de trillingen lijken 
overal dwars doorheen te gaan.

nieuwegein (3432), 04-03-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;          

Breda (4822), 05-03-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Vaassen (8171), 05-03-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Ugchelen (7339), 05-03-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Den Haag (2565), 06-03-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;          Trillingen

Den Haag (2551), 07-03-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Sinds 2 weken geleden is er een vreemd broomton geluid te horen (ongeveer gelijk met de komst in het gebouw van 2 
mensen die beweerden de ventilatie te controleren  van het gebouw) binnen dit gebouw (harder op de eerste etage waar 
ik woon) zeer enerverend, zacht maar continu, dag en nacht, en zeer doordringend. Het veroorzaakt sterke hoofdpijn  plus 
maagpijn en braken,  de klachten worden erger met de dag . Zeer vreemd:met oordopjes hoor ik het juist harder en 
continu terwijl zonder oordopjes hoor ik soms korte pauzes, alsof een SOS geluid is, met lange geluiden en zeer korte 
pauzes. Het is NIET van mijzelf (druk in de hersens enz.), ik hoor het NIET elders ver van het gebouw, ook niet binnen bij 
vrienden die elders wonen.  Het is ook niet van mijn apparaten/ven la e want ik heb ook alles uit gezet om te checken. In 
het gebouw is de bron direct te merken, maar niet te pin-pointen. 
Op andere verdieping is het minder te horen.

noordwolde (8391), 08-03-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Het is een bromtoon die komt en gaat, altijd. Het lijkt alsof er een machine of compressor aangaat, een tijdje draait en 
weer uitgaat, en dit patroon herhaalt zich in niet te voorspellen frequenties.  Ik maak me zorgen omdat ik niet weet waar 
het vandaan komt en wat het veroorzaakt. Het geluid maakt me bang, omdat het voor het gevoel lijkt alsof er ieder 
moment iets kan ontploffen of zo. En net als ik denk, nu is het eindelijk stil, dan komt het weer.

Utrecht (3522), 08-03-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

utrecht (3512), 09-03-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen
Sinds de renovatie van ons appartementencomplex is deze dreun hoorbaar, s'nachts, ook overdag, maar valt grotendeels 
weg door omgevingsgeluiden.
Van de 11 woningen ervaren ongeveer 7 mensen last.
De woningbouwvereniging weet ervan sinds anderhalf jaar, maar  doet tot nog toe niet echt veel.
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Noordwijkerhout (2211), 10-03-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
In Noordwijk aan zee woon ik en "vlucht " wel eens naar Noordwijkerhout naar m`n moeder om te slapen maar daar is 
het ook. Echt niet in m`n hoofd. Kwam gelukkig tijdens meting naar voren

Enschede (7521), 13-03-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Heiloo (1852), 13-03-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Sinds ruim een half jaar hoor ik een continue bromtoon die je als het ware ook in je lichaam voelt. In de 10 jaar dat ik hier 
woon niet eerder gemerkt. De bromtoon wordt vaak overstemt door andere geluiden maar als het stil is, met name 's-
nachts of als ik alleen thuis werk dan is het duidelijk te horen/voelen.

amsterdam (1074), 15-03-2017,  Man,  45-54.  Overlast: ,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Fijn te lezen ,de reacties van anderen.Tijdens mijn werkzaamheden had ik een gehoorbeschermer op en hoorde de 
bromtoon niet. Zonder gehoorbeschermer wel. last heb ik er niet van.soms verandert de toon tijdens de brom.Net als in 
de dubbeldik treinstellen. Zo klinkt dat verspringen van de toon van de bromtoon.Ik heb een ruis in mijn oor en dat is een 
beschadiging. De bromtoon is dat zeker niet; een waterpomp op afstand,of een motorgeluid.zo klinkt het.

Amsterdam (1068), 15-03-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
In de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 maart 2017, werd ik wakker en constateerde het geluid/de trilling. Ik woon in 
een ruim vijftig jaar oud flatgebouw en heb eerder last gehad van 's nachts werkende wasmachines. Maar dat geluid 
houdt op gegeven moment op. Dit niet. Het is nu vijf dagen verder en ik ben wanhopig. Het stopt niet, ik word er gek van. 
Ik loop te huilen van ellende. Een eerste navraag bij buren leverde niets op. Ik ben 67 jaar en werk thuis achter de PC. Heb 
dan dus geen radio of TV aan. Ik kan mij niet concentreren en val van in de middag in slaap, het geluid/de trilling is dan 
minder waarneembaar vanwege het verkeerslawaai, maar niet weg. De woningbouwvereniging heb ik eenmaal 
benaderd, maar deze legt het op mijn eigen bordje. Ik begrijp uit uw tekst dat ik nog maar aan het begin sta van een 
wellicht lange (lijdens)weg. Buiten hoor ik het niet, het is voornamelijk binnen in mijn flat. Fijn dat ik uw site heb ontdekt 
en dat ik even mijn verhaal kwijt kan. 

Zuid-Beijerland (3284), 17-03-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;      Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Terwijl ik mail staat de afspraak voor de KNO arts op as woensdag, hierdoor kan ik nog niet zeggen wat de uitslag is.  
Sinds de derde week van januari 2017 op zaterdagochtend was daar ineens het zoemende geluid. Ik dacht:  de buurman is 
vroeg vandaag met een apparaat aan de gang?Vanaf die dag is er behoorlijk wat veranderd in mijn nachtrust. ik ben 
eerst naar de huisarts gegaan omdat ik dacht iets aan mijn oren te hebben. De arts weet het uiteindelijk ook niet en heeft 
op de eerste plaats een oorontsteking geconstateerd maar na een kuur blijven de klachten aanhouden!  Ik schrijf per dag 
op wanneer ik wakker word van het geluid of wanneer ik het waarneem  en niet meer in slaap kan komen. Heel vreemd 
maar voor nu blijkt donderdagnacht de meest irritante nacht, geluid is harder, vaker en doordringender.Mijn overige 
familieleden horen het niet en dit maakt het ECHT lastig, ik twijfel aan mezelf,  heb ik de buren gevraagd maar die kunnen 
ook niets waarnemen? Wie heeft een antwoord?!

Dordrecht (3311), 18-03-2017,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    Trillingen
Ik wist al lang van deze praktijken, jullie site was weer de zoveelste bevestiging dat het niet tussen mijn  oren zit!! En er 
gebeuren teveel rare dingen die me opvallen en zogenaamde toevalligheden..BV ik lig hier op de bank met pijn in mijn 
borst/hart  wordt mijn buurman onder mij afgevoerd met ambulance. Wat blijkt hij had ook het zelfde, plus ook overdag 
niet wakker kunnen blijven en snachts dus wel. Ik kon zelfs niet overdag mijn huis opruimen omdat het gewoon pijn deed,  
ik was zelfs genoodzaakt te gaan slapen en kon zelfs niet in gebed want geen concentratie..leek net of je hele wezen werd 
verdoofd, voelde me net een zombie.. Maar ja alles ging dus achteruit ijne gezondheid, sociaal leven, enz enz.. Nu is het  
gelukkig wat minder nadat iemand op mijn dak bezig was met het ventilatie systeem. Hij zei dat ie kwam namens de 
winkel beneden  om te kijken of  het zogenaamde ventilatie probleem kwam door de ventilatie kasten die op mijn dak 
staan. 
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Nijmegen (6512), 18-03-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      
De overlast is met name in januari/februari 2017 toegenomen dit heeft hoogst waarschijnlijk met prorail te maken die 
dag en nacht treinen stationair laat lopen. Ik woon zelf in 2 kamerappartement gelijkvloers met een kruipruimte eronder. 
De gemeente heeft sinds een klein half jaar geleden prorail vergunning gegeven voor het opvoeren van iets. De eerste 
maanden ben ik niet thuis geweest

Tilburg (5017), 19-03-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Alkmaar (1826), 19-03-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Storende bromtoon, al enige jaren. Hoorbaar bij de buren(2 links en 2 rechts) maar niet buiten. Tijdens de grote 
stroomstoring 27-3-2015 ook geluisterd en hoorbaar. Sindsdien alleen maar sterker geworden.

Huizen (1277), 19-03-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
Ik hoor een brommend geluid in bepaalde plaatsen in mijn woon en slaapkamer aan de achterzijde van de woning. 
Momenteel wordt er een groot bouwproject gerealiseerd

Woerden (3443), 19-03-2017,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
Sinds december 2016 zeer veel overlast van een bromtoon, vermoedelijk diesel motor geluid of 10kv. Slaap er 
verschrikkelijk slecht van en ben nachten op pad om de bromtoon maar te vinden.

Amsterdam (1019), 20-03-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Matig,  Overdag;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Arnhem (6836), 21-03-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
In de wijk rijkerswoerd van de stad Arnhem  horen wij een laag frequente bromtoon. Wij hebben geen idee waar het 
vandaan komt. Ik heb de klacht via de gemeente bij provincie loket neer gelegd. En geprobeerd via omgevingsdienst 
arnhem info te krijgen waar de toon vandaan komt, maar deze verwezen mij weer naar provinci loket. RIVM verwees me 
naar gemeente.
Nu is het afwachten op reactie van provincie loket en omgevingsdienst wat zij met onze klacht/vraag gaan doen. 
Het meest vreemde vinden wij dat het boven in ons huis beter te horen is dan beneden.
Bijdeze doen wij graag melding van het geluid en hopen meer info te krijgen over de oorsprong.

groningen (9742), 22-03-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;          Trillingen

Noordwijk (2201), 23-03-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    

Tilbirg (5025), 23-03-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Zowel op deze postcode als op postcode 5045 last van hoemend zoemend brommend geluid vooral avonden en nachten.

enschede (7521), 24-03-2017,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
Mijn buren luisteren regelmatig luid muziek (hardcore) . Dat is sinds kort minder geworden omdat ik de politie regelmatig 
bel hierover, maar hun geluidsinstalatie maakt ontzettend veel geluid, volgens mij hebben ze het op de grond staan of 
tegen de muur. Ook al zetten ze het muziek zachter.. dat gezoem is constant aanwezig. Het maakt me helemaal misselijk. 
De politie doet niet veel aan dit zoemend geluid. Het is verschrikkelijk om dag en nacht in dit gezoem te zitten.

Nijeveen (7948), 25-03-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Tilburg (5045), 26-03-2017,  Vrouw,  18-24.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
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Barendrecht (2992), 26-03-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Al een jaar kunnen wij nauwelijks slapen door gezoem van de school waar wij naast wonen. Het wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt door de afzuiging.  Mijn man en ik worden er helemaal gek van. Soms horen we het ook overdag.
Het gaat maar door en door en door.  Op een gegeven moment hoorde wij het weer overdag en heb ik de school gebeld. 
Zij zeiden toen dat ze net de verlengingsknop in hadden gedrukt. Zodat het wat langer warm zou blijven en werd een 
cursus gegeven, daarom.  Daarna herhaalde het zelfde zich later nog een keer vandaar dat wij er bijna zeker van zijn dat 
het daar vandaan komt.
Wij gaan eraan kapot  Ik ga proberen te slapen naar het zoemt alweer 
Ik ben al sinds augustus 2016 in gesprek met de DCMR maar het duurt allemaal lang voordat het echt opgelost gaat 
worden.  Als dat überhaupt al het geval wordt.  Wij wonen hier fijn maar zijn zo ongelukkig.
Zo ongelukkig,kan wel huilen nu ik dit schrijf.  We voelen ons zo alleen

Amsterdam (1053), 27-03-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Het constante gebrom-gezoem, de trillingen die voor ernstige aantasting van mijn woongenot zorgen komen vanuit de 
ruimte's onder mij. De ondernemer heeft daar horeca vriezers en koelers ed.  Dit is duidelijk hoorbaar en voelbaar in mijn 
woning. Helaas wordt dit niet erkend door oa de woningbouw en milieudienst . Alles valt binnen de norm. Men doet het 
voorkomen alsof het tussen mijn oren zit, ik moet er maar niet op letten. De ondernemer van zijn kant zwaait met de 
meting dat alles binnen de geluidsnormen valt. Ondertussen heb ik een klein kapitaal uitgegeven aan alle soorten 
oordopjes. Helaas zonder effect. Zelfs met mijn op maat gemaakte oordopjes is het gebrom-gezoem hoorbaar. De 
trillingen door mijn woning en door mijn lichaam zijn standaard hierbij. Ook heb ik last van gezondsheidsproblemen oa 
vermoeidheid , slaapproblemen, hoofdpijn, hartkloppingen, spontaan trillingen die door mijn lichaam gaan als ik buiten 
mijn woning ben.

Den Haag (2565), 28-03-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Heel eerlijk: ik ben een weekje op vakantie en ben uit verveling gaan kijken op internet en ben me echt rot geschrokken 
van alle reacties. Ik dacht dat ik de enige was.

vught (5262), 29-03-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      
de mensen die overdags komen luisteren horen het vaak niet. er is pas 1 man geweest vd gemeente die de bron kon 
vinden één huizenblok verderop. Men heeft volgens de gemeente de het telecom bedrijf verzocht de trillingen te beperken 
maar verder konden ze niks doen aan laag frequent geluid. ik ben steeds vaker snachts wakker of ga slapen met alcohol 
of tablettten....ben t zat.

Smilde (9422), 30-03-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        
Bromtoon is wisselend en onregelmatig  in toonhoogte

Kampen (8265), 30-03-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      
Ik hoor al jaren (vanaf mijn 19e) her in der in Nederland allerlei 'brommen' en was blij dat ik ergens woonde waar het 
gewoon stil was.  Tot voorjaar 2015.. sindsdien hoor ik hier dag en nacht een 'brom'. Soms hard, soms zacht, maar het is 
zo goed als altijd aanwezig.

Gelukkig heb ik een huisarts die begrijpt waar ik het over heb. We hebben samen besproken of er voor mij iets aan te 
doen was, maar kwamen beiden al gauw tot de conclusie dat het voorlopig iets is waar je mee moet zien leren te leven. 
Hij heeft mij voor de vorm nog wel doorgestuurd naar de gehoorspecialist voor een meting, daar bleek mijn gehoor 
volkomen normaal.

noordwijk (2201), 30-03-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
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noordwijk (2201), 30-03-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Na het plaatsen van een groot aquarium strak tegen mijn muur door naaste buren begon ik trillingen en gezoem in mijn 
huis te horen en voelen, niet meer kunnen slapen. Last van spontane neusbloedingen, flauwvallen, hoofdpijn, 
hartkloppingen, constante diarree, voelen van trillingen, eczeem, pijn in oren en kaken enz. Ziekenhuis heeft meting in 
huis gedaan. Buren wilden niet meewerken naar een oplossing . Klacht ingediend bij woningbouw en gemeente door 
audioloog van het ziekenhuis. Geen medewerking gekregen. September 2013 ben ik op advies van ziekenhuis verhuisd. 
Mijn gehoor is 8 keer scherper geworden waardoor ik overgevoelig ben geworden voor ventilatie en geluiden. Overal 
waar ik kom waar ventilatie, airco ,  koelkast enz aan staat of winkelwagens  of zelf een roerend lepeltje in een kop 
reageert mijn lichaam hierop (hartkloppingen , opgejaagd gevoel , algehele malaise ) Jammer dat  mijn slaap en 
gezondheid zo verstoord is voor andermans plezier ( een vijver in de tuin met 3 goudvissen

Maastricht (6214), 30-03-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon        
Onze buurman heeft tijdens onze vakantie zijn zonnestudio uitgebreid en daarbij nieuwe warmteventilatiepijpen op het 
dak geplaatst. Die staan tegen de erfgrens aan, op nog geen twee meter van ons terras. Het brommende geluid dat zij 
maken is erg storend. De buurman wimpelde dat aanvankelijk weg 'dan zet je maar een walkman op' en 'dan ga je toch 
ergens anders zitten'. Maar ik hield vol en vond dat hij de pijpen moest verplaatsen. Dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft 
wel de blaasrichting veranderd, maar dat is niet afdoende.

Driebergen (3972), 31-03-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Ik wist niet dat ik melding kon maken bij verschillende instanties. Graag zou ik willen weten of meer mensen in mijn 
omgeving ditzelfde geluid horen.
Hangt het samen met de werkzaamheden rond het station van Driebergen, daar is bv. bemaling.

February 2017 - 58 meldingen
Weert (6004), 01-02-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Neem het waar sinds apr.2012. Tinnitus als diagnose maar dit is het nilet. Ik neem het geluid alleen waar via mijn rechter 
oor. Scherm ik deze af door er mijn hand op te leggen neem ik het niet waar. Houdt het gebroem te lang (=dagen) aan 
zonder onderbreking dan krijg ik gekraak linker oor als echo op o.a. praten in omgeving.  
Dochter van 8 hoort het ook. Partner soms. Moeder die 1500 m. verderop woont neemt het al langer waar dan ik.  Ik hoor 
het opstarten. Vaak neemt intensiteit 's avonds vanaf 22 uur per half uur toe.  Alleen 's avonds tussen ongeveer 18-22 uur 
is het minder of afwezig. Soms 's ochtends vroeg ook afwezig. In eerste instantie waren er onderbrekingen van enkele 
dagen, soms weken waarin het geluid er niet was. Sinds dec.2016 is geluid er bijna con nu.  Opmerkelijk: april start 
ondertunneling Maastricht. Dec. 2016 opening tunnel Maastricht. 
Vermoeden is ook grondwerkzaamheden, ontwatering bodem bij bouw, waterzuivering. Soms geluid alsof olifant/leeuw in 
riool brult.

Nieuwegein (3437), 01-02-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: ,  's Nachts;          Trillingen

Amsterdam (1081), 01-02-2017,  Vrouw,  Wil ik liever niet beantwoorden.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's 
nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

hilversum (1215), 01-02-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Sinds  juni 2011 matige last (af en toe uitschieter)  . Vanaf september 2016 ernstige overlast dag en nacht. Tinnitis 
opgelopen door deze  geluidsoverlast. Intensiteit overlast wisselt, maar nacht is vreselijk. 
.

20 August 2021 Pagina 49 of 60



Valkenburg (6301), 02-02-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      Trillingen
Sinds begin september 2016 is in een leegstaand kantoorpand op 50 meter van mijn flatwoning een nieuwe huurder 
ingetrokken, een accountantburo. Eind september/begin oktober zijn er (waarschijnlijk) werkzaamheden verricht op het 
dak, die later resulteerden in een continu brommend geluid, welk zowel overdag, maar nog meer s'nachts duidelijk 
hoorbaar is, naar mijn mening zelfs voelbaar. Het is zeer moeilijk uit te leggen aan andere bewoners in mijn flat, dit te 
omschrijven. Ik heb geprobeerd in verschillende situaties én tijdstippen dit geluid waar te nemen, om erachter te komen 
waar dit vandaan komt. Op de 4e etage waar ik woon is  dit geluid te horen. Beneden in het kelder gedeelte (ca 10 meter 
lager) is het tevens waarneembaar. Één bewoner op de 4e etager is zich inmiddels ook bewust van dit geluid. 

Maassluis (3146), 02-02-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
 
Wij ervaren sinds enige tijd geluidsoverlast in de vorm van een brommen. Het vermoeden is dat dit afkomstig is van een 
werkschip aan de andere kant van de Nieuwe Waterweg nabij Rozenburg. Vorig jaar hadden wij hiervoor de DCMR-
Rijnmond ingeschakeld en zij bevestigden de afkomst van het bromgeluid van het werkschip. Het geluid wordt 
veroorzaakt door (toen) 4 diesels die dag en nacht draaien om te voorzien van de benodigde energie. De DCMR had vorig 
jaar geluidsmetingen laten verrichten om na te gaan of de milieuregels worden overtreden maar alles bleek binnen de 
wet te zijn. Wel hadden ze toen (tijdelijk) voor elkaar gekregen dat 's nachts van de 4 diesels maar één actief was en dit 
hielp toen enigszins. Het enige probleem was dat voor ons doen heel vroeg de dagploeg begon te werken waardoor alle 
diesels weer gestart werden wat dus een vroegtijdig einde van onze nachtrust betekende. Het geluid is alleen actief 
wanneer een project gaande is maar dit is bijna continu het geval.

didam (6942), 02-02-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Brom vaak storen aanwezig. Vele meldingen gedaan, maar verder niemand die wat doet. Brom is gemeten maar valt 
onder de officiële gehoorgrens. Ben in de ziektewet en zal zolang ik hier woon niet meer aan het werk komen door de 
brom. Mijn gezondheid gaat met de dag achteruit.  Bij andere mensen hoor ik het niet, alleen in en om deze woning. 
Verhuizen wil ik heel graag en ben reeds 2 jaar zoekende naar een geschikte woning....hier heel ver vandaan!

Zwartewaal (3238), 03-02-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Regelmatig optreden zwaar sonor geluid. Kortdurend en regelmatig rond 17 a 18 uur.  Ramen staan te rinkelen in de 
sponning, oren suizen en hartkloppingen. Wordt er fysiek beroerd van. Buiten even hard hoorbaar als binnen (excl het 
raamgerinkel) .. ik woon op ca. 1 km van de Botlek fabrieken als Lyondell, ICI, Airproducts (of hoe ze nu heten)

Lelystad (8242), 05-02-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Het is half twee deze nacht en ik kan niet slapen wegens Lfg uit huis van de buren.  Begon om 14 uur vanmiddag, opgeteld 
dus zo'n 9 uur non stop overlast! Dit is geen uitzondering op andere dagen, maar in weekeinde is de last non stop 24 uur.
Buren weigeren elk contact om hierover een uitwisseling mogelijk te maken, het zijn aso's op meerdere fronten.
Ik ben kots en kotsmisselijk, hartritme van slag. Het is onmogelijk om te kunnen slapen. Ben er een expert in me te 
ontspannen daar ligt het dus niet aan. Ben er ook erg goed in op mijzelf cognitieve therapie toe te passen. Verdrijft in 
beide gevallen de stress niet . Ik ben nu zover gekomen dat als ik morgen niet meer hoef te leven ik dol en dolblij zal zijn 
mijn bestaan hier met de eeuwige jachtvelden te kunnen verruilen. Ben van huis uit een vrolijk, intelligent doortastend 
mens te zwak geworden om er zelf een eind aan te maken. Domweg omdat dit niet bij mij past. Deze woorden zijn geen 
grap maar bloedserieus. De situatie is mensonwaardig.

Saaksum (1234), 05-02-2017,  Man,  45-54.  Overlast: ,  Overdag en 's nachts;          

heemstede (2104), 05-02-2017,  ,  45-54.  Overlast: ,  ;    Gonzend geluid      

den helder (1784), 06-02-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    
ik was door verwezen naar internist en KNO, Bloeddruk 230/130 en ik moest meer medicinen krijgen om de te hoge 
bloeddruk te verlagen.   KNO: nog steeds in behandling . Wat betre  het geluids onderoek: gemeente Den Helder hee  
een opdracht gegeven aan de RUD om meting te doen. Het resultaat ligt bij gemeente Den Helder, wij hebben de 
resultaten niet gezien. Wij weten wel dat de geluidsdeskundige  zeer lage frequencies in onze woning heeft gemeten. Wij 
hebben ook eigen onderzoek laten doen door PEUTZ en wij sturen dat aan jullie. Het geluid is nog steeds lastig en 
veroorzaakt medische problemen voor ons. wij weten zeker dat het geluid komt van boven. Een politie agent heeft dat 
geconstateerd, maar ze willen geen verdere actie  ondernemen. Woningstichting in Den Helder  wil niets doen. 
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Rotterdam (3067), 06-02-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Sinds een paar jaar horen ikzelf  en mijn gezinsleden een vreselijke bromtoon.  Deze is niet altijd van de zelfde frequentie 
maar is sinds een paar weken zo heftig dat mijn man en ik er niet van kunnen slapen. Na zelf onderzoek te hebben gedaan 
Komen we steeds uit bij onze buren. Deze beweren dat dit niet zo is en nu  weet ik mij geen raad meer.  Om uit te sluiten 
dat wij zelf niet de veroorzakers zijn. Hebben we al meerdere malen alle stroom uitgezet.  Ik zou heel graag hulp willen 
want ik weet niet meer hoe ik nu verder moet.

Gemonde (5291), 07-02-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Sinds ik verhuisd ben ervaar ik LFG in mijn nieuwe huis (bouwjaar 1972). Meestal vanaf 23.00 tot 10.00. Soms ook de hele 
dag. In huis vooral hoorbaar in slaapkamer, minder in woonkamer. Buiten is het moeilijk om de toon te horen. Soms als ik 
in de auto stap dan hoor ik de toon in de auto. Nog geen oorzaak kunnen ontdekken.

Rheden (6991), 07-02-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen
Een zware, zware last in mijn leven.  April 2013 voor het eerst geconstateerd. Eerst wat dagen in een maand, week en 
daarna conitu.  Onder behandeling van huisarts en psycholoog omdat  ik zo niet verder kan met mijn leven.  Tinitus 
uitgesloten, trigger is van buitenaf. Hoor door heel Nederland de "Brom". Deze  bromtoon maakt mij werkelijk kne ergek 
en radeloos. Sta s jf van de stress. Heb ook hypnose-sessies om het dragelijk te maken. Het is niet te doen, wat een 
drama! Weet niet hoe het verder moet. Het wordt naar mijn gevoel alleen maar erger....

Hilversum (), 07-02-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;    Gonzend geluid  Zoemend geluid    Trillingen
Iedere avond hoor ik vanaf een uur of 11  een zoemend en aanhoudend geluid. En dat gaat door tot ongeveer 8.00 uur in 
de ochtend. Ik doe oordopjes in, maar ik blijf het horen. Ik heb bij vrienden,familie overnacht. Daar hoor ik niets. Voor 
2016 was er ook geen geluidsoverlast. Ik heb bij de buren navraag gedaan of zij een mechanische ventilatie systeem  
aanzetten. Maar zij geven aan dat dat niet het geval is. Ik heb het 2x bij de politie gemeld en zij reageren niet. Het geluid 
is in mijn slaapkamer duidelijk te horen, ik denk dat mijn buitenmuur functioneert als een soort van klankbord, omdat er 
een gangetje langsloopt. Ik kan het geluid niet traceren. Ik heb mijn ijskast en mijn aquarium uit gedaan. Ik hoor het nog 
steeds. 's nachts loop ik rondom mijn huis, ik hoor het op de 1e verdieping en ik word midden in de nacht vaak wakker. Ik 
geef les en dit gaat op den duur mijn gezondheid aantasten. Ik hou dit niet zo lang meer vol.

Bussum (1401), 08-02-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      

Nieuwe Tonge (3244), 08-02-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        

Etten-Leur (4873), 09-02-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;      Zoemend geluid    
Al jaren slechte nachtrust, stress. Verwarming uitgezet, hielp niet. Alle stroom eraf, geen verschil. Luchtpijp van haard 
dichtgemaakt, geen verschil.

Haarsteeg (5254), 09-02-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Gemeente doet in principe niets, horen de tonen niet dus het ligt volgens hun aan mij. Was vanaf het begin overtuigd dat 
het een pomp was dacht eerst aan een gemaal maar is vermoedelijk van een kwekerij uit de omgeving. Heb heel veel 
onderzoek zelf gedaan ook midden in de nacht, uiteindelijk heeft de gemeente het riool voorzien van een buis welke 
geluid moet opvangen doch zonder resultaat, dit was de oorzaak dus niet
 Zal uiteindelijk moeten gaan verhuizen, maar tot zolang wordt ik hier stapelgek.

Eindhoven (5615), 09-02-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      Trillingen
Ik woon net buiten het centrum van Eindhoven. Achter mijn woning is een klein bedrijventerrein waar verschillende 
bedrijfjes zijn gevestigd.
Naast mij (± 40 meter) zit een slagerij met een afzuiginstallatie.  Aan de andere kant , 40 meter naast mij , zit een 
fritestent eveneens met een afzuiginstalla e.  Dit zijn in mijn op ek de mogelijke bronnen van het laagfrequent geluid in 
huis en bij winds l weer ook in de tuin. Ik heb nu sinds anderhalve maand last van dit laagfrequente geluid. Ook mijn 
buren kregen er op hetzelfde tijdstip last  van.
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Leeuwarden (8925), 09-02-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Wij wonen in een hele rustige mooie omgeving. We wonen er al 23 jaar en met veel plezier. Het is daarom zéér 
frustrerend dat ik geestelijk en lichamelijke klachten heb door laag frequent geluid. Het is een lage bromtoon en buiten 
hoor je het geluid niet. Ik weet dat het van buiten komt omdat ik het ook hoor bij de buren. Ga ik uit logeren dan is het 
geluid er niet.  Geestelijk en lichamelijk wordt ik er ziek van en denk er over om te verhuizen maar ben dan ook weer bang 
dat daar ook laag frequent geluid is. Hier moet wat aan gedaan worden want dit kost de overheid ook veel geld.

 

Bennebroek (2121), 09-02-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    

Maastricht (6224), 10-02-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        
Sinds enige tijd ervaar ik elke nacht overlast van een laag freq. geluid. Na veel gepuzzel denk ik zeker te weten dat dit 
brom geluid afkomstig is van het transformator huis in de straat. Ik woon hier pas een paar maanden en word elke nacht 
tig keer wakker van het monotome bromgeluid. Geen enkele oordop helpt mij om dit geluid naar de achtergrond te 
brengen.
Ik wil niet dat dit mijn leven gaat beheersen maar ik begin er aardig moedeloos van te worden. Wat kan hier aan gedaan 
worden?

Rozenburg (3181), 10-02-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Hinder is vermoedelijk van een bedrijf/fabriek in de omgeving.

Arnhem (6822), 12-02-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      
Het zit niet in mijn huis. Ik heb alle stroom eraf gehaald, maar de diepe basstoon/zoem blijft.  Als ik door alle kamers loop 
veranderd de sterkte van waarneming per locatie in die kamer. Waarschijnlijk door staande golven, de waarneming is 
sterker naarmate ik in de buurt van een hoek kom. Wederom staande golven, denk ik. Ik moet muziek aanzetten anders 
word ik knettergek.

Arnhem (6822), 12-02-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    

Den bosch (5211), 12-02-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Zevenaar (6901), 13-02-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen
Sinds de laatste week van Januari 2017 ervaar ik de bromtoon, die leidt tot oorpijn en trillingen aan de linkerzijde van 
mijn lichaam. Ik woon in een appartement en we hebben de diverse elektrische apparatuur in het gebouw uitgeschakeld. 
De bromtoon bleef echter. Ook het uitschakelen van de elektriciteit bij de buren in het gebouw gaf geen verandering. 
Later kwam ik er achter dat ik de bromtoon ook bij een buurvrouw aan de overzijde van de straat ervaar. Deze buurvrouw 
bemerkt deze toon ook in de vorm van een pieptoon in haar oren, maar heeft er persoonlijk minder last van. Hetzelfde 
geldt voor een buurman in ons appartementengebouw, die ook een bromtoon hoort.
E.e.a. is kortgeleden gemeld bij de gemeente, maar ik wacht nog op een reactie.

Middenbeemster (1462), 13-02-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      

Rotterdam (3039), 14-02-2017,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Leidschendam (2261), 14-02-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon        
Sinds ongeveer april 2016 hoord ik 's nachts een bromtoon. Er stond een grote waterpomp in de buurt destijds, dus ik 
dacht dat die het was. Half januar 2017i dit jaar nam de intensiteit van de brom echter toe, en ik wist dat de waterpomp 
ook al lang niet meer in de wijk stond. Vier weken geleden beleefde ik voor het eerst een nacht waarbij het leek alsof mijn 
hele lichaam mijn oor was geworden. Ik sliep al een aantal nachten slecht, maar die bewuste dinsdagochtend was ik niet 
in staat om naar mijn werk te gaan en was mijn gedachte in de ochtend: als dit voortduurt zet ik volgende week mijn huis 
te koop. Toen ben ik op onderzoek uitgegaan. 
Stroom eraf bij mij en mijn buren  Nieuwe meter laten installeren.  's Nachts rondjes door de wijk gelopen.  Gelukkig horen 
anderen de brom ook, maar anderen kunnen er mee leven. De brom is ook aanwezig in andere huizen. Gisteren meende ik 
de brom 5km verderop zelfs te horen.  Wellicht is het de nieuwe windmolen langs de A4?
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Nijmegen (6533), 14-02-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

brielle (3231), 15-02-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Grootebroek (1676), 16-02-2017,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Eindhoven (5626), 16-02-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;    Gonzend geluid  Zoemend geluid    
Gedurende de nachtelijke uren een continue laag frequentie toon, zoemend .Soms lijkt het op een zacht draaiende  
generator . Vooral storend bij luch oevoer  uit zuidelijke rich ng  Woon in de buurt van overslagplaats goederen (treinen) 
en groot bedrijventerrein overzijde spoor .Toon houdt aan tot in de vroege ochtend tegen 6.00 uur, daarna  wordt het 
minder omdat het trein- en wegverkeer op gang komt...??

Middelburg (4337), 16-02-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  
Sinds november 2015  een constante bromtoon, soms zacht dan weer hard, alleen afgelopen kerstweken van 24 dec.  
2016 tot 8 jan 2017 niks gehoord. Gek word je ervan.

Rotterdan (3053), 16-02-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen

Lelystad (8242), 17-02-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Twello (7391), 17-02-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
Soms word ik wakker van een brom. Een irritant gonzend geluid midden in de nacht. Mijn partner hoort het ook op 
dezelfde momenten als ik het hoor. Als ik door een ander word geattendeerd op het geluid, dan hoor ik het ook en kan ik 
het ook niet meer negeren. Ik hoor het met beide oren en het geluid is laag en diep, zo rond de 70 Herz. Het volume zwelt 
vaak aan tot een irritant niveau, maar soms hoor ik het nauwelijks. .

Giesbeek (6987), 17-02-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  
Het bijgevoegde document bevat de resultaten van de metingen die door mijzelf met behulp van een simpele 
voicerecorder gemaakt zijn en daarna bewerkt op de manier zoals in het document beschreven staat.
Het geluid is gemiddeld 6 van de 7 weekdagen hoorbaar en de ene keer sterker dan de andere. Wat opvallend is, is dat 
het vaak tot ca. 02:00 of 03:00 's nachts aanhoudt dan stopt en 's morgens tot 10:00 en 12:00 weer begint. Maar in die 
tijd is het ook weleens een poosje stil.
Net alsof er iemand op de genoemde tijd 's nachts naar bed gaat, de 'dieselgenerator' (of wat het ook moge zijn) uitzet en 
's morgens weer aan slingert.  Het geluidsnivo in de grafieken lijkt me vrij hoog (de gebruikte apparatuur is niet 
professioneel) maar geeft wel duidelijk het verschil weer tussen de situatie als het geluid er niet is en de situatie als het er 
wel is.

Amsterdam (1091), 18-02-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen
Er is een horecagelegenheid gekomen waar dance-events worden gehouden. Ik wordt wakker gehouden door de 
dreunende muziek, waar ik sinds het gebruik van een bass-convertor veel minder last van heb. Maar wat veel enger is: 
vaak om een uur of vier zijn er trillingen alsof er een machine aan gaat. Ik wordt wakker met hartkloppingen. Het is een 
heel naar gevoel. Het glazuur springt van mijn tanden. Ik weet niet waar ik heen moet, het geeft het gevoel van paniek.
Vandaag is het geluid anders dan anders: alsof er een nieuwe band om de machine zit, waardoor de trillingen sneller 
gaan. Een poos geleden was het net alsof er een band los zat. Toen hoorde  ik een vreemde zwiep in het geluid. Ik krijg er 
hoofdpijn van. 
Ik weet niet wat ik moet doen. Ik kan zeker niet slapen, het is veel te eng. Ik moet wachten tot het geluid over is.
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Leidschendam (2263), 20-02-2017,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Sinds enkele maanden ervaar ik hoofdzakelijk in de nacht maar soms ook in de vroege avond een bromtoon die soms 
constant is en soms lijkt op het aan en afslaan van een motor, auto of pomp van een of andere machine. De verhuurder is 
bezig de oorzaak te vinden. Heeft al ventilatoren en de luchtcirculatiemotor nagezien maar helaas zonder resultaat. Als 
we denken de oorzaak te hebben gevonden is na twee dagen de bromtoon weer in alle hevigheid terug. Anderen in mijn 
omgeving hebben er, voor zover ik kan nagaan, geen last van. Oordopjes aangeschaft maar die bieden geen soelaas. 
Soms is het een dag of twee rustig en dan ineens is het er weer. Het geluid is dan in het hele huis te horen er is geen 
ontkomen aan, het zet zich voort door de muren, de vloeren en de plafonds. Momenteel het sterkst in de meterkast dus 
daar gaat het verdere onderzoek zich nu op richten.

Waalwijk (5141), 20-02-2017,  Man,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen
Sinds 2006 woon ik in Waalwijk in een koopappartement op de bovenste verdieping. Op 14-12-2016 heeft de VvE een 
nieuw ventilatiesysteem geplaatst op het platte dak recht boven mijn woning. In de centrale hal, recht voor mijn 
voordeur, hangt een unit die de boel aanstuurt. Sindsdien heb ik erg veel last van geluidsoverlast in de vorm van gezoem, 
getril en gedreun. Het is zo erg dat ik 's nachts met oordopjes in moet slapen maar ook overdag irriteer ik mij mateloos. 
De 10 jaar daarvoor heb ik nooit last gehad omdat het systeem blijkbaar al die jd uitgeschakeld is geweest. De VvE hee  
na mijn klachten dempers en een schuimlaag geplaatst onder de ventilator boven mijn woning. Ook het rooster bij de unit 
in de gang is dicht gemaakt. Deze oplossingen hebben echter niet geholpen. De VvE zegt nu niks meer te kunnen doen 
omdat de aansluitingen etc. ingebakken zitten in het dak.

Den Haag (2582), 21-02-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Sinds begin 2016 (wintermaanden)  hoor ik een zoemend, brommend geluid alleen  vanuit mijn huis. Vooral laat op de 
avond en heel vroeg in de ochtend als het verder s l is.  Dat kwam eind 2016 weer terug (wederom in de winter).  Ik ben 
eerst naar de huisarts gegaan met mijn oren.  Die heb ik laten reinigen (zaten nl. verstopt). Nu na de verstopping hoor ik 
het geluid nog steeds wanneer het verder stil is.  Wel iets meer op de achtergrond.  Het verschil is ook dat ik geen trilling 
meer voel. Met oordoppen kan ik het nu vaak wel dempen, maar niet altijd. Ik word dan toch weer heel vroeg wakker 
door het geluid maar slaap dan wel weer verder. Raam openzetten maakt het geluid juist sterker binnenshuis dus het 
moet wel haast van buiten komen (ik woon vlak bij een haven en gebied waar veel gebouwd wordt).  Ik zet vaak een app 
met tegengeluid aan zoals stromend water, of krekels om bij in slaap te vallen. Buren en anderen die hier bij mij thuis 
komen horen het geluid niet.

Houten (3992), 22-02-2017,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    

Noordwijkerhout (2211), 22-02-2017,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
rond  2000  is  er  een  meting  geweest  met  als  resultaat    merkbaar  LFG  aanwezig  maar  volgens  de  ambtenaar  
binnen  de  geluidsnormen men  wilde  geen  verdere  stappen  ondernemen.  Het  is  lange  tijd   weg  geweest  maar  
sinds  een  jaar  is  het  weer  aanwezig  tot  grote  ergernis  van  mijn  vrouw  die  hier  erge  last  van  hee . Het  toen  
uitgegeven  rapport  hebben  wij  lang  bewaard  maar  is  ongeveer  twee  jaar  geleden  weggegooid. Onze   
veronderstelling  is  dat  het rioolwater  pompen  zijn.  Enige  jaren  geleden  is  men  begonnen  met  het  doorpompen 
van  het  rioolwater  naar  de  buurt gemeente  Noordwijk waar  een gezamenlijke  zuiveringsinstallatie  is  neergezet .
Er  zijn  waarschijnlijk  zwaarder  pompen  in  gebruik  genomen.  Sinds  die  tijd  heeft  mijn  vrouw  er  last  van.

Harderwijk (3843), 22-02-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      Trillingen

Zaandam (1507), 23-02-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen
Vaak begint de hinder omstreeks 20:30 en overdag tussen de middag. In het weekend is het regelmatig minder, maar als 
het er is is het vaak het hele weekend.

Veenendaal (3901), 23-02-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: ,  's Nachts;      Zoemend geluid    

Groningen (9722), 24-02-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Sinds sept 2016 is het geluid aanwezig. We zijn in januari een maand op vakantie geweest en in die tijd de bromtoon niet 
gehoord. Heb dus geen kno problemen.
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Eindhoven (5645), 24-02-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen
Na verhuizing regelmatig snachts last van zware bromtoon. Achter ons huis ligt een sporthal, in eerste instantie dacht ik 
dat daar de bron zat, maar dit blijkt niet zo te zijn. Via de gemeente geluidsmetingen uit laten voeren; DBa waarden zijn 
allemaal in orde omdat de frequen e van de bron zo laag is. Niet in geslaagd de bron te vinden.  Andere huisbewoners 
hebben er minder last van, die horen het alleen als het echt heel luid is, ikzelf hoor het bijna elke avond, als ander geluid 
af begint te nemen. Het is door het hele huis hoorbaar, dus ook in de slaapkamer. Ik slaap hierdoor al maanden slecht; 
vooral het niet kunnen plaatsen van het geluid is heel vervelend.  Na veel te lezen over laagfrequent geluid LGF is duidelijk 
dat ik hier maar aan moet wennen of opnieuw moet verhuizen. 

Hilversum (1211), 25-02-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        
De hele lage bromtoon is in het hele huis hoorbaar. Binnen ons gezin hoort de één h'm meer of minder dan de ander. Het 
begint ongeveer eind van de middag tot diep in de nacht. In ons huis al van alles onderzocht maar daar geen bron kunnen 
vinden. Of het bij de buren vandaan komt betwijfelen wij omdat de toon overal even sterk waarneembaar is. Buiten is het 
niet hoorbaar aanwezig.

Leens (9965), 27-02-2017,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Sinds er een nieuwe riolering in de straat gekomen is ,heb ik overlast  dat begon in 2012 en december 2013 begon de nam 
te boren op locatie Warfhuizen vanaf die tijd slaap ik eigenlijk niet meer ,alleen als ik ergens anders slaap ,dit weekend 
was het verschrikkelijk ,mijn vingers waren verkrampt  ,heel pijnlijk ,hoofdpijn ,misselijk en duizelig ,een verschrikkelijke 
nacht .

Zwijndrecht (3332), 27-02-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Problemen zijn najaar 2016 ontstaan. Ongeveer tegelijkertijd met het uitvoeren van werkzaamheden aan de straat en 
riolering waarvoor een pomp was geplaatst. Echter is de pomp nu weg maar het geluid is er nog steeds. Door ontstane 
irritatie lijkt het geluid frequenter te zijn. Nog niet 100% zeker of dit ook zo is. Geluid begon een tijdlang rond half 5 in de 
nacht. Echter nu wordt het vaak loop avond sterker. Verschillende malen geprobeerd de bron te vinden (overdag, in de 
avond en in de nacht). Tot nu toe niet succesvol. Op dit moment (eind feb-17) zijn we begonnen met de zoektocht naar 
een expert die geluidsmetingen kan doen. Wellicht kan zo de bron bepaald worden.

nieuwerkerk aan den ijssel (2911), 28-02-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  

Nijmegen (6512), 28-02-2017,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    

Den Bosch (5233), 28-02-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik ben altijd gevoelig geweest voor laagfrequente trillingen. In mijn woonlocatie wisselend last gehad de afgelopen 20 
jaar , lange tijden ook niet of nauwelijks. De laatste tijd significant heviger, ook overdag duidelijk waarneembaar. Gaat 
door merg en been. Wel wisselend van intensiteit.

January 2017 - 49 meldingen
Leiderdorp (), 03-01-2017,  ,  45-54.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  

Amsterdam (), 05-01-2017,  vrouw,  .  Overlast: ,  ;          
Verdenkt buren gebruik te maken van aflluisterapparatuur en infrasone geluiden om haar te verjagen.

Leiden (), 05-01-2017,  vrouw,  .  Overlast: ,  ;          
Sinds 2 maanden last van brom en trillingen. Wordt al jaren niet meer uitgerust wakker en legt hier een link.

Amsterdam (), 05-01-2017,  ,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
dit is mijn eerste zoektocht op het internet
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Rotterdam (), 05-01-2017,  ,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Al maanden is er een zoemend, brommend geluid te horen en de trillingen in bed te voelen.
Buren en wij hebben hoofdschakelaar regelmatig uitgezet zonder resultaat, brdrijf achter de woning ( shell) zoekt en dekt 
mee.
Ik heb er de meest last van..slaap slecht enzv
Buren horen niets, partner als ik het hem vraag. Visite hoort het ook 
Horen het ook als wij het raam openen.. Lijkt op rijksweggeluid.
 Andaag tio gehad..upc, stedin kastjes en lantarenpalen.
Melding gemaakt bij de gemeente..ze komen luisteren.

Nieuwegein (), 06-01-2017,  ,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;      Zoemend geluid    Trillingen

Groningen (), 08-01-2017,  ,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      

Amsterdam (), 08-01-2017,  ,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Mijn buurman, mijn vrouw en ik hebben er veel last van. 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.

Wassenaar (), 09-01-2017,  vrouw,  .  Overlast: ,  ;          

Noordwijk (), 09-01-2017,  ,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  

Amsterdam (), 09-01-2017,  ,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Leiden (), 09-01-2017,  ,  85 of ouder.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen

Vlaardingen (), 10-01-2017,  ,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Ik heb sinde ongeveerd 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.

Zuidland (), 10-01-2017,  ,  55-64.  Overlast: Weinig,  Overdag;        Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
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 uistekende 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 verwezezen.
Uitendelijk 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.HELP?

Utrecht (), 12-01-2017,  ,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid    Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
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Arnhem (), 13-01-2017,  ,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen
Heb zelf ook al jaren last van tinnitus en hyperacusis links

Woubrugge (), 14-01-2017,  ,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid    Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Ik wil eindelijk weer eens uitgerust wakker worden.  Sinds een jaar, eigenlijk precies met de oplevering van een 
nieuwbouwverzorgingscomplex begonnen de problemen. 
 Door de omgevingsdienst zijn geen bronnen gevonden.

Groningen (), 15-01-2017,  vrouw,  35-44.  Overlast: ,  ;          
Brom. gons, zoem sinds 2013. Aanzienlijk veel last. Continu en dag en nacht. In huis. irritatie, slaapproblemen, stress.

Roosendaal (), 15-01-2017,  ,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Groningen (), 15-01-2017,  ,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    
Ik hoor het zoemgeluid in het hele huis, het is een laagfrequent geluid en is zeer irritant. Het is een geluid dat zoemt, en 
hoewel het dag en nacht door gaat, zitten er soms kleine pauzes tussen.

Zaandijk (), 16-01-2017,  vrouw,  45-54.  Overlast: ,  ;          
Sinds zomer 2016 veel last van brom, gons, trillingenSlaapproblemen, druk op oren, irrritatie, stress, hartkloppingen.

Zaandijk (), 16-01-2017,  ,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      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.

Amersfoort (), 16-01-2017,  ,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
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.

Ede (), 16-01-2017,  ,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Sinds Januari 2017 last van een lage bromtoon in huis. Soms even weg, maar nooit helemaal. Veelal savonds soms zo 
hard aanwezig, dat slaap er niet inzit. Vermoeidheid, drukkend gevoel op de oren en stres als gevolg. Gaan nu kijken naar 
wat het zou kunnen veroorzaken in ons dorp.

Eindhoven (2534), 17-01-2017,  vrouw,  25-34.  Overlast: ,  ;          
Sinds 2016 Veel last van gonzend geluid, wordt er "knettergek"van, irritatie, concentratieproblemen, vermoeidheid, 
hoofdpijn, stress Arbeidsongeschikt

Eindhoven (5629), 17-01-2017,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      
Sinds mijn verhuizing naar blixembosch buiten hoor ik regelmatig een gonzend geluid dat me knettergek maakt. 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?

Amsterdam (1078), 18-01-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;          Trillingen
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. Er is mijns inziens duidelijk sprake van moedwil en pesterijen van haar kant. 
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.
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Amsterdam (1068), 18-01-2017,  ,  45-54.  Overlast: ,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
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 infrageluids schokgolf. 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.
Ik werk overdag in Alkmaar en heb geprobeerd het daar ook te horen door mijn binnen mijn oren af te sluiten. Maar ik 
merk daar niets. Is het infrageluid afkomstig van de kapotte HemwegCentrale?

Meppel (7944), 19-01-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
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.
Zou dan de buren aan het wassen zijn, leek me ook onwaarschijnlijk.
Toe 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 zidkant van Meppel en 15 kilometer ten zuiden van ons is een windmolenpark in Staphorst en Nieuwleusen, 
andere geluidsbron zou Industriegebied  Zwolle kunnen?

Amsterdam (1013), 21-01-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid    Trillingen

Heerhugowaard (1701), 23-01-2017,  vrouw,  25-34.  Overlast: ,  ;          
Last van brom en tril sinds 2016, verdenkingen richting bouwplaatsSlaapprobemen, druk op de oren, vermoeidheid

Tuk (8334), 23-01-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag;  Bromtoon  Gonzend geluid      Trillingen
Binnenkort gaan wij in gesprek met de buren. Afgelopen jaren al een paar keer overlast aangegeven. Is tijdje goed 
gegaan. Sinds een week of 4 paar keer per week vele uren, soms 6 -10 uur achtereen dreunmuziek, waarbij de beat van 
de muziek soms goed is te horen. Soms een brommend geluid.

Wehl (7031), 23-01-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Ik ervaar sinds 2012 een bromtoon en geluid als dreunende dieselmotor. Via GGD naar psycholoog 
verwezenhartkloppingen,druk op de borst, hoofdpijn, slaapproblemen, vermoeidheid, stress. Gevolg: problemen in de 
privésfeer

Heerhugowaard (1701), 23-01-2017,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen
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.

Groningen (9713), 24-01-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag;  Bromtoon        Trillingen
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.

Amersfoort (3818), 25-01-2017,  man,  65-74.  Overlast: ,  ;          
Sinds 2016 veel last van zware bromtoon. Fysieke klachten en slecht slapen. Verdenking: een cv ketel van één van de 
bewoners van het gebouw.

Ermelo (3851), 25-01-2017,  man,  65-74.  Overlast: ,  ;          
Veel last van bom/gons/dreunend dieselgeluid. Verdenking fabriek op 600 m. (duidelijk gemeten, meetrapport)Fysieke 
klachten als hoofdpijn, druk op oren, hoofdpij, stress. Er is een rapport maar geen medewerking
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Amsterdam (1052), 25-01-2017,  vrouw,  35-44.  Overlast: ,  ;          
Brom/Zoem/Tril sinds 2012. Verdenking plafondventilatoren van onderbuurvrouwZoon kan maar de helft vh jaar op de 
eigen kamer slapen.

Oude wetering (2377), 25-01-2017,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Amsterdam (1052), 25-01-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen
Ik heb de buurvrouw erop aangesproken dat ik last heb van haar plafondventilatoren. Zij heeft deze 24 uur per dag 
aanstaan gedurende maart t/m oktober, dit verschilt per jaar. Ze wilde er niets vanaf weten en heeft mij uitgescholden.
Ik heb contact opgenomen met woningbouwvereninging Ymere, die mij adviseerde om contact op te nemen met een 
buurtbemiddelaar. Mocht de buurtbemiddelaar geen uitkomst bieden, dan moest ik weer contact opnemen met Ymere. 
De buurvrouw wilde geen gebruik maken van een buurtbemiddelaar. Dus heb ik weer contact opgenomen met Ymere. Zij 
zijn bij mij thuis geweest en hebben mij niet serieus genomen. Zij adviseerde mij een geluidsisolatie te installeren op mijn 
eigen kosten of ik moest maar gaan verhuizen. Ymere verklaarde dat ze wettelijk niets kunnen beginnen tegen de 
buurvrouw. Ze kunnen de buurvrouw niet verbieden om gebruik te maken van haar plafondventilatoren. Mijn zoon slaapt 
per jaar, minder dan een half jaar in zijn eigen slaapkamer.

Amersfoort (3818), 25-01-2017,  Man,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen
Geluidsbron zelf opgespoord. Dacht eerst aan airco unit op dak van naastgelegen gebouw, maar om 04.00 uur op balkon 
gestaan en.... doodstil buiten. Toen via trappenhuis gaan sporen: bij de liftschacht werd het geluid al sterker. Maar van de 
derde verdieping omhoog lopend werd/wordt het geluid steeds sterker (begrijp niet dat de bovenburen van de 4de en 5de 
verdieping kunnen slapen /de dame op 5 slaapt met SLAAPPILLEN!). Geluid bleek uit dakopbouw te komen. Daarna op 
mijn verzoek de deur open gelaten en wederom om 04.00 uur mijn bed uit: geluid wordt geproduceerd door één van de cv-
ketels van één de gebruikers van ons gebouw.  Monteur er bij gehaald: maar die laat het verder afweten: het is per slot 
'niet zijn probleem'.... Bij toeval ontdekt dat het geluid in mijn slaapkamer wordt voortgebracht via een halfsteens poriso-
wand tussen badkamer en slaapkamer.  Door betegeling aan badkamerzijde aan die kant nauwelijks hoorbaar. Aan 
slaapkamerzijde werkelijk storend: ik wordt er wakker, etc.

Ermelo (3851), 25-01-2017,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Ik blijk een verhoogde gevoeligheid voor LF te hebben opgebouwd in de loop van de jaren. Het geluidsonderzoek stond 
ivm een milieuvergunningswijziging voor uitbreiding van de productieuren van 5x24 uur naar 7x24 uur. De overlast treedt 
met name op in de stille uren avond, vooral nacht en weekend. In de nacht kun je je niet verweren tegen dat geluid. De 
metingen zijn uitgevoerd terwijl de fabriek op de hoogte was en daar op heeft ingespeeld. Overlast met name van 
ventilatoren (70Hz) en door het openzetten van de geluidsdeuren van de zware machiner 30Hz en lager. Er komen 
gesprekken met de fabriek op aangeven van de omgevingdienst, 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.

Elst  (3921), 26-01-2017,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Dit is de eerste maal dat ik melding maar van het Brom geluid. Niet alleen ik maar ook mijn buurman heeft er veel last 
van. We hebben een vermoede waar het vandaan komt, maar geen idee hoe we de bewijslast moeten aanpakken. Het 
vermoeden is dat het van de pont komt, maar zeker weten doen wij het niet.

Assen (9407), 27-01-2017,  vrouw,  45-54.  Overlast: ,  ;          
Zeer veel last van in huis. sinds 2015Slaapproblemen

Assen (9407), 28-01-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        

Alkmaar (1825), 28-01-2017,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Sinds 2009 veel last van brom en dieselend geluid. Kreeg diagnose tinnitus na doorverwijzing. Slaapproblemen, 
vermoeidheid, hoofdpijn, stress, trillingen. Kreeg aanbod gedragstherapie. (audioloog/KNO)
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Machelen (1830), 29-01-2017,  Vrouw,  85 of ouder.  Overlast: Veel,  's Nachts;          Trillingen
Last van trillingen, vermoeden dat de oorzaak ligt bij warmtepomp burenSinds 2015, slaapproblemen en stress.

Rotterdam (3038), 30-01-2017,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Sinds 2012 zeer veel last van zoem en bromSlaapproblemen, concentratieproblemen, vvermoeidheid, stress.

tzum (8804), 30-01-2017,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Als ik dit dorp uitrij voel ik me kiplekker, kom ik het dorp in rij ik een zoemend pulserend geluid in. De windmolens in 3 
standen en de fabriek en de ventilatoren van het bejaardentehuis en slager zijn koeling ken ik wel uit elkaar, maar er zijn 
van alle kanten teveel bronnen en mijn woning is op zijn jan boeren fluitjes gerenoveerd waardoor ik alles van buiten 
binnen harder hoor. Buren verderop horen het ook in mijn huis. Verhuizen is de enige optie want het wordt allemaal 
tussen je oren gestopt.
Er staat hier geen umts maar wel precies naast de overlast gevende fabriek waardoor het geluid versterkt wordt. Jongwe 
boeren krijgen subsidie om nog meer herrie-aparaten neer te zetten zoals mestvergisters zonnepanelen, windmolens er is 
geen ontkomen meer aan lijkt het. Audiotest wijst niks uit, dus wegwezen is de beste oplossing. De vliegtuigen bij schiphol 
maken minder herrie dan die wasmachine + dieselmotor + hoge fluittoon en donkere brom. Groter lettertype zou wel fijn 
zijn overigens.
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