
Overzicht meldingen laagfrequent geluid
Totaal 2020 - 1139 meldingen

December 2020 - 95 meldingen
Almere (1351), 01-12-2020,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Het is zo storend, het houd mij de hele nacht uit mijn slaap en oordopjes helpen niet, want ik hoor het er doorheen

Veendam (9646), 01-12-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Hoogland (3828), 01-12-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

VLAARDINGEN (3136), 01-12-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Het flat waar ik woon is van 1968 tegenover mijn een verpleegterhuis met een koelinstallatie die heel de dag en nacht 
aanstaat, in het flat is ook een verouderde instalatie die veel lawaai maakt!

Tolbert (9356), 02-12-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        
Ik heb het idee dat de overlast is begonnen na de in gebruik name van een nieuwe supermarkt hier dichtbij. Het zou de 
warmte win installatie kunnen zijn?

Rotterdam (3082), 02-12-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    
Het is een zoemend  geluid in de muur van mij slaapkamer. Ik vermoed dat het geluid van buiten komt. Op de zijkant van 
het gebouw (buiten kant) hangen lampen.

Amsterdam (1015), 02-12-2020,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;          Trillingen
de huisarts was tegen de slaappillen gebruik, de KNO arts in september j.l. constateerde dat mijn gehoor verslechterd is 
omdat ik oud ben; gemeente zei dat zij niets kunnen doen; niemand in mijn omgeving heeft last

Loosbroek (5472), 03-12-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Niemand doet iets. Terwijl iedereen die bij mij woont of op visite komt (voor corona dan) het hoort. Dus zit zeker niet in 
mijn hoofd! Met hond uitlaten hoor ik het op sommige plekken heel hard. Ook een hele hoge pieptoon is er (niet de hele 
dag. Altijd op zelfde tijden in de avond en nacht.). Niemand doet er iets aan, omdat de gemeente de omgevingsdienst 
stuurt, die luistert overdag twee tellen en dan zegt ie “ik hoor niks hoor”.

Eindhoven (5644), 03-12-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen
Ouderdomsproblemen zeggen ze kno arts

Heikant (4566), 03-12-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen
Lange tijd heb ik gedacht dat de bromtoon tussen mijn oren zat. Totdat ik op tv een vernam, dat meerdere mensen deze 
toon horen.

eindboven (5628), 03-12-2020,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon  Gonzend geluid      
niet altijd dat geluid
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amsterdam (1074), 04-12-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Sinds een jaar last van een lage onregelmatige bromtoon in mijnhuis (dieselen). Afgelopen maand is het veel erger 
geworden, ondragelijk. Ook last van een geirriteerd, licht ontstoken oor, links. Zelfs een geluiddempende koptelefoon 
hield het niet tegen. Deze site was een openbaring. Vooral wat ik las over LF-HYPERACUSIS. Ik ben dus iets aan mijn oor 
gaan doen. Een paar druppels massageolie erin gisteravond, weer toen ik ging slapen. Ongelooflijk, het lawaai stopte 
direct! Goed geslapen zonder herrie.  Heel benieuwd of dit stand houdt de komende weken. Wel duidelijk dat die irritatie 
aan mijn oor de gevoeligheid voor het geluid versterkt. Op dit moment kan ik het gebrom wel horen, als ik er echt op let, 
maar dit is het niveau waar ik het afgelopen jaar niet echt last van scheen te hebben. Toch wil ik dat de woningcorporatie 
een onderzoek instelt. Het kan een slecht lopende ketel of ventilatiepomp zijn. Ik stel voor dat ik jullie op de hoogte houd, 
hoe het gaat met die oliedruppels.

Klaaswaal (3286), 05-12-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  
Om gek van te worden!

Nuenen (5674), 05-12-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        
Sinds 4 jaar heeft in elk geval 1 bewoner op het eeneind de bromtonen geconstateerd.  Deze week is het aantal melding 
sterk toegenomen. Mensen horen het  zowel binnen snachts als buiten, zeker als het stil is. Pompend brom zoem geluid. Ik 
dacht dat het de koelkast was maar hoor het nu ook snachts en word elke dag rond 5 uur wakker. Ik was me er niet 
bewust van maar nu ik erop let hoor ik de bromtoon ook. Binnen wat minder maar heb wel al een lange tijd last van 
oorsuizen, slecht slapen.  Weet niet of dat hieraan gelinkt kan zijn. We hebben ook slimme lantaarnpalen in de wijk. Weet 
niet of die kunnen meespelen.

Schiedam (3114), 05-12-2020,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
2e melding dit jaar. Lfg, klinkt als een motor die naast me staat te draaien, soms als een soort ventilator. Al een aantal 
keer de gemeente gebeld, die zeggen dan dat DCMR metingen moet komen doen. DCMR doet dat niet voor particulieren 
en zo gaat dat dan een aantal keer heen en weer. Een keer zijn ze toch komen meten en kregen wel wat resultaat maar 
niet genoeg om melding van te maken! Ook zouden ze het nog overleggen met collega's die meer over lfg weten. Daarna 
niets meer van gehoord. Wel door iemand anders metingen laten doen. Het kan van de buren komen. En waarschijnlijk 
van buiten uit de omliggende havens. Maar is niet zeker en weten doe ik dus nog steeds niets. Een buurtwerker wil samen 
met een tolk bij mijn buitenlandse buren gaan kijken/praten of het geluid daar vandaan kan komen aangezien zij ook 
gebrom hoort als ze bij mij thuis is of mij via de telefoon spreekt. Ik slaap slecht, ben af en toe de wanhoop nabij en heb 
het gevoel van het kastje naar de muur gestuurd te worden.

Groningen (9728), 06-12-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Tilburg (5013), 06-12-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen

Heinenoord (3274), 06-12-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid    
Sinds enkele maanden probeer ik de oorzaak van dit lage gonzende geluid, die ik ‘s ochtends, s avonds en als ik op bed lig 
hoor, te achterhalen. Het is me nog niet gelukt. Het is niet alleen een bron van irritatie, een beperking van het woongenot, 
ik val er slecht door in slaap en wordt er met regelmaat ook eerder door wakker.

Heinenoord (3274), 06-12-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid    
Sinds enkele maanden probeer ik de oorzaak van dit lage gonzende geluid, die ik ‘s ochtends, s avonds en als ik op bed lig 
hoor, te achterhalen. Het is me nog niet gelukt. Het is niet alleen een bron van irritatie, een beperking van het woongenot, 
ik val er slecht door in slaap en wordt er met regelmaat ook eerder door wakker.

Eindhoven (5644), 06-12-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  

Utrecht (3515), 07-12-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik ga niet naar artsen, die gaan me echt niet helpen. Ik weet dat het komt van extra die masten hier geplaatst zijn op 
ongeveer 20 meter van mijn woning af
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Maasbree (5993), 08-12-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Gemeente is wezen meten, hebben de bromtoon ook gemeten en vervolgens niets meer ondernomen. Ook niet 
gereageerd op herhaalde mails van mij.

Ermelo (3852), 08-12-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend geluid    
Het jaartal van de start van de overlast weet ik eigenlijk niet. Pas de laatste paar maanden komt het hard bij mij binnen. 
Daarvoor was het geluid er ook al, maar ik weet geen startdatum In het bos bij de Gen Spoor kazerne hoorde ik het ook. 
Mijn vrouw en mijn buurman hebben er ook last van

Hazerswoude-Rijndijk (2394), 09-12-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Trillingen

Veenendaal (3905), 10-12-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  's Nachts;    Gonzend geluid      Trillingen
Ik vermoed sterk dat dit geluid wordt geproduceerd door de windmolen(s) want het is ook wisselend sterk en minder sterk

Dordrecht (3314), 10-12-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen

Heiloo (1852), 10-12-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Sinds de eerste boringen van Taqa in Bergen NoordHolland duidelijk lfg. Eerst gedurende een aantal maanden, vervolgens 
enige jaren niets (boorwerkzaamheden klaar) Sinds dit jaar weer terug en sinds vannacht ook weer terug.

Amsterdam (1093), 10-12-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;    Gonzend geluid    Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Leiden (2313), 10-12-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Tienhoven (3612), 11-12-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;    Gonzend geluid    Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Vriezenveen (7672), 11-12-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

barneveld (3772), 12-12-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    Trillingen
na 11 maanden onderzoek en 24 uur per dag logboek bijhouden, blijkt er steeds zoemen, sirenes en trillingen in 
combinatie met de trein en electra

Apeldoorn (7323), 12-12-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    
Ik hoor elke nacht een brommende gonzend geluid. Sims lijkt het minder te worden in de nacht maar rond 5 uur worft ik 
er weer wakker van. Ik heb alles nagekeken in huis maar kan geen bron van oorzaak vonden.. Ik slaap zelf op zolder en 
daar hoor je het geluid het sterkst. Als ik dan naar buiten ga met de honden hoor ik het niet. Ga ik terug naar zolder dan 
wel. Er is niks op zolder wat zo'n geluid produceert. Gek wordt ik ervan. Het lijkt op een auto die in de verte een bas aan 
heeft staan en ene combi van een koelkast die staat te brommen. Alleen dan iets hardere brom. Het gonst ook.. Komt in 
verschillende geluidsgolven ("denk ik) het begint hard dan zwakt het af binnen 1 sec. Vooral moeite met slapen en 
doorslapen. Want het geluid klnkt in mijn oren echt hard. Mijn partner hoort helaas niks. Doe ik oordoppen dan is het 
geluid weg dus het komt echt van buiten mijn lichaam.

Amsterdam (1091), 12-12-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    Trillingen
De zoveelste melding gedaan van nieuwe vermoedelijke bronnen van koelingen in nabijgelegen winkels
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Roderwolde (9315), 13-12-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
sinds een jaar geleden verhuisd naar een mooi klein dorpje met ongeveer 200 inwoners. Hoorde vanaf het begin wel 
regelmatig gebrom waarbij ik alles in huis uitzette wat maar geluid kon maken. Had al wel het idee dat het van buiten 
kwam en dacht al wel vaker aan de boer iets verderop. Nu is op nieuw de winter aangebroken en ben ik door mijn werk 
meer thuis en hoor ik in mijn werkkamer onophoudelijk het gebrom. Mijn vriend verklaarde mij al voor gek en ook als ik 
de hoofdschakelaar in huis uit deed hoorde ik het nog. Ben in de avond naar de boerderij gelopen en het geluid werd 
steeds sterker en bij de boerderij hoor je een enorm ventilatiesysteem loeien en brommen. Daar zitten ook wel een paar 
honderd koeien. Ben wel blij dat ik weet waar het vandaan kom en ga dan ook nu actie ondernemen. Want kan bijna niet 
thuis wezen van het lawaai. Het gevoel van een sub woefer die in je oor zit te brommen en vibreren . Hoop dat ik dit kan 
gaan oplossen.

Haastrecht (2851), 13-12-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Barneveld (3772), 13-12-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    Trillingen
Energie transitie. Wiebelstrom, wiebel gas, wiebel water, wiebel lantaarnpalen, wiebeltrein. ALLES WIEBELT keihard 
trillen, tik in de koelkast,. tet tuut tet tuut en daarna trillen, stroom + trein + 112. waar houdt die idioterie eens op? ik ben 
aardig toe aan het laatste ritje zo het kanaal in, en er zijn steeds meer mensen radeloos.

Leeuwarden (8917), 14-12-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
Brom hoorbaar. Zou dit afkomstig kunnen zijn van het laboratorium aan de jelsumerstraat? Op dit gebouw staat veel 
apparatuur.

Spijkenisse (3201), 14-12-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Voel mij niet serieus genomen ik ben niet achterlijk! Hoorde vorig jaar ergens een piepend geluid, mijn man hoorde niets.
 Maar wist zeker dat ik het hoorde om gek van te worden. Het is mijn dochter die erachter kwam dat het uit de ziggo box 
kwam. Was toch zeker niet gek?! 

Etten-Leur (4872), 15-12-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Wij worden geterroriseerd/ getreiterd door een buurman die een persoonlijkheidsstoornis heeft. De politie kan/wil/mag 
niet voldoende ingrijpen, dat weten we niet precies.. Hij moet eerst gevaarlijk gedrag gaan vertonen. Onze woonsituatie 
en woongenot is hierdoor ernstig beschadigd. Ons huis lijkt hierdoor ook onverkoopbaar.

Andel (4281), 16-12-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Brommend monotoon geluid wat niet te lokaliseren is.

Borne (7623), 16-12-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

haarlem (2026), 16-12-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Terschuur (3784), 16-12-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      
Ik heb al regelmatig metingen verricht met speciaal hiervoor aangeschafte Steinberg UR22mk2 audio interface en een 
Behringer ECM8000 condensator meetmicrofoon. Gebruik Spectrum Lab om het zichtbaar te krijgen. Kan de oorzaak niet 
vinden. Stroom afgeschakeld in woning maar geluid blijft aanwezig. Dus komt niet uit de woning en moet van buiten 
komen. Er staat op het dak van de oude paardenvoerfabriek (PAVO) zendmasten. Geluid wisselt soms van frequentie. 
Vandaag geconstateerd dat alleen 90 Hz aanwezig was, erg aanwezig, en zag in Spectrum Lab de 90 Hz verdwijnen en de 
50 en 100 Hz een paar tellen later verschijnen. Ik word gek van dit geluid vooral wanneer ik in bed lig en er dan ook 
geen/weinig bijgeluiden zijn. Wat nu verder te doen hieraan? HELP. Mvg, Alex

Weert (6003), 17-12-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Ik ben werkzaam op Kampershoek Weert en ervaar hier regelmatig LF geluid. De ene dag erger als de andere en voor 
mijn gevoel is het afhankelijk van de windrichting. Vandaag (17-12-2020) is het heel erg en het lijkt op het geluid van een 
elektromotor welke op hoge toeren draait

Drachten (9201), 17-12-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Zelf het geluid gemeten met een app op de telefoon, en hierop is te zijn dat duidelijk de 50 Hz aanwezig is doormiddel van 
een streep.
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BRUMMEN (6971), 17-12-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    
Duidelijk waarneembare resonans in huis, komt van alle muren vandaan, uitgebreid onderzoek bij ons en buren gedaan, 
hoofdschakelaars uit gehad e.d. Is reeds twee maanden aan de gang, van alles onderzocht, geluidsopname apparatuur 
aangeschaft, meldingen bij alle instanties gedaan. Geen sprake van tinnitus of ander gehoorprobleem, noch psychische 
aandoeningen, volledig gezond en 100% werkzaam.

Amersfoort (3813), 17-12-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Den Haag (2582), 17-12-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Het geluid is er niet altijd. Vaak duurt het een aantal dagen of iets langer. Het is met name 's nachts te horen maar 
tegenwoordig valt het mij op bepaalde momenten ook overdag en 's avonds op. Het is zo'n zwaar, donker geluid dat het 
soms zelfs te voelen is.

Amstelveen (1183), 18-12-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen

Tilburg (5042), 18-12-2020,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Veel,  's Nachts;          Trillingen
Geen enkele instantie heeft mij geholpen. Gemeld bij VvE, Ibotec, waterbedrijven, gemeente, politie.

Veldhoven (5507), 19-12-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        

Zoelmond (4111), 20-12-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Hoorn (1628), 20-12-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Ik vind deze geluiden ontzettend vervelend omdat ik niet van in slaap kan komen en door slaap tekort ben ik ontzettend 
geïrriteerd en vermoeid overdag. Mijn naasten en sociale contacten hebben last van mijn gedrag. Het weerhoudt mij 
ervan om een normale leven te leiden. Ik slaap bijna elke nacht met oordopjes de afgelopen jaren en kan somige geluiden 
vak verdragen maar soms is het zo erg dat zelfs door mijn oordopjes kan horen.

Volendam (1131), 20-12-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Middelburg (4337), 20-12-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik ben wel eens snachts op de fiets rondgereden om te achterhalen waar het geluid vandaan komt..Zonder resultaat.

Vught (5262), 20-12-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  's Nachts;          Trillingen
Periodieke trillingen al 3 jaar, elke dag&nacht aanwezig. S nachts het duidelijkst waarneembaar. Elk, grofweg, half uur 
gedurende een korte periode van ongeveer 30 seconden. Het staat abrupt en ebt weg. Rondom half 5 het meest intens en 
zorgt ook voor wakker worden. Iets daarna nog een sessie welke heel kort (minder dan een seconde) onderbroken wordt.. 
Oorzaak lijkt me daarom iets elektrisch te zijn (ipv een trein ofzo). Wellicht een trafo station ofzo

Spijkenisse (3205), 20-12-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    

Heteren (6666), 21-12-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Sinds een half jaar hinderlijke hum/brom toon aanwezig. Mijn vrouw neemt deze niet waar. Vooral s avonds en snachts 
smorgens vroeg aanwezig. Ik heb sinds ik deze zeer lage bromtoon waarneem ontzettend veel hoofdpijn, vrijwel iedere 
dag. Ik had niet verwacht dat er zoveel mensen zijn die deze klachten ook ervaren. Er word hier in de buurt veel zand 
gewonnen, of dit het probleem veroorzaakt geen idee?!

Almkerk (4286), 21-12-2020,  Vrouw,  18-24.  Overlast: ,  ;          
Zowel ik als mijn moeder horen dit geluid. Vooral savonds en snachts wanneer de omgevingsgeluiden stiller worden. 
Vooral in het noord/noordwest te horen. Door het hele huis. Het is heel onritmisch. Lange toon, korte toontjes. 
Zoiets: ------------- - - - -----------------. Als je er echt op gaat focussen wordt ik er persoonlijk enorm misselijk van en naar 
achterin mijn hoofd. Soort wagenziek zijn maar dan net anders. Mijn moeder ervaart druk in haar oren en voelt haar 
trommelvliezen trillen. Ik heb al maanden vooral savonds en snachts misselijkheid en toen ik ging focussen voelde het 
precies het zelfde. We hebben getest met een yt filmpje met Hertz geluiden en bij 30 ongeveer horen we precies wat we in 
huis horen en werden we allebei helemaal niet lekker.
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Hoevelaken (3871), 21-12-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Sinds enkele weken ervaar ik een 'bromtoon' binnen in de woning op alle verdiepingen. Vloerverwarmin, koelkast, etc., 
zijn het niet. Het lijkt op 'buitenaf'. Buren ervaren het ook. Echter minder intenstief

Rotterdam (3014), 21-12-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    
Via app te waarneembaar verschil wanneer last. Ivm andere geluiden lijkt het te komen van een apparaat die bewust aan 
of uit wordt gezet door de mens.

Rossum (7596), 21-12-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Buurman hoort het ook, buurvrouw niet.

Oost-Souburg (4388), 22-12-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    
Komt van buiten, in wisselende hardheid

Tilburg (5045), 22-12-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

S hertogenbosch (5211), 22-12-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        

Oss (5345), 22-12-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Wagenborgen (9945), 22-12-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
Trillingen
In november is een geplaatste windmolen volactief. Dat geeft een drukkend gevoel op de borst. Ik merk het meteen als de 
molen uitstaat. Het drukkend gevoel op de borst geeft veel stress en zeer onaangenaam gevoel. De enige oplossing die ik 
zie is een verhuizing, terwijl ik al eerder ben verhuisd wegens lfg elders. Nu heb ik geen last van geluid dat ik hoor maar 
echt alleen het gevoel.

Sint Pancras (1834), 23-12-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid    
Sinds kort last van een laag brom zoemend geluid. De ene keer wat sterker dan de andere keer. Heb het ook buiten 
gehoord en heb zelf het vermoeden dat het de windmolens zijn in de buurt. Het gekke is wel dat die er al heel lang staan 
en ik ze nu hoor brommen. Slaap slecht daardoor. De brom klinkt net alsof is net of je te laag in zijn toeren zit met een 
auto Of je het gevoel hebt dat je even je oren moet ploppen door je neus dicht te knijpen en dan door je neus blazen.

OUDEWATER (3941), 23-12-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Buren (4116), 24-12-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
LFG is een dag tot een aantal dagen te horen/voelen en dan weer een aantal dagen niet. Dit gaat continu door. Geen 
vaste tijdstippen, geen patroon.

Berlicum (5258), 24-12-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen
Gemeente reageeerde adequaat op melding. Prompt monteurs gestuurd. Monteurs waren getuige van heftige 
lichamelijke reactie bij start pompen. Eén van de pompen gelijk uitgezet, klachten waren echter niet verholpen. We 
erkenning en nader onderzoek naar pompen.

Spijkenisse (3201), 24-12-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Mijn dagritme is veranderd, ik ga later naar bed. Daardoor heb ik er nu (meer) last van, in huis is het stil, op straat is het 
stil dan valt het op. Heb 's avonds soms geluid uit, dan hoor ik het ook. Zet dan maar weer muziek op om het niet te 
horen, het irriteert enorm ook al is het niet luid. Het is ongeveer een halve minuut stil dan 1 a 2 minuten hoor ik het 
bromgeluid en dat gaat zo maar door. Het is volgens mij niet iedere dag.

Beverwijk (1944), 25-12-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        
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Olst (8121), 25-12-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;      Zoemend geluid    
Het vrieshuis of de slachterij in mijn dorp Olst produceert sinds kort een vervelend geluid.  Het geluid maakt me 
schrikkerig.

Helmond (5702), 27-12-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon        
Bron zit niet in huis en is door verschillende mensen in mijn huis gehoord. Stroom hebben we eraf gehad maar het 
indringende gebrom blijft

Zeist (3705), 27-12-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
Al jaren overlast van lfg in de vorm van een zware bromtoon die ‘voelbaar’ is in het hoofd. Ervaar druk op de oren 
hierdoor. De enige toon die in de buurt komt heeft een frequentie van rond de 50 Hz. Is ook waarneembaar tijdens 
stroomstoring/uitval in de omgeving. Mijn idee is dat het een elektrische bron heeft omdat het de frequentie van 
elektriciteit betreft. Geregeld op zoek geweest naar de bron maar nooit kunnen vinden.

Heehugowaard (1703), 27-12-2020,  Man,  75-84.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Strijensas (3292), 27-12-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Sinds een paar weken komt er een bijna voortdurend hard brongeluid uit Moerdijk. Heel irritant

Dorst (4849), 28-12-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Ben nog op zoek naar iemand (of bedrijf) dat voor evt normaal bedrag geluid en stralingsmetingen wil komen doen. 
Hebben jullie n idee voor n goede partij?

Haarlem (2033), 28-12-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid  Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen
Volgens mijn bevindingen is de bromtoon op 9 oktober 2020 begonnen. Het vreemde is dat buren er geen last van 
hebben. Maar ik kan aan de klep van mijn laptop voelen dat er trillingen in huis zijn. Ook mijn vrouw heeft er last van. 
Noch door de gemeente noch door de regio IJmond wordt er enige actie ondernomen.

Dongen (5101), 28-12-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Lunteren (6741), 28-12-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Geen melding van gemaakt. Alleen ik hoor het geluid. Alsof er constant een machine; auto stationair draait of hei palen 
worden geslagen. Ik hoor het alleen als ik ga slapen.

Terborg (7061), 28-12-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
Ca 200 meter van huis gebouwd en met machines gewerkt die trillingen door het hele huis gaven.  Ca twee weken 
geleden en sindsdien ook last van bromtoon.

Helmond (5704), 29-12-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik word dag bij dag zieker en wanhopiger   knettergek word ik er van

Dordrecht (3311), 29-12-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Mijn verhuurder heeft ermee ingestemd een monteur naar het ventilatiesysteem op het dak van ons 
appartementengebouw te laten kijken, omdat ik vermoed dat dit de oorzaak is van de overlast. Deze wist alleen te 
zeggen dat het "goed werkt" en kon verder "niets doen". Ik zal nog verder kijken naar mogelijkheden, ook met mijn 

Oostwoud (1678), 29-12-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Er is buiten een meting gedaan wacht nog op de uitslag, binnen meten nog niet mogelijk ivm corona.  Gelukkig wordt ik 
serieus genomen door de gemeente die mij geholpen hebben een melding te maken bij de odnhn, ook deze hebben nu een 
start gemaakt met meten afwachten of het iets oplevert. Af en toe kan ik me er redelijk van afsluiten en dan weer een 
periode dat ik er knetter gek van wordt, ik hoop dat zo plots als het er was het ook weer weg gaat, er blijft hoop en hoop 
doet leven.........

Dordrecht (3328), 29-12-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Help mij alstublieft.. Ben ten einde raad. Hoop zeer snel een meting in en rond om huis te krijgen
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Klundert (4791), 29-12-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  

Azewijn (7045), 30-12-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Mijn partner hoort het ook maar ervaart er geen last van.

Hellevoetsluis (3224), 30-12-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
door kno arts tinitus, door dr de laat hyperacusis

Uithoorn (1422), 30-12-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Laag frequente bromtoon die wisselend overdag en ,s-avonds 's-nachts en in wisselende tijdsduur (van 10 min tot meer 
dan 30min) voor komt

Almere (1363), 31-12-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Andijk (1619), 31-12-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
In de wijken Fruittuinen/Schoutsland in Andijk is een vervelende bromtoon te horen. Dit geluid blijkt van een warmtepomp 
te komen die in de tuin staat van een vrijstaande woning aan de rand van de Fruittuinen. Dat hij overdag draait hebben 
wij niet veel moeite mee maar dat hij in de nacht ook aanstaat houdt ons uit de slaap. De brede sloot zorgt voor een 
verplaatsing van het geluid waardoor veel meer mensen hier last van moeten hebben. Misschien zou een speciale geluids 
isolatiekast om deze warmtepomp gezet kunnen worden of misschien anders instellen dat hij 's nachts stil is.

Zuidhorn (9801), 31-12-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Weinig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    

November 2020 - 77 meldingen
Rotterdam (3043), 01-11-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        
Onregelmatige bromtoon, 's nachts te horen, de vorige twee jaren in de zomer, afgelopen zomer niet, maar nu sinds half 
oktober weer wel. Ik zal melding gaan doen.

Den Haag (2553), 02-11-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen
18 bewoners van de 32 hebben last van laagfrequent geluid

Voorburg (2274), 02-11-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Dag en nacht hoor je hier een brommende tonen, die steeds opnieuw opstarten op verschillende frequenties, soms incl. 
trillingen. Nergens in huis rust krijgen.... Ik ontvlucht overdag vaak mn huis, maar dat is natuurlijk niet de oplossing tot dit 
probleem. Slapen is erg moeilijk, als je iedere keer wakker wordt gemaakt door "het geluid". Zojuist weer van 6.24 uur tot 
7.04  mn nest uitgejaagd door die ellendige bromtonen/trilling. Nooit rust. Het maakt me ziek en diep ongelukkig.

Apeldoorn (7314), 02-11-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik hoor het lfg in alle bewoonde omgevingen . Ik woon in Apeldoorn, maar heb ook een huisje in Beekbergen. Daar is het 
ook zo sterk dat het geluid door het geluid van de tv komt. Alleen als ik een eind de natuur/bos in loop, hoor ik niets. Het 
geluid lijkt op pompen.

Wijk bij duurstede (3962), 03-11-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen
Ik heb sinds 2019 last van en zoemend/brommend geluid. Daardoor kan ik niet meer normaal slapen. Mijn dagelijkse 
leven lijd er onder. Ik ben een alleenstaande moeder mer drie kinderen. Omdat ik continu last heb van het geluid kan ik 
niet meer goed concentreren en mijn aandacht bij mijn dagelijkse dingen niet goed kan bijhouden.ik heb hier naast ook 
last van hoofdpijn, stress,stemmingwisseling en slaapstoornissen.

Spijkenisse (3201), 03-11-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    
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Sambeek (5836), 04-11-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Ik vermoed dat de brom wordt veroorzaakt door de groene kast aan het einde van de straat (Voor een gemaal?) Bij de 
kast is het geluid slecht waarneembaar maar binnenshuis is er een brom te horen

Amsterdam (1054), 04-11-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Sinds  dit jaar, rond april ervaar ik dit laagfrequent geluid in het gehele huis...als ik op de bank zit voel ik het trillen ook de 
vloer trilt...in het begin van het jaar waren er veel verbouwingen in de buurt met aggregaten en andere machines dus 
dacht dat het daarvan kwam, maar buiten hoor en voel ik het niet.  In het huis van de buren hoor ik het ook  en ook in een 
huis van een vriendin een straat verderop. Aan de ene kant was ik blij dat het niet alleen uit ons huis kwam, dus oorzaak 
ergens anders. Pas vandaag bedacht ik het eens te googlen. Fijn dat het een bekend probleem is. Ik hoop dat de oorzaak 
snel gevonden wordt.

Zwolle (8032), 04-11-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    

Sint-Oedenrode (5492), 05-11-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Heel benieuwd waar dit irritante geluid vandaan komt

Mill (5451), 05-11-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon        

Apeldoorn (7331), 05-11-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  
Er is een onderzoek verricht waarbij 100 hz is gemeten die nadrukkelijk aanwezig is. Op het moment dat het kouder wordt 
en vroeger donker is (najaar) dan neemt het geluid toe. Soms niet te harden en voorheen kon ik me er voor afsluiten.

Dwingeloo (7991), 06-11-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Ik verblijf zeer regelmatig in een recreatiehuisje. En heb last van laagferequente geluiden. Overdag en 's nachts. 's Nachts 
meer last. Mijn vermoeden is dat het veroorzaakt wordt door drainagepompen en/of gaswinning. Ik probeer het te 
negeren, maar als het sterker klinkt, word ik er gek van. Buiten wil ik er niet naar gaan luisteren, want ik ben bang dat ik 
het dan altijd ga horen. Flink wat jaren geleden hoorde ik 's nachts de afzuiginstallatie van een hoog brandweer kantoor. 
Het was afschuwelijk! Contact opgenomen met de brandweer. Ik werd uitgenodigd te komen. Samen het dak op naar de 
installatie. Mijn voorstel om er een tijdklok op te zetten, zodat de installatie 's nachts niet werkte, werd ingewilligd. Dat 
was uitzonderlijk aardig en fijn! Probleem opgelost! Hoera, wat was ik blij, geen irritant geluid meer in de nacht. Overdag 
had ik daar geen last van, door de vele andere geluiden. Er zijn dus in sommige gevallen oplossingen te vinden.

Tilburg (5042), 06-11-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Sittard (6136), 06-11-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    Trillingen

WEZEP (8091), 08-11-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        
's Nachts ervaar ik een onverklaarbare zeer lage doordringende brom. In huis worden  's nachts alle motoren 
uitgeschakeld en cv installatie is niet in gebruik de buurvrouw 2 huizen verder hoort het ook.

Maastricht (6211), 08-11-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

Amsterdam (1022), 08-11-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    
Sinds 6 nov hoor ik ineens een bromtoon in huis. Ik dacht eerst dat mijn man koffie aan t zetten wassen met zijn nieuwe 
apparaat wat best een herrie maakt, maar het bleef aanhouden.  Het klinkt als een brom/zoemend geluid, alsof ik naast 
een aangeslagen koelkast sta. Ik heb al stekkers uit apparaten gehaald, een aantal stoppen uitgezet, maar weet niet of 
het geluid uit ons eigen huis komt. Ik word er gek van, lig er nu al paar nachten wakker van.

Kaatsheuvel (5171), 08-11-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
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hellevoetsluis (3225), 08-11-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Het is een lage toon die ergens buiten geproduceerd wordt iedere middag laat en de hele avond en nacht doorgaat. 
Naarmate alle leefgeluiden verminderen hoe duidelijker de toon

Maastricht (6213), 08-11-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    

Heeze (5591), 08-11-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Waarschijnlijk mestvergister

Rhoon (3162), 09-11-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    

Leiderdorp (2352), 09-11-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    

's-Gravendeel (3295), 09-11-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Zware bromtoon,herkomst nog niet bekend.

Oosterbeek (6861), 10-11-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      
Ik heb in mijn woning twee ventilatieboxen hangen waarvan ik in 2018 het vermoeden had dat ze wat geluid begonnen te 
produceren. Ik heb beiden toen schoongemaakt. Ik had de indruk dat het geluid niet helemaal weg was maar heb me daar 
schijnbaar bij neergelegd.  De laatste tijd merkte ik dat ik het geluid sterker begon te horen. Afgelopen nacht had ik er 
echt last van en slaap ook wat minder goed wat ik eigenlijk nooit gehad heb. Er zijn ook stressfactoren aanwezig. Maar 
goed, vanmorgen beide boxen uitgezet, stekkers eruit en wat bleek......het geluid bleef aanhouden, waar ik ook stond in 
huis. Heb net iemand gebeld met de vraag of die ook even kan komen luisteren of het idd uit het huis komt of uit de 
omgeving. Tijdens het bellen met een koptelefoon op met ruisonderdrukking merkte ik ineens tijdens het telefoongesprek 
dat ik het geluid nog steeds hoorde. Heb nu toch het vermoeden dat dit in mijn hoofd zit en ga daar even over nadenken 
wat de volgende stap zal zijn want is wel vervelend

Bergschenhoek (2662), 10-11-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        
Vorige week woensdag 4 november zijn ze hier op ongeveer 250m afstand begonnen met werkzaamheden aan een duiker 
met bronbemaling. Ik vermoed dat dit apparaat zorgt voor het geluid. Rond 16.30 - 17.00 gaat deze echt aan en dan is 
het geluid voor mij in linkeroor verschrikkelijk. Rechts hoor ik het niet en mijn vrouw hoort het ook niet. Buiten lopend 
hoor ik het wel maar veel minder. Het huis lijkt wel een klankkast.

Son en Breugel (5691), 11-11-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen

Wervershoof (1693), 11-11-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;          

Rotterdam (3035), 11-11-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid    Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Juist nu ik ivm Covid-19 de hele dag thuiswerk, is het gezoem, gedreun, aanhoudend in sterkte varierend gebrom & 
gegons, af en toe mee-trillende binnenwanden, mee-resonerende huishoudelijke apparaten zoals: wasdroger, koelkast, 
vriezer en (super irritant ook) plotseling vreemd gonzende bassen uit muziekinstallatie.  Allemaal ECHT SUPER IRRITANT ! 
Van woongenot is geen sprake meer hier aan de Noordsingel. Verpest door goedkope gammele bronbemaling die wordt 
ingehuurd door de gemeente Rotterdam. En dan noem ik nog niet: het langs rijdende vrachtverkeer (en bijvoorbeeld ook 
de straatveegmachine) dat nu plotseling stevig (!) doordreunt in huis, terwijl voorheen nauwelijks waarneembaar in huis. 
En dat alles omdat de gemeente natuurlijk de goedkoopste aanbieder van bronbemaling de opdracht heeft gegund. Er is 
geen enkele technische noodzaak dat bronbemaling de wijde omgeving vervuild met laagfrequent gedreun. Er bestaat 
ook stille bronbemalingsapparatuur, maar die is waarschijnlijk duurder.

Deurningen. Dinkelland (7516), 11-11-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen

Schimmert (6333), 11-11-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
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Eindhoven (5644), 12-11-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
Begint vaak op de late avond en in de nacht. Tot in de ochtend. Daarna hoor ik het minder. Op donderdagen en 
weekenden is het erger. Ik moet het nog naar de GGD/omgevindsdienst koppelen.

Amersfoort (3824), 12-11-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Volendam (1131), 12-11-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Dit voorjaar tijdens de eerste coronagolf, waar ook de horeca werd was er ineens een nooit ophouden brom of zometeen. 
Ramen dicht en oordopjes doen niets. Ben wanhopig  gefrustreerd  oververmoeid  verdrietig en weet niet meer waar ik 
het zoeken moet. Weet niet wat de veroorzaker is. Heb wel een vermoeden.

denhaag (2531), 12-11-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    

steenwijk (8332), 13-11-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        

Beek (7037), 13-11-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Veel klachten in Gelderland, heeft ook in De Gelderlander gestaan.

Almere (1335), 13-11-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Apeldoorn (7333), 13-11-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
Ik vermoed LFg in de buurt ! ik heb een super goed gehoor nu we niet meer mogen feesten in de corona tijd dus hoor ik 
het nu extreem goed en bij plaatsing 5G hoor je het ook beter!.... Dus ik ga anders zelf stappen ondernemen!... Als jullie 
niks doen. groetjes KPN monteur. ik heb last van oorsuizen hoe hoger ik kom vanaf de grond.........

den haag (2582), 13-11-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        

Egmond aan Zee (1931), 15-11-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        
Ook mijn echtegenote neemt de bromtoon duidelijk waar.Geheel uitschakelen stroom middels meterkast leverde geen 
oplossing dus m.i. bron buitenshuis. Windmolens op zee en UMTS antennes in de omgeving.

Hummelo (6999), 15-11-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend geluid    
Trillingen

Amsterdam (1013), 16-11-2020,  Man,  75-84.  Overlast: Aanzienlijk,  ;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen

Hendrik-Ido-Ambacht (3344), 16-11-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Er is iemand van de gemeente geweest. Toen hoorden we natuurlijk niets.

Rotterdam (3031), 17-11-2020,  Man,  18-24.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;      Zoemend geluid    
Ik woon sinds kort op kamers in Rotterdam en er komt van buiten of vanuit het kozijn een zoemend geluid, vergelijkbaar 
met een stofzuiger in de verte. Het geluid wordt erger met het raam open en is hoorbaar met beide oren. Ik weet niet 
waar het geluid vandaan komt.

Voorschoten (2251), 17-11-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
in de buurt wordt al een aantal jaar gewerkt aan de Rijnlandroute maar deze brom nog niet eerder gehoord, stroom uit in 
huis haalt de brom niet weg.

Almelo (7603), 17-11-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
begin juni 2020 kreeg ik een nieuwe bewoner naast mij. Vanaf die dag hoorde ik in begin een licht brommend zoemend 
geluid met name in de slaapkamer. Dit is nu uitgebreid met de woonkamer erbij. Heb meerdere keren melding gemaakt 
bij de woningstichting. De klachten waren eerst savonds en snachts. Nu ook wel overdag. De geluiden houden een dag of 
5 a 6 aan. Daarna worden de geluiden wat zwakker of houden paar dagen op. De monyeur is ook bij mij in huis geweest. 
Op dat moment geen geluid in huis bij mij. Heb ook aan gedacht dat de nieuwe buurjongen misschien een lucratief tuintje 
in zijn huis had, ik dacht aan een compressor wat continu op de achtergrond meedraaid. Het probleem is nog steeds niet 
opgelost. Baan verloren door slaap gebrek. .
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Veendam (9645), 18-11-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Niemand geloofd mij, niemand neemt het serieus aan, doctor, psycholog, woningbouwvereniging, GGD, vrienden en 
familie, ik voel me alleen en hopeloos.

Ossendrecht (4641), 18-11-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Winschoten (9673), 18-11-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      
We horen dit geluid sinds enkele weken, dit is onze eerste melding. Het geluid is ook buiten onze woonplaats goed te 
horen. Grofweg komt het uit westelijke richting en daar staan sinds kort grote windmolens. Wij hebben het vermoeden 
dat het daar mee te maken heeft.

Bussum (1402), 19-11-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    

barneveld (3772), 19-11-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid  Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
24 warmtepompen, 8 5Gmasten, een lading slimme lantaarnpalen, een berg zonnepanelen, hogere harmonischen, 
koperen leidingen in de grond en cv van buurvrouw tegen mijn muur te fibreren

Soest (3761), 19-11-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen

Vlissingen (4384), 19-11-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Het houdt even op als ik zelf of mijn man spreekt.  Tijdens het luisteren naar tv gaat het gewoon door

Someren (5711), 19-11-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Zowel woningbouwvereniging en man van de gemeente hebben gezegd dat ik een gehoortest moet laten doen.

Maastricht (6211), 20-11-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

VENRAY (5801), 20-11-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
Er is een meting buiten gedaan door de gemeent maar die hebben buiten niets vernomen, hebben niets om laag frequent 
geluid te meten

Maarssen (3607), 21-11-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik heb sinds 2 maanden last. Het geluid komt niet bij de buren vandaan en ik owrd er horendol van. Via de gemeente ben 
ik met de Omgevingsdienst regio Utrecht in contact gekomen. Bij de intake werd al duidelijk dat het geluid van buiten 
mijn huis komt en laagfrequent is. Ik slaap nachten soms maar 3 à 4 uur en de helenacht voel ik trilling. De opzichter van 
mijn verhuurder Portaal zei ik hoor niks, zoek het zelf maar uit. Een week later stuurde hij een link van een artikel over 
laagfrequentgelui. Daar in zat een doorlink naar jullie en de opluchting als je ziet dat je je klachten niet loopt te verzinnen! 
Want die muur van onbegrip en aangekeken worden of je de dorpsgek bent, dat is vreselijk. Gelukkig heb ik in mijn 
kenissenkring iemand met dezelfde klachten en daar kan ik mijn verhaal kwijt. De meneer van de Omgevingsdienst doet 
er alles aan om me te helpen met verder uitzoeken. Mocht daar iets opmerkelijks uitkomen, dan laat ik u dat weten.

Sauwerd (9771), 22-11-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Trillingen
Sinds plaatsen nieuwe zendmast net buiten sauwerd( noordkant) duidelijke toename brom en trillingen

Berkel enschot (5056), 22-11-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      Trillingen

Vught (5261), 24-11-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

Herwijnen (4171), 24-11-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  Overdag;  Bromtoon        
Als veer oversteekt begint de bromtoon en stopt als het veer aanlegt. Tijdens wandelen nabij veer zeer duidelijk gehoord. 
Is resonantie van de motoren van het veer. Afstand tot veer is 2 km.

20 August 2021 Pagina 12 of 81



Haarlem (2023), 25-11-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
op 25-11-2020 's middags stroom uitgezet, bromtoon blijft, met buurman afgesproken 27/11 16.00u. test: zet alle 
apparaten uit, vraagt zich af hoe lang het duurt voordat ventilator mijn koelkast (Liebherr mrt 2020) stilstaat, 26/11 
langdurig stroom uitzetten, ik heb hoorapp. R,uit/aan geen verschil, mogelijk bij andere buren test doen, eventueel 
winkelier vragen of 't bekend is: CV (2003) bedrijf vragen , HA ...KNO-arts of hoorwinkel vragen, ik houd u op de hoogte.

Den Haag (2518), 25-11-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;          Trillingen

Lelystad (8232), 26-11-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    Trillingen
Sinds enkele weken word ik stelselmatig lastig gevallen door mensen in mijn woonomgeving die zoals het lijkt over 
apparatuur beschikken die deze geluiden veroorzaken. Het gebeurt met name in mijn woning tijdens de nacht maar soms 
ook op andere plekken, met name binnen. Buiten heb ik er niet tot nauwelijks last van. Ik heb dit gemeld bij de politie en 
de GGD maar die hebben hier nog niks mee gedaan. Ik heb behoefte aan hulp en advies, en eventuele metingen voor 
bewijslast

Amsterdam (1103), 26-11-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

Helmond (5708), 26-11-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen

Veendam (9646), 27-11-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  ;  Bromtoon        

's-Gravenhage (2562), 27-11-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Zaandam (1509), 27-11-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Trillingen

Eindhoven (5611), 28-11-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen
Ik hoor deze  continu brommend/ zoemend geluid s nachts. Op straat als ik na mijn nachtdienst naar mijn auto loop. Ik 
ben ook sinds september 2020 verhuisd van behang grond naar een 4de verdieping. Ik hoor nu niet alleen het geluid maar 
voel ik vibraties. Alsof er een machine aan staat. Dit hoor ik nog in mijn slaapkamer.

Den Haag (2561), 28-11-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Ik bespreek het in de buurtapp. Meerdere mensen hebben last, maar niemand weet waar het geluid vandaan komt.

Wieringerwerf (1771), 28-11-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      

Horst (5961), 29-11-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Help me aub met deze vreselijke  irritatie bron voor van mijn woongenot op te sporen. Ik heb een vermoeden maar heb 
geen enkele of krijg een normale mogelijkheid dit groot probleem op gelost te krijgen ik ben super gefrustreerd door de 
hele situatie

Puttershoek (3297), 30-11-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen
Ik ervaar het geluid sinds een paar maanden, hoofdzakelijk 's nachts en soms 's ochtends vroeg. Ik woon in een verder 
stille omgeving.

Peize (9321), 30-11-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
Het is een constante licht pulserende toon,in begin 2020 veranderde het geluid en heb een sterk vermoeden dat het door 
de zendmast komt[ong.3-400mtr.].Het geluid is ook in de tuin en omgeving te horen alleen in huis is het sterker

October 2020 - 79 meldingen
Westzaan (1551), 01-10-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
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Duiven (6922), 02-10-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Mijn verhaal is tot nu toe niet anders dan de meeste verhalen die ik lees. Sinds een jaar of half jaar heb ik last van een 
bromtoon (continu, pulserend). De gemeente verwees mij door naar de nutsbedrijven Vattenfall en Liander. Tegenover 
ons huis staat een regelstation/trafo. Vattenfall (Stadsverwarming) is behulpzaam geweest door als test de pompen kort 
uit te zetten. Met Liander ben ik nog in conclaaf, gaat wat moeizamer. Verder heb ik contact gehad met de 
projectmanager van het consortium dat verantwoordelijk is voor de aanleg doortrekken van de A15. De bouw is nog niet 
echt gestart. Ik was benieuwd of er al bronbemaling wordt toegepast; een enkel aggregaat heb ik kunnen traceren, die, 
volgens hun antwoord, niet de hele dag staat te draaien.  Verder zijn er in diverse nabije woningen zonnecollectoren 
geplaatst. Zou een van de omvormers het LFG kunnen veroorzaken? Het geluid is niet afkomstig van mijn eigen 
apparatuur/elektra. Wordt vervolgd maar vrees dat ik niet veel verder kom.

Hengelo (7553), 02-10-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Maastricht (6227), 02-10-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

BARENDRECHT (2993), 03-10-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Sinds begin April last van een resonante toon. Initieel hoorde ik het zelf alleen, later mijn vrouw ook. Het geluid is alleen te 
horen in ons huis, ook door de buren die het thuis zelf niet horen. Het afsluiten van de stroom hielp niet, de CV-ketel 
vernieuwd, ventilatiesysteem heeft onderhoud gehad en we hebben de gas- en waterleidingen gesloten. Allemaal zonder 
resultaat. Het geluid is heel.de dag hoorbaar, maar lijkt rond 22 uur 's avonds sterker te worden. Omgevingsgeluiden 
vallen dan ook weg, maar toch denk ik dat het geluid eveneens in kracht toeneemt. Het neemt inmiddels ernstige vormen 
aan en we staan machteloos in het hele verhaal, want bij wie kun je aankloppen?

Lelyststad (8211), 03-10-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    
Onze buurman heeft een spoelerij van groente dit geeft al veel overlast aan vrachtwagen etc. Sinds kort een nieuwe 
machine die zoemt en dat geluid is niet echt waarneembaar maar voor ons ondragelijk.Er zijn instanties geweest maar er 
wordt geen geluidsoverlast gemeten.

barneveld (3772), 04-10-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Na 10 maanden onderzoek. Het gaat steeds  keihard zoemen na ruim een anderhalfuur zakt de zoem weg en begint het te 
trillen. Uit mijn kpn lijn + router en pc meet ik straling. Hoe harder de zoem hoe hoger ik straling meet, wanneer het 
keikard zoemt kijk ik bij 112 waar de brandweer of ambulance heen zijn ik leg nu een verband met straling en 
energietransitie. Tijdens de piektijden zoemt het veel harder en snachts tissen 2 en 4. Ik leg ook een link naar 
rioleringspompen en de Barneveldse beek Kom graag in kontakt met lotgenoten uit deze streek, ben druk met onderzoek 
bezig heb ook goede meters.

Huizen (1271), 04-10-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Breda (4812), 04-10-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Oss (5345), 04-10-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Steeds begint het in het weekend, met zondagmiddag & avond de meeste overlast. Niet te overstemmen door bv. TV. 
Gedurende de week wordt het vaak minder (of verdwijnt het soms helemaal). Soms houdt het enkele weken aan. Erg 
vervelend. Steeds na melding lijkt het minder dan wanneer niet wordt gemeld.

Wouwse Planrage (4725), 04-10-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;    Gonzend geluid      

Dalfsen (7722), 05-10-2020,  Man,  Wil ik liever niet beantwoorden.  Overlast: Matig,  's Nachts;      Zoemend geluid    
Sinds de nacht van 30/9 op 1/10 verneem ik dagelijks (late avond t/m vroege ochtend) een gezoem met een wisselende 
interval. Het doet me denken aan het geluid van een magnetron. Nog geen mensen in de omgeving getroffen met 
dezelfde ervaring, wel een vergelijkbare melding gezien van een jaar terug in de lokale media.

Odoornerveen (7874), 05-10-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Utrecht (3522), 05-10-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
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Spijkenisse (3206), 06-10-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Wordt gestoord van dat geluid kan er niet van slaoen.

Beverwijk (1942), 06-10-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        

Drachten (9207), 07-10-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
Ik ben al een paar keer wakker geworden van/met dit geluid. Het ergst is het als ik een van mijn oren op mijn kussen leg, 
het lijkt alsof het nog versterkt wordt via mijn bed/matras. Hele nare gewaarwording zo midden in de nacht..

Amsterdam (1025), 07-10-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Wij horen al maanden snachts een sterke zoom of brommende frequentie wat likt op een irritante mug/elektra. Gister 
ging de toon extreem over in een soort alarmtoon en mensen stonden buiten. Wij gaan dit aan meerdere instanties nu 
melden inderdaad en hebben er een duidelijk geluid filmpje van opgenomen. Wij zijn jong en hebben geen kno klachten of 
tinnitus

Almere (1339), 08-10-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Laag brommend geluid, dat trilt in de oren. Alleen binnen te horen, continue, maar 's avonds en 's nachts het hardst 
doordat er geen andere geluiden zijn. Mijn partner hoort het ook.

Zaandam (1507), 08-10-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Vanaf half augustus is er in de nacht een zoemend/brommen geluid te horen. Ik heb geen idee waar dat vandaag komt. 
Helaas is het geluid niet met oordoppen te dempen, het wordt alleen maar meer hoorbaar. Sinds augustus slaap ik 
hierdoor een stuk slechter.slaap ik

Leopoldsburg (3970), 08-10-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;          
Soms heb ik het gevoel dat het opzettelijk gedaan wordt. Ik zit met een stalkende buurman en diens vrouw. Extreem 
pestgedrag en te zeggen dat ik zelf geen doetje ben snap ik hun provocaties niet. Te zeggen dat ik hoop dat het een 
omgevingskwestie is en niets opzettelijk want dat zou pas vuil zijn maar niet onmogelijk. Ik laat alle opties open maar ik 
moet zeggen dat ik sinds het geluid mijn gezondheid achteruit gegaan is.. zwaar vermagerd en misselijkheid

Tilburg (5036), 09-10-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

Ophemert (4061), 09-10-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen
Sinds geruime tijd, erge last van een doffe bromtoon voornamelijk in huis door het hele huis. Overdag is het te doen 
omdat je dan bezig bent maar s'avonds rond 19.00 uur begint het heftig te worden. Mijn hele lijf trilt, druk op oren, slecht 
slapen, erg vermoeid, hoofdpijn. Van de zomer was het met tijden iets minder en soms helemaal niet. Maar nu is het erg 
heftig. Mijn man hoort het niet. Ik hoop van harte dat dit gauw voorbij gaat, want anders zou je er aan onderdoor gaan. 
Hopelijk kan de woningstichting iets vinden, die komen dinsdag.

Nijmegen (6515), 10-10-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        
Zware bromtol zoemend geluid en vooral hoorbaar in de avond tussen 22 en 24 uur. Ook in de ochtend.

beek bbergen (6573), 11-10-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Laatste tijd vaker deze soort pulserende lage brommende toon. Laatste dagen zeer duidelijk, en ook door anderen 
gehoord. Geen klachten behalve dat ik eerder lang gezocht heb naar oorzaken in huis / buren etc en aan mezelf begon te 
twijfelen. Nu weet ik oorzaak nog niet maar ben ik meer overtuigd dat er een fysieke veroorzaker kan zijn.

Groningen (9721), 12-10-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Ik woon sinds juni in mijn appartement 2 hoog en sinds een tijdje hoor ik een vreselijk geluid,. Overdag is het net of er een 
centrifuge aanstaat en nu s nachts een bromtoon.mijn bed trilt, mijn lijf en het is net of ik onder stroom sta.Ik heb 
nachtmerries en kan me slecht concentreren en slapen

Rhoon (3162), 12-10-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Bedum (9781), 13-10-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Ben  de enige hier in huis die steeds roept hoor dan . Om de 5 minute n gaat die ‘ stoomboot’ zoals ik het noem uitvaren ‘
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Amstelveen (1185), 13-10-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  

Breda (4824), 14-10-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Zoetermeer (2716), 14-10-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen

Haaksbergen (7481), 15-10-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Sinds een maand of vier, Buurserstraat

Bergeijk (5571), 15-10-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Ik heb nog geen melding gedaan bij de gemeente. Dat ga ik nog doen.

Gent (9000), 15-10-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen
felle trillingen in bed gedurende ca 5 tot 15 seconden, verschillende malen per nacht + zoemend doordringend geluid 
24/7. geen bevrijding in het vooruitzicht. slopend om dit mee te maken.

Zevenhuizen (9354), 15-10-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Hoor sinds een paar jaar brom geluid net een stroomgenerator op diesel ver weg wij wonen buiten het dorp dus er is niet 
veel in de buurt het lijkt net of het huis als klankkast functioneert heb de groepen thuis al en keer uitgezet maar geluid 
blijft vooral s'nachts heel vervelend

Oss (5345), 16-10-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Wederom dusdanig zware overlast dat het niet te overstemmen is met andere geluiden. Verschrikkelijk

Amsterdam (1019), 17-10-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    Trillingen

Deventer (7421), 18-10-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Ik hoor sinds een paar dagen / weken een bromgeluid dat heel ver weg klinkt. ik dacht eerst dat het te maken had met 
wegwerkzaamheden aan de A1 bij ons ( het leek op geluid van een zware trilwals in de verte). Echter als ik korter naar de 
A1 ging dan was dit niet aan de orde, het geluid moet ergens anders vandaan komen. Binnen in huis klinkt het geluid 
sterker, alsof de kamer waar ik in zit als een soort klankbox fungeeert

Assen (9406), 18-10-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid    Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Huizen (1272), 18-10-2020,  Vrouw,  Wil ik liever niet beantwoorden.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  
Bromtoon  Gonzend geluid      

Maarssen (3607), 19-10-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik ben hier 2 mnd geleden komen wonen. Sindsdien heb ik regelmatig last van een bromtoon die zo nu en dan er niet is. 
Als het er wel is dan is het een constante bromtoon die zo nu en dan twee keer kort wordt onderbroken en dan weer 
"aanslaat".

Groningen (9728), 19-10-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        

Ulvenhout (4851), 19-10-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;    Gonzend geluid      
Ik woon op circa 5km afstand van grensovergang Hazeldonk, waar veel windmolens staan. Ik vermoed dat dit de reden 
kan zijn.

Doornenburg (6686), 19-10-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      Trillingen
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Andijk (1619), 19-10-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Sinds augustus is er een rondpompend geluid te horen uit een schuur op de Kleingouw in Andijk. Tussen de Notarisappel 
en de Hoekweg lijkt het geluid op een ventilator maar verderop verandert het geluid in een doordringende bromtoon. Op 
sommige dagen is het geluid zo hard dat het zelfs op de Beldersweg en in de wijk bij het zwembad te horen is. De 
gemeente verwees ons naar de Omgevingsdienst Noord Holland Noord, voorheen de RUD in Hoorn. Hier hebben wij nog 
geen reactie van mogen ontvangen. Wij hebben begrepen dat er meer mensen zijn die hier last van hebben. Er schijnen 
uien in de schuur gedroogd te worden, een proces wat maanden in beslag neemt. Onbegrijpelijk dat dit mag in een wijk 
waar toch enkele honderden mensen in rust willen slapen. Vorig jaar is het dak vernieuwd misschien is dat de oorzaak. 
Hebben meer mensen melding gedaan bij de Omgevingsdienst in Hoorn? Mogelijk wordt er dan snel wat aan gedaan 
zodat we weer rust krijgen in de nacht.

Badhoevedorp (1171), 19-10-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid    

Emmen (7822), 19-10-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        

Assen (9406), 20-10-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend geluid    
Het tast mijn woongenot aan

Eindhoven (5643), 20-10-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid    
sinds een aantal jaren ervaren ik en mijn onderbuurman een zoemend brommend geluid met pulserend karakter. soms 
hoor je het niet echt maar ervaar je druk in je oren en hoofd. Het lijkt het meest op het geluid van mijn koelkast, maar wij 
hebben de hoofdschakelaar uitgehad en het geluid was er nog steeds. Uitgesloten zijn dus de koelkasten vrieskisten 
verwarmingen en warrmteteugwininstallatie. De zonnepanelen weet ik niet, maar het geluid is te constant daarvoor. dag 
en nacht. Vooral snachts als er geen omgeveingsgeluid is is het niet te harden. Ik slaap al 2 jaar met de tv aan .

leidschendam (2261), 20-10-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
ik heb meerdere malem geklaagt bij de wonongbouw er is beloofd dat het zou stoppen , er is tot nu toe niets aangedaan, 
ook buren klagen steen en been.

Rosmalen (5247), 20-10-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
Ik word er helemaal gek van

Teteringen (4847), 20-10-2020,  Man,  18-24.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon        

Heemskerk (1965), 20-10-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      
Het is deze zomer begonnen met laagfrequente geluidsoverlast. Een buurman plaatste een groot zwembad in zijn 
achtertuin met daaraan gekoppeld 2 electrisch aangedreven pompen, een watercirculatiepomp en een warmtepomp. Eén 
daarvan stond continue aan en ik had daar veel last van. Vooral 's-avonds en 's-nachts en in de vroege morgen. Maar ook 
overdag. Ik woon hier al ruim 22 jaar. Nooit eerder zulke continue geluidsoverlast ervaren. Ik heb hem er toen over 
aangesproken. Hij zei dat hij bij de leverancier zou informeren of die pomp wel echt continue moest aanstaan, zoals hij 
dacht. Een paar dagen later bleek de pomp 's-nachts uit te staan. Zijn vrouw sprak ik toen ik haar voor het huis 
tegenkwam en zij zei dat de pomp maar een paar uur per dag aan hoefde. Na enkele maanden was het weer afgelopen. 
Maar volgend jaar weer denk ik. Nu blijkt er sindsdien echter ook wat tuinen verderop zo'n zelfde soort apparaat aan te 
staan. Continue ook. Alleen durf ik dìe mensen niet aan te spreken.

Utrecht (3572), 21-10-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    

Groningen (9715), 21-10-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      
sinds vorig jaar dagelijks een soort onregelmatig dreunend geluid. eerst steeds gedurende een aantal uren en dan weer 
een periode niet. in de zomer was het er niet. met het kouder worden, begon het weer. op dit moment is het continue 
aanwezig. mogelijk een installatie om warmte op te wekken. ik heb de herkomst nog niet kunnen achterhalen

krimpen a/d ijssel (2925), 21-10-2020,  Man,  18-24.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon    Zoemend geluid    
De hele buurt hoorde dit. Dit lijkt de eerste keer
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Amersfoort (3816), 22-10-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid    Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Heb vermoeden dat het met grondwerken in de buurt samenhangt, waterpompen of zoiets.

Stadskanaal (9503), 22-10-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

Bovenkarspel (1611), 22-10-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Monotoon geluid dat lijkt op draaiende motor

Den Haag (2593), 22-10-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

Nieuwegein (3431), 22-10-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
Het is erg en heel vervelend dat andere mensen zoals mijn buurman dit niet kan horen , sommige met de vinger wijzen, 
het zal wel tussen je oren zitten waardoor ik dan onzeker word. Iemand van de woningbouw is komen  luisteren, ook hij 
kon niets horen.

Den Haag (2518), 22-10-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    

Hoensbroek (6432), 24-10-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Matig,  's Nachts;      Zoemend geluid    
Mijn buren horen dit geluid ook, het lijkt of een aggregaat telkens aan gaat en na een tijdje weer uit en dat herhaald zich 
de hele nacht, ik weet niet of het geluid er ook overdag is, dan zijn er teveel neven geluiden.

Rotterdam (3076), 24-10-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;          Trillingen
Mijn hoofd kan het niet meer verdragen .. mijn spieren pijn .. ik kan niet neer

Rotterdam (3032), 25-10-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      Trillingen

Meeden (9651), 26-10-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Sinds 4 weken draait er bij ons een nieuw gebouwd windpark. Nooit gedacht dat ik hier zo’n drama mee zou beleven. Kan 
‘s nachts niet slapen door de gons en brom op mijn oren. Ik heb hartkloppingen en een heftig slaapprobleem. Om radeloos 
van te worden.

Oss (5345), 26-10-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Amersfoort (3823), 26-10-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Nieuwegein (3437), 26-10-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  

Best (5685), 27-10-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

MONTFORT (6065), 27-10-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Trillingen
Beste, sinds het begin van de zomer (ca. 2020) hebben wij last van vooral in de slaapkamer continue waarneembare 
trillingsfrequentie. Dag en nacht, ook met het raam gesloten. Ik hoop dat dit kan onderzocht worden en dat het minimaal 
‘s avonds na 22:00 uur kan stoppen. Vooral ik (mijn man neemt het ook waar) slaap steeds slechter en kan me niet meer 
goed ontspannen. We hopen dat hier serieus naar gekeken zal worden.

Boxtel (5281), 28-10-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  ;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Omgevingdienst heeft gemeten,  geluid ligt onder de normen,  echter voor LFg zijn geen normen, dus daar doen ze niets 
mee

Losser (7582), 28-10-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen

Den haag (2492), 29-10-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
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Vlijmen (5251), 29-10-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

NAALDWIJK (2671), 30-10-2020,  Vrouw,  85 of ouder.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Het is de woning van mijn Tante Jopie, ik kom er regelmatig, ze vlucht 2 a 3 per dag het huis uit om te wandelen, 
ongeveer 500m vanaf het kruispunt gaat het beter. Ze slikt extra paracetemol om te kunnen dutten. Ik ben een neefje van 
67 jaar, ik hoor niets als ik bij haar langs gaat. Is het mogelijk dat de stcihting dit grote probleem oppakt?

Breda (4814), 30-10-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
De brom is in dit voorjaar begonnen en we zijn met omgevingsdienst aan het zoeken geweest. We dachten eerst aan een 
fabriek, die werkten mee en dat was het niet. Nu bedachten wij dat de brom is begonnen toen er ineens volop 
werkzaamheden zijn begonnen aan een zendmast die hier vlakbij staat. Dus ik ben een beetje bang dat dit de oorzaak is. 
Ik hoor het geluid het hardst als ik binnen ben, vooral als er weinig omgevingsgeluiden zijn, en dus vooral ook s'nachts. 
Maar vandaag is het overdag ook continu aanwezig. Ik word er echt gek van!! Kan wel janken. Mijn huisje waar ik al 12 
jaar met plezier woon. Ik zou nu wel willen verhuizen!

Abcoude (1391), 31-10-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Voor 2020 was er ook een lfg te horen, maar dat was steeds onderbroken (ik dacht aan motoren van schepen op het 
Amsterdam-Rij kanaal . Sinds kort (ik denk aug 2020) is het een constant aanhoudende en gelijkblijvende brom/gons.

lanaken /maastricht (3620), 31-10-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  
Gonzend geluid    Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
sinds 6 jaar heel veel last ervan maar niet iedereen hoort het... in Lanaken wel onderzoek gedaan maar verder wordt er 
niet veel aan gedaan.

September 2020 - 75 meldingen
Emmen (7812), 01-09-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Sinds een jaar woonachtig in deze rustige wijk en stille woning. In en rond het huis is een lage aanhoudende toon die 
gepaard gaat met een trilling die dag en nacht aanwezig is. Overdag zijn er omgevingsgeluiden en kan ik wat muziek 
luisteren, maar de trilling blijft voelbaar door mijn hele lijf. Het knabbelt en kriebelt en het put me uit. ‘S nachts slaap ik 
heel slecht en kan niet meer zonder een geluidsfilm op mijn mp3 speler van een bamboo waterfall dat ik de hele nacht 
hoor en in mijn kussensloop moet liggen. Ik stel me voor dat het water verfrissend en heilzaam is... ik heb het gevoel dat ik 
licht onder stroom sta, of tintel. Het klinkt alsof er verderop een dieselmotor draait, of dat er een vliegtuig aan komt 
vliegen en op dezelfde afstand blijft of een wasmachine die maar blijft centrifugeren. Meerdere keren elektriciteit 
uitgezet, stroomuitval. Geluid en tril blijft.ik ben de enige die het hoort in mijn gezin en straat. Soms is het even weg, dan 
huil ik van blijdschap.

Rijen (5121), 01-09-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
Ik vermoed dat het de 5g paal I. Die in Rijen staat omdat ik het sinds maart hoor en hij sinds maart aan staat

Groningen (9713), 01-09-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    
Jullie zijn de eerste die ik benader. Juist om het stuk " het is niet aantoonbaar " de dokter gaat uiteraard met een 
apparaat in mijn oren kijken... dit gaat niet helpen. Het is een hele vervelende bromtoon, die je hoort bij "stilte". Wanneer 
je praat of muziek aan hebt is het minder, echter is het heel erg vervelend!

Oss (5345), 02-09-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Sinds zondag extreem veel last, geluid van bijvoorbeeld televisie kan dit niet verbloemen. Het wordt steeds extremer en is 
niet meer te doen (niet meer vol te houden)

Nijmegen (6524), 02-09-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
Zie optioneel: frequentie voor nadere uitleg. Waar kan ik tijdelijke deugdelijke meetapparatuur vandaan halen?

Den Haag (2565), 02-09-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Leeuwarden (8941), 03-09-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
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den haag (2593), 03-09-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  
wel vermoeden waar het geluid vandaan komt, ventilatie apparaten/pijpen van bedrijf

Hulsberg (6336), 03-09-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Gemeente verklaard geen onderzoek te willen starten vanwege geld gebrek.

Nijmegen (6545), 03-09-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Ik heb de buren gevraagd maar ze hebben er geen last van.

Geldermalsen (4191), 03-09-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      
Sinds kort ervaar ik een hinderlijk gonzen geluid binnen maar ook buitenshuis. In Geldermalsen waar ik woon zijn onlangs 
windmolens langs de A15 geplaatst. Misschien ligt daar de bron.

BREDA (4817), 03-09-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

HILVERSUM (1221), 04-09-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      
Ik lag alweer uren wakker vanwege het gonzende geluid dat sinds nov 2019 mijn woning, tuin en sttaat teistert. Heb n tijd 
buiten geslapen, maar ook in de tuin bleef het geluid aanhouden. Gemeente schijnt geluidsmeting te hebben verricht, bij 
navraag wisten ze van niets. Heb hartkloppingen en slaapgebrek

Apeldoorn (7331), 04-09-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  
Vastgesteld dat er een 100 Hz toon is die van Liander afkomt; vanaf eind augustus 2020 is er ook een zoemende toon, 
buiten de al aanwezige bromtoon

Dinteloord (4671), 04-09-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Hilversum (1212), 05-09-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Beverwijk (1946), 05-09-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik meld geregeld mijn klacht bij tata steel, gezien het geluid 24/7 hoorbaar is, soms hard, soms iets minder hard- dit is het 
enige bedrijf dat 24/7 productie verricht in de buurt. Eerder bekende zij dat dit te maken heeft met filterproblematiek, dit 
zou verholpen moeten zijn, het geluid wordt echter alleen maar meer en harder

Veenhuizen (9341), 07-09-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
In Veenhuizen verwacht je stilte. Het is helaas verre van stil. Er zijn drie dingen. Het eerste is de afzuiging van de 
werkplaats van de gevangenis. Dit is weliswaar gewoon nodig en natuurlijk prima en gelukkig is het alleen overdag op 
werkdagen, maar het is véel harder dan hoeft en het beïnvloedt het woongenot enorm (eigenlijk kan ik gewoon niet 
buiten zijn overdag). Dan is er de luchtbehandeling van de herniakliniek, dus 24/7 doorgaat (wat niet hoeft) en waar we 
helemaal gek van worden. Het ergste is een continue dreun die we niet thuis kunnen brengen. Het lijkt alsof onze oren vol 
of onder water zitten. Het geluid is er ook overdag, maar dan merk je het natuurlijk minder. We zijn meerdere keren 's 
nachts best ver wezen fietsen in de hoop het te lokaliseren, maar we komen er niet achter en zijn wanhopig. We zijn net 
verhuisd en hebben geen middelen om opnieuw te verhuizen, maar dit is niet vol te houden. Niet weten wat het is maakt 
je extra gek.

barneveld (3772), 07-09-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
wat ik voel, meet ik ook, enorme hogere harmonischen , gebulder in stroomkastenen transformatorstation, vuile stroom 
meter op tilt, en enorme hoevelheid databedrijven storingen in de tijden dat ik klaag GEMEENTE KIJKT WEG. Gevolgen 
van energie transitie

Barendrecht (2992), 07-09-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

Nijmegen (6536), 07-09-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
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Dongen (5101), 08-09-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Zeer irritant geluid met name als ik in slaap probeer te komen.

Steenenkamer (7439), 09-09-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
Duidelijk hoorbare bromtoon sinds een paar dagen.  Voor mij zeer goed te horen maar voor mijn vrouw niet.

Rijen (5121), 10-09-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

Heeze (5591), 10-09-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Heeze (5591), 11-09-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

Heerhugowaard (1705), 11-09-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Ik lijk de enige te zijn die het hoort terwijl het gekmakend is, ik hoor de visvijverpomp van huizen beroep ook brommen. 
Liever hoorde ik niets. Ik overweeg te emigreren.

Dokkum (9101), 11-09-2020,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Heeze (5591), 11-09-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Ik ben door mijn huisarts niet doorverwezen , hij heeft mij op Quetiapine gezet . U kent dat wel dat medicijn voor hopeless 
cases .Met bijwerkingen waar je slapeloze nachten van krijgt .

Heeze (5591), 11-09-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Lage zwaluwe (4926), 12-09-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  

Enschede (7512), 13-09-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
Een vrachtauto van van Toorn uit Maurik staat het hele weekend aan de overkant van de weg met een draaiende motor 
voor de koeling denk ik

Kampen (8262), 14-09-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen
Sinds een aantal weken (ong. 4) bijzonder last van LfG aan de Berklaan in Kampen de gemeente kampen. Het bromgeluid 
wisselt is continu aanwezig en wanneer het harder waait (ZW) is het geluid meer waarneembaar. Ik en mijn gezin wonen 
100 meter van de IJssel en ik heb sterk de indruk dat de IJssel wellicht een rol spleet in de verplaatsing van het geluid. Het 
is alsof een shovel een blok verder aan het werk is en af en toe gas geeft, het zijn trillingen op een frequentie die niet 
iedereen kan horen. Het tast mijn woongenot behoorlijk aan.

Zaandam (1505), 15-09-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Hoofschakelaar en zonnepanelen uitgeschakeld. Toon is in de avond het hevigst. Centrale Oostzaan?

Zandvoort (2042), 15-09-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  
's Nachts wakker geworden van het geluid, de volgende ochtend was het in huis niet meer te horen. 's Middags naar het 
strand gegaan en daar was het weer vrij sterk hoorbaar. Zit het wellicht van de windmolens in zee afkomstig zijn?

Zutphen (7203), 15-09-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Sinds 2016 hoor ik het met momenten. Maanden niet en dan opeens weer wel. Weken hoor ik het en dan is het weer weg. 
Nu sinds 9 dagen extreem hard aanwezig.

Zandvoort (2042), 15-09-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Sinds paar dagen hoor ik weer continue gebrom. Vandaag naar het strand geweest vanwege het lekkere weer en daar 
hoorde ik het nog veel harder. Zou het kunnen dat de windmolen parken die op zee gebouwd zijn dit veroorzaken? Ik 
dacht eerst dat het aan mij lag maar mijn man hoort het ook.
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Broek in Waterland (1151), 15-09-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Dag, handhaving is komen kijken maar heeft verder niets opgeleverd maar

Drunen (5151), 16-09-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    
Op diverse plaatsen in Drunen met 5 mensen waarnemingen gedaan op verschillende dagen. Telkens s-avonds en s-
nachts. Te vermelden is dat als er een auto in buurt reed dat  de bromtol gemaskeerd werd. Daarnaast stopt de bromtoon 
af en toe.  Dit werd door alle personen op hetzelfde moment waargenomen.

Schiermonnikoog (9166), 17-09-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Vorige woonadres last ventilatoren naburige kippenboer, huidige adres last van ventilatoren naburige horecakoelhuizen. 
Op vakantieadressen last van brom van ventilatoren naburige instellingen of fabrieken.en of fabriekene

Rosmalen (5247), 17-09-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen
he wordt door de gemeente niet serieus genomen, ze weten tl maar t is zo moeilijk te traceren vlgs hen, dat ze geen 
meting doen rn t daarbij laten, er is overdag dan irmand aan fe deur geweest maar die hoorde niets, waaruit blijkt dat ze
 er norys van snappen. jammer soms om gek vdm te worden en soms is t te handelen ondat t dan wat zachter is, nu sinds
 een kleone eeek heftig en niet te ontwijken , jet leefgenot wordt hierdoor slecht ivm slecht slapen , eetst de hitte, nu dit 
en ben veel thuis wegens chronische zieke. alsof t er niet toe doet, wel een bijeenkomst over een windmolenpark, dan 
maar ergens in Alaska gaxn leven of zo😭groet Do

Montfort (6065), 17-09-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        
60-70hz, met app gemeten pulserende lichte bromtoon, druk op oren

Katwijk (2225), 20-09-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen
Ik woon boven de Hema. Koeling is in 2017 vervangen in een nieuw, stiller apparaat en sindsdien last van lag door hele 
huis, dag en nacht. Compressor is ook vervangen. Er is een meting uitgevoerd door een geluidsniveau en meet decibel 
onder toegestane eis. Trillingen lijken te komen door onjuist bevestigde montage aan de muur, waardoor alles doordrong 
en trilt. Montage aan de muur gaat aangepakt worden.  Ondeugelijke montage van de koeling niet, want meting wijst uit 
dat het onder de toegestane norm is.

Hilversum (1212), 21-09-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Roermond (6042), 21-09-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  

Bussum (1401), 21-09-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Middelburg (4331), 22-09-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  

Krimpen aan de Lek (2931), 22-09-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen
Ons vermoeden bestaat dat het komt door de transformator schakelstation TenneT aan de Edisonstraat te Krimpen aan 
den IJssel.

Dordrecht (3318), 22-09-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Assen (9407), 23-09-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Trillingen

Utrecht (3543), 23-09-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

Weert (6005), 24-09-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Weert (6005), 24-09-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

den haag (2561), 24-09-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    Trillingen
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Assen (9407), 24-09-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

Sint Anthonis (5845), 25-09-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        

Ilpendam (1452), 25-09-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Sinds eind juli 2020. Zelf metingen gedaan met Spectrum Lab. Tennet zegt de zaak te gaan onderzoeken.

roden (9302), 26-09-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Zutphen (7207), 26-09-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Mogelijk dat sinds de komst van een elektriciteitshuisje in de wijk (ca. 100 meter afstand tot woning) de oorzaak is...?

Emmen (7812), 27-09-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Hellevoetsluis (3224), 27-09-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    
erkend dat ik laag geluid hoor door audiogram. Echter gaat deze maar tot 120 hertz +5db meer hoor dan gemiddeld 
gezond mens

Stad aan het Haringvliet (3243), 28-09-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    
Zoemend geluid    Trillingen
Een constante trilling van het oorvlies door een constant pulserend toon met die in korte een lange trillingen aanwezig is. 
Het ligt boven op een gelijkklinkende bromtoon de 24/7 aanwezig is. Dikke problem hierdoor. Niet tot nauwelijks in staat 
te slapen, gaat dwars door de oordoppen heen. Verschrikkelijk tot wanhoop gedreven. Wij. Hier net, kan hier dus niet 
blijven. Verschrikkelijk!

LEEUWARDEN (8925), 28-09-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
we horen sinds mei een lage bromtoon  zowel binnen als buiten.  Hebben de stroom door t hele huis uitgeschakeld. Hoor t 
geluid ook bij vrienden verderop in fe de wijk. Zij horen t ook af en toe

Driebruggen (3465), 28-09-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
heb vooral s avonds en s nachts last van het drukkende gonzende geluid overdag hoor ik het ook maar kan ik het beter 
negeren dacht eerst nog aan tinitus maar als ik mijn handpalmen op mijn oren druk is het geluid een stuk minder.  
oordoppen werken helaas niet afdoende heb het idee dat het met helder weer minder is en de windrichting ook invloed 
heeft.  probeer me er voor af te sluiten maar dat is soms onmogelijk. hoop dat de bron ooit gevonden gaat worden of er 
oorkleppen uitgevonden worden die dit geluid kunnen  dempen. en er bij het bouwen van industrie warmtepompen en 
windmolens meer rekening gehouden gaat worden met mensen met zeer gezonde oren .

Rotterdam (3012), 28-09-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik ben in iets terecht gekomen wat ik niet voor mogelijk had gehouden.Het heeft mijn leven op zijn kop gezet,ik funcioneer 
niet meer op een normale manier.Slapen doe ik regelmatig bij familie .Dit alles gaat ten koste van mijn gezondheid.Ik doe 
een beroep op de overheid om dit probleem zeer serieus te nemen.Want dit probleem is werkelijk gek makend.

Apeldoorn (7335), 28-09-2020,  Vrouw,  Wil ik liever niet beantwoorden.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;          

Oss (5346), 29-09-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Afspraak met kno arts gemaakt

Varij (4064), 29-09-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend geluid    
Binnenshuis alle apparaten uitgeschakeld gehad, bromtoon blijft.

Swifterbant (8255), 29-09-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    
Er staat veel windmolens in de buurt. Het geluid is constant maar kan zo nu en dan veranderen van toonhoogte. De ene 
keer heeft mijn vrouw er meer last van dan ik en andersom. Zelf slaap ik iedere nacht met oordoppen in wat enige 
verlichting geeft. Iedere ochtend wordt ik heel vroeg wakker en trillen mijn spieren alsof me continu moet uitrekken.
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Gulpen (6271), 29-09-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Sinds enkele maanden is de bromtoon steeds sterker geworden. Op specifieke plaatsen in huis, maar het breidt zich uit. 
Alle huisgenoten horen het. Elk kan onafhankelijk van elkaar de plekken duiden waar wel en waar niet de bromtoon 
merkbaar is. Het lijkt erop dat sinds er in het naast de woning gelegen Ziggo-huisje werkzaamheden zijn gweeest (nieuwe, 
extra kabels/aansluitingen) het alleen maar sterker wordt. Van een lichte zoem/brom op de achtergrond die slechts in de 
slaapkamer licht merkbaar was, is het nu een op meer plaatsen in huis steeds sterker wordende irritatie en soms 
slaapverstorende brom geworden. Proberen het uit het hoofd te bannen is niet eenvoudig. Ter hoogte van de 
verdiepingsvloer, als de trap op- of afgelopen wordt is het door een iedere sterk merkbaar.

Maastricht (6221), 30-09-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Sinds november 2018 hoor ik op wisselende momenten (meestal 's nachts, soms overdag) een gonzende bromtoon. Geen 
constante, maar een wisselend gegons. Soms is het weken weg en dan ineens is het weer intensief aanwezig. Ik vermoed 
dat dit kan samenhangen met het ventilatiesysteem in de A2-tunnel waar ik vlakbij woon. Of het heeft te maken met een 
van de porseleinfabrieken in de buurt. Vooralsnog levert het me geen gezondheidsklachten op behalve irritatie omdat de 
gonzende toon diep in mijn lijf voelbaar is.  Er is een jaar geleden een onderzoek gestart omdat meerdere buurtbewoners 
last hadden van (waarschijnlijk) deze zelfde tonen. Hier heb ik een vragenlijst voor ingevuld. Helaas, nooit meer iets over 
de resultaten gehoord.

LEIDEN (2312), 30-09-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
De brom is binnen te horen en 's nachts buiten te horen. Niet alleen door mij, maar niet door iedereen

Apeldoorn (7312), 30-09-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

Rotterdam (3059), 30-09-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen

Soesterberg (3769), 30-09-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  

  Klacht sinds winter 2019/2020: 1.laag zacht trillend bromtoon niet in één toon 2.die duidelijker hoorbaar is als je oor te 
 luister legt aan tussenmuur met buurhuizen weerszijden 3.dag en nacht alsof er een elektromotor staat te pompen in 

  een con nue stand, maar wel verder weg 4.Huiskamer en 1ste verdieping 5.Lijkt erop in periodes zonder neerslag niet 
 hoorbaar meer is  Wat er aan gedaan sinds winter 2019/2020: 1.Huisgenoten gevraagd. Die ondervinden geen hinder. 

 Soms hoort iemand het ook 2.Zelf alle elektriciteit van mijn woonhuis afgesloten middels hoofdschakelaar. Zowel 
 overdag als ’s-Nachts. Geen enkele verbetering. 3.1 van de buren vraagd naar warmtepomp, 3D printer, airco, 

 luchtvoch gheidsregulaar. Geen zeggen ze. Vergeten te vragen of zij het ook horen. 4.Gezocht op web.  
  a.h ps://www.laagfrequentgeluid.nl/html/verhalen/verh.html  5.Sinds vandaag in gesprek met 

https://www.soest.nl/aanvragen-en-regelen/rioolverstopping

August 2020 - 51 meldingen
Tonden (6975), 01-08-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

's-Hertogenbosch (5216), 01-08-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ons huis is 8 jr geleden gerenoveerd. Mijn vader had voor zijn muzikale kinderen veel tapijt etc gebruikt om geluid te 
dempen. Na renovatie is dit alles verwijderd, ook het asbest. Sindsdien hinder zoemtonen die komen v.buiten. Nu met 
coronatijd is dit 3x zo erg! Muziek in auto 's, hard rijdende auto 's, motoren, muziek uit woningen maar nog veel meer, 
geeft bijna de hele dag, een nare zoemtoon. Nooit meer rust in mijn eigen huis! Zelfs in de natuur waar ik veel wandel 
met de hond.., ook daar nare bromtonen van verkeer en meer. Nergens dus rust meer..

'S-gravendeel (3295), 02-08-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon        
Met een soundmeter app 52 decibel

Oegstgeest (2341), 02-08-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    

Barendrecht (2994), 02-08-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen
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Zuidlaren (9471), 03-08-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Sinds de ingebruikname van een nieuwe gastransportleiding tussen Sappemeer en Norg ervaar ik de geluidsproblemen. 
Daarom denk ik deze pijpleiding de mogelijke oorzaak is.

Rotterdam (3074), 03-08-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik word er echt niet goed van en ik weet dat dit geluid mijn kapot maakt als ik er niets aan ga doen , ik denk te gaan 
verhuizen , het is nu veel erger dan de vorige jaren

Nederhorst Den Berg (1394), 03-08-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
brommend geluid als een dieselmotor of pomp, sterker geworden sinds een jaar. Ventilator of radio aanzetten om te 
overstemmen is niet meer voldoende. Elke nacht word ik wakker.

Eindhoven (5625), 03-08-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  

ZOETERMEER (2729), 03-08-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
ik heb verschillende keren melding gedaan bij de wijkagent. rechter buren hebben inmiddels iets aan hun zwembadpomp 
gedaan. Niets meer van te horen.  De linker buren laten de pomp voortdurend van een rubber (?) lopen. gevolg enorm 
geluids overlast en stress voor ons

Egmond-Binnen (1935), 04-08-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Trillingen
Sinds 2 dagen (met name 's nachts) enorme overlast van een bromtoon & trillingen, met name binnen, maar ook buiten 
het huis. Een directe oorzaak lijkt niet aan te wijzen (landelijke omgeving) maar het geluid lijkt uit het 
noorden/noordoosten te komen. Oordoppen helpen nauwelijks aangezien er echt een trilling voelbaar is, met wakker 
liggen tot gevolg. Ik ben de enige persoon in het huishouden die het geluid hoort/voelt.

Zoetermeer (2729), 04-08-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Bromtoon, soms gonzend, incidenteel stopt het. Stroom eraf gehad in huis maar de bron was niet in huis te vinden. 
Buurvrouw 2 huizen verderop hoort het ook, zij heeft wel melding gemaakt bij de omgevingsdienst van de gemeente. Zijn 
langsgeweest, hebben het geluid niet waargenomen (maar ook geen meting verricht dus enkel op eigen gehoord 
beoordeeld), vastgesteld dat het waarschijnlijk laagfrequent geluid is en dat het overal vandaan kan komen. Suggestie 
was: zorg dat je de toon met een eigen geluidsbron overstemt.

Bergen op zoom (4623), 04-08-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    
de laag frequente toon is duidelijk aanwezig maar kan geen bron aanwijzen. Als ik buiten sta hoor je het niet. In de avond 
heel lastig ivm studie. Genoodzaakt om tegengeluid te prodcuren zodat het daar een beetje tegen wegvalt. Hoe kom ik 
erachter wat de oorzaak is. Wie kan daarbij helpen.

terborg (7062), 05-08-2020,  Man,  Wil ik liever niet beantwoorden.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  
Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
De lage bromtoon en erger inclusief trillingen waarvan ik in andere woonplaats ook melding deed, zonder resultaat 
behalve een statistiekmelding, is er nu ook in mijn huidige verblijf. ik ben mijn woning ontvlucht omdat kpn een flat vol 
airco's en aggregaten in een woonwijk heeft en weigert rekening te houden met de bewoners. inmiddels is de 
warmtepompterreur erbij gekomen, en nu in de zomer willekeurige airco's van buren en bedrijven erbij. ondraaglijk. En 
deze stichting laagfrequent geluid werkt slechts als katvanger. Weer een statistieke melding erbij weer zonder enig 
resultaat. Waarom blijven jullie de media niet opzoeken, waarom verdwijnt al decennia lang elke melding van jullie OOK 
in het archief cq onderste la van onze volksvertegenwoordigers. SLG is een wassen neus, waardeloos. Jullie jaarverslagen 
zijn kinderachtig slecht opgesteld en geven niet weer wat voor drama's er in aantallen van honderduizenden voorkomen. 
Ik heb het leven en kans op enige verbetering opgegeven.

Amsterdam (1064), 06-08-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
Het lijkt eerst alsof er ergens een apparaat aan gaat, maar de toon houdt aan. Constante frequentie. Buiten klinkt het 
harder dan binnen. De bron lijkt niet te herleiden. Had er al eerder last van, maar nu toch eens opgezocht en kwam hier 
uit.
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HOEK (4542), 06-08-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  

Santpoort (2071), 06-08-2020,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Bij huisarts eerst uitzoeken of er een lichamelijke oorzaak is

's-gravenhage (2515), 06-08-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

Leiderdorp (2353), 07-08-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Trillingen

barneveld (3772), 09-08-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Gemeente DOET NIKS. GGD zegt daar niet over te gaan, woningbouw ontkent alles. omgevingsdienst weigert onderzoek. 
Ze doen net of ik koekoek ben. elders NIKS LAST!!!

Hengelo (7552), 09-08-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

DIDAM (6942), 11-08-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
In de zomer van 2011 begon de bromtoon. Ik was de enige die hem hoorde. Buitenshuis in eerste instantie geen last. Later 
wel. Huisarts schreef amitriptyline voor en dat werkte. Na een jaar hiermee gestopt. De bromtoon bleef, maar ik had er 
geen last meer van. Sinds een paar weken is voert de bromtoon weer de boventoon.

Eindhoven (5626), 11-08-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

Noordwijkerhout (2211), 12-08-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Dit geluid zorgt ervoor dat ik er vooral s'nachts van wakker word en inslapen mij heel veel moeite kost. Begin er zo 
langzamerhand gek van te worden !!

Breukelen (3621), 13-08-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Matig,  Overdag;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen
Het lijkt op het geluid van een enorme boot of iets dergelijks, dit omdat we +/-200m van het kanaal wonen waar veel 
vrachtvervoer overheen gaat. dat idee nam ik eigenlijk afgelopen jaar een beetje aan. Een hele lage toon, ik voel het ook 
echt. Mijn vriendin hoort het ook, maar ervaart het niet zo storend. Het duurt maar eventjes (10-20sec?), en dan is het 
weer weg. Kan soms weken het geluid niet horen, vaak wel rond einde middag begin avond

Arnhem (6811), 18-08-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;          
Om de verkoop te stimuleren is de 'radio' van het frietkot naast ons huis de grote verleider. Net niet hard genoeg om 
klanten niet te verstaan, maar zo ver mogelijk dragend. Speakers staan binnen. Na sluitingstijd (18:00 u) gaan de 
speakers wat verder open, immers geen klanten aan de balie,  tot het schoonmaken en voorfrituren voor de volgende dag 
klaar is, soms tot rond half elf.  Vanaf een uur of zeven gaan de luiken dicht en spelt de disco zich geheel achter de 
schermen af.  De muziek als zodanig is overdag detecteerbaar, na sluiting van de schermen, neem je alleen de diepe 
bassen waar, alsof er op korte afstand een house-party plaats vindt. Overdag hoor je of de muziek (bij geopende ramen, 
nabij de ramen, danwel alleen de bassen, elders in de woning. Zo nestelt de bonk zich in je kop. Wanneer die stopt is het 
helaas bijna bedtijd. Rond negenen de volgende ochtend is ie er weer, 7 dagen per week.

Huizen (1273), 19-08-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    
Ik word door verhuurder niet sereus genomen...er Komt wel iemand kijken naar de ventilator...maar...Ik vermoed dat het 
met de buizen en hoe het gevestigd is te maken heeft...en zal daarin weinig ondernomen worden uit woorden ...ik zie 
alleen mogelijkheid om te gaan verhuizen..wat jammer is.

Utrecht (3543), 19-08-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
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Zeegse (9483), 20-08-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Trillingen
Sinds ongeveer zes maanden ervaren we in huis een zware bromtoon (alsof de buren continu een compressor aan hebben 
staan). Het geluid is dag en nacht hoorbaar. Het geluid is op ons gehele grondstuk (1 hectare) waarneembaar, maar het 
lijkt alsof ons houten huis fungeert als klankkast, waardoor het binnen nog erger is. Niet iedereen neemt het geluid waar. 
Voor degenen die het wel horen/voelen, is het extreem vermoeiend en wekt het irritatie op.

Maasbree (5993), 22-08-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      

Deventer (7413), 22-08-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

Fijnaart (4793), 23-08-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  ;  Bromtoon        
Ik hoor dit sinds 20 augustus 2020 ik heb t al vaker snachts gehoord. Lijkt op n generator. Niemand hoort t k lijk echt gek 
te worden omdat k er niks aan kan doen en niet weet waar t vandaan komt

Zwolle (8042), 23-08-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend geluid    
Sindskort een zoemend geluid dat aan en uit gaat, soms is het 30-50 seconden stil en dan begint het weer. Vergelijkbaar 
met de resonantie van een koelkast alleen dan overal in huis, ook op zolder en buiten.

Amsterdam (1073), 25-08-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;          Trillingen
Ik word er geregeld 's nachts wakker van, zo sterk zijn de trillingen. Voelt als langdurig centrifugerende 
wasmachine/trillende bootmotor/muziekbassen. Zeer onrustig.

Dordrecht (3311), 25-08-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen
Vrienden van mij voelen wel soms de trilling in huis. Daarnaast is van meerdere buren op de 1e etage de gehele badkamer 
vloer vervangen door lekkage, waaruit bleek dat de tegels los getrild lijken te zijn.

Den Haag (2512), 25-08-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Hulten (5125), 25-08-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen

Blaricum (1262), 26-08-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      

Haaksbergen (7482), 26-08-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Melding bij TKF gedaan heel erg vaak ze proberen wel wat zoals 1 machien loskoppelen van de vloer maar dat gaat niet 
helpen ben ik bang voor..

Lisse (2162), 27-08-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

Oegstgeest (2343), 27-08-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Alkmaar (1816), 27-08-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
Waarschijnlijk wegwerkzaamheden, maar kan niets vinden op internet inzake werkzaamheden op en rond Alkmaar.

Middelburg (4334), 28-08-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid    Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
GGD en gemeente namen geen verantwoording..

Oss (5348), 29-08-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
het geluid komt van buiten maar is duidelijk hoorbaar binnen. Ik vermoed van een fabriek in de buurt.

Julianadorp (1787), 29-08-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    Trillingen
Klinkt als ventilator. Gevraagd aan het vermoedelijke adres of ze wilden helpen onderzoeken of zij het wel of niet zijn. Ze 
willen niet meewerken. Morgen ga ik melding maken bij ODNHN.
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Amsterdam (1053), 29-08-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;    Gonzend geluid      
het is geen tinnitus; dat heb ik ook, maar dit geluid hoor ik alleen in mijn huis. Het klinkt alsof er iets door leidingen 
stroomt, de geluidsterkte varieert De bron ligt niet in apparatuur in mijn huis (heb alles aan en uit gezet. De buren horen 
hetniet. Tijdens de zomervakantie was het weg; toen de scholen weer begonnen - toen sloeg ook het weer om en er 
waren weer andere huurders in de boot  tegenover mijn woning- - begon het weer. Overdag is er teveel 
achtergrondgeluid. Als ik mijn hoofd buiten het raam steek, hoor ik het niet.)

Haarlem (2033), 29-08-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Kortgene (4484), 30-08-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Vierpolders (3237), 30-08-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Veenhuizen (9341), 30-08-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Sinds februari verhuisd naar Veenhuizen, begin april was het de eerste keer hoorbaar. Diep resonerend geluid, lijkt op een 
stationair lopende dieselpomp. Ik hoorde het alleen binnen en mijn man hoorde het niet. Het is soms wekenlang weg. 
Vandaag 30 augustus 2020 al de hele dag. We zij  op bezoek geweest in Haulerwijk en daar was hetzelfde geluid 
aanwezig, daar had ik het errder nog nooit gehoord. Later in de middag weer in Veenhuizen was het zelfs buiten heel 
goed hoorbaar. Het geluid is hoorbaar boven de radio uit. Het lijkt op het moment veel en veel erger dan ooit. Het maakt 
heel onrustig en is zeer vermoeiend.

Sint-gillis-waas (9170), 30-08-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag;          Trillingen
melding bij buur, bij woonanker waas, bij politie, politie boetes, aangetekend schrijven raadsman...het helpt niet, we zijn 
radeloos.

July 2020 - 90 meldingen
Teteringen (4847), 01-07-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
Hier in Teteringen en omgeving hebben we last van een zoemtoon op de nextdoorapp hebben 25 mensen zich gemeld.3 
maal melding bij omgevingsdienst twee maal gemeente en 2 maal bij de wijkagent ook anderen hebben een melding 
gedaan niemand reageert hierop denk dat ik die zendmasten allemaal maar eens in de fik gaat steken misschien komen 
ze dan kijken

Roden (9301), 01-07-2020,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  

Soesterberg (3769), 01-07-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Nijverdal (7442), 02-07-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
hoor sinds begin dit jaar een hinderlijke bromtoon met soms een onderbreking van 1 a 2 sec. (lijkt op een zware 
dreunende basstoon)was een paar weken weg en nu is het er weer.

Leiderdorp (2353), 03-07-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        

Vught (5261), 03-07-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    
De Bromtoon is er pas sinds een aantal weken. Het is gekmakend en vooral in de slaapkamer opvallend aanwezig

Woudenberg (3931), 03-07-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Lent (6663), 03-07-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Wij wonen sinds kort in onze koopwoning. Tot een maand geleden hadden wij nergens last van en genoten wij van alle 
rust in en rondom onze woning. Sinds ongeveer een maand hebben wij erg veel last van een bromgeluid.. zeer lage 
frequentie welke door merg en been gaat. We hebben al geprobeerd om hier andere geluiden tegenover te zetten zodat 
de aandacht wordt verdeeld maar het lage bromgeluid is zo intens dat het overheersend is. Wij zelfs nu al aan het 
overwegen om de woning te verkopen omdat we ten einde raad zijn. Alle instanties die we hebben benaderd wijzen met 
de vinger naar een andere instantie. Het is en lijkt een vicieuze cirkel waar we maar niet uit kunnen komen.
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Barneveld (3772), 04-07-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
Trillingen
Met perioden soms lang (uren) soms  kort (half uur) een intens toenemende druk gevoel in oren en bijholten en hoofd. Op 
onverklaarbare momenten soms alleen meestal overdag soms alleen s nachts. Vooral in eigen woning en gedeelte van de 
tuin en schuur daarbuiten weinig tot geen klachten. In eigen huis alles uitgesloten. Met de buren gesproken waarvan 
zeker is dat bij een geen hinder vandaan komt.

amsterdam (1018), 04-07-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      
Trillingen

Amersfoort (3813), 05-07-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Oss (5345), 06-07-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
De laatste tijd relatief weinig last, maar vanaf gisteravond zeer veel overlast. Overlast zo zwaar dat deze nauwelijks kan 
worden overstemd

Noordwijkerhout (2211), 06-07-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Sinds 24-6-2020

Alphen aan den Rijn (2403), 06-07-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      

Volendam (1131), 06-07-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Assen (9402), 07-07-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen
Maandag tot vrijdag elke keer bromgeluid het begint om 02:30 en het wordt veroorzaakt door het bouwverkeer die voor 
actium bouwt, dit is niet normaal meer! Het lijkt alsof ze om 02:30 al hun apparatuur aanzetten en geen rekening houden 
met omwonenden dit is gewoon respectloos gedrag

Wateringen (2291), 07-07-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Alphen nb (5131), 07-07-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;    Gonzend geluid  Zoemend geluid    

Almere (1338), 07-07-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen

Overveen (2051), 08-07-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    

Alphen aan den Rijn (2403), 08-07-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  
Gonzend geluid      

Amsterdam (1081), 08-07-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;    Gonzend geluid  Zoemend geluid    
Veel klachten ingediend bij het bedrijf Bonarius maar ze kunnen het niet oplossen.

Maarssen (3602), 09-07-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen
Vandaag een melding gedaan bij de Provinciale Omgevingsdienst. Mijn vermoeden is dat het geluid afkomstig is van het 
rioleringsstelsel / gemaal. De afgelopen jaren is dit stelsel in en rond Maarssen ingrijpend veranderd. Ik wil andere 
mensen uit mijn omgeving die dezelfde overlast ervaren oproepen om ook een melding te doen bij de Provinciale 
Omgevingsdienst.

Almere (1312), 09-07-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon        
Ik wil weten wat dit is. De bromtoon was vooral aan één kant van mijn huis maar de enorme bonken kon ik niet 
ontwijken. Door mijn hele huis alsof er een koe werd geslacht op ouderwetse wijze. Ik ben psychisch gezond.'s Morgens 
om 10.00 uur was het gebonk weg.                  weg.
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Tilburg (5012), 09-07-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen
Ik ben verhuisd naar een flat. Sindsdien slaap ik slecht en voel ik continu spanning in mijn lijf. Ik resoneer mee op een lage 
voor veel mensen onhoorbare bromtoon. Oordoppen maken het alleen maar erger. Ik woon hier nu twee maanden en 
houd dit niet vol.

Terheijden (4844), 09-07-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Sinds 2 maanden (op 1 intermezzo van een week) continu aanwezig .ook 30 km van woonadres waargenomen.

Amsterdam (1051), 10-07-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Trillingen

Weesp (1382), 10-07-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Mijn gevoeligheid voor laag frequent geluid is mij al lange tijd bekend. In het verleden s'nachts last gehad van 
droogmachines van buren. Deze bronnen heb ik gevonden en in overleg met de buren opgelost. Ook vaker last gehad van 
werzaamheden met bronbemalers en aggregaten. Nu enkele maanden sinds maart last van een laag pulserend, dreunend 
geluid zowel overdag als s'nachts, meeste overlast s'nachts. De bron is niet te lokaliseren maar mogelijk afkomstig van 
het bouwterrein in de Bloemendalerpolder in Weesp.

EINDHOVEN (5627), 10-07-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      

Amsterdam (1023), 11-07-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Door de huisarts zijn slaappillen voorgesteld.

Zwijndrecht (3332), 11-07-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik word gek van de soort bromtoon die ik bijna continu in huis hoor. Ik ben de enige die het hoort en dat frustreert enorm, 
mijn omgeving denkt dat het aan mij ligt, terwijl ik zeker weet dat dat niet zo is. Ik dacht eerst dat het aan ons huis lag, 
maar ik hoor het ook bij anderen in Zwijndrecht binnen.

Enschede (7546), 11-07-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Buurman had jacuzzi in tuin geplaatst ging er van uit dat dat de boosdoener was maar, als die uitstaat blijft de bromtoon.

mierlo (5731), 11-07-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

Baarlo (5991), 12-07-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

Sneek (8607), 12-07-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Ook om de zoveel maanden in Workum (vorige woonplaats). Geluidsrichtingafkomst niet te bepalen. Huis van stroom af 
geen resultaat. Bij vingers of pluggen in de oren is het geluid weg. Bromtoonfrequentie in Sneek (met veel autoverkeer 
voor straat) met pieken om de minuut om weer terug te vallen naar grondtoon. Als een gepompte frequentie. Ook 
wanneer er auto's langrijden met zwaardere motoren doen die dat even interferen.

Tilburg (5035), 12-07-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Sinds kort hoor ik regelmatig een bromtoon. Alsof je onder water zwemt, dof brom geluid. Gek word je ervan.

Andijk (1619), 12-07-2020,  Vrouw,  Wil ik liever niet beantwoorden.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon  
Gonzend geluid    Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
In Andijk zijn meerdere bronnen te noemen die voornamelijk, in de avond en nacht, als het stil is irritante zijn. Zo staan er 
steeds meer warmtepompen te draaien in de nacht. De woningbouw zet zelfs warmtepompen bij oude niet geïsoleerde 
huizen, ook zijn er bromtonen van jacuzzi's en zwembadjes te horen. Mechanische ventilatiesystemen die in de hoogste 
stand staan te draaien, oplaadpalen van elektrische auto's die staan te brommen en medio augustus als de tuinder de 
uien oogst en in de schuur opslaat ontstaat er de meest irritante bromtoon welke ook in geluidssterkte wisselt en in een 
grote straal te horen is. Dit duurt een aantal maanden en is om gek van te worden.
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Oss (5345), 13-07-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Vanaf zaterdag zeer vroeg in de ochtend weer overlast. Het start altijd in het weekend en duurt enkele dagen en nachten 
tot weken. Dit geldt voor de laatste jaren (<5)

Kollum (9291), 13-07-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Hall (6964), 13-07-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Vorig jaar paar dagen per week, nu al maanden continue

Laren (1251), 13-07-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

Zeist (3706), 14-07-2020,  Man,  18-24.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

ALMERE (1318), 14-07-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik moet een deskundige die dit gaat uitzoeken

Zwijndrecht (3331), 14-07-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Ik hoor regelmatig een bromtoon alsof er ergens continu een motor of generator staat te draaien. Het is heel vermoeiend.

Vinkel (5383), 14-07-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    

Arnhem (6843), 15-07-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen
het wisselt van bromtoon en trillingen die door mijn hele lijf gaan uren achter elkaar maar soms ook weken niks.

Vinkel (5383), 16-07-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Het is weer, net zoals gisteren en eergisteren en de dagen ervoor. Een pulserende diepe broemtoon. Die me tussen 21.30 
en 08.00 stoort. Waar komt het vandaan?

Utrecht (3554), 16-07-2020,  Vrouw,  18-24.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;      Zoemend geluid    
Vandaag pas weer voor de 2de keer gehoord na 2 weken. Sinds vannacht begonnen en nog steeds bezig. (16-07-2020)

Son en Breugel (5694), 16-07-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: ,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
wachtlijst

Alphen aan den Rijn (2408), 16-07-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen

Veghel (5464), 17-07-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    
Sinds begin maart heftigere brom/ zoemtoon te horen. Ik ben de enige in het gezin die het hoort. Er is Zonnepark in de 
buurt.

MAASTRICHT (6214), 17-07-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Gemeld bij woningbouwvereniging dat er sinds paar weken s'nachts overlast is van een bromtoon. Als ik logeer in hotels 
ervaar ik de bromtoon niet.

Helmond (5708), 17-07-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Noordgouwe (4317), 17-07-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Papendrecht (3355), 17-07-2020,  Vrouw,  85 of ouder.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

Grou (9001), 18-07-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
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Bedum (9781), 19-07-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend geluid    

Bodegraven (2411), 19-07-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Brom is vermoedelijk afkomstig van industiegebied Rijnhoek. Hier staan sinds enige tijd koelwagens te draaien. Dit 
veroorzaakt een resonantie in onze woning. Meldingen bij gemeente Bodegraven/Reeuwijk worden niet serieus genomen. 
Men geeft aan dat alles aan de vergunningen voldoet.

Leiden (2317), 20-07-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
geluid is tussen 20 en 70 decibel meetbaar 's nachts

Geldermalsen (4191), 20-07-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen
Sinds er windturbines geplaatst zijn ervaar ik de overlast.

Naarden (1412), 20-07-2020,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen
Plotseling begonnen Geen gehoorproblemen . lijkt op app I d buurt dat net in werking is gezet(3mnd) Overal 
rondgevraagd bij bedrijven eb gebouwen waar antennes o h dak staan

Kerkdriel (5331), 20-07-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

ROERMOND (6045), 20-07-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    
het geluid lijkt erger te worden, ik vraag me af of het iets te maken heeft met de zonnepanelen die ik sinds driekwart jaar 
op mijn dak heb liggen

Bodegraven (2411), 21-07-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Katwijk zh (2221), 21-07-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Jacuzzi staat 24 uur en 7 dagen per week aan, buren willen niet in gesprek zeggen dat ze er geen last van hebben.

Bentelo (7497), 21-07-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik woon pas sinds mei op dit adres. Sinds ik hier ben komen te wonen ervaar ik de bromtoon. Gezien de korte tijd en de 
gekke maatschappelijke situaties nog geen andere stappen ondernomen. Andere stappen worden nog wel genomen. Mijn 
man en dochter hebben er (gelukkig) geen last van.

Vijfhuizen (2141), 22-07-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Het geluid is sinds ongeveer 2 jaar bijna constant aanwezig, heel soms is het even weg. Sinds begin juli 2020 is het geluid 
sterker geworden.

Amsterdam (1052), 22-07-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
er word gezegd dat ik Tinnitus heb maar dat denk k niet. als oordoppen in doen hoor ik het geluid veel verder weg en op 
sommige plekken buiten mij huis heb ik het ook niet. word er knetter gek van. Ivm corona komt de gemeente niet. Nu 
contakt met ggd Mileu en gezondheid en die wilt ne helpen. Ik heb niet gezegd dat er tinitus is voorgesteld want ik sta 
daar absoluut niet achter. Ik heb geen oorsuizen of tinitus

Apeldoorn (7326), 22-07-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Ik dacht even dat het tenitus zou kunnen zijn omdat ik het vaker rechts hoor en soms als ik rechtop zit en niet alleen via de 
muur in mijn bed. Maar toen hoorde een vriendin het ook in de woonkamer als je stil was. Het geluid is onregelmatig en 
komt soms ineens opzetten. Soms harder en soms net te negeren.

Doetinchem (7009), 22-07-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: ,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Last sinds 5 juli 2020. Het is er niet continu, en ook wisselend in sterkte.

Assen (9405), 23-07-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Sneek (8602), 23-07-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
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Soest (3763), 23-07-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;    Gonzend geluid      
Dagelijks zoemend, gonzend geluid door koelunits uit een glasvezel-verdeelhuisje. Dit gaat op en af.

Amersfoort (3823), 24-07-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        

Amsterdam (1109), 24-07-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Matig,  's Nachts;    Gonzend geluid      
Ik ervaar het als een soort zwaar lf roterende geluid

Alkmaar (1811), 25-07-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Heijningen (4794), 25-07-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

Dronten (8252), 25-07-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
permanente diepe bromtoon, die resoneert in het lichaam, waardoor zeer vroeg wakker. Buiten verdwijnt deze door 
omgevingsgeluiden.

Tilburg (5046), 26-07-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
sinds 3 weken ervaar ik met enige regelmaat (om het kwartier) een geluid alsof er een wasmachine aan het centrifugeren 
is een aantal apartementen verder. Nog geen echte last, maar het lijkt er op dat sinds ik het weet ik er meer op ga 
focussen. Vriendin hoort niets.

Rotterdam (3053), 26-07-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Duidelijk de oorzaak inderdaad buiten mijzelf; totaal niet psychisch

Alkmaar (1811), 27-07-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Afgelopen weekend een hevige brom, welke ik dmv trilling (zaterdag nacht) en gonzen voelde door mijn hele lijf.

Emmen (7823), 27-07-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

Escharen (5364), 28-07-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      
Het geluid is niet vanuit huis afkomstig maar vermoedelijk van de pompinstallatie voor het sproeien van de akker vlak 
achter het huis. Deze staat dacg en nacht aan in de zomer.

Woudrichem (4285), 29-07-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Sinds een aantal maanden horen mijn vriendin en ik een vervelende brom (in huis en buiten). Aangezien er veel 
scheepvaart is langs Woudrichem dachten wij eerst aan de motoren van deze schepen. Het geluid is echter constant en 
wordt niet zachter of verdwijnt niet. Het klinkt als een soort generator (gedempt)

Norg (9331), 29-07-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik woon 8 jaar in Norg en hoor de laatste maanden regelmatig een bromtoon in mijn woning. Daarvoor hoorde ik dit 
geluid slechts zo nu en dan maar tegenwoordig hoor ik het nagenoeg dagelijks. Nu is het zo dat de woningstichting hier 
een aantaal maanden geleden de vloer en de buitenmuren heeft laten isoleren en het lijkt erop dat het sindsdien veel 
erger is geworden. Waar het geluid vandaan komt weet ik niet maar wel dat het bijzonder irritant is. Het geluid is te 
vergelijken met een wasmachine die staat te centrifugeren maar dan uren achter elkaar. Ik heb zelf al jaren last van 
Tinnitus (een scherp gesis in beide oren) en daar heb ik mee leren leven maar dit gebrom komt daar nu nog eens bovenop 
en dat veroorzaakt een zeurende hoofdpijn (iets waar ik vroeger nooit last van had). Hier dichtbij in Langelo heeft de NAM 
een gasopslag in gebruik maar of daar nu iets veranderd is wat dit geluid eventueel kan veroorzaken weet ik niet. Ik baal 
hier ontzettend van!

vlissingen (4385), 30-07-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
ik was redelijk van de neurologische problemen af. Sinds een paar dagen treed alles weer op plus misselijkheid. Blijkt een 
5G mast actief te zijn aan de Sloeweg in Vlissingen. Ik woon in de wijk ernaast in Westerzicht. Ik zie nu waar ik klachten in 
kan dienen door dit formulier.

Ilpendam (1452), 30-07-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  

Hillegom (2182), 30-07-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
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Leiderdorp (2352), 30-07-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Matig,  Overdag;      Zoemend geluid    
Ik vermoed at het geluid afkomstig is van de tunnelboor van de Rijnlandroute, omdat ik het dichterbij die route harder 
hoorde

Groningen (9734), 31-07-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Matig,  's Nachts;    Gonzend geluid    Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Ik woon aan het eemskanaal, daar komen soms flinke schepen met dieselmotor voorbij. Die hoor je aankomen, dan zwelt 
het aan en verdwijnt. Het geluid waar ik last van heb komt hier niet vandaan maar klinkt hetzelfde, maar dit gaat continu 
door. Vooral 's nachts last van. Het is soms een tijdje minder maar nu sinds een kleine week is het er weer en ook wat 
heviger dan voorheen. (Kan dat de zo pas aangezette 5G mast zijn...? dat was ook afgelopen week....) En nu hoor ik het 
ook overdag. Enkele van mijn buren hebben er ook last van.

June 2020 - 91 meldingen
Apeldoorn (7331), 01-06-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Eerder was deze 'dreun' voor mij te negeren, het dreunen is frequenter en irritanter te horen; er zijn ook plekken in huis 
zijn, waar je het minder of helemaal niet hoort. Met name s'avonds en s'nachts zeer storend. Ik ervaar ook druk op de 
oren en ook bij de muur van de buren is het te horen bij hen in de huiskamer. Zij horen het niet.

Berkel-Enschot (5056), 02-06-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

GOUDA (2801), 02-06-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: ,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      Trillingen
Op enkele momenten valt de bron helemaal uit en is het stil. Ene moment is het erger dan de andere. Overdag is er 
afleiding, zet ik muziek aan, met slapen is alles stil en is er niet aan te ontkomen. Oordoppen helpen meestal niet, maken 
de trilling enkel vervelender.

Eindhoven (5644), 03-06-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      
Op maat gemaakte gehoorbescherming met filters 25 dB bieden een beetje weerstand tegen het pulserend bromgeluid, 
maar na enkel uren dragen is het niet meer comfortabel. Buiten een straal van circa 1 km vanuit mijn huurwoning heb ik 
geen klachten, dus ik heb geen Tinnitus. Ik heb wel een zeer goed gehoor volgens een orentest. Ik ben de enige van de 4 
gezinsleden met deze klachten.

Haarlem (2034), 03-06-2020,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Herhaalde klachten bij de woningbouwcoperatie, krijg geen gehoor en heb sinds sept. 2019 heel veel tijden genoteerd 
zonder resultaat. Is mij zelfs verstaan te geven dat ik geen poot heb om op te staan met mijn klacht

Hoornsterzwaag (8412), 04-06-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen
Ik word er radeloos van. Voel me niet veilig in eigen huis. Overspannen

Maashees (5823), 04-06-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

Maashees (5823), 04-06-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag;  Bromtoon        Trillingen

Arnhem (6811), 04-06-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
Sinds enkele jaren last van een bromgeluid/piepgeluid, sinds 2020 last van een soort enorme ventilator (eerst dacht ik dat 
er constant  's nachts vliegtuigen overvlogen, het klinkt ook alsof er een enorme stevige wind/storm staat (alleen dan wel 
elke dag even hard qua geluid)

Nijverdal (7443), 05-06-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  

Utrecht (3523), 05-06-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
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Borne (7623), 05-06-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Al sinds we on ons huis zijn komen wonen horen we een lage bromtoon, die in het hele huis hoorbaar en voelbaar is. Oók 
als de hoofdschakelaar van de elektra uit staat. Oordoppen werken niet, het lijkt zelfs toe te nemen omdat ander 
omgevingsgeluid verdwijnt. De gemeente zegt dat er in de omtrek geen zware industrie is en geen windturbines staan. Ze 
kunnen er niets aan doen. Ik voel me machteloos.

Oosterbeek (6862), 05-06-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        

Ermelo (3852), 06-06-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Overleg met de huisarts volgt binnenkort

IJmuiden (1973), 07-06-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Middelburg (4333), 07-06-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

rijswijk (4284), 07-06-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Op meerdere plaatsen in het dorp te horen. Tussen huizen in en in de huizen zelf , is het geluid versterkend en hoor je het 
dus continu. Rond pasen en Pinksteren was het geluid weg. Het geluid wordt niet onderbroken. Het klinkt alsof er een 
boot vaart in de nabij gelegen maas. Alleen dan continu. (normaliter duurt dit eventjes)

WIJCHEN (6602), 08-06-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;      Zoemend geluid    Trillingen

Amsterdam (1054), 08-06-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    

Amsterdam (1077), 08-06-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

Geldrop (5665), 08-06-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
ik heb de woonbedrijf in Geldrop al enkele keren doorgegeven, dat ik zeer veel last er van heb, zelf mijn gehoor is 
langzaam achter uit aan het gaan. ik wordt er helemaal gek van.

Almelo (7601), 09-06-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon        
Het is nu 02:50 uur en alweer niet kunnen slapen door die ellendige bromtoon! Zo erg dat ik dit invul diep in de nacht. Ik 
ben echt wanhopig aan het worden. Hoe kan het je zo beheersen. Probeer afleiding te zoeken en slaap nu al heeeeeel 
lang op de bank omdat in bed is het bromgeluid helemaal aanwezig. Slaap als dat lukt op de bank met de tv aan zodat de 
brom beetje op de achtergrond is. Maar dat werkt niet vaak helaas. Zo ga je toch niet oud worden? Nachten lig je wakker 
door dat verschrikkelijke gebrom. Het gaat dwars door alles heen! Door je kussen hoor je het alleen maar meer en 
oordopjes helpen ook niet. Zo erg dat ik het voel op mijn borst trillen. Elke nacht huilen en ben echt op. Heb eerder 
formulier ingevuld via TV Oost maar niks van gehoord. Ondertussen PTSS erbij en heb medicatie waar ik van in slaap val. 
Maar nu de ptss wat minder word en ik minder medicatie heb, is de bromgeluid weer helemaal terug! Moet ik weer 
medicatie gaan nemen? Voor een geluid? Help!

den haag (2564), 09-06-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  

antwerpen (2600), 09-06-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen

Escharen (5364), 09-06-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        
Er zitten in de buurt veel boerenbedrijven. Dus ik heb het vermoeden dat het daar ergens vandaan komt.

Hooglanderveen (3829), 09-06-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      Trillingen

Wijchen (6602), 09-06-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;      Zoemend geluid    

Zwolle (8033), 09-06-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
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Den Haag (2531), 10-06-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    Trillingen
Zoemend geluid in de nacht, anderhalve minuut aan, anderhalve minuut uit. Oordoppen helpen niet want het geluid is 
doordringend, ik voel het in mijn schedel. Een half jaar geleden is een meting uitgevoerd door de gemeente, sindsdien niks 
meer gehoord. Hun antwoord is dat het is "doorgezet", en van die afdeling hoor ik ook niks. Mensen van de gemeente zijn 
langsgekomen en hebben omliggende woningen bekeken, en zeggen dat ze niks kunnen vinden. Het geluid is in de muren 
te horen en gaat alsnog door als mijn eigen hoofdschakelaar uit staat. Iedere nacht. Mijn leven is onleefbaar, ik kan niet 
verhuizen. Iedere nacht is een hel en iedere dag wordt helser en helser door de slaapproblemen die ik ondervind. Hier 
MOETEN wetten voor komen, dit kan niet. Het is alsof ik in een Dr Mengele experiment zit.

Zoetermeer (2712), 11-06-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  's Nachts;      Zoemend geluid    

VELDHOVEN (5508), 11-06-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid    Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik vermoed dat het van de telecomzendmast komt. Voordat ik continue overlast kreeg eind oktober 2019 had ik eerder 
last van een soortgelijke ervaring. In eerste instantie na het plaatsen van een 'slimme meter'. Nadat deze verwijderd was, 
verdwenen de klachten. Daarna kreeg ik soortgelijke klachten weer, na het plaatsen van zonnepanelen. Na het 
verwijderen verdwenen mijn klachten. Daarna was het een hele tijd rustig, totdat Ziggo mijn modem had ingesteld op 
5Ghz, daar kreeg ik ook soortgelijke klachten van. Na het terugzetten op 2.4Ghz verdwenen de klachten. Kort daarna 
kreeg ik last van mijn huidige klachten en ben ik gaan zoeken en kwam ik uit op de telecommast waarvan ik zag dat ze die 
ook veranderd hadden en er veel meer aan zenders aanhangen.

den haag (2555), 11-06-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      
Trillingen
huisarts erkent dat het een geluid/effect van buiten mij is en dat er in principe geen fysieke of psychische afwijkingen zijn 
die dit veroorzaken.Het is overal in huis, maar vooral op stoelen en bed met ijzeren poten. De vereniging van VVE's waar 
mijn VVE lid van is, beweert dat zij er geen onderzoek naar kunnen doen, omdat zij alleen decibellen kunnen meten en 
adviseerden het alternatieve circuit op te zoeken. Ikhebzleflagedgacht dat het ee woofer van een buurman was, maar die 
herkent niet de tijdstippen die ik noem. Ik heb diverse deskundigen geraadpleegd en ben nu pas in fase dat ik zelf erken 
dat het LFG is. Dit omdat ik het ook 1x in het huis van een vriendin gelijksoortig ervoer. Ik ervaar eerst de trilling en leg 
dan pas de link met het gonzen. Ook zij is tot conclusie LFG voor zichzelf gekomen, maar houdt het nog wel uit, omdat zij 
geen last heeft in zwaar geïsoleerde slaapkamer. Ik ben nu op zoek naar onderzoeker die bron kan vaststellen. Daarna 
wellicht keuze om te verhuizen.

Vlissingen (4385), 11-06-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen

Kampen Ov (8266), 11-06-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      
Ik denk zelf dat het van de zendmasten afkomt die in de buurt staan van mijn huis.

Goirle (5051), 12-06-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

Woerden (3443), 12-06-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
vermoeden bestaat dat het een zéér verdragend geluid is of dat het meerdere bronnen heeft. Ik hoor het thuis, in de 
woonwijk, 5 km verderop en laatst ook heel veel verder (doch zachter). In een spectrometer op mijn Iphone vind ik de toon 
duidelijk terug. Anderen horen het ook.

Assen (9402), 13-06-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Rotterdam (3012), 13-06-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;          Trillingen

Pijnacker (2642), 14-06-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Ik hoor de brom sinds een halfjaar of ben me er in ieder geval sinds een halfjaar bewust van geworden. Het is continu 
aanwezig maar valt vooral s avonds en s nachts op omdat het dan stiller is. Ik ondervind er enige hinder die ik zou 
omschrijven als irritatie.

Amsterdam (1013), 14-06-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

Rotterdam (3069), 14-06-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
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Sliedrecht (3362), 15-06-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Ravenstein (5371), 15-06-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen

Hilversum (1221), 15-06-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    
Het geluid valt mij op sinds november 2019. Het is een gonzend geluid dat zich aha ophoopt in mijn huis. Maar ik ervaar 
het ook op de straat voor mijn huis. Het is nu zo luid dat mijn kinderen het ook horen.

Eindhoven (5612), 15-06-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon        
Elke nacht is er aanhoudend een bromtoon te horen, en met 2 oordopjes in lig ik nog steeds wakker

Amstelveen (1181), 15-06-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Ben gelukkig sinds 4 jaar nu een beetje 'gewend' geraakt aan de brom. Huisarts maakt er grapjes over want begrijpt het 
niet (is niets medisch), dus ben opgehouden er iets van te zeggen. Als ik elders slaap, dan is de bron anders (soms sterker, 
soms zwakker of afwezig, afhankelijk van de plek), daardoor weet ik dat het deze plek is waar deze brom bestaat. 
Opvallend was dat na de corona-beperkingen per zondagavond 31 mei de zachte brom weer een hardere geworden. 
Duidelijk dus invloed van externe bronnen die meteen weer sterk aanwezig zijn. .

Nuenen (5673), 15-06-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      
Sinds eind februari een permanent pompgeluid.inmiddels slaap ik niet meer en ben ik wanhopig overspannen zonder zicht 
op oplossing

Haren (9751), 15-06-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

Amersfoort (3823), 15-06-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen
Ik heb vaker last van bromgeluiden en omdat die geen constante zijn, zijn ze ook niet makkelijk meetbaar. Met die 
bromgeluiden heb ik leren omgaan. Deze 'nieuwe' brom is hard en klinkt door mijn straat/ buurt in de avond en nacht. Hij 
is erg hard en zorgt voor een trilling. Gelukkig heb ik hele goede oordoppen, dus slapen gaat ok. Maar ik ben prikkelbaar 
en snel geïrriteerd. En dat wil ik niet. Ik wil rustig kunnen slapen. Zeer irritant!! De brom komt niet bij de buren vandaan. 
Dat hebben we al meerdere malen gecheckt.

Rockanje (3235), 16-06-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  ;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Het brom/zoem geluid begint rond 0600 en duurt een paar uur en komt vanaf de zee

Almelo (7607), 16-06-2020,  Vrouw,  18-24.  Overlast: Veel,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Sinds afgelopen weekend 's nachts en 's ochtends last van een dreunend geluid. Afgelopen nacht beginnend rond 1u tot 
vanochtend 8u

Rheden (6991), 16-06-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik ben 48 jaar en hoor sinds een aantal weken een vervelende bromtuin in mijn huis. Vooral 's nacht als alles stil is is de 
toon erg aanwezig. Ik hoor het in huis en ook achter huis, maar niet altijd. Ik hoor het alleen thuis en nergens anders. De 
oorzaak ligt niet in huis. Heb de hoofdschakelaar uitgezet en de toon gaat niet weg. Sinds een aantal weken staat er bij de 
buren van een paar huizen verder een opzetzwembad. De pomp daarvan draait altijd als het bad niet in gebruik is. Ik heb 
sterk het vermoeden dat deze pomp een laag frequent geluid maakt. Ik ga de buren vragen om deze een keer uit te zetten 
om te testen of dit de oorzaak is. De klachten zijn ongeveer begonnen toen zij het zwembad hebben neergezet. Ze zouden 
dit soort pompen (intex) moeten testen op geluid.

Wageningen (6708), 16-06-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Ik hoor het geluid in huis, maar ook op tenminste een andere plek in mijn woonplaats. Toen ik een weekend weg was 
hoorde ik het niet, het zit dus niet in mijn hoofd. Bij stroom uitschakelen in huis hoorde ik het nog steeds.

Tilburg (5044), 17-06-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Breda (4825), 17-06-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend geluid    
Dit is nog maar kort geleden bij de gemeente gemeld, nadat bleek dat meerdere mensen in de wijk hier last van hadden, 
en zelfs in naastgelegen wijken het geluid te horen was (oa wijk Teteringen)
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Beuningen (6641), 17-06-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen
Het geluid neemt toe in intensiteit. Geen idee waar het vandaan komt. In stille coronatijd ook overlast, dus het is geen 
verkeersgeluid.

Kerkrade (6466), 17-06-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
het onderzoek bij de audioloog vindt binnenkort plaats

Dronten (8251), 18-06-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen
Dreunen en trillingen - diverse apparaten, toestellen, motoren, enz. enz. - beat-gedreun van geluidsintallaties

Steenbergen (4651), 18-06-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
Trillingen
Vermoeden is een warmtepomp in de woonwijk, maar weet ik nog niet zeker. Sinds ongeveer 01-06-2020 hier last van

Afferden l (5851), 18-06-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  
Meerder dorpsbewoners hebben er last van.

Wehl (7031), 18-06-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
De lfg stopt op zondag .woensdag weer geluid. Vanaf donderdag is het wat duidelijker hoorbaar . Het geluid maakt even 
veel als mijn wandklok.

roosendaal (4701), 19-06-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;      Zoemend geluid    

Amsterdam (1027), 19-06-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  
betreft overlast warmtepomp buren

Hamme (9220), 20-06-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Matig,  's Nachts;    Gonzend geluid  Zoemend geluid    
Als kind hoorde ik al geluiden 'brommende geluiden' die ons gezin niet hoorde. Dan zijn we verhuisd met het gezin en was 
het jaren zo goed als verdwenen. Maar sinds ik 9 jaar geleden ben gaan samen wonen hoor ik elke nacht een geluid alsof 
de wasmachine in de verte aan het zwieren is, heel storend. Ik dacht altijd dat ik abnormaal was als kind en door dat 
geluid kon ik slecht slapen. Nu weet ik dat ik juist bijzonder ben (op zich niet positief) maar ik hoor frequenties die anderen 
niet horen. Het verbaasd mij niet, ik heb een enorm goed gehoor en ben hoogsensitief. Ik heb het internet afgezocht naar 
een verklaring en kwam deze site tegen , alvast blij te lezen dat ik niet alleen ben maar ook triest dat er niets aan gedaan 
kan worden. Ik heb elke avond achtergrond geluid nodig om niet gek te worden en val in slaap met muziek, deed mijn 
mama toen ook voor mij als kind, ander sliep ik niet. Dit is het enige dat helpt en ik pas het sinds een tijdje opnieuw toe en 
ik ben weer uitgerust.

Renkum (6871), 20-06-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Na het oplossen van diverse bromtonen in ons recent gekochte huis, is er één brom over, die bij het uitschakelen van alle 
stroom er nog steeds is. De hele dag hoorbaar, maar vooral 's nachts. Door het hele huis. Buiten hoor je niets. Ik hoor het 
en kan er niet van slapen. Soms slaap ik maar twee uur per nacht en dan oppervlakkig. Op je werk functioneren na zo'n 
nacht is niet te doen. Mijn man hoort het ook, maar hem lukt het wel om er bij te slapen. Een maskerende ruis helpt soms, 
maar vaak is het zo doordringend dat het niet werkt. Ik zou het liefst verhuizen maar hoe krijg je zo'n huis weer verkocht? 
Het is rampzalig.

Goudswaard (3267), 21-06-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Nu zo'n 5 weken dag en nacht last

Haaksbergen (7481), 21-06-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
kennisgemaakt met het fenomeen hyperacusis tgv blootstelling aan deze geluidshinder sinds 17 mei jl. Vanaf  24 mei jl 
niet meer thuis slapend. Redelijk herstelt dankzij slaap elders. 

Leek (9351), 21-06-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
wat ik erg vind is dat de technisch man van de HEMA zegt dat het aantal DB niet boven de 40 komt
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Kekerdom (6579), 21-06-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  

Beringe (5986), 22-06-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Ik heb nog geen stappen ondernomen. Sinds er nieuwe stallen staan met moderne luchtwassers is er veel zoem overlast. 
Met name als het warm is dan draaien de ventilatoren harder. Met de ouderwetse stallen hoorde je niks.

Haaren (5076), 22-06-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

Hilversum (1214), 22-06-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    

Monnickendam (1141), 23-06-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
Sinds half juni ervaar ik in huis een zoemend geluid,en staan de haren op mijn armen regelmatig omhoog door de 
trillingen.Ik woon op 1t0 mtr van een zendmast af...waarschijnlijk hebben ze daar ( bejaardentehuis Swaensborch 
monnickendam)de 5G opgestart...daar probeer ik achter te komen.

Oss (5344), 24-06-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Nijkerk Zuid (3863), 24-06-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik woon in Nijkerk Zuid vlakbij afslag A28 op de Terrassen. Sinds 2016 is er dichtbij onze wijk een industrieterrein gebouwd 
met groot gekoelde distributiecentrum en veel gekoelde vrachtwagens. Sinds die tijd vreselijk last van opzwellende 
bonkende bromtonen, trillingen. Ook vlakbij ons huis sporthal en scholengemeenschap met meerdere generatoren,  airco 
op dak, daar komt keihard zoemgeluid, pieptonen en trillingen vandaan. Vraag mij zo af wie hier nog meer hinder van 
ondervind. Voel mij de enige.Gekmakend!!

Hilversum (1215), 24-06-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      
Onophoudelijke bromtoon, alsof een pomp elke keer meer en minder druk moet verwerken. Geluid gaat paar sec aan,valt 
bijna weg en zwelt weer aan. Het is er altijd en overal, ook buiten (maar ivm omgevingsgeluid minder hoorbaar). Trilling is 
voelbaar in het oor. Andere familieleden, op een na, horen het ook. Woon pas net in het huis, maar heb nu al plannen om 
te verhuizen.

gorssel (7213), 24-06-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
bovenstaande is niet mijn woonadres, maar op een camping waar ik een chalet gekocht heb om de bromtoon in Deventer 
te ontvluchten! (waarvan reeds melding gemaakt)

Berkel en Rodenrijs (2651), 24-06-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen

Enschede (7523), 24-06-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

sittard (6137), 24-06-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
Al sinds 8-2019 last van een zoemend geluid. Eerst heel zacht en dan een beetje harder. Ben al een half jaar bezig met zo 
wonen sittard. Zij horen het niet. Verhuizen was voor hun een optie maar niet voor mij. Weet ook niet of het van buren 
komt of van iets buiten. Er is wel een  nieuwe gasleiding gelegd. Weet het op dit moment ook niet meer. Ik werk part time 
waardoor ik wel slaap kan inhalen maar het geluid is overdag en midden in de nacht.

Vleuten (3451), 24-06-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  

Enschede (7531), 24-06-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      Trillingen

Den helder (1782), 25-06-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    

20 August 2021 Pagina 39 of 81



Noordscheschut (7914), 25-06-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Wij hebben sinds de tweede week mei ernstige overlast van verkeer wat bij ons huis over een brug dreunt 1000 
voertuigen in een uur is geen uitzondering vooral zeer zwaar vrachtverkeer. Het bonkt en dreunt dag en nacht door. Dit 
geeft ook heel veel Laagfrequent geluid af het drilt en dreunt overal op het erf en in huis. Men kan nauwelijks meer bij 
huis zijn zo erg en ernstig is het. Dit gaat nu al twee jaar. Wij gaan hier langzaam helemaal kapot aan

arnhem (6811), 26-06-2020,  Man,  Wil ik liever niet beantwoorden.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  
Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
het is een hel op aarde. en frustrerend omdat ze al vaken klachten hebben gehad. Mensen die ernaast wonen zijn 
inmiddels waarschijnijk al gehoorgestoord en door alle drama en ellende afgestompt. Het is er al zomer en winter, maar u 
met de httegolf werden het geldui en de trillingen dramatisch aggressief sterker.

Apeldoorn (7312), 26-06-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;    Gonzend geluid  Zoemend geluid  Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Maarssen (3602), 27-06-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen

Eindhoven (5652), 27-06-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Het is altijd om de 3 weken een week rustig.  Daarna bouwt het geluid zich langzaam op.  3de week meestal veel herrie.  
Dan hoort ook mijn vrouw het duidelijk.  Daarna begint het 3 weekse patroon opnieuw.....

Pekela (9665), 27-06-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  

Utrecht (3553), 28-06-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Ik loop al onder behandeling en recent onderzoek gehad dat mijn gehoor goed is

Den Haag (2548), 30-06-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      

May 2020 - 119 meldingen
eindhoven (5643), 01-05-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
het geluid wordt door meerdere bewoners in de korianderstraat waargenomen. Met name snachts rond 02.00u. Sinds 
ongeveer 10 april 2020

Zevenaar (6901), 01-05-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Ik hoor dit geluid bijna elke nacht vooral sinds een maand. De afgrlopen jaren hoorde ik hoger geluid nu is hij laag.

Asen (9402), 01-05-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Ammerzoden (5324), 01-05-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
2 rapporten van overlast maar geen wetgeving

Dordrecht (3311), 01-05-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Trillingen

Ammerzoden (5324), 01-05-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  
Buurvrouw wil de warmtepomp zelf niet horen en zien. Geplaatst in een harde omgeving gericht op onze keuken en 
slaapkamer op 5 meter afstand.

Ammerzoden (5324), 01-05-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Niet meewerken buurvrouw na 20 jaar haar behulpzaam te zijn geweest!
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Emst (8166), 02-05-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Arnhem (6828), 02-05-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Amsterdam (1083), 02-05-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen
Begin mei 2018.jaar in jaar uit..verbouwingen veranderingen plaatsingen zware machines en apperatuur hotel 
tegelijkertijd zeer veel veranderingen openbare ruimtes grondwerken en woningbouwapperatuur( cv 's afzuiging etcecte 
omgeving h

Almere (1314), 02-05-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    

Pijnacker (2642), 02-05-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        

Eindhoven (5643), 03-05-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik kan goed horen wat wel en niet echt is. Dit is echt dudelijk een Brom van buiten die dwars door de muren heen gaat. Is 
niet altijd. Vandaag is het bv gestart om 8uur sochtends. meestal is het savonds uit maar nu niet. Het kan zijn dat het 
later vannacht weer uit is.

Overveen (2051), 03-05-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Komt soms eind cd middag en stichtende vroeg om  ÷5uur voor 30 min tot 120 min

Utrecht (3531), 03-05-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Vroeger nooit last. Enige duidelijke verandering is de verbouwing stationsgebied. Nieuwe parkeergarages waterpompen 
etc.

Nieuw Buinen (9521), 03-05-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      

Huijbergen (4635), 04-05-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Den Haag (2563), 04-05-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      

Arkel (4241), 04-05-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;          Trillingen

Beverwijk (1944), 05-05-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Eerst was het geluid er af en toe en was het niet zo erg. Nu is hetzelfde geluid continu aanwezig en word ik er gek van. 
Niemand anders hoort het

Bussum (1406), 05-05-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Continue bromtoom, hoorbaar binnen, zowel 's nachts als overdag, soms voor korte tijd afwezig

Heiloo (1852), 05-05-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;    Gonzend geluid      
Start 26/04/20 Zelfde geluid als enige jaren geleden met gasboring Taqa Heel veel bezwaar gemaakt Ontkenning 
uiteraard, maar toe ze stopten met boren was ook het geluid weg .... Nu weer terug maar iets zachter Er is vergunning 
afgegeven voor gaswinning/boring in Bergen NH

Hengelo (7557), 05-05-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;          Trillingen
Het begon 16 jaar geleden met een buurman die zijn housmuziek structureel te hard zette. Ik werd er ziek van. voelde het 
in mijn hartstreek en ondervond veel stress. Ben tijdelijk in een huis gaan wonen van een vriend die geëmigreerd was en 
dat vrij stond. Ik heb de politie en de woningbouw ingeschakeld, maar deze mensen kwamen zelfs niet op gesprek op 
uitnodiging van de woningbouw. Toen zei de woningbouw dat ik niets meer kon doen (wat niet waar was; de 
woningbouw had iets moeten doen). Deze jongeman had boxen groter dan een meter die op de grond stonden op de 
eerste verdieping in een huis waarvan de woningbouw wist dat het gehorig was. Ik geloofde dat ik niets meer kon doen 
behalve verhuizen zoals de woningbouw zei. Dus ik voelde me behoorlijk bedrogen toen ik er jaren later achter kwam dat 
ik rechten had en dat buren geen overlast mogen veroorzaken en ik recht heb op woongenot. Ook nu gebeurt hetzelfde. 
de woningbouw doet niets. Het komt erop neer dat ze zeggen dat ik niet moet zeur
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Enkhuizen (1601), 05-05-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    
Hoewel de bron is gevonden en er tijdelijk enige verbetering was, doordat een airco van het kantoor recht tegenover onze 
slaapkamer het apparaat op het dak heeft uitgeschakeld, is de overlast nu weer begonnen van 21 op 22 april 2020. er is 
helaas een ander installatiebedrijf gekomen en de monteur zegt het geluid niet te horen. Hij kwam paar keer overdag 
luisteren, naar het apparaat wat elke 7 min. 30 sec. aanslaat. Maar overdag is er op het dak zoveel geraas, dat hij dat 
specifieke apparaat niet hoort. De meeste apparatuur wordt in de avond uitgeschakeld dmv tijdschakelaar, maar deze 2 
airco's dus niet. Met de buurt is jaren geleden al afgesproken, dat het in de avond en nacht stil moet zijn op het dak. Het is 
om wanhopig van te worden en je wordt niet geloofd als een monteur zegt het niet te horen. In 2017 heeft RUD metingen 
gedaan en daar scoorde het kantoor boven de norm, maar daarbij is het gebleven.

Roosendaal (4701), 05-05-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
ben begonnen met de buren te benaderen dat heeft 1 nacht geresulteerd in verlichting nu gemeld bij de gemeente. Ik 
hoop snel op hulp want ik word een niet zo vriendelijke moeder.

Berkel en Rodenrijs (2652), 05-05-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  
Zoemend geluid    
Geluid is zeer wisselend in sterkte. Basis altijd aanwezig.  Buiten ook te horen maar in huis/gebouw versterkt. Koptelefoon 
houdt het niet tegen. Waarschijnlijk via schedel waarneembaar. Heb het jaren geleden al gemeld en ontvang jullie 
nieuwsbrief

Den Bosch (5223), 05-05-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;      Zoemend geluid    

Elkenrade (6289), 06-05-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
Vorige adres hoorde ik het ook

Spijkenisse (3201), 06-05-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon        

Deventer (7425), 06-05-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Sinds ongeveer zes weken (maart 2020) neem ik LFG waar hier in de Vijfhoek in Deventer. Ik ben aan het proberen de 
bron op te sporen. Ik ga er nog melding van maken bij diverse instanties. Langzaam maar zeker verander ik van een vitaal 
mens in een wrak. Arbeidsongeschiktheid ligt op de loer.

Arnhem (6845), 06-05-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  

Deil (4158), 07-05-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  's Nachts;    Gonzend geluid    Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Pompend diepgebrom ongeveer metronoomcijfer  132

Leiden (2332), 07-05-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Volgens buren komt dit van de spoorlijn en als de quarantaine geannuleerd wordt zullen allerlei achtergrond geluiden 
alweer ontstaan en dan zal ik de lfg niet horen; maar ook als dit waar is vraag ik me af of dit gezond is

Hoogwoud (1718), 07-05-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Vooral s'nachts als het stil is ervaar ik veel klachten. Meerdere keren per nacht wakker ondanks oordoppen. Het hele blok 
al verzocht om alle stroom eraf te halen maar geen resultaat. Ik hoor het ook buiten overdag. Lijkt van ergens veder op te 
komen. Wordt langzaam gek van het geluid.

Huizen (1273), 07-05-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Matig,  Overdag;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  

DRACHTEN (9207), 07-05-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Maasdijk (2676), 07-05-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen
we worden door het bedrijf dat het veroorzaakt niet serieus genomen ( wij blijven binnen de decibelgrens zeggen ze )
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Nuenen (5673), 07-05-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
We hebben verder onderzoek gedaan ten opzichte van de vorige melding. De toon bleek aanzienlijk lager te liggen dan 
50Hz die de vorige keer was vastgesteld, maar dit was de ondergrens van het meetbereik van dat apparaat. Nu is 
vastgesteld via een studio microfoon dat de indringende toon 17.8Hz is. Ik heb hier ook publiekelijk een log van 
bijgehouden via Twitter. (Via: https://twitter.com/OverSoftNL/status/1257231659293909000 
https://twitter.com/OverSoftNL/status/1257566993269612544 en 
https://twitter.com/OverSoftNL/status/1258354513402101760 (en nog meer berichten tussendoor)) De volgende 
stappen gaat zijn: logging ter plaatse en daarna opnieuw een klacht indienen via de omgevingsdienst.

Diemen (1111), 07-05-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    

Eindhoven (5616), 08-05-2020,  Vrouw,  18-24.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen

Empel (5236), 08-05-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: ,  ;          
Sinds een week hoor ik een lage diepe brom/trilling die varieert in sterkte. Klinkt alsof er een vliegtuig in de verte vliegt 
welke op dezelfde afstand blijft. Of een zware dieselmotor.

Haarlem (2023), 08-05-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;          Trillingen
Er wordt een grote school platgelegd om een nieuw complex te maken. Mogelijk ligt daar een oorzaak?

Rotterdam (3061), 09-05-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    Trillingen
De constante aanwezigheid van een zoemend geluid raakt mij diep en veroorzaakt slaapproblemen. Oordoppen, het 
inwikkelen van mijn hoofd met een tulband 's-nachts mag allemaal niet baten. Ik ervaar zelfs de zoem tot diep in mn kern. 
Niemand anders van het huishouden voelt het. Om gek van te worden..

Stuifzand (7934), 10-05-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  

oudewater (3421), 10-05-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

den haag (2552), 10-05-2020,  Man,  85 of ouder.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid  Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Er zijn 3 etappes van het geluid. Het begint heel rustig, gaat daarna over naar aanmerkelijk harder geluid, waarna het 
overgaat naar zeer hard bonkend geluid met gevolg van trillingen door het hele huis. Zelfs in bed is deze trilling niet uit te 
houden. Mijn ingewanden en hoofd beginnen dan ook te trillen. Zelfs mijn hond heeft last van deze trillingen. Tot 
overmaat van ramp heeft mijn buurman een airconditie op zijn dak geplaatst wat extra geluid oplevert.

Leermens (9912), 11-05-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Ik ga door met onderzoek op mijn manier, probeert in kaart te brengen. Denk dat het een electriciteits kwestie is gezien 
de freqenties die ik meet. Komt niet uit huis. Alles uit gehad en ook voor mij duidelijk buiten hoorbaar als er niet te veel 
wind staat, het geluid is niet fahankelijk van veel/weinig windt, richting van is nog niet hellemal duidelijk. Het is een  
langegolf die ver draagt en best van de trafo op NAM lokaktie Bierum kan komen. Het varieren kan afhankelijk van 
variaties in de productie van de lokatie. Ik ben vorig jaar verhuist van Bierum naar huidige lokatie en in Bierum had ook al 
jaren klachten en ook doorgegeven aan gemeente en deze stichting. Toens is er niets uit gekomen, het geluid is nu veel 
duidelijker aanwezig. ,

Den Haag (2562), 11-05-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Als het stil is, dus vooral 's nachts een diepe bromtoon te horen. Vandaag eens in de Hopar-app aan buurtgenoten 
gevraagd of er meer mensen de overlast ervaren. En dat is zo!

Overasselt (6601), 11-05-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Alleen te horen als er geen ander geluid in huis is, ik ben de enige die het hoort en we hebben alle elektrische apparatuur 
uit en aan gehad, geen verschil

Zaandam (1506), 12-05-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
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Breda (4817), 12-05-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

Oosterbeek (6862), 12-05-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Melding bij de woningbouw gedaan. Dacht zelf dat het via de zonnepanelen zou zijn. Wocozon zegt dat dat niet kan. 
Einde verhaal blijkbaar !?

Alphen aan den Rijn (2408), 13-05-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Het geluid komt niet uit mijn huis omdat ik het buiten ook hoor. Ik.hoor het duidelijker als mijn hoofd in horizontale positie 
ligt oftewel als ik in bed lig maar ook als ik gewoon sta en mij opzij buig. Dan vang ik het geluid beter op?! Een 
ander.koppel in het appartementencomplex is al verhuisd, ze waren er net en hebben eerder geen laat gehad van deze 
problemen maar dus wel sinds de hier zijn komen wonen. Zij kwamen uit een andere stad. Nieuwe koelinstallatie van 
supermarkt om de hoek is al uitgezet maar mocht niet baten. De buren hebben gemeld aan VVE en daardoor was de 
koelinstallatie getest. Omdat dit geen verschil maakte zijn ze gestopt met hun 'onderzoek'. Ik woon dichtbij een zendmast 
maar die staat er al bijna 30 jaar. Ook zijn er windmolens in de buurt. Ik.hoor het maar aan een kant van de.woning. aan 
die kant is ook onze wc en door de ventilatieschacht hoor ik het geluid daar nog duidelijker. Mijn gehoor is 
bovengemiddeld, dit is al eens getest. Wat fijn.

Groningen (9728), 13-05-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      Trillingen
Oren staan continu 'aan', geen echte rust meer, hoofd zit vol, gevoel van onbegrepen, concentratie/slaapproblemen

Lent (6663), 13-05-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
misschien die waterpomp op de hoek van Laawikstraat Turennesingel?

Kerkrade (6466), 13-05-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Veluwe (7333), 13-05-2020,  Man,  Jonger dan 18.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    

Volendam (1131), 14-05-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    

Haarlem (2021), 14-05-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Onregelmatig pulserend brommend geluid, in de nacht en overdag, maar overdag minder hinderlijk door 
omgevingsgeluid. Trilling 's nachts voelbaar in oor/trommevlies, moeilijk in slaap komen hierdoor. Gebruik oordopjes 
maar helpt alleen een beetje tegen de trilling, bromtoon blijf je horen, soms extra hard en altijd onregelmatig geluid 
(pulserend). Ik ben in de nacht gaan fietsen, voorbijganger hoorde het geluid ook en leek te komen vanuit de richting 
Waarderpolder. Sinds feb/maart lijkt het geluid harder en is dag en nacht aanwezig, hiervoor was het ook wel eens een 
dag of een paar dagen weg en ook minder hard. Wel altijd hetzelfde pulserend laag trillend (in het oor) bromgeluid alsof 
er een vrachtwagen aan het einde van de straat stationair staat te draaien. Uitermate hinderlijk. Meerdere instanties 
gebeld maar wordt niets aan gedaan (behalve voor bedrijven) voor particulier is te duur en bron wordt vaak niet 
gevonden, dat argument krijg ik als antwoord. Verhuizen lijkt enige optie.

Zwolle (8043), 14-05-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen

Schiedam (3114), 14-05-2020,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Een bromtoon lijkt afkomstig van buren. Sinds 6 weken. Eerst af en toe. Toen ongeveer om de dag en nu vrijwel dagelijks. 
Als ik wegloop buiten van mijn woning gaat het geluid weg. Thuis hoor ik het weer. DCMR gebeld maar die doen geen 
geluidsmeting voor particulieren. Politie gevraagd of die wat kunnen doen aangezien het overlast van buren lijkt te zijn. 
Ook die willen (nog) niet echt iets uitzoeken voor me. Ben in afwachting van KNO arts aangezien ik daar pas over een paar 
weken terecht kan.

Vlijmen (5251), 14-05-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        
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Utrecht (3512), 15-05-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik hoor het vooral als het stil is geworden en hoe stiller het wordt hoe erger de druk op mijn oren van het geluid.. Op 
sommige plaatsen in Utrecht en omgeving hoor ik het minder maar op andere plaatsen is het geluid echt oorverdovend 
zodra de stilte zijn aantreden doet. Ik dacht in eerste instantie dat het aan mijzelf lag, maar doordat ik het op bepaalde 
plekken minder kan horen was ik ervan overtuigd dat het echt uit de omgeving moet komen. Het begon 1,5 maand 
geleden in mijn ouderlijk huis in Leersum in het midden van de nacht en sinds die tijd kan ik het overal in en om Utrecht 
horen, soms minder en soms heel sterk.. Ik kan het zelfs in de achtergrond van een gesprek waarnemen en soms door 
mijn koptelefoon heen zodra ik in een gesloten ruimte ben

Beuningen (7588), 15-05-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Het geluid is m.i. afkomstig van (grond-)waterpompen, omdat de overlast pas echt begint in het beregeningsseizoen. Wij 
wonen in het buitengebied aan de Dinkel en ik ervaar last van continue geluiden van landbouwmachines, sproei-
installaties en pompen (die dus blijkbaar ook 's nachts aanstaan). Mijn partner hoort de geluiden niet of nauwelijks en kan 
dus moeilijk begrijpen hoe indringend het 'pompende' geluid is.

Almere (1325), 15-05-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

West-Graftdijk (1486), 16-05-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen
het lijkt alleen in het weekend te zijn.

Grootegast (9861), 16-05-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Dordrecht (3312), 16-05-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Mijn man en ik horen al langer 's nachts in huis een bromtoon maar dat was te verdragen.  Sinds april 2020 is de 
bromtoon er echter dag en nacht in huis en nemen we ook trillingen waar. We hebben al de hoofdschakelaar in de 
woning uitgezet maar de bromtoon is er nog steeds.  Slapen wordt steeds moeilijker met irritatie, vermoeidheid, enz. als 
gevolg. Ik wil onderzoek laten doen maar ben nog aan het uitzoeken door wie ik dit best kan laten uitvoeren.

steenwijk (8331), 16-05-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      
voorheen af en toe bromgeluid, nu sinds 14 mei 2020 constant

Rotterdam (3072), 16-05-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    Trillingen

Amsterdam (1078), 16-05-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      

Almelo (7608), 17-05-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Zeer irritant brommend geluid, wisseld van lage naar minder lage toon.

tilburg (5045), 17-05-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  
het is begonnen 17 april van 12uur snachts tot 5uur.het stationair draaien motor van n auto.toen 2weken niks en op 
vrijdagmiddag begon t weer tot en met dinsdagavond.een avond( snachts) was t geluid harder heb hard met n glazen 
deur gegooid omdat ik zo gefrusteerd word.  ik word er horendol van.  en dan hoor ik mensen denken ,oh t is maar n 
geluidje, maar t beinvloedt heel je doen en laten. heel t huis nagegaan op electriciteit.  deze afgezet maar helpt niet.  wou 
de inbouwkoekast eruit met n stekker ( had m ook al op 0 gezet)maar n electricien zei als t lichtje niet aangaat ie ie uit.  
nu 17mei 10.30 hoor ik bijna niks en kijk op buienradar hoe de wind is : het is westenwind en ga dit in de gaten houden. 
heb vannacht n kneedbaar propje in mijn oor gedaan , en dan daarop overdwars n gummi oordopje die ik wat heb 
afgeknipt.( dus niet de laatste recht erin maar dwars.    wat n tekst maar denk als ik 1 iemand kan helpen oke!  oorwatjes 
helpen niet.  en ga schaapjes tellen ECHT VISUEEL .

Utrecht (3522), 19-05-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    
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Blaricum (1261), 19-05-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  's Nachts;      Zoemend geluid    
Het is van af en toe per maand naar nu sinds enkele dagen, dagelijks atmosferische zoemgeluiden. ik hoor duidelijk 
wanneer het wel en niet is dus er is geen sprake van tinnitus. Voorheen woonzaam in Laren waar dit eveneens hoorbaar 
was maar dan maandelijks vanaf medio 2019.

Swifterbant (8255), 20-05-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Matig,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  

Almere (1351), 20-05-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    

Nijkerk (3863), 21-05-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Den Haag (2574), 21-05-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;      Zoemend geluid    
Hoor een lage bromtoon en een wat hoger geluid, dat hoge geluid is er pas nu in 2020 bij gekomen, de lage bromtoon 
ervaar ik nu ongeveer 1,5 jaar. Ik kan me herinneren dat ik het op 1 nacht ineens hoorde en sindsdien is het niet meer 
weggegaan, ik ervaar het als alle andere geluiden stil zijn. Ik slaap nooit ergens anders, ga de laatste jaren niet op 
vakantie , dus kan niet zeggen of ik dat bv ergens anders op de wereld ook hoor, feit is wel dat het heel irritant is

Valkenswaard (5554), 21-05-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag;    Gonzend geluid  Zoemend geluid    
Trillingen
De belasting heeft zich opgebouwd. Het geluid is veranderd van zacht naar harder, met Bas geluiden, die dan ook 
dagelijks door de muur naar mij toe komen. 

Den Haag (2548), 22-05-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      Trillingen

Deventer (7423), 22-05-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    Trillingen

Mijnsheerenland (3271), 22-05-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Maasdijk (2676), 22-05-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        

Groningen (9715), 23-05-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Stekker eruit bij onderburen hielp. Resoneert nu weer.

purmerend (1443), 23-05-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

Baarlo (5991), 24-05-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen

HUIZEN (1277), 24-05-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Ik heb hier als sinds 2016 last van, en redelijk me leven geleven, waarom heb ik nu weer de laatste tijd veel problemen 
mee, ik ben bang dat het een obsessie gaat worden, geluidmeting heb ik gedaan met sceptor app, hoogste stand was 
tussen 0 en 200 hz. 

Soest (3766), 24-05-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Men zegt Tinnitus, maar ik betwijfel dat nog steeds

Achthuizen (3256), 24-05-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      Trillingen

Assen (9408), 24-05-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  's Nachts;      Zoemend geluid    
Vervelend geluid 's nachts waar ik ook altijd meerdere keer van wakker raak.

zaandam (1503), 25-05-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen
Eerst was de toon afwisselend, nu is de toon continu
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amersfoort (3815), 25-05-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    
Aan de Eksterstraat in Amersfoort (wijk Liendert) ervaar ik sinds kort een bijna continue lage toon van 64 Hz. Zo nu en dan 
stopt het om na enkele minuten weer te beginnen. Ik run een goed geisoleerde geluidsstudio, waar het geluid gewoon op 
42 Db hoorbaar is. ( volgens mijn meter ). Snachts gonst het door de buurt en door het huis.

LEERDAM (4141), 25-05-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Utrecht (3583), 25-05-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Laag brommend geluid, veelal vanaf de ochtends een uur of 7 tot ‘s avonds laat. Hoorde het eerst alleen in de slaapkamer 
maar inmiddels ook in de woonkamer. Ik woon naast een drukke weg (welke van zichzelf duidelijk overlast geeft) maar dit 
is niet de lage bromtoon. Het gonst ook. Mogelijk van de A27?

Bergen op Zoom (4621), 26-05-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;      Zoemend geluid    

Elshout (5154), 26-05-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        
Mijn zoon woont naast ons en heeft er ook veel last van. Samen zijn we in de omgeving op onderzoek uit gegaan en 
hebben een aantal geluidsbronnen gevonden.  Om definietief uitsluitsel te krijgen moet er gemeten worden denken wij en 
gaan dit aan de gemeente vragen.

Elshout (5154), 26-05-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Hilversum (1221), 27-05-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    
Sinds november 2019 hoor ik een zoem- of bromtoon die bij navraag niet bij de buren vandaan komt. Ik vermoed dat het 
toch een ventilator is of een fan. Ik ga nu buiten in de tuin slapen, daar is het vaak minder.

Capelle aan den IJssel (2904), 27-05-2020,  Man,  18-24.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  

Zoeterwoude (2382), 27-05-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Ik hoor bijna continue een bromtoon gedurende de nacht waardoor ik slecht kan slapen.

Nijmegen (6533), 27-05-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

Zorgvlied (8437), 27-05-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Vanaf eind 2012 klachten: gloeiende/ prikkende huid, hoofdpijn, concentratieverlies, ernstige slaapproblemen ( 1-3 uur 
slaap p.n.) . Vanaf voorjaar 2014 begon ook het inwendig resoneren als ik niet beweeg op verschillende frequenties, 
waarvan laagste 2 Herz ( zeer heftig). Ik resoneer nu hoger, maar nog steeds laag frequent en daarin zit ook een duidelijk 
patroon!! ( heb er 2 kunnen onderscheiden). Ik kan sinds die tijd niet meer in mijn prachtige vrijstaande woning wonen, 
ook door wifioverlast van mijn buren, en woon sindsdien in een caravan zonder voorzieningen. Ik overweeg om mijn 
woning te verkopen, omdat er nu een 39m hoge zendmast voor mijn caravan geplaatst gaat worden en ik ook daar niet 
meer kan verblijven. Als ik mijn woning verkoop.verlies ik niet alleen mijn (t)huis, maar ook het daaraan gekoppeld 
kapitaal ( ca. 300.000 euro) door de hypotheekconstructie. Ik ben dan dakloos... en val buiten alle systemen omdat EHS en 
niet erkend wordt door de overheid. ( WMO geregistreerd)

Amstelveen (1185), 27-05-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Behandeling psycholoog is nog niet gediagnosticeerd en dat moet wel om het vergoed te krijgen.

Schoonhoven (2871), 27-05-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Heeswijk Dinther (5473), 28-05-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen

Loosdrecht (1231), 28-05-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
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Veldhoven (5504), 29-05-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Het komt uit de richting van ASML. Het heeft verschillende frequenties. Het gaat harder en zachter en hoger en lager.

Haarlem (2013), 29-05-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      
Het is een zwaar pulsend brom geluid. Heel vervelend. Bij nacht en stilte heel erg intens. Om gek van te worden

Overveen (2051), 29-05-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;          Trillingen

didam (6941), 29-05-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

Kekerdom (6579), 29-05-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      
Gemeente had verder geen melding dus wordt de melding afgewezen

Schaijk (5374), 30-05-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Trillingen
Vooral het doortrillen in je lichaam als je in bed ligt veroorzaakt zoveel onrust dat je er bijna gek van wordt. Soms helpen 
oordopjes iets maar ik slaap heel slecht. Ben overdag zeer prikkelbaar en voel regelmatig druk op mijn oren ook buiten. 
Het is niet leuk meer en weet niet wat nog helpt.

Den Haag (2553), 30-05-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        

Amsterdam (1011), 30-05-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik stuitte bij toeval op een artikel van jullie stichting en herken mijzelf in het beeld dat daarin geschetst wordt. 
Voornamelijk het onbegrip maakt het af en toe ondragelijk omdat de buren vinden dat hun muziek heel zacht staat. Heb 
ik ook nog een buurman die werkeloos thuis zit en s’nachts leeft......

Boekel (5427), 30-05-2020,  Man,  85 of ouder.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Wijhe (8131), 30-05-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    Trillingen

Groenlo (7141), 30-05-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Pulserend geluid wat soms versnelt, klinkt als grote fabrieksventilator op grote afstand.

Ospel (6035), 31-05-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

April 2020 - 141 meldingen
Breda (4826), 01-04-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      Trillingen

Groningen (9726), 01-04-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    
Ik heb hier sinds een maand last van. Niemand in mijn omgeving deelt dit probleem, dus ik dacht aan tinnitus, maar het 
gekke is dat het in mijn kamer harder is dan in de omgeving, dus kan het zijn dat er iets in mijn kamer mee resoneert met 
de bromtoon? ik ben de hele omgeving afgelopen op zoek naar de bron, maar het lijkt niet echt te lokaliseren. Het geluid 
is er soms, als het er is is het er uren, soms dagenlang. Het begint of eindigt nooit heel abrupt, en het is een heel 
constante zoem. Je kunt hem haast meer voelen dan horen.

Sint Annaparochie (9076), 01-04-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid    Trillingen

Groesbeek (6561), 01-04-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

Amersfoort (3831), 01-04-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    

Oss (5345), 02-04-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Houten (3991), 02-04-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;    Gonzend geluid      

Nieuwkuijk (5253), 02-04-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
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Alkmaar (1814), 02-04-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;      Zoemend geluid    Trillingen

HEINENOORD (3274), 03-04-2020,  Vrouw,  18-24.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Almere (1315), 03-04-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

Tilburg (5045), 03-04-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        

Vught (5262), 03-04-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Er is een tijdje geen geluid geweest. Het is nu weer aanzienlijk harder geworden. Ik heb het ook gemeld bij het tanketation 
maar nooit een reactie gehad. Het bedrijf voor wijntransport geeft aan dat zij het niet zijn . Een medewerker beweerde 
dat zijn moeder die bij mij in de buurt woont niks hoort.

Heemstede (2102), 03-04-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Aangezien het geluid zich onlangs voordoet heb ik het vermoeden dat het met bouw of verbouwing in de buurt heeft te 
maken (pompen oid) maar is niet traceerbaar.

Brummen (6971), 03-04-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;      Zoemend geluid    
Buurman naast mij heeft dat ook, al langer als ik. Is ermee naar de bouwver. gegaan. Is bij div. buren langs geweest. Tot 
nu toe geen reactie. Hij is 03-04-2020 bij de buren naast hem geweest en daar was de toon heel duidelijk. Vermoedelijk 
een nieuwe lamp op toilet die erg zoemt. Uitgedaan en hoort minder gezoem maar er is nog steeds gezoem te horen.

Amsterdam (1091), 03-04-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
Ik kan mij er voor afsluiten als ik wil, maar ik vind de continue geluidsstroom niet normaal en ook niet acceptabel

Rotterdam (3034), 03-04-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
Trillingen
Ik had geen besef wat het was maar sinds een bovenbuur jongen op zijn slaapkamer een PlayStation/computer daar heeft 
geplaatst heb ik deze problemen

Dordreccht (3311), 04-04-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend geluid    
Ik ben in 2015 verhuisd naar huidige woning. Vanaf toen hoorde ik de brom/zoem in huis. Ik hoor het alleen nachts. Het 
geluid gaat of op de frequentie van een koelkast die aanslaat en weer uit gaat. Ik heb aan de buren gevraagd of ze er ook 
last van hebben in de eerste instantie niet maar de buurvrouw die hoorde het ook toen ze er op ging letten. Als ik mijn 
oren goed dicht houd hoor ik het niet. Het geluid is meer hoorbaar aan de achterkant van het huis. Ik krijg er enorm 
hoofdpijn van en slaapgebrek. Ik ben ondertussen echt radeloos het is echt vreselijk.

Rotterdam (3061), 04-04-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Mijn idee is dat het misschien veroorzaakt zou kunnen worden door de liftinstallatie. Het geluid is er voor mijn idee 
constant, als ik niet zou mediteren zou ik er nog meer last van hebben. Het is een geluid waar je niet aan ontsnappen 
kunt,  het geeft een heel machteloos gevoel.

Eindhoven (5628), 04-04-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Bromtoon is met de jaren sterker geworden. Zelfs oordoppen werken niet

Tienhoven (3612), 05-04-2020,  Man,  35-44.  Overlast: ,  's Nachts;  Bromtoon        
Het is voor mij nu de eerste keer dat ik het hoorde. 5 april 2020, rond 6 uur in de ochtend. Voordat de vogels beginnen te 
fluiten. Ik had nog nooit hiervan gehoord en was ook verbaasd toen ik het ging googlen. Ik had hiervoor namelijk ook mijn 
koelkast en vriezer gecontroleerd. Ik ervaar wel een tijd al dat ik stijfheid en pijn in mijn schouders en bovenarmen. Ook 
slechter slapen. Gisteravond had ik ook hoofdpijn, wat ik normaal eigenlijk nooit hebt. Het geluid is inmiddels gestopt, 
06.50 uur, het moment van schrijven.

Capelle aan den Ijssel (2904), 05-04-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;      Zoemend geluid    
Trillingen

heemstede (2013), 06-04-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
snachts is sinds een jaar een zware bromtoon te horen die stopt en weer begint. Het is afwisselend qua lengte van de toon.

Nisse (4443), 06-04-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
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Utrecht (3554), 06-04-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Al vaker had ik last van laagfrequent geluid.  Eerder stopte het meestal na een aantal weken. Deze keer stopt het niet. Ik 
ben bang dat het van de waterzuiveringsinstallatie komt die middenin Utrecht staat. Volgens informatie die ik op internet 
vond zou daar de grootste warmtepomp van heel Nederland komen te staan.  Als het geluid over een aantal weken niet is 
gestopt ga ik melding doen bij alle plekken die u aanraadt.

Venlo (5913), 07-04-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen
Zeer storende overlast, vrijwel elke nacht. Diepe brom/trilling.

Roosendaal (4702), 07-04-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Trillingen

Nieuw Vennep (2152), 07-04-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    
Ineens 2 weken geleden hoorde ik de brom, vooral 's nachts. Mijn vrouw hoort het niet. Indien luidruchtig verneem ik het 
amper. Ook in de auto hoorde ik het, 50 meter van huis. Nog niet elders last van gehad. Het lijkt op een apparaat ergens 
tegen een muur aan maar dan zou ik in de auto geen last hebben.

Amersfoort (3825), 07-04-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    

Nijeveen (7948), 07-04-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Als het stil wordt verneem ik een brom in huis.  Hou ik mijn adem in dan is de brom constant, adem ik uit, dan is de brom 
weg. Ik kan helaas niet alleen maar uitademen.

Driehuis (1985), 07-04-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Terborg (7061), 07-04-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Ik hoor het pas sinds een week maar word er nu al gek van!

Krimpen aan de Lek (2931), 07-04-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        

Klaaswaal (), 07-04-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Matig,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Arnhem (6845), 08-04-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
15 jaar geleden had ik last van een brom en dat verdween (raakte ik er aan gewend?). Jaren weinig last gehad tot een 
paar weken/maanden geleden. Tijdje bijgehouden, steeds ca 2 uur lang per nacht gebrom: 3 tot 5 uur, 1 tot 2 uur etc. Het 
schakelde dus uit. Ik verdacht o.a. mijn buurman die zendamateur is, maar hij zegt niet aan het zenden te zijn, heeft wel 
antennes staan. Zijn vrouw hoort ook gebrom. Ik heb meermaals de stroom er af gehaald  geen effect. Nu (8 april 2020) 
sinds ca 3 dagen is het gebrom duidelijk luider , voelbaarder en duurt de hele nacht. Het komt uit het beton, klinkt als een 
draaiende pomp of zo. Airco van kantoren?   Ik hoor/voel het met mijn hoofd op het kussen, ga ik overeind dan is het veel 
minder. Op een kussen op zolder of in de woonkamer hoor/voel ik hetzelfde.

Santpoort Noord (2071), 08-04-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Amersfoort (3823), 08-04-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Sterk vermoeden dat oorzaak laagfrequent geluid zeer recentelijk is gestart

Amsterdam (1078), 08-04-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;          Trillingen

De Kwakel (1424), 08-04-2020,  Vrouw,  85 of ouder.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;          
Kan nog niet naar neuroloog vanwege coronavirus

Aalst (5308), 08-04-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        
Ik heb geen idee waar dit geluid vandaan komt. Ik denk dat het geluid ong. 10 Hz is. Het zwelt aan en zwakt weer af.
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Castricum (1901), 09-04-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik ben al bij de stichting bekend op mijn oude adres in Lelystad Houtribhaven. Na mijn verhuizing naar de Horst  in 
Lelystad waren de klachten volledig weg. Mijn vriendin is in Castricum gaan wonen, en daar is opnieuw een brom. Dit keer 
lijkt het te worden veroorzaakt door de 50Hz van het 230V net. (Warmtepompen en/of koelkasten e.d.) Uitschakelen van 
de elektriciteit in huis helpt niet. De hinder wisselt en is soms zelfs weg. In Lelystad aan de Horst is het overwegend 
muisstil.

Weesp (1381), 09-04-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Wij wonen in een gecombineerd woon- werk pand, een groot oud pakhuis. Op de BG is 2x horeca.Op de 1e en 2e wordt 
gewerkt en gewoond.Overlast heeft zich de afgelopen maanden opgebouwd.Het begon met ongeveer een uur 
overdag,sávonds en snachts,de laatste week heel erg;de trillingen van deze bron blijven 10 uur of langer achtereen met 
korte pauzes dat ie uit slaat/gaat.Ook rondom het gebouw langs de muur is het voel en hoorbaar.In dit smalle straatje 
zitten aan de overkant ook horeca en gekoelde opslagen,maar het kan ook van verderop de bierbrouwerij of van 1 km 
verderop bouw van woningen zijn.Ik werk veel vanuit huis, en in deze tijd uiteraard volledig.Wij zijn gezond en gaan oke 
tijdens COVID-19,maar LFG heeft gróte impact op ons leven.De verhuurder heeft gecheckt, maar her en der en niet 
structureel. Blijkt gevoelig onderwerp waar men eigenlijk niet aan mee wil werken.Ik had sinds gisteren nog nooit 
gehoord van LFG. 7-4-2020 klacht naar https://www.ofgv.nl/

Den Bosch (5237), 10-04-2020,  Vrouw,  18-24.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Ik hoor al jaren een vreemde brom/zoemende toon buiten. Maar het gaat zo hard dat je het binnen ook hoort. Het is echt 
continue geluid. Soms hoor ik het helemaal niet soms gaat het heel hard. (omgeving Maaspoort). Ik kan er niet van slapen 
en krijg er hoofdpijn van.

Amersfoort (3825), 10-04-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  

Amsterdam (1103), 10-04-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;      Zoemend geluid    

Brunssum (6443), 10-04-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Geen eetlust,auto rijden gaat niet, vlug geiriteerd, trillen van de zenuwen, is ook gemeld bij de politie. de gemeente is 
komen kijken binnen 4min. weg

Soerendonk (6027), 11-04-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Amsterdam (1091), 11-04-2020,  Man,  35-44.  Overlast: ,  ;          

AMSTERDAM (1025), 11-04-2020,  Man,  75-84.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
Het is het geluid van een draaiende automotor

Heerle (4726), 12-04-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Haren (9751), 12-04-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Apeldoorn (7312), 12-04-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    
Het wordt afgedaan met "wij horen het niet", "we hebben geen meetapparatuur", "het kan van alles zijn" en "het komt 
niet boven de geluidsnorm uit"

Amsterdam (1017), 12-04-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    

Beekbergen (7361), 12-04-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      
Luid repeterende bromtonen, laagfrequent gonzende tonen. Gaat redelijk regelmatig op en neer in volume in tijdswindow 
van 2 sec. Soms zit er meer tijd tussen. Frequentie schat ik rond 100Hz. Mogelijke bron is Vitens waterwingebied 
Schalterberg (tussen Beekbergen en Loenen), 3km hemelsbreed. Wordt buiten deels overstemd door verkeerslawaai. 
Binnen overal hoorbaar, hoewel er knopen en buiken waarneembaar zijn. Snachts en overdag zeer duidelijk aanwezig. 
Soms is het een nacht stil.
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DEN HAAG (2597), 13-04-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid    Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Op advies van de Omgevingsdienst Haaglanden contacteerde ik driemaal de VvE maar kreeg nooit antwoord.   Mijn 
emails werden totaal genegeerd.  Op geen enkele van mijn emails werd gereageerd.

Haarlem (2011), 13-04-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon        

Vinkeveen (3645), 13-04-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    Trillingen
Pas sinds 10 april om 5.00 uur last gekregen. Onlangs zijn er ruim 20 antennes geplaatst op de A2 tussen Breukelen en 
Vinkeveen net voor de molen. Misschien mogelijk verband? .

Den Haag/Nepal (2552), 13-04-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik hoor de brom ook buiten op een berg in de Ardennen, waar er ‘totale stilte is. Alleen het geluid van een paar vogels was 
te horen. Echter, ook ‘de brom’. Tijdens mijn vakantie in West-Nepal, midden in het Bardia Nationaal Park genoot 
iedereen van de stilte. Ook daar hoorde ik ‘de brom’. Weliswaar veel zachter dan in Nederland, maar toch duidelijk 
aanwezig.’  Een interessant gegeven lijkt me.

Driebergen-Rijsenburg (3971), 13-04-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        

Hapert (5527), 13-04-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Het lijkt met de windrichting te veranderen, maar ben daar na 2 jaar nog steeds niet helemaal achter. Het is deze winter 
ook weggeweest.

Schüller (5458), 13-04-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
In NH nam ik continu die brom waar, zowel binnenshuis als in de natuur, de duinen bv. 4,5 jaar geleden naar Dtsl., de 
Vulkaaneifel verhuisd en ook daar dag en nacht die brom en trillingen in de grond waarneembaar, zowel binnenshuis als 
in de uitgestrekte natuur.

Haarlem (2012), 13-04-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Ik weet niet of het geluid in mijn hoofd zit. Mijn man hoort niks. Maar hij hoort vaak dingen niet.

Hendrik Ido ambacht (3344), 13-04-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  
Gonzend geluid  Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Haaksbergen (7482), 13-04-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Na eerste signalen vanaf de zomer 2019, is met name in periode van november t.m. heden (april 2020) elke nacht vrij 
intens een doordringende bromtoon aanwezig. Het slapen lukt zeer matig met een siliconen oordopje (rechts) en 
structureel liggend met rechteroor op het kussen. Een compleet machteloos gevoel. Het beïnvloed je comfortzone 
volledig.  Op 27 december 2019 een eerdere melding bij u geplaatst, GGD, Omgevingsdienst en huisarts.   Een vijvertest 
met goede hulp van de buurman bood geen uitkomst. Een warmtepomp aan de overkant (25-30 meter) kan ik niet 
beoordelen. Onderzoek in buurt en nabij gelegen bedrijventerrein geen waarneming.   Door het wegvallen van 
omgevingsgeluid door recente Corona lockdown lijkt het geluid nog intenser. Ook atmosferische invloed van koude 
luchten, nagenoeg windstille nachten en een oostenwind lijken op een sterkere waarneming. Of grond boringen in de 
regio van invloed kunnen zijn ?  Kortom, een vervelende en slopende situatie.  Graag advies en hulp.

Nuenen (5673), 13-04-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
De 50hz toon is vastgesteld met een spectrum analyser dmv een microfoon. Zowel mijn vrouw als ik horen de toon, al heb 
ik er meer last van. Zowel in de woonkamer, slaapkamer als achtertuin is deze het beste hoorbaar. Ik vermoed zelf een 
pomp of een trafohuisje, al heb ik daar geen bewijs voor.

Goor (7471), 13-04-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Chaam (4861), 14-04-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

Horst (5961), 14-04-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Mijn bevinding is dat dit geluid komt bij  1 van de buren van mij op nr 2 of nr 6. Het grote probleem is, beide panden zijn 
onderverhuurd door een particulier en een makelaar. De beide verhuurders willen niet meewerken aan een oplossing.
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Amsterdam (1034), 14-04-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

utrecht (3531), 14-04-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Delfzijl (9932), 14-04-2020,  Man,  18-24.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Sinds een aantal maanden een hinderlijke bromtoon in huis. Alleen hoor en voelbaar  wanneer het nagenoeg stil is in huis. 
De locatie is niet te achterhalen

Amsterdam (1056), 14-04-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Ik had al twee jaar geleden last van LFG. nu zit hier in de omgeving weer al sinds ca. een week een Agregaat aan (zelfs 
tijdens de feestdagen). Melding bij gemeente en of ggd doe ik niet meer, omdat ik als reactie vaker heb gekregen dat ik 
moet leren ermee om te gaan en maar een gedragstherapie moet doen. ook al is de oorzaak duidelijk en bekend (deze 
keer dus de werkzaamheden in de buurt) doet stadsdeel er niets aan.

Rotterdam (3032), 15-04-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      
Trillingen

Marum (9363), 15-04-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

2530 (2500), 15-04-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
CHRONISCH VERMOEID MET LICHAMELIJKE KLACHTEN, steeds erger en meer, lusteloos, geen belangstelling dan enkel 
verlangen naar stilte en RUST

Son en Breugel (5691), 15-04-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    
Wij wonen sinds oktober 2019 in dit huis. Sinds begin maart 2020 hoor ik LFG. Hiervoor woonden we in buurgemeente 
Eindhoven en daar heb ik nooit klachten gehad. Het geluid is soms meer en dan weer minder aanwezig.  Op zondag hoor 
ik het vrijwel nooit, waardoor ik denk dat het industriegerelateerd is. Ik wil nog een meting laten doen, want ik heb er 
echt wel slaapproblemen en minder woongenot door. Mijn partner hoort het geluid overigens niet.

Rosmalen (5244), 15-04-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Trillingen
Sinds kort komen wonen. Duidelijk waarneembaar geluid voor alle mensen in huis.

Rotterdam (3068), 16-04-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

Maria Hoop (6105), 16-04-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;          Trillingen

Wessem (6019), 17-04-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Veel,  's Nachts;    Gonzend geluid    Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Vaak wakker worden in de nacht. Hartkloppingen gehad, druk op de borst. Met nadelige gevolgen voor het dagelijks 
functioneren.

Voorburg (2273), 17-04-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

venlo (5912), 18-04-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Zutphen (7203), 18-04-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Veel,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Wessem (6019), 18-04-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Veel,  's Nachts;    Gonzend geluid    Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen
Verhuisd door vaak wakker worden. Oneven geluid van een wastrommel of ronkende dieselmotor, vaak wakker worden 
en slecht slapen daardoor slecht functioneren en mentale angst en stressklachten.

Warffum (9989), 18-04-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
ik hoor dot al jaren, maar het is sinds begin dit jaar erger geworden

Emmen (7822), 18-04-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: ,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Het is juist in de slaapkamer waar ik dit geluid hoor. Soms hoor ik het ook in de rest van het huis.
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Voorburg (2271), 18-04-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

Horn (6085), 19-04-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;      Zoemend geluid    Trillingen

Son (5691), 19-04-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Sinds twee weken continue laagdrequente brom, dag en nacht. Gaat overal doorheen. Woon aan het kanaal in Son. Bron 
is waarschijnlijk industrie terrein Ekkersrijt. Ik verdenk logistieke gigant Rhenus met het enorme warehouse tegenover ons 
huis, overkant van het kanaal. Voor deze twee weken nooit iets gehoord!

Warnsveld (7232), 19-04-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    Trillingen

Eindhoven (5674), 19-04-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  
Al vele jaren hinder door brommend geluid (bijv. vrachtauto (diesel) staat stationair naast gesloten slaapkamerraam te 
draaien). Drie dagen geleden nam de brom in mijn hoofd enorm toe, waar ik ook was in ons huis. Ook in de achtertuin (ca. 
425 m2) hoorde ik nu ook op sommige plekken een forse bromtoon. Aan de voorkant van het huis was de brom minder 
hard. Gisteren heb ik bij 6 achterburen aangebeld met de vraag of zij sinds kort ook last hadden van een diepe bromtoon. 
Helaas voor mij zeiden zij allen nee. Een buurman merkte op dat hij wel zeer recent een jacuzzi had laten plaatsen en hij 
bood tot mijn vreugde aan deze komende nacht uit te zetten. Die nacht was de bromtoon weer als vanouds. Dus zijn 
jacuzzi heeft wel de toename veroorzaakt. Nu nog de andere externe(?) bron vinden. Een "?" omdat ik "geaccepteerd" 
heb dat de brom in mijn hoofd zit. Suggestie KNO-arts: "Mogelijk stromend bloed door een ader die dicht bij mijn 
gehoororgaan zit (?)". Niet ondenkbaar, of toch .............?

Noordwijkerhout (2211), 19-04-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Word er gek van . Slaap pileen nodig . overbelaste zenuwen en haarpijn en migraine .

Rotterdam (3069), 20-04-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        

Putten (3881), 20-04-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
met oordoppen in vermindert het iets maar je hoort en voelt het nog steeds. Ik hoor het ook buiten op een windstille en 
rustige avond. Ik vermoed dat het van het bedrijventerrein komt. Het lijkt steeds luider te worden. Pas als je er op gaat 
letten, hoor je het en kun je het ook nooit meer niet horen. Ik hoor het ook in Zeewolde in mindere mate.

Veenendaal (3905), 20-04-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen
Ik heb vanaf mijn kinderjaren last van tinitus, maar dit is heel iets anders. Een paar jaar geleden begon ik een zo nu en 
dan een brom te horen, hetgeen ik toeschreef aan een fabriek in de buurt. Sinds begin maart 2020 is het zeer frequent 
geworden met diverse geluid en tril ervaringen. Mijn lichaam ervaart het meer dan dat ik het hoor.

Veenendaal (3902), 20-04-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon        

Zaandam (1508), 20-04-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen
Geluidsonderzoek?geluidsmeting bij een akoestiesche onderzoek bureau van onze woning laten uitvoeren. Ook een 
melding bij de Wijkagent kogerveld/Zaandam gemaakt

Oosterhout (4903), 20-04-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Ik heb gezocht, alle stroom in huis uitgezet, nog steeds hoorde ik het. Ik ben al kilometers gaan lopen en ik hoorde het nog 
steeds

Voorst (7383), 20-04-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
het betreft bromgeluid als van een zwaar belaste generator die staat te dreunen. Soms draait hij vrij/onbelast en even 
later weer voluit.

Numansdorp (3281), 21-04-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Vaassen (8172), 21-04-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      
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Drongelen (4267), 21-04-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid    Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Het probleem komt van buiten uit de omgeving / atmosfeer, maar wordt binnenshuis merkwaardig genoeg versterkt en 
interfereert ook wel als er ander geluid bijkomt. Soms lukt het me om als het ware 'op een andere frequentie te gaan 
zitten." Dan ligt het als het ware buiten mijn waarneembare bereik.

Leusden (3831), 21-04-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
We wonen in t winkelcentrum van Leusden, bovenop winkels. Mijn huis staat boven een juwelier en hij heeft een belletje 
boven de ingang dat continue afgaat wanneer men er in de buurt komt en dan drie keer achter elkaar. Onze woningen 
zijn middels isolatie nul op de meter enz geluidsdicht maar juist horen zowel mijn man en ik t resonerend geluid van t 
belletje tot in de zolder en door alle andere geluiden heen. Ik moet vaak uit frustratie en stress alle geluiden uitzetten, 
zoals tv, radio, muziek en wachten tot t niet meer rinkelt. Vaak gebeld en geklaagd en de oude man zegt dat ik moet 
jonger worden zodat ik t niet hoef te horen, oftewel hij is niet alleen dom en totaal niet wijs maar ook eigenwijs. Ook 
speelt hij guitar muziek in zijn winkel wat wij continue horen en met regelmaat moeten vragen om t geluid zachter te 
zetten. Hij blijft ons negeren. Ik heb de gemeente geschreven, ons VVE benaderd, hoofdvereniging benarderd, alles 
tevergeefs. Ben ten einde raad!

Haarlem (2011), 21-04-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen
Sinds medio december een harde brom/zoem in huis. Meerdere malen onderzoek gedaan bij buren etc. Wij wonen naast 
een verpleeghuis en in de buurt van meerdere potentiele bedrijven die de overlast kunnen veroorzaken. Het geluid is hele 
dag aanwezig, vooral 's nachts last, omdat het dan hard klinkt en je er ook trillingen van ervaart.

Venhuizen (1606), 22-04-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    
Denk dat het komt van tv of computer van de buren maar hun zeggen van niet.ik hoor het in huis en als ik achter bij ons 
huis sta ook.

Deventer (7414), 22-04-2020,  Man,  65-74.  Overlast: ,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Rotterdam (3045), 23-04-2020,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Ik heb het in het begin ,heel luid en duidelijk ervaren in de slaapkamer, de slaapkamer van beneden buren ligt voor de 
helft onder mijn slaapkamer .Zij wonen er nu 3 jaar .heb gevraagd of er een nieuw apparaat 2jaar geleden is 
aangeschaft,zij ontkennen.Geluid is inmiddels wel zachter maar nog steeds,hinderlijk Zelf in andere trappenuizen 
geluisterd was alleen in ons trappenhuis. WANHOPIG

ENSCHEDE (7532), 23-04-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      
Een constante zware bromtoon die lijkt te gonzen. Als ik beneden in de woonkamer zit hoor ik het en als ik mijn lichaam 
van voor naar achter beweeg kan ik de toon vaak lokaliseren. Het lijkt te golven ahw. Mijn vrouw en kinderen horen het 
niet.  Ik ervaar het als zeer duidelijke en irritant.

Dronten (8252), 24-04-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen
Hinder sinds de februari 2020 nadat buren een warmtepompinstallatie hebben geplaatst op het aangrenzende platte dak 
boven onze slaapkamer. Afstand is 1 meter van openslaand raam .

Katwijk Zh (2224), 24-04-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        
Bij een geluidsmeting is de frequentie duidelijk zichtbaar

Mijdrecht (3641), 25-04-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
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Zuidlaren (9471), 25-04-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Heb het voor het eerst gehoord ca. een jaar geleden, 's nachts. Hoor het nu, 25 april 2020 vanaf 2:00 uur. Klinkt alsof er 
een automotor stationair staat te draaien. Aangezien ik de laatste jaren vaak verhuisd ben en op verschillende plekken in 
het land heb gewoond, te weten Rotterdam, Drunen, Zaandijk en Oosthuizen viel het me hier op, aangezien ik het op die 
andere plaatsen nooit hoorde. Als ik naar buiten ga hoor ik het nog steeds maar de richting of bron van het geluid wordt 
niet duidelijk. Ik weet wel dat hier vlakbij enkele jaren terug enorme gasbuizen zijn aangelegd in de grond, voor de 
aanvoer van Russisch gas. Ik vroeg mij af of het daar mee te maken kan hebben. De hoogte en intensiteit van het geluid 
verschilt af en toe, alsof er geschakeld wordt naar een andere versnelling. Herkomst lijkt echt van menselijke oorsprong: 
machinegeluid. Komt van buiten, niet uit mijn hoofd, dat weet ik zeker, vooral omdat ik het alleen hier hoor en niet elders 
waar ik wel eens slaap.

Ede (6712), 25-04-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  's Nachts;      Zoemend geluid    
Hoor het nog niet zo heel lang. Enkele weken/maanden. Meestal na 22:30u. Soms continu maar meestal precies om de 
30seconden. Klinkt een beetje alsof de pomp van de wasmachine van de buren staat te pompen. Meestal ben ik te moe 
om uit bed te gaan, dus nog geen oorzaak gevonden. Sta op het punt idd contact op de nemen met de huisarts, maar 
Corona gebeuren heeft mij nog niet die stap laten nemen.

middelburg (4337), 25-04-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        

Gouda (2804), 25-04-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;          Trillingen
Ik heb meting gedaan. Redactie Goudsche Post geeft aan aangifte waardig. Maar politie onderneemt geen actie. Hoe kan 
ik dit verder objectieveren voor juridische stappen?

Weert (6004), 26-04-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Meerdere keren gemeld bij de gemeente. Vragen mij om de bron aan te wijzen, anders kunnen ze niets doen. Dacht dat 
het de airco op het dak van de school tegenover was. Maar de school is nu al een tijdje gesloten en toch hoor ik het 
gebrom. Ook de koelinstallaties van de vrachtauto's die iets verderop bij een vleesverwerker vaak staan, zijn het niet, 
want op zondag is daar geen activiteit.

Tilburg (5049), 27-04-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

Wehl (7031), 27-04-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
Stroom afgezet . Maar hoort het nog steeds.zeker weten dat het niet aan mij ligt.op ander plaatsen hoor ik het gebrom 
niet.

Alkmaar (1825), 28-04-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Het geluid is 2019 begonnen. Meestal begint.hetbei d vd middag. Nu stopt het pad na middernacht. het rond 17.00u.

Nieuw Vennep (2151), 28-04-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;    Gonzend geluid      
Het zoemende brommende geluid is in het begin zacht en zwelt daarna aan, dit duurt even en dan herhaalt het zich 
steeds. Het geluid is tussen 2 uur en 4 uur 'snachts het meest erg en daarna wordt het iets zachter.  Overdag heb ik er 
door andere omgevingsgeluiden geen last van. Frusterend dat overige familieleden niets horen.

Oosterhout (4901), 28-04-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen
Oren laten testen door advies politie

Zwanenburg (1161), 28-04-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;    Gonzend geluid      

Malden (6581), 28-04-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Aalten (7121), 29-04-2020,  Vrouw,  18-24.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Muiden (1398), 29-04-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;    Gonzend geluid      

Bergeijk (5571), 29-04-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    
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Venlo (5923), 29-04-2020,  Man,  75-84.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    

Didam (6941), 29-04-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  

Muiden (1398), 29-04-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
enige tijd had ik er last van, vooral in de nacht om onduidelijke reden wakker worden en door het geluid van gebrom niet 
meer in kunnen slapen. Aanvankelijk dacht ik aan een wasmachine, later aan een vrachtwagen met draaiende motor, 
maar plots merkte ik dat het vanuit de tuin van de buren kwam

Amsterdam (1078), 29-04-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen
Bij aanvang in 2004 onderzoek door Wbv Stadgenoot en gemeentelijke milieudienst. De eerste kon niets vinden. De 
laatste kwam langs, begon een gesprek en berichtte toen dat geluid het gespreksniveau niet oversteeg. Ben toen naar 
mijn volkstuin verhuisd en magnesium gaan slikken. Daarna jarenlang wel gemerkt maar niet echt last van gehad. Ook 
bezoekers constateerden ongevraagd trilingen. Sinds begin dit jaar hoor en voel ik het weer, alsof er een motor aanslaat 
(vroege ochtend). Ik woon in een wijk met vrij veel horeca maar zelfs toen alles dicht was in de afgelopen 
coronamaanden, was het geluid duidelijk aanwezig. Ben dan klaar wakker en om me niet op te winden pak ik maar een 
boek. Gezien de ervaringen van 15 jaar geleden voel ik niets voor een herhaling van zetten,  en ik wil ook niet dat het mijn 
leven gaat beheersen. Ik probeer het wel weer met magnesium. Ik meld het vooral om er bekendheid aan te geven.

Seeheim (1234), 29-04-2020,  Man,  85 of ouder.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Winsum (9951), 29-04-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

Hapert (5527), 30-04-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen
Ik hoor 't geluid alleen 's nachts als ik in bed lig. Ben heel t huis door geweest maar geen oorzaak kunnen vinden en overal 
in huis waarneembaar. Ik heb ook t idee dat t geluid ergens anders vandaan komt. Om t geluid te kunnen horen moet wel 
heel stil zijn en als ik me beweeg dan is het geluid anders dan wanneer ik helemaal stil lig of stil sta. Vind t ook moeilijk 
om te zeggen waar ik t geluid mee kan vergelijken.

Geleen (6163), 30-04-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen
Vervelend geluid, vooral in de avond, we wonen naast dsm geen idee of het daar iets mee te maken heeft

Deventer (7412), 30-04-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Hoogezand (9601), 30-04-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
Tweede nacht brom even na 5 uur, gezocht op internet en kom hier terecht. Via Twitter word het doen aangewezen.

Huijbergen Nederland (4635), 30-04-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

Deventer (7417), 30-04-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Deventer (7417), 30-04-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Houten (3991), 30-04-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
De bromtoon, klinkt als en dreunende motor, is recent begonnen, een paar weken terug. Eerst hoorde ik het af en toe, 
toen elke ochtend en nu de hele tijd. Het varieert qua heftigheid, maar het geluid is er contacten het is nooit meer stil. 
met naar bed gaan en snachts is het erger omdat er dan geen overstemmend geluid meer is. verder last van trillingen in 
het hele lichaam en andere fysieke klachten zoals hoofdpijn, duizelig, misselijk. niet slapen zorgt voor vermoeidheid, zorgt 
voor stress en deze cirkel herhaalt zich. Ben erover aan het denken om meldingen te doen bij gemeente, instanties en 
vraag me af of de woningbouw controle van woonomgeving naar overlast doet. Wil in gesprek gaan met huisarts over 
vervolg als oorzaak niet kan worden weggenomen, omdat dit niet vol te houden is. Ik hoop echt dat dit kan worden 
opgespoord en verholpen, want heeft heel veel invloed op hoe ik voel en mijn gezondheid. Het geluid is buiten ook te 
horen, maar in mijn woning ervaar ik het het ergst.
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Hellevoetsluis (3224), 30-04-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Begin van geluidsoverlast begonnen met trillingen en lage tonen. Hiervan is waarschijnlijk een patatfabriek in de buurt de 
schuldige. Die zijn in dezelfde tijd flink aan het verbouwen geweest. Daarna ook last gekregen van een scherp geluid met 
een soort malende melodie er in die wellicht uit samengestelde tonen bestaat die elkaar afwisselen in hardheid

March 2020 - 75 meldingen
Eindhoven (5623), 01-03-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Zwolle (8044), 02-03-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik ga nog wel melding doen bij de gemeente ik heb de huisarts gebeld voor slaapmedicatie ik heb nauwelijks nog geslapen 
sinds ik het hoor. Heb me ziek gemeld op het werk. Als er geen oplossing komt overweeg ik te emigreren buiten Europa.

Amsterdam (1057), 02-03-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Trillingen

Hoek (4542), 03-03-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen
Dreunende dieselmotor door heel het huis, wel kan deze varieren in nivo. Een dag of 5 per maand is het maximaal en trilt 
het door het hele huis. Een tegenvaller als je de tv uit zet om te gaan slapen. Want slapen gaat hem niet worden. Noice 
cancelling koptelefoon gekocht van Bose om te kunnen slapen, werkt goed. Brom is weg en zuiver geluid. Wel tegen 
natuurlijk om (relax muziek)geluid aan te zetten om te slapen, maar je wilt wel om maar van die dreun af te zijn.   Als er 
overigens geen muziek op staat komt alleen het laagfrequent door de speakers. Gemeente (RUD) zitten niet echt op je te 
wachten. Al jaren vermoeid, geen energie. Partner heeft nergens last van, hoort het ( Gelukkig) niet maar geeft ook 
onbegrip.

Maarssen (3607), 03-03-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        
's Nachts en soms ook 's ochtends nog, hoor ik een lage bromtoon. Deze toon is soms keihard, soms wat zachter hoorbaar 
op de achtergrond. De toon is niet continu maar gaat onregelmatig aan en uit. Net alsof er een wasmachine of droger 
ergens aan staat. Helaas geen idee van de oorzaak. Gelukkig hoort mijn man niks en ook de buren horen niks. Het is voor 
mij moeilijk om in slaap te vallen en het komt ook regelmatig voor dat ik 's nachts wakker word van het geluid. Dit levert 
veel stress op.

amsterdam (1073), 03-03-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    

Mijdrecht (3641), 03-03-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
Overdag wel waarneembaar, maar door "ruis" wordt dit niet als storend ervaren. Daarentegen s nachts is het gebrom 
zeer irritant. Wanhopig wordt ik ervan omdat je met dit probleem geen kant op kan. Zou niet weten hoe dit opgelost zou 
kunnen worden. Maar dat mijn nachtrust hierdoor er soms bij inschiet is zeer ernstig te noemen.

Oosterhout (4904), 03-03-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

SINT-MICHIELSGESTEL (5271), 03-03-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Trillingen

Nijmegen (6538), 04-03-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Het is een continu aanwezige brom, soms wat "slingerend" geluid van ca 95-100Hz. Heel soms valt het een paar minuten 
stil, om daarna weer verder te gaan. Ik ben 's ochtends vroeg wel eens door de buurt gewandeld en hoor het in de hele 
wijk.

Halsteren (4661), 04-03-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
De ene keer heb ik er last van, als ik er geen last van heb dan is mijn vrouw aan de beurt en heeft er last van

Huizen (1274), 04-03-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    

Nijmegen (6542), 04-03-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    
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Assen (9408), 05-03-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon        

Zoetermeer (2725), 06-03-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    
Zins 7 januari 2020 heb ik last van een zoomend geluid alsof er ergens een ventilator staat te draaien en resoneert door 
de wanden van het huis. Maar naar onderzoek bij de buren was niets te horen of te zien. Ze zijn ook bij mij geweest om te 
kijken en mee te luisteren maar hoorden niets. Mijn huisgenoten horen ook niets en dat is erg frustreren. Ik zet de muziek 
nu maar harder in de woning om maar niet het gebrom te horen. Ik heb in de woning de hoofdschakelaar uit gezet om te 
kijken of het stopte maar dat deed het niet. Mijn buren hebben zonnepanelen op het dak laten plaatsen, na wat googelen 
heb ik gelezen dat het van de omvormers kan komen. Dus dat heb ik ook bekeken die zit bij de buren ook op de bovenste 
etage maar die hoorde ik niet. Ik wil nog op het dak proberen te kijken of er toch iets zit dat die geluiden kan 
veroorzaken.  Verder heb ik nog wat gegoogeld over geplaatste GSM antennes in de buurt maar de locatie is alleen 
visueel te vinden in de buurt

Groningen (9712), 06-03-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;          Trillingen
Sinds eind 2018 ervaar ik trillingen, als een soort wasmachine die aan het centrifugeren is of dieselmotor, ik hoor het niet. 
Soms ook druk op hoofd, buikpijn etc Sterkte varieert. Afgelopen jaar sterk toegenomen, vaak meerdere nachten 
achtereen en meerdere malen per nacht,ook overdag. Het begint bijv om 02:45 en zwelt om het half uur of kwartier aan 
en af gedurende een paar uur. Buiten ervaar ik het ook,en ook bij mijn ouders bij Zuidlaren(Drenthe). Fietste daar toen ik 
overdag de trillingen ervoer toevallig langs een transformatorhuis in Zuidlaren(bij de Zuid-Es) waar op dat moment 
normaal hoorbaar geluid uit kwam,2 kilometer van ons huis.Heb een voicerecorder aangeschaft en deze savonds naast 
het transformatorhuis gelegd. snachts begon de trilling vanaf 00:45. Volgende dag opname ingeladen, tijdstip van begin 
hoorbaar geluid kwam precies overeen met eigen ervaring trillingen. Voor mij een duidelijke indicatie dat hier een 
verband is. Vermoed dat dit een oorzaak is op veel plaatsen.

Eindhoven (5645), 07-03-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    
De trillingen / zoem / brom hoor ik al geruime tijd. De laatste maanden was het even wat minder en bijna weg. Echter 
sinds een week of 2 weer terug. Vandaag in zulke heftige mate dat ik er zelfs hoofdpijn van krijg. Zo heftig en irritant dat 
ik nu besloot wél melding te maken. Het is niet uit te houden binnen.

Amsterdam (1055), 08-03-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
Ik hoor dit geluid sinds er januari jl. een gaspomp installatie buiten om de hoek van de straat door Liander is geplaatst. 
Liander heeft er geen probleem gevonden. Ik heb het bij GGD gemeld maar kort daarna is deze geluid gestopt en dat heb 
ik ook gemeld. Nu is dat geluid weer terug maar anders. Zachter. Wel constant bijna. Toch soms is het weer even weg. Ik 
overweeg weer contact met GGD op te nemen.

Dwingeloo (7991), 08-03-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid    Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Oud-beijerland (3261), 09-03-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Ik hoor een brom in de Croonenburghwijk te Oud-Beijerland. Niet altijd, maar als hij er is, is hij goed waarneembaar.

Wadenoyen (4014), 09-03-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Heiloo (1851), 09-03-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Mijn vermoeden is dat het gebrom komt van het centraal afzuig systeem van de buren naast mij. Woningbouw wil het 
niet erkennen of komen meten

Maassluis (3144), 09-03-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

Swifterbant (8255), 09-03-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  

Haaksbergen (7482), 11-03-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Een pulsende toon dag en nacht met periodes/ momenten van minder intens, hoorbaar en voelbaar op verschillende 
locaties in het dorp

20 August 2021 Pagina 59 of 81



Heeze (5591), 11-03-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;          Trillingen
Sinds de zomer van 2018 woon ik in het huis van mijn moeder. Zij klaagde daarvoor al regelmatig over het voelen van 
trillingen die haar uit haar slaap hielden in de slaapkamer. In de eerste instantie waren deze trillingen alleen in deze 
kamer te voelen. Ook ik voelde ze in die kamer. Sinds geruime tijd, eigenlijk alweer bijna een jaar zijn de trillingen ernstig 
in volume toegenomen. Het hele huis trilt nu en ook buitenshuis op verschillende plekken in het dorp voel ik de grond 
regelmatig net zo zwaar trillen als in mijn huis. Het trilt zo hard dat het servies in de kast hoorbaar meetrilt. Ik heb echt 
geen flauw idee waar deze trillingen vandaan komen, in ieder geval buitenshuis. Zeker ook niet van de buren (waarvan 
tenminste 1 buurvrouw deze trillingen ook voelt), we wonen in vrijstaande huizen en alle buren leiden een rustig leven. 
Meestal beginnen de trillingen tussen 5 en 6 uur in de ochtend voor uren aan een stuk, om ook gedurende de dag 
regelmatig gevoeld te worden.

Spaarndam (2064), 12-03-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
doorverwezen naar een slaapcoach

Zwolle (8021), 13-03-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Haaksbergen (7482), 13-03-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen
Sinds zomer2019 veel intense bromgeluiden pulsend met kleine periodes van rust. Veelal dag en nacht. Gevoel van 
misselijkheid en onrust als gevolg.  Je hoort het laagfrequente geluid erg intens en voelt het in je lichaam. Mijn man hoort 
het niet maar visite hoort het soms wel.  Ik neem de brom voornamelijk in gesloten ruimtes waar, in de auto en in huis. 
Maar ook op andere plekken in de buurt is het waarneembaar. Melding gemaakt bij de omgevingsdienst en universiteit 
Groningen voor tegengeluid in de vorm van een zwarte of witte ruis(dit helpt voor de nacht) Meerdere mensen in mijn 
omgeving nemen het geluid waar.

Amsterdam (1015), 14-03-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Aanvankelijk hoorde ik het alleen zo nu en dan, sinds deze week is het erger dan ooit en lijkt het zoemende geluid niet te 
verdwijnen en de constante aanwezigheid is gekmakend. 's Nachts lijkt het nog sterker, als ik midden in de nacht wakker 
wordt en me bewust word van het geluid, kan ik niet meer verder slapen. De voortdurend aanwezige toon martelt je in je 
eigen huis, waarin je je een soort gevangene voelt. Helemaal vervelend omdat ik ook thuis werk. Naar buiten gaan, waar 
het LFG niet meer hoorbaar is, voelt dan als een bevrijding.

Bussum (1403), 16-03-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Hendrik-Ido-Ambacht (3344), 16-03-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon        
Er is iemand van de gemeente geweest. Toen hoorden we natuurlijk niets.

Borne (7621), 16-03-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Trillingen

Arnhem (6832), 17-03-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

stavoren (8715), 17-03-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen

Hoogvliet (3194), 17-03-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Sinds 2019 last van laag frequent geluid , komt niet van het dak , ( ventilatoren ) op het moment weer zeer aanwezig , 
tijdje rustig geweest na formulier ingevuld te hebben op de site van RTV Rijnmond . DCMR in huis gehad deze konden 
geen metingen doen want het geluid was op dat moment heel zacht . Wel bij overbuurman gemeten  daar waren ook 
bromgeluiden , daar wel metingen gedaan . Het probleem is ik hoor het maar mijn man hoort het alleen wannneer het 
zeer aanwezig is , we hebben er regelmatig woorden over en soms ruzie . Ik kan niet meer zonder oordoppen slapen , 
Deze nemen het brommen niet weg maar halen de scherpe randjes er van af . Ik voel de trillingen in mijn hoofdkussen . 
Het moet ergens bij de industrie vandaag komen we wonen er niet zover vandaan , maar het is iets van de laatste jaren 
nooit eerder zoveel last gehad . Zelfs niet wanneer er gefakkeld werd bij de Shell . Hoop dat er wat aan gedaan kan 
worden .

20 August 2021 Pagina 60 of 81



Almere (1349), 17-03-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Diep gonzen geluid op achtergrond. Bij uitschakelen aardlekschakelaar brom/gons nog steeds aanwezig. Buiten op de 
achtergrond te horen, klinkt als een zware motor of pomp in de verte

Apeldoorn (7314), 18-03-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik heb er al een aantal jaren wat last van, maar de laatste 2 weken is het erg hard en continue. Men heeft in de omgeving 
nieuwe kabels gelegd. Kan het daaraan liggen? Niet alleen in Apeldoorn, maar ook in de omgeving zoals Beekbergen. 
Vooral daar tussen Beekbergen en de A50 zijn de afgelopen 2 weken kabels gelegd.

Delft (2628), 18-03-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Sinds verhuizing naar Delft hoor ik een bromtoon. Voorheen nooit last van gehad. Met name last in de nacht en 
binnenshuis, maar ik hoor het ook overdag. Het is heel vervelend, had nooit gedacht hier last van te krijgen.

Apeldoorn (7315), 18-03-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Oud-Beijerland (3263), 19-03-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
als het bromgeluid aanwezig, en dat is die dan ook, meestal een dag of 4 aan een.

bergen NH (1862), 19-03-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen

Rijswijk (2282), 19-03-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Buurman hoort het ook. Huisgenoten niet

Haren (9752), 19-03-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        
binnenshuis bij anderen geen hinder.

Gouda (2807), 19-03-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Sinds bouw glasvezel huisje aan Middenmolenlaan hoek Molenomloop hebben wij last van een irritante 
bromtoom/bromzoem. Continu. Zojuist klacht ingediend bij Delta Fiber, eigenaar van het glasvezel huisje. Ik krijg nog een 
terugkoppeling.

Deventer (7421), 19-03-2020,  Man,  75-84.  Overlast: Weinig,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Drie jaren woon ik op het huidige adres en in ongeveer de afgelopen zes maanden is het geluid opvallend aanwezig in de 
avond. Huisgenoten horen het geluid kennelijk niet. Het lijkt me wenselijk eens systematisch de vraag te stellen of en 
wanneer de huurders in het appartementencomplex dezelfde waarneming hebben als deze melder.

Amsterdam (1053), 20-03-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;    Gonzend geluid    Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Haren (9751), 20-03-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Utrecht (3551), 20-03-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik dacht eerst dat het de wasmachine bij de buren studentenhuis is. Het gekke is dat buiten het geluid niet te horen is. Op 
enkele plaatsen op gelijkvloerse woning duidelijker aanwezig. Het geluid komt van buitenaf want bij linkeroor dichtduwen 
is het geluid monder

Tilburg (5045), 21-03-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

Drachten (9202), 21-03-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  
Dag en nacht brom en pomptoon.

Nijmegen (6531), 22-03-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  ;      Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Het lijkt idd op een dieselmotor of een boring in de verte .
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Bad Nieuweschans (9693), 22-03-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen
Er is contact met de fabriek, maar er is nog niets veranderd.

Utrecht (3524), 23-03-2020,  Vrouw,  Jonger dan 18.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen

Workum (8711), 23-03-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Sinds een paar dagen heel laag brommend en trillend geluid overal in huis. Radio of tv aan, helpt niet boven dit geluid uit 
te stijgen. Dacht eerst dat ik gek werd en het in mn hoofd zat maar als ik mijn oren dicht druk, hoor ik het niet, voel dan 
alleen de trilling. Wat een verademing om op deze site te lezen dat ik niet de enige ben. Hoop dat dit snel ophoudt want 
het beheerst me compleet en is ondraaglijk.

Warffum (9989), 24-03-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Dordrecht (3314), 24-03-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
Bijna 5 maanden geen last gehad... en opeens is het geluid er weer. Het overstemd vele andere geluiden en is zeer 
irritant, zolang het geluid er is draai ik s’nachts anti-geluiden op m’n IPad: het geluid van een regenbui. Dit geeft me enige 
afleiding bij het inslapen. En ondertussen wacht ik wederom op het moment dat het geluid weer verdwenen is. Zeer 
vermoeiend!

Herent (3020), 24-03-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Amersfoort (3817), 24-03-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  's Nachts;    Gonzend geluid      
Geluid eerst vaak in de nacht zondag op maandag. Nu, sinds zeker een half jaar van maandag op dinsdag.

Galder (4855), 25-03-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
sinds 1 jaar woon ik op deze locatie, n.m.m. komt het geluid van een zendmast die welgeteld 50 meter van ons vandaan 
staat. Maar 100% zeker weet ik dit niet.

Wagenberg (4845), 25-03-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Lathum (6988), 25-03-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  

Breda (4838), 25-03-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
al jaren overlast. het begint savonds rond zeven uur en houdt op de volgende ochtend. Denk dat het bij gebr coremans 
Breda vandaan komt of bij die kassen er naast. uit die hoek komt het in ieder geval. die er naast zitten.

Amsterdam (1091), 26-03-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid    Trillingen
Al vanaf juni 2019 meerdere kleinere bronnen aangetoond, bemalingspomp en koelinstallatie. / mrt 2020 Basis 
hinderbron vermoedelijk gastransport nieuw geplaatste leidingen van Liander / NAM, bij herinrichting straat.

Veenendaal (3904), 27-03-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      

Lelystad (8226), 27-03-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Nuon heeft de overlast die nie niet laag frequent is grotendeels weggenomen door aanpassingen te doen. Maar t geluid 
horen we niet bij de centrale zelf maar in huis. We hopen dat Nuon nog aanvullend maatregelen kan doen.

Hoofddorp (2132), 29-03-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
We wonen dichtbij Schiphol en vaak hoor ik snachts taxiende vliegtuigen op de startbaan. Een brommend geluid dat lang 
kan aanhouden, maar eigenlijk was dat een geluid waar ik aan gewend was. Niet super storend. Sinds kort heeft dat 
geluid plaats gemaakt voor een storender geluid.  Een gonzend, dreunend geluid.  Een geluid met een ritme. Het lijkt wel 
wat op een hartslag.  Eerst dacht ik een draaiende wasmachine of droger van de buren,  maar ik hoor het nu al een week,  
de hele nacht.  Draaiende windturbines? Maar die staan hier niet in de buurt.  Het valt wel op dat dit geluid er is sinds er 
minder gevlogen wordt op Schiphol ivm corona. Het geluid komt zeker van buiten.
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De Bilt (3732), 29-03-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Dit is een herhaling van mijn melding in 2016 vier jaar geleden. Om duidelijk te maken dat de situatie niet is veranderd

Borne (7622), 29-03-2020,  Man,  75-84.  Overlast: Veel,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Trillingen
Ik hoor heel vaak het geluid alsof op enige afstand een dieselmotor loopt. In het bijzonder extra hoorbaar alsof vroeg in 
de morgen een (verwarmings) installatie in gang wordt gezet. Dan neemt het storende geluid beduidend toe. In heb dit 
twee jaren terug al eens gemeld aan de beheerder van het naastgelegen verzorgingstehuis Dijkhuis.  Volgens hem kon  de 
overlast daar niet vandaan komen. In ons flatgebouw van 22 woningen heb ik een enquete gehouden.  Vier daarvan 
reageerden met hun "klacht".  Een daarvan verklaarde dat zij er geirriteerd door raakte.

Rotterdam (3054), 29-03-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen
ik ben in het begin wel naar de huisarts geweest, met verwijzing naar de KNO arts. Heb dit uiteindelijk niet gedaan. Er 
werd al snel geroepen Tinnitus en ik weet zeker dat dit niet het geval is.  In de week dat het bij mij begon is er in de buurt 
de start gemaakt met de aanleg van een nieuwe snelweg. Er is melding gemaakt bij de gemeente en GGD maar ook 
meteen gezegd dat er niets aan te doen is. Slaappillen sta ik mezelf hoogstens 1 x per week toe. verder doe ik van alles 
om rustig te blijven en het niet mijn leven te laten domineren. Wel weet ik dat dit niet gezond is voor me. Ik weet ook dat 
Laag frequent geluid niet weg te denken is en steeds vaker voorkomt,  Ventilatoren, warmte pompen etc. ik hoop eigenlijk 
dat er iets kan worden gevonden om. het niet meer te horen of voelen.

Den Haag (2554), 31-03-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Het lijkt of de overlast erger wordt of ik word er gevoeliger voor

utrecht (3533), 31-03-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Het is een vreselijk geluid.  ik denk dat zoals de corona er nu is en samen met de LFG dat ze de mensen uit willen roeien. 
HELP STOP MET DEZE GELUIDEN AUB

Utrecht (3534), 31-03-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen
Overdag nog uitwijk mogelijk heden in de nacht niet hele nacht hartkloppingen hoofdpijn rillingen. Zoek oplossing om 
deze hectische tijd te overbruggen nu veel thuis moet zijn.

Dieren (6952), 31-03-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Trillingen
Het gebrom is meestal bij ons in huis te horen, heel erg en m.n. 's nachts is het vreselijk. Maar overdag net zo goed, maar 
dan is er meer afleiding. Het komt bij de buurman vandaan, van zijn pc. Deze bromt en trilt en zet blijkbaar iets anders in 
trilling die het LFg veroorzaakt. Maar bij ons buiten en in het bos, hoor ik ook heel vaak hetzelfde bromgeluid, maar dat 
heeft minder impact op mij. De grootste overlast komt denk ik van de PC, waar de buurman bijna 24u p/d achter zit! 
Soms gaat hij even weg, of slaapt even en dan is het zalig rustig.!

Hapert (5527), 31-03-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Trillingen
in 2018 is de bromtoon al erger geworden, soms is wat minder, de laatste weken is het echt weer verschrikkelijk, en de 
hele dag waarneembaar, ook buitenshuis en op mijn werk 4 km verderop. voor mijn gevoel dendert het geluid overal 
doorheen. 's nachts heb ik een antigeluid nodig om te kunnen slapen.

February 2020 - 74 meldingen
Utrecht (3552), 01-02-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Het is nadrukkelijker erger geworden in de zomer van 2019. Daarvoor ook een aantal keren gehoord maar minder last 
van. Nu hoor ik het weer 2 dagen (alleen als het stil is) en dreunt soms hard, soms zacht. En soms dagen nergens last van. 
In mijn slaapkamer maar ook andere kamers 'voel'baar. De trilling die hoorbaar/voelbaar is in het oor is vooral vervelend. 
Woon aan een drukke weg en soms hoor je bijna hetzelfde geluid maar zachter als een auto wegrijdt. Dit blijft helaas, 
soms even wat harder, dan weer zachter. Ook zonder verkeer. Ik slaap aan de tuinkant dus zou niet het verkeer moeten 
en  kunnen zijn.
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Leersum (3956), 01-02-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  
Sinds 3 maanden wonen wij in deze hoekwoning en horen constant de lage bromtoon. Eerst gedacht dat het elektronisch 
was, dus alle zekeringen uitgeschakeld zodat er geen stroom in huis werd verbruikt. Geluid lijkt bij de buren vandaan te 
komen maar zij horen niets. Geluid ook buiten in de tuin geconstateerd. Het geluid geeft ook een drukkend gevoel op je 
trommelvliezen. In de omgeving staat geen elektriciteit kast oid. Mijn vrouw en ik worden er tureluurs van en overwegen 
zelfs om weer te moeten gaan verhuizen. Wij kunnen maar niet achter komen wat het geluid maakt.

Rotterdam (3053), 02-02-2020,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Na vernieuwing van riool in zijstraat van onze straat kwam het geluid. Men erkent de oorzaak van het geluid, maar 
omdat het binnen de norm blijft, doen ze er niets aan. Ik ben niet de enige persoon, die er last van heeft. Vooral tijdens de 
nacht.

Geldrop (5665), 02-02-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Nuenen (5673), 02-02-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Heerlen (6415), 03-02-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend geluid    

Oss (5345), 03-02-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

SWIFTERBANT (8255), 03-02-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;          

Nieuwegein (3432), 03-02-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Het gaat om een pulserend laag frequente brom. Alleen in mijn slaapkamer waargenomen tot nu toe. (wisselende 
lokaties in huis uitgeprobeerd)

PURMEREND (1442), 03-02-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Achter Albert Heijn ( laden en lossen) staat een grote container waar een bromgeluid vandaan komt . De gemeente 
Purmerend heeft na een half jaar gereageerd :Het geluidsniveau van de container is gemeten en er is doorberekend wat 
het geluidsniveau op uw gevel is – de afstand van de container tot uw gevel is minimaal 100 meter.  Er zijn geen 
overschrijdingen van de normen waar de inrichting aan moet voldoen waargenomen. Dat betekent dat er geen 
overtreding is geconstateerd.  Ik begrijp dat dit een teleurstellend resultaat voor u betekend, maar wij als gemeente 
Purmerend kunnen verder niets voor u betekenen.

Beuningen (6641), 03-02-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Antwerpen (2000), 04-02-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Hoe lang ga ik deze marteling nog kunnen volhouden ? Niemand kan helpen en ik vind geen lotgenoeten !

RIJSWIJK (2284), 04-02-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      
Ik woon im dit adres reeds 21 jaar en heb last sinds 2 jaar. Is bij buren wel nieuwe aansluiting naar internetkastje in straat 
gelegd. Ik neem het geluid iveral in mijn huis waar. Kan hierdoor niey meer tot rust komen.

Dirksland (3247), 04-02-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Het is net of er een auto stationair staat te draaien  overdag,maar s avonds meer,he worst er horredol van en geeft veel 
stress,mijn man hoort het niet ook mijn Buren niet,stuit op veel onbegrip,soms zou ik het uit willen schreeuwen

Breda (4812), 04-02-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik heb een afspraak staan bij de huis arts.

DEN HAAG (2586), 04-02-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;          Trillingen
Gemeente doet er niets aan. De kuil in de weg blijft de kuil in de weg. Gemeente reageert niet op meldingen. Gemeente 
reageert niet op brief gericht aan B&W.
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Amsterdam (1019), 04-02-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      
Hallo, sinds een jaar of vijf klinkt er een bromtoon door mijn huis, ik vermoed door een nieuwe, industriële 
afzuiginstallatie voor de enorme parkeergarage die onder ons gebouw ligt. Mijn raam staat pal boven de afzuigkap van 
deze installatie. Het geluid gaat dwars door het huis, door alles heen. Ik heb er al meerdere keren melding van gemaakt 
bij mijn woningbouw, maar het lijkt er niet op dat ze het snappen of serieus nemen.

Lelystad (8223), 05-02-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    

Nijverdal (7441), 05-02-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Uit eerdere ervaring in vorige woonplaats weet ik dat klachten over lfg niet serieus genomen worden door de overheid-
ggd. Ik ga die strijd niet nogmaals aan.

nieuw-schoonebeek (7766), 05-02-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Trillingen

Santpoort-Noord (2071), 05-02-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen

Heemstede (2103), 05-02-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
Eerst dacht ik dat het echt aan mij lag - tinnitus. Totdat ik hoorde dat mijn zoontje van 9 het ook hoorde in huis. Toen 
bleek dat ik het ook bij mijn moeder hoorde en zij het ook hoorde. Mijn moeder is getest en zij blijkt 
laagfrequentiegeluiden heel goed te horen (zij is inmiddels al 75). Dan is het geen toeval meer en speelt het ook niet in 
mijn hoofd.

Kudelstaart (1433), 07-02-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Sinds een half jaar hoor ik een bromtoon die lijkt op een stationair draaiende auto en je zit maar te wachten tot ze 
wegrijden. Het is soms 2 nachten soms drie nachten per week. Na mijn vakantie met heel veel geluidsoverlast dus 
vermoeid kan ik nu dus thuis ook geen rust meer vinden en word ik er knettergek van. Vreemd genoeg hoor ik het alleen 
op de tussenverdieping. Maar voelndebtrilling gewoon in mn bed dus geen escape.

Gorredijk (8401), 07-02-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  
Nu ik weet wat het is en ik het ook van anderen hoor, is het minder vervelend

Wateringen (2291), 07-02-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

Rotterdam (3078), 07-02-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen

Enschede (7511), 09-02-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    Trillingen
Mijn partner en ik slapen nauwelijks meer, krijgen grote problemen op werk, en in sociale structuren.

Best (5684), 11-02-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik heb merder onverklaarbaaren klachten waar ik last van heb. Vooral in de winter is geluid op zijn harts. Ik wil eigelijk 
hier weg daar door maar dat is nog niet zo gemakkelijk met geen baan env.
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AMSTERDAM ZUIDOOST (1102), 11-02-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;          Trillingen
Sinds de bouw van de Gaaspertunnel heb ik last van trillingen in huis. Deze trillingen voel ik in alle vertrekken van mijn 
huis. Maar deze trillingen voel ik het meeste in de avond als ik op de bank zit en vooral in de nacht. Het lijkt dan wel of alle 
trillingen in mijn lichaam zitten. Die ik waarneem in mijn gehoor een soort druk en trillingen in buik,borst,armen en benen 
en daardoor ook hartkloppingen. Deze trillingen houden me vaak uit mijn slaap, maar probeer daar niet te veel aan te 
denken, voordat het een obsessie gaat worden. In mijn omgeving ken ik niemand die daar last van heeft dus is het 
moeilijk uit te leggen aan iemand. Dat heb ik inmiddels al gelezen. Ik vermoed, dat er door de aanleg er ergens machines 
staan te draaien of pompen, ik kom daar niet achter. Heb wel 2 jaar geleden er met iemand van Rijkswaterstaat over 
gesproken en volgens die persoon zou dat door hun metingen niet kunnen. Toevallig besprak ik dit met een buurman en 
heeft toen deze site doorgegeven.

Havelte (7971), 11-02-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Hapert (5527), 12-02-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Ben op vakantie in Landal Vennenbos. Najaar 2019 ook, niets gemerkt. Nu constant geluid als vrachtwagen naast de deur 
die stationair draait en zo nu en dan nog even wat extra gas geeft. We horen het allemaal. Nooit zoiets meegemaakt.

DRIEBERGEN-RIJSENBURG (3971), 12-02-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;      
Zoemend geluid    
ik ben pas vorig jaar op deze plek komen wonen en mijn hoofdpijn nam zo ernstig toe dat ik zelf metingen in mijn huis heb 
laten deo door woonbioloog , het resultaat was dat de laagfrequente magnetisch veld vanaf de meterkast extreem hoog 
was. daarnaast denk ik zelf dat het konstante geluid van de naastgelegen warmtepomp een negatief effect heeft

Zoetermeer (2726), 12-02-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
De bromtoon is duidelijk aanwezig en wordt zowel door mij als mijn vrouw duidelijk gehoord met beide oren. De 
bromtoon is onregelmatig aanwezig en dit is een van de redenen waarom een meting nog niet heeft plaatsgevonden. Het 
aan-en uitgaan wordt duidelijk waargenomen, wat suggereert dat het van een machine/apparaat afkomstig is. De 
'staande'' golven in de verschillende vertrekken zijn duidelijk waarneembaar. De laatste tijd voornamelijk overdag, zowel 
doordeweeks als in het weekend. Eigen onderzoek toont aan dat het geluid niet uit eigen huis of van de buren afkomstig 
is. Het geluid is ook bij de naaste buren te horen, bij de buren iets verderop in het rijtje is er niets te horen. De bron moet 
verder weg gezocht worden. Buiten, rond om het huis, is er overigens niets waar te nemen.

BOECHOUT (2530), 13-02-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen
hinder bijna continu, sporadisch een dagje niet.. zeldzaam. gemeente niet. krijg continu verkeerde onnuttige adviezen in 
de medische en andere afdelingen

Drunen (5152), 13-02-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Voorhout (2215), 14-02-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        
Hoor vervelende pulserende bromtoon als he stil is. Alleen in en om het huis

Rotterdam (3077), 14-02-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;          Trillingen

Amsterdam (1079), 14-02-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    
Volgens mij is het een combinatie van de airco van de pizzeria aan overkant, trillingen van de snelweg A10 en 
mechanissche ventilatie die ik sinds zo'n twee jaar hoor. Het is constant te horen, maar overdag enkel met wat 
moeite/focus. Zo 's nacht vanaf 00h is het vooral stil maar hoor ik meerdere iets irritante zoem/brom tonen.

Goes (4463), 15-02-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

VORDEN (7251), 15-02-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Ook op nieuw adres in Vorden zal het aanwezig zijn. Maar dan wel minder bladblazers, tractors, grasmaaiers, 
bestelbusjes, vrachtwagens, zoals in Gasselte.

Almere (1333), 15-02-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

Best (5685), 16-02-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        
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Zoetermeer (2718), 16-02-2020,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen

AMSTERDAM (1073), 17-02-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  
eerst dacht ik dat een buurman zijn ijskast tegen de wand van mijn slaapkamer had gezet, maar er zijn geen 
onderbrekingen. Vandaag is de continu toon weer begonnen in de ochtend. Soms gaat  het de hele nacht door.

Enschede (7512), 17-02-2020,  Vrouw,  85 of ouder.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Hellevoetsluis (3224), 17-02-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Nijmegen (6546), 18-02-2020,  Vrouw,  18-24.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Ik en meerdere buren horen bromtoon, op kleine afstand zit elektriciteitscentrale. Evt oorzaak?

Dordrecht (3328), 18-02-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid    
Soms hang ik s'morgens om 7uur uit mijn raam waar dat geluid toch vandaan komt. Maar het is niet te traceren, het is 
echt omgevingsgeluid. Binnenshuis klap ik regelmatig op de vrieser of zet de mechanische ventilatie op half, want dar 
maakt ook geluid. Maar het geluid van buiten is niet uit te zetten. Het is soms vreselijk en ik weet niet wat te doen. Het is 
een heel akelig laag, zwaar brommend, zoemend geluid. Vooral in de ochtend, namiddag en snachts hoor ik het.

Bilthoven (3723), 18-02-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Heerenveen (8448), 18-02-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      

Enschede (7533), 19-02-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Sinds enkele weken last van bromtoon met onregelmatige intervallen. Alleen binnenshuis. Geluid is dag en nacht 
aanwezig. Gekmakend.

Uithoorn (1422), 19-02-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik woon sinds kort in een nul op de meter woning en heb enorme last van het gebrom en gezoem en getril van de 
warmtepomp die bij mij in de gang staat in huis dus

Wechelderzande (2275), 19-02-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
tinnitus heb ik al van kinds af aan maar nu terug erger geworden

De Lutte (7587), 19-02-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Het lage frequentie geluid is pulserend, soms hard, soms zacht, maar eigenlijk is het er altijd. Het geeft een vervelend 
gevoel op de oren. Wat bij mij helpt zijn oordoppen en muziek.

Nijmegen (6542), 19-02-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      

Krimpen aan den ijssel (2925), 19-02-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    

Amsterdam (1079), 20-02-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
ik noteer de andere mogelijkheden voor melding en ga die zeker doen

Reuver (5953), 20-02-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

amsterdam (1054), 21-02-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        
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Apeldoorn (7331), 21-02-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Op 21-2-2020 rond 03.30 vannacht zeer harde zware dreun te horen, niet duidelijk waar deze vandaan komt. Soms is het 
iets minder door omgevingsgeluiden. Regio Apeldoorn-Zuid. Ook wordt deze toon weergegeven in Spectrum Lab 
(software o.a. voor metingen geluid)

Warnsveld (7231), 21-02-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Weinig,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      
Met enige regelmaat hoor ik een vrij hoge gonzende toon, zeer duidelijk als ik thuis ben. Het zou mss voort kunnen komen 
uit een lagere niet (door mij) te horen trilling. Dit duurt meestal ongeveer 5 minuten en neemt dan ineens ook weer af. 
Dat afnemen is niet direct; het sterft uit. Buiten hoor je het geluid nog harder, het komt niet van mijn huis. Midden op de 
straat, verder op in de straat of op het grote pad achter mijn huis hoor je het ook. Niet op iedere plek even hard omdat 
het op een bepaalde manier resoneert en niet overal evenveel volume heeft. Mijn dochter hoort het ook duidelijk en met 
een keyboard erbij hebben we bepaald dat het ongeveer een hoge C is.

Haarlem (2013), 22-02-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  's Nachts;      Zoemend geluid    Trillingen
Ik heb de gemeente gevraagd naar een meting, zij hebben mij doorgestuurd naar een juridisch loket? Hier ben ik verder 
niet op in gegaan.  Ik denk zelf dat het van een energie centraal punt komt hier verderop in de buurt.

ROSMALEN (5244), 23-02-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Apeldoorn (7327), 23-02-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    
Sinds meerdere jaren heb ik last van een bromtoon, vooral in huis maar ik hoor het ook buiten. Het is er niet altijd, maar 
zeker 85 procent van de tijd, vooral in de ochtend en in de avond. Gek genoeg zijn er sommige momenten dat het er niet 
is, dat is willekeurig. Het is om er gek van te worden. Mijn huisgenoten (man en kinderen) horen het gelukkig niet.

Hilversum (1217), 26-02-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen

Nootdorp (2631), 26-02-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Er zijn bouwwerkzaamheden en het is slecht weer, dus mogelijk dat het stopt als de bouwwerkzaamheden voorbij zijn of 
het beter wordt? Ik wacht het nog even af. Wel al bij de gemeente de vraag neergelegd of er 's nachts gestopt kan 
worden met bemalen. [wie weet is dat de oorzaak?]

Geleen (6164), 27-02-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen
Zowel de beheerder van de installatie en de woningvereniging weigeren een goede oplossing te brengen.

Den Haag (2585), 27-02-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;          Trillingen
Sinds aankoop van dit huis in December 2019 hebben we last van trillingen, of schokken. Om dit verder in kaart te 
brengen wat betreft frequentie en strekte hebben we een officiële meting uitgevoerd met trillingen meters. Resultaat is 
dat er gedurende de dag, van ongeveer 06.30 tot 11.00, trillingen zijn die niet direct aan huis en of CV systeem kan 
worden toegeschreven. Verder onderzoek is nodig

Amstelveen-Zuid, wijk Waardhuizen (1186), 27-02-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;      
Zoemend geluid    
Via YouTube ben ik op jullie site terechtgekomen. Ik vraag me af in welke categorie een hoge zoemtoon valt? Het lijkt wel 
of er iets ergens aan staat. Het klinkt als een stationair draaiend 'iets'. Het gaat op verschillende momenten van de dag en 
nacht uit en weer aan. 's Avonds en 's Nachts is het geluid harder. Ik erger me hieraan en slaap slecht Ik hoor het sinds 
mei/juni 2019 en de buren aan beide zijden horen het niet. Dit zijn zowel oudere als jongere mensen. Voor deze tijd was er 
niets aan de hand, zonder enige aanleiding was het geluid er opeens. Het continu aan hebben van de radio of 
meditatiemuziek als ik thuis ben is op een gegeven moment ook niet vol te houden!!!!

Driebergen (3972), 28-02-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid    Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Sinds lange tijd wordt mijn huis overgenomen door een intens 24uur durende brom. Dit met alle gevolgen van dien. Ik heb 
hierdoor erg veel  klachten. Gisteren heb ik een 2 gemaalpompen ontdekt van de gemeente. Dat zou heel goed de 
oorzaak kunnen zijn.
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Amersfoort (3817), 28-02-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik hoor sinds enkele weken een continue bromtoon. Het is alsof er een vrachtwagen stationair draait in de straat. Ik hoor 
de toon overdag, maar voornamelijk s nachts vind ik het heel erg vervelend. Ik kan moeilijk ontspannen, omdat de toon 
altijd aanwezig is. Ik woon nu 2.5 jaar op deze plaats in Amersfoort, maar heb pas enkele weken last van de toon. Bij het 
idee dat deze toon nooit meer verdwijnt, word ik heel ongelukkig. Ik hoop dat we samen tot een oplossing kunnen komen 
en de gemeente het probleem serieus neemt.

Den Haag (2512), 28-02-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    
LFg in combinatie met nachtelijke werkzaamheden HTM en gehorigheid buren.

Amsterdam (1072), 28-02-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Sinds 3 weken trilt de grond en met de grond ook de panden die erop staan in de buurt. Ben naarstig op zoek naar de 
bron. Moet een groot apparaat zijn.Trilling gaat door het hele lichaam. Word daar moe en misselijk van en voel raar 
evenwichtsissue. Heb watertest gedaan en zie dit trillen. Op mijn werkplek en elders in de stad nul komma nul last. Maar 
deze buurt trilt alsof er groot aggregaat staat, grondwaterpomp, centrifuge, dieselmotor, vrachtwagen die stationair 
draait. Heel erg naar om te ervaren. Mensen gevraagd wat zij voelen - veel voelen het niet, maar ook veel wel. Zij 
beschrijven tinteling van voetzolen, vibratie en shaken.

Amsterdam (1013), 29-02-2020,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
Trillingen
Heb afspraak met de kno arts. Maar verwacht er niet veel van.Mijn directe omgeving leeft met mij mij maar willen niet 
dat ik met vreemden over praat

January 2020 - 172 meldingen
Stavoren (8715), 01-01-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Kerkrade (6462), 01-01-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    
Sinds een aantal weken last van brom/zoem geluid. Zelfde toon zonder onderbreking. Wat opgvallen is, is dat wanneer ik 
praat geen zoem/brom geluid hoor. Zodra ik stop met praten is het ook direct weer terug. Vrouw en kinderen horen niets 
van het geluid. Oorzaak is ver te zoeken en maakt je ook wat radeloos. Niet wetende wat te doen. Waar te gaan met deze 
last.

Ede (6712), 01-01-2020,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Delft (2611), 01-01-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

ALKMAAR (1813), 01-01-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Sinds ruim een jaar heb ik last van dit geluid dat vooral irritant is s nachts als het verder stil is. Hierdoor is het moeilijk om 
in te slapen

Zwijndrecht (3335), 01-01-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Breda (4812), 01-01-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid  Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Valkenburg (6301), 01-01-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Hengelo (7558), 02-01-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
geluid klinkt alsof er een zware pomp of luchtbehandeling staat te draaien. Frequentie wisselt soms. overdag is de 
frequentie hoger dan snachts. maar ook niet elke dag. (als of iets op 2 snelheden draait) heb met spectrum anaalyzer 
frequenties die bovenstaan gemeld zijn vastgelegd. (NTI meetset met gekalibreerde meetmicrofoon)

Noordwijk (2202), 02-01-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

20 August 2021 Pagina 69 of 81



Daarlerveen (7687), 02-01-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Den Haag (2564), 02-01-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    Trillingen
Het is zo vermoeiend, mn gezin hoort t niet. Je voelt je zo alleen.

Hazerswoude-Rijndijk (2394), 02-01-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      
Tinnitus heb ik al enkele jaren, maar dit is een ander zeer indringend en veel lager geluid als een stoomboot in de wind

Bergen (NH) (1862), 02-01-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    

Enschede (7523), 02-01-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

Gemert (5244), 03-01-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    

Rotterdam (3079), 03-01-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen

Enter (7468), 03-01-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;    Gonzend geluid      

's-Gravenzande (2691), 03-01-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  

hengelo (7556), 03-01-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
geen melding gemaakt tot nu toe omdat het probleem niet serieus wordt genomen tot nu toe door artsen, instellingen, 
politiek, etc

Westzaan (1551), 03-01-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    

Enschede (7542), 03-01-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Overlast is met name de-nachts, als ik op andere plaatsen (vakantie) slaap, heb ik geen last.

Haarlem (2025), 03-01-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    Trillingen

Lelystad (8232), 03-01-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  

Zutphen (7203), 03-01-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
feb 2018 hoorde ik voor het eerst de gekmakende bromtoon.  Ik heb overal melding gemaakt. Na 10 dagen was het weg. 
In de afgelopen jaren was met momenten de bromtoon aanwezig, maar niet zo heftig en gek. Helaas sinds 3 dagen 31 
dec 1 jan 2 jan 2020, is de bromtoon weer aanwezig op een gekmakend niveau, wat maakt dat ik het continue hoor en er 
wakker van wordt.

Enschede (7514), 03-01-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      Trillingen
Ik heb dit jaren geleden ook mee gemaakt, dat en meer overlast was de reden om te verhuizen. Helaas nu met nog veel 
grotere aso's als buren die zich nergens over laten aanspreken en tot overmaat van ramp sinds kort ook nog zeer hard en 
lage frequentie geluid verspreiden. Twee onder een kap, dus ben ik ook nog de enige die de hevige overlast ervaart. De 
stress is uitputtend en verlammend, het drijft me tot totale wanhoop. De zelfde gezondheidsklachten als jaren geleden, 
toen heeft dat veel invloed gehad op mijn leven, gezondheid, werk en relatie en is nooit geheel hersteld op het niveau dat 
het voor deze overlast situatie.

Lelystad (8232), 03-01-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  
ik ben uiteindelijk doorverwezen naar het sociaal wijkteam een psygologe daat heeft gecontrateerd dat ik hoog sensitive 
ben, maar dit was zowel voor de huisarts en de woningbouwvereniging geen enkele reden om mij een urgentie te geven 
voor een ander woning
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Doorwerth (6865), 03-01-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

Amersfoort (3823), 03-01-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag;  Bromtoon        
Er is steeds meer overlast van laagvliegend vliegverkeer boven Amersfoort Noord

Amsterdam (1018), 03-01-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Etten-Leur (4874), 03-01-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen

Lent (6663), 03-01-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Geluid is vooral 's avonds op de bank en 's nachts in bed irritant. Al regelmatig bronnen in huis gezocht, verrast door het 
aantal mensen die hier blijkbaar last van hebben.

Amstelveen (1187), 04-01-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen
Het is een morse seinen vladderend geluid

Rotterdam (3074), 04-01-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik heb hulp nodig 2 weken geleden kwam het op nieuws ik dacht eindelijk word hier wat aan gedaan maar vandaag is het 
zover dat bijna mijn hart ermee stopt , ik kan absoluut niet slapen het is echt heftig dit , heb hulp nodig

Enschede (7546), 04-01-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
De betreffende buren zijn gelukkig verhuisd met medeneming van de hottub. Wij hebben geprobeerd op een vriendelijke 
manier met ze te oveleggen over een mogelijke oplossing om de overlast te beperken maar ze weigerden er iets aan te 
doen en hebben tot de dag van hun verhuizing hun dag en nacht hottub laten lopen terwijl ze het ding de laatste 
maanden niet eens gebruikten.

Den Haag (2552), 04-01-2020,  Man,  85 of ouder.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Sinds verbouwing buren is dit gaande

Ede (Gld) (6715), 04-01-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    
Waarschijnlijk windmolen,aan de rand van woonplaats, zichtbaar vanuit dakraam. Circa 4km?

amsterdam (1018), 04-01-2020,  Man,  Wil ik liever niet beantwoorden.  Overlast: ,  Overdag en 's nachts;        Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Sinds de herprofilering (nieuwe leidingen: watergas,riool, stroom over 800 meter; nieuw wegdek) van de zgn 
Eilandenboulevard in 2018/2019 bestaat de overlast. Tijdens de werkzaamheden is veelvuldig de nachtelijke overlast ( 
geluid van een steeds weer startende dieselmotor) gemeld bij aannemers, projectleiding en gemeente Amsterdam. 
Interne huisfactoren uitgesloten door s'nachts stroom uit te zetten. Zeer terughoudend overleg van zijde gemeente. 
Volgens gemeente geen oorzaak door aannemers. Binnenkort geluids/oorzaak onderzoek.

Hendrik Ido Ambacht (3344), 04-01-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        

Purmerend (1445), 04-01-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon        

Zwolle (8043), 04-01-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Rozenburg (3181), 05-01-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      
Vaak 2 of meer dagen achter elkaar en vervolgens weer 4 of 5 dagen niks.

Kerkrade (6461), 05-01-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Trillingen

Spijkenisse (3205), 05-01-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
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VEENENDAAL (3902), 05-01-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Rond 2008 hoor ik, met name als het stil is, een resonerend (pulserend) geluid, alsof er op afstand graafmachine's bezig 
zijn. Álles onderzocht en uitgeprobeerd, zelfs toen de stroom in de gemeente en omgeving uit viel: bron niet kunnen 
vinden.Trillingen voelbaar in het oor, vooral als er wat water in het oor zit. Soms ook waarneembaar in een glas water. De 
resonantie is duidelijker in een holle ruimte (in bijvoorbeeld een wasmachine). Ik hoor het vooral als ik ga slapen. Heb ook 
gedacht aan gemeentelijke waterpompen, geluid via de grond. Zelfs met je oren dicht hoor je dit geluid, zelfs buiten. 
Maar het lijkt er meer op dat de trillingen door de lucht worden meegevoerd en versterkt wordt door een ruimte die als 
klankkast fungeert. Sinds 2018 woonachtig in Veenendaal, daarvoor in de omgeving van Woudenberg gewoond. Helaas is 
hetzelfde geluid in deze omgeving ook waarneembaar. In het buitenland ervaar ik dit geluid (nog) niet. Geeft "alert" 
gevoel. Soms horen andere gezinsleden dit ook

Gouda (2801), 05-01-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik werd een paar weken geleden wakker van een enorm harde bromtoon. Na enig speurwerk bleek die van de nieuwe 
warmtepomp van de achterburen te komen. Die staat ongeveer 10 meter van het huis. Als de pomp aangaat -ook 's 
nachts- hoor/voel ik een harde bromtoon. Die is hoor- en voelbaar door het hele huis.

Nijverdal (7443), 05-01-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Drongelen (4267), 05-01-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Trillingen
Het voelt als een verstoring in vooral de maagstreek van je eigen frequentie. De continue aanwezige vervelende trillingen 
samen met het hinderlijke geluid maken dat je een heel ontregelend gevoel hebt.

Amsterdam (1011), 06-01-2020,  Vrouw,  18-24.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    Trillingen

Amsterdam (1069), 06-01-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen

Veenendaal (3901), 06-01-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  

Borger (9531), 06-01-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik kan er niet van slapen. Heb sinds 2007 ook tinnitus. Daar valt mee te leven. Wij wonen bij een GSM mast. Vorig jaar zijn 
ze er mee bezig geweest en sindsdien heb ik last van bromtonen

Rotterdam (3053), 06-01-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      
We hebben sinds deze zomer een constant brom/grenzend geluid in de achtertuin. Het gaat dag en nacht door. Ook in De 
slaapkamer is het geluid constant te horen. De beheerder van de flat achter ons huis is geweest. Hij hoort het geluid ook 
maar kan de bron niet ontdekken. Het geluid wordt waarschijnlijk door weerkaatsing versterkt.

Helmond (5704), 06-01-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik hoor het vooral binnenshuis ook op andere locaties. Buiten hoor ik het niet, daar zal de frequentie anders zijn. Gelukkig 
maar, zo is een wandeling ook echt rustgevend. Dat is voor mij ook de bevestiging dat het niet aan mijn oren ligt - of 
tussen de oren zit. Dit de eerste melding die ik maak, ik ben wel voornemens de gemeente in te lichten wanneer ik er 
meer last van ga krijgen.

Amstelveen (1186), 06-01-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Ik heb zelf de bron na enkele jaren gevonden, technische installatie van Het Tweede Thuis dat op 30 meter van mijn huis 
vandaan zit. Met de decibel meter 52Db gemeten. S"nachts gonst het geluid door mijn hoofd. Ik heb hun in november 
gebeld over de geluidsoverlast, ga het nu nog een keer doen via de mail en hopen dat de installatie s'nachts uit kan gezet 
worden

Amsterdam (1015), 06-01-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        
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Assen (9403), 06-01-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Matig,  Overdag;    Gonzend geluid      
Ik zit sinds september 2019 met vermoedelijke stressklachten. Eerder gehad, met dat verschil dat ik nu al maanden 
hoofdpijn heb, slecht slaap, hardkloppingen, oorsuizen en een druk op m’n oren. Sta onder regelmatige controle door de 
huisarts. Heb naast een pulserende toon van ca. 100Hz (regelmatig pulserend en niet gerelateerd aan de hartslag), ook 
een constante toon van ca. 10kHz. Heel af en toe een dag dat die toon weg is. Toen las ik over hinder door LF tonen en 
dacht, dat sluit aan bij wat ik heb. Daarom mijn melding. In overleg met de huisarts zal ik mogelijk meldingen doen bij de 
andere instanties.

Groningen (9715), 06-01-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Hoor het sinds 4 januari.

Venlo (5913), 07-01-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen
Zeer ernstige brom, 50hz (zelf gemeten met meetmicrofoon en analyse-software). Meestal alleen 's nachts aanwezig, 
maar dan wel de hele nacht. Ik kan er onmogelijk van slapen, is in hele huis hoorbaar, ook in kelder en op 
bovenverdieping. Voel trilligen in hele lichaam. Word er knettergek van. Is geen ontkomen aan.

Rijen (5122), 07-01-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Weinig,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Groningen (9731), 07-01-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Mijn man en ik horen allebei een bromtoon, vooral 's nachts als alles om ons heen rustig is, maar soms ook overdag al. 
Gek genoeg horen we het ook op andere plaatsen, bijvoorbeeld als we ergens in Nederland op vakantie zijn. We ervaren 
de brom als hinderlijk, maar proberen er niet te veel aandacht aan te besteden. Want, als je er op gaat letten, dan is het 
heel vervelend!

Harmelen (3481), 07-01-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen
Tot paar jaar geleden had ik er veel last van, maar laatste jaren negeer ik het min of meer en heeft het nauwelijks nog 
effect op mijn functioneren en welbevinden

Brummen (6971), 07-01-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        

middelburg (4337), 07-01-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Vlaardingen (3133), 07-01-2020,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Zaandam (1503), 07-01-2020,  Man,  65-74.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Dankzij een facebookgroep in Westzaan kwamen meerdere inwoners er achter dat zij niet de enige waren met de brom in 
hun oor en dat het lag aan de stroomvoorziening van een vrachtschip. Ik woon op 5,9 km van die haven maar had er dus 
ook last van. Schip is nu weg maar komt ongetwijfeld een keer terug. Overigens voor het eerst dat ik met deze LGf-
problemen wordt geconfronteerd. Jullie doen goed werk.

Zaandam (1507), 07-01-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Rotterdam (3043), 08-01-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Sinds vrijdag 3 januari hoor ik een bromtoon in huis. Soms constant, soms gonzend, maar constant aanwezig

Deest (6653), 08-01-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

UTRECHT (3524), 08-01-2020,  Vrouw,  18-24.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Sinds zomer 2019 heb ik een brommend, gonzend geluid ontdekt wanneer ik alleen in bed lig. Als ik in slaap probeer te 
komen is het zo stil om mij heen dat ik na een tijdje alleen nog maar dat geluid hoor. Ik heb hoortesten laten doen en alles 
bleek prima te zijn, ik werd door betreffende audioloog afgestempeld als hooggevoelig, maar ik kon mij hier niet achter 
vinden. Ik heb het daarna maar gelaten, tot ik het ging googlen en dit een bekend probleem blijkt! Ik weet dat ik altijd al 
last heb gehad van tv's die op standby staan, of plekken waar veel zendtorens staan, maar dit geluid is onuitstaanbaar 
irritant en heeft mij tot veel stress geleid. Ik hoop dat er iets mee gaat gebeuren!
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Maastricht (6229), 08-01-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
Het geluid dat ik hoor is vergelijkbaar met een mug die de hele nacht door rond je hoofd vliegt. Een gezoem dat na een 
tiental tellen geleidelijk wegsterft maar binnen een paar tellen weer aandikt tot de oorspronkelijke sterkte. Ik heb 
overigens een uitstekend en zeer gevoelig gehoor.

Wezep (8091), 08-01-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Matig,  's Nachts;    Gonzend geluid      
Vermoedelijke oorzaak Vitens pompstation

Haarlem (2023), 09-01-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        
Ik heb een afspraak bij huisarts staan, volgende week.

Bergen (1862), 09-01-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon        

Asch (4115), 09-01-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen
De gemeente heeft mij voortvarend gecontacteerd en gevraagd een logboekje bij te houden. Toen na enkele weken de 
overlast minder frequent werd, hebben we afgesproken het een tijdje aan te zien, en indien nodig, een nieuwe melding, 
vergezeld van logboekgegevens over dat nieuwe tijdvak in te dienen. De gemeente wees er voorts op dat het vrijwel 
ondoenlijk is de bron(nen) van laagfrequent geluid uit te peilen.

Reboursin (3615), 09-01-2020,  Man,  75-84.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
Wanneer het precies begon weet ik niet. Ik woon sinds 2002 Frankrijk. Adres: 36150 Reboursin

Rotterdam (3031), 10-01-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

Rotterdam (3031), 10-01-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

Breda (4813), 10-01-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
Geluid klinkt als diepe bastonen (als in muziek) af en toe veroorzaakt dit ook druk op mijn oren. Buiten hoor ik het minder 
vanwege bij geluiden maar binnen en vooral in bed is het veel duidelijker. Het is geen continue geluid maar meer alsof er 
een zware bas als in housemuziek ergens ver weg klinkt.

Dordrecht (3312), 10-01-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Trillingen

Den Haag (2555), 10-01-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik kreeg zo'n 20 jaar geleden van de bromtoon, vroeg aan het anderen in de buurt maar niemand had er last van. Hoorde 
wel van een winkeleigenaar dat een klant er last van had in de buurt van de Vogelwijk.,  Viel ooit in een middag praat 
programma op de duitse tv ook daar problemen en zelfs in Zwitserland iemand met beëindiging van zijn leven. Schrok 
daar wel van. Heb het gesprek nog opgezocht en geprint.

Wapenveld (8191), 10-01-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Volgens mij is de LFg overlast hoogstwaarschijnlijk de afzuig/ventilatie systeem van de AKZO. Die dan wel harder of 
zachter 24/7 doorgaat

Scharnegoutum (8629), 11-01-2020,  Vrouw,  18-24.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      Trillingen
Het is heel zacht, maar doet pijn aan mn oor, ik heb het uitgetest met een bouwvakkerskoptelefoon op, en ik heb een 
pieptoon van tinnitus, maar hoorde toen het brommen helemaal niet meer, dat was compleet gestopt! Doe ik hem af 
hoor ik het weer

Kattendijke (4474), 11-01-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      

Emmen (7815), 11-01-2020,  Vrouw,  85 of ouder.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      
Het geluid is vooral een ruisgeluid. Altijd aanwezig. Soms ondragelijk hard soms zacht. Zowel overdag als 's nacht. Er is 
twee keer een professionele meting geweest. Geen resultaat. KNO arts oordeelde: gestoorde geluidswaarneming. 
Doorverwezen naar Pento. Advies: gehoorapparaat.
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Rijen (5122), 12-01-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      Trillingen
Ik heb alleen de politie gewaarschuwd omdat ik aan drugsgerelateerde geluiden dacht. Zij zijn diverse keren geweest, 
konden niets horen en daardoor dus ook niets meer doen.

Zoetermeer (2723), 12-01-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
Heb nog geen melding gemaakt omdat ik bang ben dat ik niet serieus wordt genomen.

Venray (5802), 13-01-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    Trillingen
Vannacht stonden meerdere buren buiten te luisteren waar deze lage bas achtige brom toon.. dit ging op en af telkens.. 
hoogst irritant vond iedereen dit.. hummmmm 55 a 60 Hz

Leeuwarden (9001), 13-01-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      
5 koel units en 6 warmtepompen die illegaal geplaatst zijn veroorzaken overlast. De veroorzaker doet niets. Gemeente 
gedoogd en vergunt alsnog ondanks dat de overlast bekent is en legt ook geen maatwerk voorschriften op. De rechter 
bekijkt het probleem niet serieus. Nu hoger beroep afwachten. Probleem wordt vooralsnog niet geaccepteerd of serieus 
genomen.

Malden (6581), 13-01-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    Trillingen
Al langere tijd (sinds ongeveer 2016) af en toe last van een soort pulserende zoem voornamelijk als het stil is in huis 
(overdag en s nachts). Eerder was het geluid af en toe uit, mogelijk omdat het een ketel of ventilatie-systeem van de 
buren is. Nu sinds enkele maanden een hogere zoem erbij. Deze is er continu en geeft een soort druk op mijn hoofd.. Ook 
een soort trilling door mijn hele lichaam, maar voornamelijk bovenlijf. Het voelt vermoeiend/onrustig. Is wel te 
overstemmen met muziek bijvoorbeeld. Het komt van buiten mijn lichaam, want oren dicht doen/oordoppen dempt het 
geluid. Op sommige avonden is het geluid harder en ook buiten goed te horen. Mijn vriendin hoort het geluid niet, de 
buurvrouw wel. Zij geeft dezelfde omschrijving en ervaart ook hinder. .

Cuijk (5431), 13-01-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

Geldrop (5663), 13-01-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

Monnickendam (1141), 14-01-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen

Leiden (2316), 14-01-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Oorzaak is onbekend. Buren hebben geen last.

Den haag (2564), 14-01-2020,  Vrouw,  18-24.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  

Meerssen (6231), 15-01-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Kaatsheuvel (5171), 15-01-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Geluid komt van buiten maar is hard genoeg om vanuit slaapkamer aan de voorkant van huis te horen

Groningen (9718), 15-01-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      

roosendaal (4702), 15-01-2020,  Man,  85 of ouder.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
ik hoor in huis een soort van bromtoon

Arnhem (6845), 15-01-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        

Venlo (5912), 15-01-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Sinds 2005 zeer storende bromtoon aanwezig, deze bromtoon is goed hoorbaar als er geen radio en tv aan staat, in 
woonkamer hoorbaar maar zeer sterk hoorbaar in slaapkamer en badkamer. Ik moet altijd met stoppen slapen anders lig 
ik wakker van het gebrom.
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Amsterdam (1018), 15-01-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Rodenburg (3181), 15-01-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
In 2019 is gestart met werkzaamheden voor een nieuwe oeververbinding tussen rozenburg en Maassluis. Sindsdien is er 
een continu lage brom / triltoon te horen welke onregelmatig kort aanzwelt. Hierdoor wordt de slaap lastig gevat en 
vervolgens vaak onderbroken wanneer het volume oploopt door een aanzwelmoment. Er zijn meerdere bedrijven in de 
omgeving die heen activiteiten uitbreiden. De bron is lastig vast te stellen maar als het geluid afkomstig is van de tunnel 
dan duurt het zeker nog tot 2024. Is het een andere bron dan stopt het wellicht nooit meer. Ik zou zo graag willen dat ik 
weer normaal kun slapen in mijn eigen huis...

Rotterdam (3021), 15-01-2020,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid  Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik heb de LFg-overlast doorgegeven aan de verhuurder maar kom bij de corporatie niet verder. Toch heb ik meermaals 
doorgegeven dat het van mijn onderbuur vandaan komt.

Vlissingen (4381), 16-01-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Zwijndrecht (3331), 16-01-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid    Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Afspraak eind januari bij kno arts

Uitgeest (1911), 17-01-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

Amsterdam (1060), 17-01-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;          Trillingen
Veelvuldig gemeld bij Milieuklachten.nl. NIEMAND die hier iets tegen doet. Overheid in ieder geval niet. ILT ook niet.

nijmegen (6543), 17-01-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen
twee jaar geleden is nieuwe ventilator op het dak van de flat geplaatst. heb daar veel last van gehad. veel en langdurig 
overleg met woningbouwvereniging hielp uiteindelijk. tot gistern 16 januarie de ventilatie opvallend hoog stond en ik 
snachts gekweld werd doot brom. ik ervaar het als veel overlast maar talis reageert voorlopig nog niet

Zwartemeer (7894), 17-01-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Tijdens de nacht als ik probeer te slapen.  Zeer vaak een dreunende bromtoon, waardoor het in slaap vallen zeer lang 
duurt.  Het komt niet v.d. snelweg A37.  Want het is ook aanwezig als de windrichting zuid-west is, dus van woningen 
naar de snelweg toe.  Dus ik kan niet bepalen wat de bron is.  De koolstof fabriek in Klazienaveen zou een bron kunnen 
zijn, maar dit is niet meer dan een suggestie.

Almere (1349), 17-01-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik heb nog nergens melding gemaakt. Ga dinsdag naar h.a. Ik heb dit geluid ook in mijn vorige huis gehad.(PC: 1324) Dit 
was na een paar jaar weg. In het nieuwe huis is het geluid/gebrom sinds kort aanwezig. Het is verschrikkelijk. Hier moet 
iets aan gedaan worden, aanpassingen voor mensen met dit probleem. Ik ben wanhopig .Zo wil ik niet leven.. Breek nog 
lieven mijn benen. Dat gaat over. Zo te lezen hebben meer mensen dit rot geluid. Het lijkt er op dat wij niet serieus 
worden genomen door de instanties/rijk.

Goes (4462), 18-01-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Rijen (5122), 18-01-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid    Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik had eerst alleen de politie gewaarschuwd omdat ik aan drugsgerelateerde geluiden dacht. Zij zijn diverse keren 
geweest, konden niets horen en daardoor dus ook niets meer doen. Hierna heb ik melding bij RIVM gedaan en heb ik zelf 
Spectrum Lab gedownload op mijn laptop. Eerst een meting gedaan (overdag in woonkamer) toen ik het geluid wel maar 
niet echt duidelijk hoorde. Daaruit kwamen 3 strepen naar voren 12, 15 en 22 Hz. Vanochtend toen ik wakker werd 
hoorde ik het geluid duidelijker (stil in huis). Daarom nogmaals gemeten op de slaapkamer en toen zag ik alleen een 
streep op 12 Hz. Ik meet met de interne microfoon van mijn laptop. Ik heb wel een Starzz microphone gekocht maar zie 
daar geen verschil mee.
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Utrecht (3522), 18-01-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen
De bromtoon is bij ons soms een aantal maanden achter elkaar te horen. Dan weer een paar maanden niet. En nu sinds 
kort weer wel

Apeldoorn (7324), 18-01-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Matig,  's Nachts;      Zoemend geluid    
Gedurende een aantal minuten een zoemend irritant geluid die een aantal keren herhaald, omstreeks 02:00 uur. Alsof de 
buren staan te stofzuigen, alhoewel we dat helemaal niet kunnen horen. Het geluid komt eens in de zoveel maanden 
terug. Geen overlast, wel irritant.

Ouderkerk aan de Amstel (1191), 18-01-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        

Amersfoort (3817), 18-01-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen
Ik heb ook tinnitus maar dat is duidelijk een ander geluid. Deze bromtoon is alleen thuis waarneembaar en heeft ook 
trilling. Het is een pulserende bromtoon. Mijn tinnitus brom heb ik overal, ook buitenshuis en trilt niet.

Langerak zh (2967), 18-01-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      

Soest (3765), 18-01-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
De bromtoon  is recent begonnen (begin januari 2020). Het klinkt alsof er een motor stationair loopt ergens, met een 
donderende ondertoon erbij. Trillingen in huis en fysieke klachten (misselijk, trillingen in hele lichaam een druk op borst.  
Ben nog bezig met meldingen bij gemeente en instanties,  en ben bezig met woningbouw om controle van woonomgeving 
naar overlast te krijgen.  Be in gesprek met huisarts over vervolg als oorzaak niet kan worden weggenomen. Ik hoop echt 
dat dit kan worden opgespoord en verholpen, want ik doe geen oog meer dicht en ik voel mij alsof ik constant onder 
stroom sta in mijn huis ik word er echt radeloos van.  Het is elders in het gebouw ook te horen,  maar ik mijn woning 
helaas het ergst. Het  wordt echter niet in mijn woning zelf gegenereerd (elektriciteit  is eraf geweest ter controle)

utrecht (3522), 19-01-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Weinig,  's Nachts;  Bromtoon        
sommige buren ervaren ook de brom.

s-Gravenzande (2692), 20-01-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Eerst wist ik niet waar de bromtoon vandaan kwam. Ik ben gestart met buurtonderzoek en gevraagd of zij ook een 
bromtoon hoorden. Iedereen zei nee, op 1 na. Daarna melding gemaakt bij gemeenste Westland, toen doorverwezen 
naar GGD en via GGD contact opgenomen met Gemeente Den Haag en RIVM. Ondanks de ontvangen brieven van Den 
Haag en RIVM ben ik nooit teruggebeld. Op advies van GGD ben ik naar de buren geweest, deze zijn eind december 2018 
in de woning getrokken, na een grondige verbouwing en aanleg van vloerverwarming. Daar zat het probleem. Beide 
pompen zijn bevestigd aan mijn woningzijde. Verschrikkelijk. De installateur van de vloerverwarming is langs geweest en 
hij zei "ik leg al 10 jaar vloeren en heb nooit klachten gehad" . Ja ja, dacht ik centjes verdienen. De installateur heeft wat 
rubberen dopjes bijgesteld en met de buren de afspraak gemaakt dat zij om 22.00 uur de verwarming uitdoen. Dit zet 
geen zoden aan de dijk omdat de pomp moet blijven draaien ivm circulatie.

doetinchem (7002), 20-01-2020,  Vrouw,  Wil ik liever niet beantwoorden.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  
Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
er is binnen en buiten geen bron tevinden het geluid is erdan niet hetlijk enkel in dewoning of zo ?ik wet zelf niet hoe het 
werkt en kan doodziek van ook omdat ik niet weet wat het veroorzaakt de onzekerheid

Garderen (3886), 20-01-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

goes (4462), 20-01-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

Heinkenszand (4451), 20-01-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Ik heb chronische slaapproblemen en wil weten wat het is dan kan ik het misschien afsluiten.

Doesburg (6983), 20-01-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Ik ervaar dit pas sinds kort, blijkbaar is er ergens een apparaat geplaatst waar ik veel last van heb, rest van het gezin 
hoort het niet. Dit apparaat draait 24 uur per dag maar ik kan hem niet vinden.

Den Dolder (3734), 20-01-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
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Lelystad (8232), 20-01-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen
KNO arts heeft het probleem onderkend,maar er is geen medische oorzaak

Leeuwarden (8933), 20-01-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    

Amsterdam (1018), 20-01-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen
omgevingsdienst noordzeekanaal heeft alleen hardheid vh geluid gemeten dus in decibellen was binnen de norm.

Goedereede (3252), 20-01-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        

Tilburg (5021), 20-01-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Trillingen
Ik heb er nu u voor de tweede keer last van, ik ben blij met deze organisatie. De gonzend brom klinkt Alsof er een 
wasmachine draait maar we kunnen de bron niet vinden. Ik wil het in de gaten houden.

Loon op Zand (5175), 21-01-2020,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
Het is een piepgeluid, meestal tussen 6:00 en 7:00 uur s´ochtends, soms ook in de middag. We horen dit dagelijks

Weesp (1382), 21-01-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  

Ommen (7731), 21-01-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Trillingen

Rosmalen (5242), 21-01-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen
Ik krijg binnenkort onderzoek audiologisch centrum

Apeldoorn (7327), 22-01-2020,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Nog niet bij huisarts geweest, aangezien Tinnitus al jaren geleden is geconstateerd (En dit wel de diagnose zal blijven). 
Pas verhuisd, echter maar 100 meter verderop! Op sommige dagen veel minder last!

Sittard (6137), 22-01-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon        
Sinds april 2019 een harde bromtoon in de nacht. Alles maar dan ook alles geprobeerd de bromtoon blijft. Wij slapen 
beneden. Geprobeerd boven te slapen, op D gerond te slapen, op de bank te slapen de harde bromtoon blijft. Inmiddels 
heb ik elke dag een druk in het hoofd, en ben ik  doodmoe gedurende de dag. Ik weet niet meer wat te doen in dit geval. 
Mijn man hoort de bromtoon nagenoeg niet. Oordoppen op maat helpt ook totaal niet.

Barendrecht (2992), 22-01-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Bant (8314), 23-01-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid    Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  
Met name door de weeks aanwezig. In het weekend meestal niet. Pulserende, gonzende bromtoon. Heel zwaar. Lijkt van 
heel ver te komen. Buiten niet hoorbaar, binnen wel. (wordt versterkt)

Leersum (3956), 23-01-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen
Sinds kort zijn we hier komen wonen, maar snachts hoeren we het geluid, dit geeft vooral druk op mijn oren. We hebben 
alles in huis uitgezet en komt niet bij ons vandaan, de bron is nog onvindbaar. Maar doordat ik al last heb van veelal 
overdruk op de trommelvliezen krijg ik hier ook hoofdpijn van. Partner hoort het ook maar kan er wel doorheen slapen.
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zeist (3708), 23-01-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Een nieuwe bovenbuurman kreeg ik in 2017 die 's nachts tuincentruminkopen doet en elders slaapt, zwaar weegt en de 
hele nacht over houten planken banjert in een gehorig flat (perfora-bakstenen). Harde vloerbedekking wordt sterk 
afgeraden in ons huishoudelijk regelement. Hij weigert de houten planken te vervangen door zachte vloerbedekking. Toen 
mijn advocaat hem sommeerde, heeft hij bromapparatuur geïnstalleerd waarmee hij al meer dan een jaar dag en nacht 
zachter of harder bromt boven vele vertrekken, mijn vriendin en mensen van het Sociaal Team van de gemeente zijn 
getuige. Politie laat het over aan advocaat. Vannacht, 23 januari 2020, begon bovenbuurman infrasoon te brommen 
waardoor ik de hele nacht niet kon slapen en weer moet vluchten. Aangifte voor poging tot moord wil politie niet 
opnemen. Advocaat werkt eraan, maar ik moet in leven zien te blijven. Heeft iemand dit al eens meegemaakt of heeft 
iemand een tip of advies hoe dit snel op te lossen of wil iemand mij helpen?

Hattem (8051), 24-01-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen

Hilversum (1222), 24-01-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    
vanaf mei een bromtoon zo erg dat ik het leven af en toe niet meer zie zitten

Amstelveen (1183), 24-01-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;      Zoemend geluid    
Vermoed (hoop) overlast door vele bouwprojecten.

Arnhem (6836), 25-01-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen
Ben vorig jaar verhuisd vanwege geluisoverlast van buren en verkeer en lfg.van de lfg ben ik helaas nog niet af.na 3 
maanden rust hoor ik het ook in Arnhem. Bijna continu is het hoorbaar en vooral voelbaar.de trilling gaat door het huis en 
je hele lichaam .heb er vaak hoofdpijn van en last van mijn spieren en botten.lijkt net of mijn lijf meetrilt....slapen doe ik 
bijna niet meer ondanks een mix van slaaptabletten. Waterbed trilt namelijk ook mee.werk nog wel maar weet niet 
hoelang ik dit nog vol houdt.moet namelijk ook autorijden en heb moeite om me te concentreren op de weg..maar als ik 
niet werk zit ik thuis..Met de zoemtoon........

Zeist (3704), 25-01-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Bromtoon/ trillingen worden voornamelijk ' s nachts waargenomen op wisselende tijden. Inslapen duurt daardoor langer. 
Met hoofd op kussen komt het dreunende gevoel (dieselmotor) erbij. Zittend heeft de bromtoon de overhand. Niet iedere 
nacht en ook niet de hele nacht. Vooral de vraag "wat is dat toch?" heeft de overhand op dat moment

Beek (Berg en Dal) (6573), 25-01-2020,  Man,  85 of ouder.  Overlast: ,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Berkel-Enschot (5056), 25-01-2020,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Bant (8314), 26-01-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      
in de nacht van 25 op 26 januari 2020, extreem hard een zeer aanwezig!!! Tot nu toe, nog niet zo hard ervaren. Meerdere 
mensen deze nacht als extra aanwezig ervaren?

grobbendonk (2280), 26-01-2020,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  

NIEUWE-TONGE (3244), 26-01-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Na lang zoeken zijn we erachter gekomen dat het gonzende LF geluid vnl bij zuidelijke windrichtingen aanwezig is. Dit is 
sinds windmolenpark Philipsdam in werking is.
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Haarlem (2012), 26-01-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
het geluid begon met een oud ventilatiesysteem in een nabijgelegen gebouw. Het kostte de woningbouwmaatschappij 8 
maanden om dit probleem op te lossen, hoewel buren klaagden dat het erger was dan gemarteld worden. Sinds die tijd 
lijken mijn oren aangetast te zijn en hoor ik nu een constant geluid. Het is geen tinitus omdat ik het niet heb als ik weg 
ben. Het geluid is constant maar niet zo vervelend overdag. Nachten zijn irritant en ik gebruik een witte ruismachine om 
het geluid te blokkeren (werkt niet volledig). Het ergste is dat het een stressreactie in mijn lichaam heeft veroorzaakt en 
de gedachte eraan 's nachts is voldoende om het in gang te zetten.

Haarlem (2011), 26-01-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Zeist (3704), 26-01-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Sinds het laatste deel van 2019 hoor ik dit geluid, het is er meestal, maar het meest verontrustend tijdens de nacht. Er is 
ook een trilling. Het geluid wordt slechts een beetje verminderd door oordopjes. Het is luid genoeg dat het me 's nachts 
wakker maakt, ik kan niet goed slapen en het beïnvloedt mijn gezondheid en mijn werk. Er werden nieuwe huizen 
gebouwd in de omgeving en er is nog steeds veel bouwwerk aan de gang rond mijn straat.

Haarlem (2011), 27-01-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Amsterdam (1012), 27-01-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik heb contact opgenomen met de eigenaar van het pand maar die reageert niet. De gemeente sluit iedere keer mijn 
melding zonder er iets mee te doen

Den Haag (2596), 27-01-2020,  Vrouw,  Wil ik liever niet beantwoorden.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  
Bromtoon    Zoemend geluid    
https://www.youtube.com/watch?v=JAQnak0wLrY   ..... dit ...op de ipad naast mijn bed, net iets harder dan het gebrom. 
...of gebruik van de ventilator (die men meestal szomers bij heet weer  aan zet  ;  ik heb géén Tinnitis. De KNO zei dat ik 
goede gehoor had. Ik heb officieel pas een klacht ingediend bij de GGD in mei 2017. Mensen zijn langs geweest en na een 
soort stoelendans intern op die afdeling , is er geen wijs rapport gekomen. Nu heb ik begin januari 2020 weer een melding 
gemaakt. Nu bij de DCMR

's-Gravenhage (2547), 27-01-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen

Laren nh (1251), 27-01-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Ik heb al eerder melding gemaakt, maar doe het nogmaals omdat de overlast toeneemt. Eerst hoorde ik het af en toe, 
toen vaker en nu DAGELIJKS. Ermee omgaan wordt daardoor steeds moeilijker.

Assen (9405), 27-01-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
sinds 2018 geluidswal nabij A28 - misschien een soort bemaling

Waddinxveen (2742), 27-01-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen
Overdag is het geluid ook gemeten maar valt het voor mij nagenoeg weg in de omgevingsgeluiden. 's Avonds en 's nachts 
is het geluid veel sterker doordat de omgevingsgeluiden wegvallen waardoor er slaapproblemen ontstaan.

Zutphen (7201), 27-01-2020,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen
huisarts zei dat het tinnitus is. Ik heb het idee dat het genegeerd word.

Amsterdam (1091), 27-01-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Primaire bron koelinstallatie slagerij / na aanpassingen bleef de overlast / 2e bron: grondwatergemaal recent ontdekt en 
gemeld

Beverwijk (1948), 27-01-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Nijmegen (6515), 28-01-2020,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
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Brakel (5306), 29-01-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        
Weet niet wat me overkomt! Sinds kort hoor ik 's avonds/'s nachts een donkere bromtoon. Heel erg irritant! Overdag is 
het geluid er ook, maar minder storend door omgevingsgeluiden. Geen idee waar de bromtoon vandaan komt. In huis 
alles al afgezocht en uitgezet, maar zonder resultaat. Misschien een of andere nieuwe installatie ergens buiten? Hopelijk 
verdwijnt het snel weer, dan kan ik tenminste weer fatsoenlijk slapen...

Gorssel (7213), 29-01-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Het geluid is de laatste maanden toegenomen. Tot voor enkele maanden hoorde ik het alleen 's nachts als het verder stil 
was (inderdaad het vliegtuig wat dichterbij lijkt te komen, maar nooit voorbij komt of ook het geluid alsof er een pomp 
ergens ver weg staat te draaien). De laatste maanden is het geluid intenser en hoor ik het vaak ook overdag, waarbij het 
lijkt alsof bepaalde ruimtes in huis (badkamer bv) het geluid extra versterken en ook idd wel trillingen en resonantie in het 
oor veroorzaken als een soort klankkast. Het geluid is nu dus vaker, vaak zwaarder en duidelijker te horen. Ik lees ook wel 
opmerkingen over tinnitus; ook daar heb ik last van, maar het verschil is heel duidelijk. Dit geluid komt echt van 'buiten'.

Drunen (5151), 29-01-2020,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Bleiswijk (2665), 30-01-2020,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      
Trillingen
Toon is vaak 2 a 3 dagen constant hoorbaar en vervolgens een tijd niet

Rotterdam (3051), 30-01-2020,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    Trillingen
Hi, Sinds een aantal maanden ervaar ik lage frequentie. Ik vind het een indringende beleving en kan er helemaal gek van 
worden. Wat het extra frustrerend maakt is dat ik niet wat het is of waar het vandaan komt. Ook mijn partner neemt het 
niet waar terwijl het voor mij zeer concreet onontkoombaar gevoel/geluid is. Dat geeft me het gevoel dat ik gek ben. Ik 
woon op een plaats waar er veel omgevingsgeluiden zijn: verkeer, trein, snelweg, buren, oude huizen. Nooit ervaar ik 
overlast hiervan en kan omgevingsgeluiden eigenlijk heel goed verdragen. Maar deze trilling, deze frequentie maakt me 
helemaal gek.

Naarden (1412), 31-01-2020,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;    Gonzend geluid      Trillingen
Ik voel sinds een aantal weken trillingen als ik ‘s nachts in bed lig. Meestal rond 03.30 uur. Het is soms even weg, dan 
weer terug. Na anderhalf uur stopt het weer. Ik word er wakker van en kan niet slapen totdat het is opgehouden. Eij 
hadden laatst een logé en die noemde het ook de volgende ochtend.
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