
Overzicht meldingen laagfrequent geluid
Totaal 2021 - 891 meldingen

December 2021 - 81 meldingen
Enschede (7542), 01-12-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Geluid wordt in meerdere wijken in enschede door mij gehoord. Het lijkt een  poos minder te zijn geweest en  sinds een 
week of 2 weer volop aanwezig. De oorzaak achterhalen zou mij al een stuk helpen.

Nederweert-Eind (6034), 01-12-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid    Trillingen
Windmolenpark Ospeldijk Nederweert veroorzaakt klachten.

Pijnacker (2641), 03-12-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Op het moment dat de warmtepomp geplaatst werd tegenover mijn slaapkamerraam werd mijn bezwaar door de 
installateur afgedaan met ik heb gemeten en alles is binnen de norm voor de plaatsing.

Rotterdam (3045), 04-12-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid    Trillingen
Wordt er moedeloos van. Mijn gezin hoorde het niet al geeft mijn man af en toe ook aan dat hij een trilling voelt maar 
niet voortdurend. Heb in de buurt gezocht en ook in huis de boel door alles uit te zetten gezocht naar een oorzaak. Heb 
last van tinnitus maar dat is pas 2 jaar aan de orde. Daar voor hoorde en voelde ik al de brom toon.

Heenvliet (3218), 04-12-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  

Berkel en Rodenrijs (2652), 04-12-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Trillingen
Ik zou graag in contact willen komen met een lotgenoot die bij mij in de buurt woont. Deze heeft in 2020 de volgende post 
geplaatst op de website: 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. Volgens de postcode 2652 woont deze persoon bij mij in de straat en ik 
zou graag in contact treden om dit probleem te bespreken. Kunt u mij gegevens met deze persoon delen?

Groesbeek (6562), 04-12-2021,  Vrouw,  Wil ik liever niet beantwoorden.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;      
Zoemend geluid    

Arnhem (6825), 05-12-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik ervaar de overlast in mijn appartement als heftig/onhoudbaar. Als ik buiten in een ruimte ben (bv auto) kan ik het ook 
horen. Als ik buiten ben met noise canceling hoofdtelefoon kan ik het ook horen. Maar buiten mijn huis is het houdbaar en 
geeft het minder stress.

Spijk (9909), 05-12-2021,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Voor deze wat oudere dame (zonder laptop) doe ik het speurwerk - Onderzoek bij KNO arts vindt binnenkort plaats.Sinds 
2019 heb ik erg veel last van LFG en trillingen - dit verpest mijn leven - ben op leeftijd, woon in een bejaardenwoning in 
Spijk, Groningen.

Apeldoorn (7321), 05-12-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid    Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik heb het gemeld in 2017 of 18 ik weet niet precies, ik meen net de bron te vinden, zie link, dat wou ik laten weten maar 
geen email adres op jullie site, dan maar zo..
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Wildervank (9648), 06-12-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Trillingen
Bij Meeden RWE, bij Veendam/Wildervank Eurus Energy. De Siemens windturbinus zouden geen LFg moeten produceren. 
Ze doen het toch, ook na aanbrengen van nieuwe software. De exploitant meent (te kennen gegeven aan aan 
overlastwindparkn33@drcmeeden.nl, die het er niet mee eens is) dat het opgelost omdat het verminderd is. Dat is juist 
niet het gevasl omdat er volop wordt gedraaid. Urenlang in de nacht, tot wel vier uur. En ook overdag. Heel erg is dit, dit 
kan gewoon niet.

Berghem (5351), 06-12-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

Leiden (2314), 06-12-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Dag en nacht een hinderlijke bromtoon.

Culemborg (4105), 08-12-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    
Het bromgeluid is sinds onze verhuizing aanzienlijk luider geworden. Onze vorige postcode was  4105 zc in Culemborg. 
Huidige postcode is 4105 zc. Jaren geleden ook een melding gedaan, is toen niets uitgekomen. Zelf de stroom al eens 
helemaal uitgeschakeld met de hoofdschakelaar en de buren ook, maar de bromtol bleef.

Enschede (7511), 08-12-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Ik hoorde soortgelijk gekmakend geluid al sinds 2016 toen ik nog in een vrijstaande woning in Hengelo (Overijssel) 
woonde. Ik ben daarom in 2018 verhuisd naar een appartement in Enschede op de 10e verdieping. Hier hoorde ik het 
geluid - tot dit jaar - alleen nog maar heel ver op de achtergrond (en kon na 2 jaar slecht slapen in ieder geval weer 
redelijk normaal slapen). Voor mijn gevoel kwam en komt geluid vanuit de grond. Sinds dit jaar is geluid echter weer op 
volle sterkte ook in mijn appartement te horen. Ik overweeg vertrek uit Overijssel!

Stiens (9051), 08-12-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      
Sinds 1 december last van g onzend/dreunend en golvend geluid. Tot 5 december 24 uur per dag, daarna soms uren stil. 
Heb een vermoeden van de bron.geluid

Schagen (1742), 08-12-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Nijmegen (6541), 08-12-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    

Eindhoven (5651), 08-12-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik wist niet dat zoveel mensen dit ook hadden. Ik omschrijf het vaak als een auto met draaiende moter of een 
helikopter/vliegtuig. Super  irritant

Julianadorp (1788), 08-12-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  's Nachts;    Gonzend geluid      
Geluid ervaren wij als afkomend vanaf zuidzijde van het dorp en dan komend vanuut het zuiden

Den Bosch (5231), 09-12-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Sinds medio oktober dit jaar elke nacht een "Hoemmmm" geluid.

Oosterbeek (6861), 09-12-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Er is een warmtepomp geïnstalleerd bij de buren. Het betreft een twee onder één kap woning met aan weerszijden van de 
woningen een garage, waardoor een U-vorm ontstaat. De uitblaasopening van de warmtepomp is binnen deze U-vorm, 
waardoor ook duidelijk 'zwevingen' van het geluid ontstaan en het geluid wordt 'opgesloten'. Hierdoor neem ik het geluid 
bij mijn achterdeur soms veel harder waar dan ter hoogte van de erfscheiding. Ook draaien van het hoofd geeft (buiten of 
binnen) linkser rechter oor een hardere of zachtere waarneming, hetgeen duidt op de genoemde zwevingen. een erg 
ongelukkige situatie, want zeer waarschijnlijk wordt de norm ter hoogte van de erfgrens niet overschreden en horen de 
buren het zelf niet, afgezien van het feit dat de gemeente Renkum (nog) niet op deze norm handhaaft.

Bergen op Zoom (4623), 10-12-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    
Het geluid is ook door buren waargenomen. Maar de wijze waarop de overheidsinstantie omgaat met dit probleem is dat 
je met de rug tegen de muur staat. Ze verrekken omwille van kostenpost om gedegen onderzoek te verrichten.
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Heerlen (6415), 11-12-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;      Zoemend geluid    

Oegstgeest (2341), 11-12-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Zeer storend geluid. Een lage bromtoon. Paar dagen geleden begonnen. Constant, dag en nacht aanwezig.

Leerdam (4141), 11-12-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Het brom geluid is nu dagelijks

Heemstede (2102), 11-12-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
Het zoemende/brommende geluid is niet continu, het vibreert en soms is het er ook niet. Rest van het gezin hoort het niet. 
Word er ‘s nachts wakker van en overdag stoort het mij enorm. Veroorzaakt stressgevoel

Veenendaal (3907), 12-12-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;    Gonzend geluid    Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Het is nu het geluid dat lijkt wel of het geluid van  dieselmotoren of ondergrondse pompen harder is gezet. Het geluid is 
laag, trilt op je trommelvlies (vals), resoneert in huis. Het is altijd aanwezig. Het wisselt. Mist en  windrichting hebben 
invloed. Ook hoorbaar als het electriciteitsnet uitvalt. Buiten in de omgeving ook hoorbaar, maar minder omdat je muren 
mist. De ene keer is het dus minder maar zoals deze nacht is het alsof ze in de buurt draaiende graafmachines staan. 
Geluid alsof je de lage toon hoort als je over een lege fles frisdrank blaast. Geluid alsof het door ondergrondse buizen 
gaat. Het is er continu. Het zit in de lucht. Je hoort het dreunen door je matras en kussen heen. Gaat zelfs door oordoppen 
heen. Het hangt over omgeving Veenendaal, met name hoorbaar bij groene grens. Op vakantie hoor ik het niet. Kunnen 
het flinke generatoren of stadsverwarmingspompen zijn? Ik ben er helemaal klaar mee, niet fijn. Een brommer doorbreekt 
het geluid voor even. Ter info.

Haren (9753), 13-12-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

Zaltbommel (5301), 13-12-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Nu al zeker 10 jaar heb ik last van een brommend, heel laag frequent, irritant geluid. Kan er vaak niet van slapen, weet 
soms ’s-nachts niet meer waar ik het moet zoeken in huis. Lijkt wel of het door het plafond heen komt. Of de kruipruimte. 
Of de CV. Ook buiten het huis hoor ik het zelfs, wanneer ik thuis kom meet de auto en de motor afzet! Ik had er al last van 
in 2010, twee jaar vóordat we zonnecollectors namen (die staan op het dak). Dacht aan stilstaande dieselmotor van een 
auto of vrachtwagen. Was het niet. Dacht aan de koelkast, of de vriezer.  Was het niet. Alle stroom uitgezet, nog bleef het 
geluid. Kreeg informatie via gemeente dat het de boten op de Waal konden zijn. Was het niet.  Het geluid blijft 
aanhouden, het geluid van die boten verdwijnen weer. Het lijkt nu anno 2021 toegenomen en daar waar het geluid 
overdag overruled werd door de dagelijkse geluiden, is hij nu ook overdag hoorbaar. Het is een pulserend geluid. In de 
nacht doet het zelfs pijn in mijn oren. Lig er wa

Engelen (gemeente Den Bosch) (5221), 14-12-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;        Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  

ARNEMUIDEN (4341), 14-12-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Maarn (3951), 14-12-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  

Maarn (3951), 14-12-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Culemborg (4101), 14-12-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Brom toon, zoemend geluid. Eenvoudig vast te stellen met app op telefoon. In mijn vakantiehuis op het platteland in 
Frankrijk gebruik als eik punt van absolute stilte. En daarmee is het een enorm verschil.

Culemborg (4106), 14-12-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik heb nog maar heel kort geleden de melding bij de Provinciale Omgevingsdienst ingediend. Dit is nog maar zo kort 
geleden dat die instantie nog geen onderzoek heeft kunnen starten. Maar ik heb zelf wel een sterk vermoeden wat de 
locatie/bron van de storende bromtoon is. Ik hoop dat de Prov. Omgevingsdienst dit kan bevestigen en dat er gezorgd kan 
worden dat de bromtoon in ieder geval 's avonds vanaf 22.00 uur tot 's ochtends 7.00 uur niet meer te horen is.
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Harderwijk (3842), 15-12-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend geluid    

Hilversum (1216), 15-12-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;          Trillingen
Hier rijden 27000 voertuigen per dag voorbij. Het dreunt, stampt, dendert en knettert. Daarnaast staan er urenlang 
viertuigen stationair te draaien bij een MacDonalds die in een woonwijk staat wasrvior de gemeente gewoon een 
vergunning heeft afgegeven. Dus 24 uur per dag gedreun etc aan je hoofd en nooit een seconde rust en stilte. Zoals 
gewoonlijk kunnen veroorakers gewoon hun gang gaan en zijn degene die er overspannen van raken lastig en vervelend. 
Ik ga van het ene gedreun over naar het andere geluid.

Heerlen (6419), 15-12-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

tilburg (5041), 15-12-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Trillingen

Soest (3761), 15-12-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen
het is een vervelende diep geluid vaak ook  pulserend. Minder erg bij harde wind. Vreselijk bij windstilte. Overal in huis 
goed waarneembaar. Ik zoek toevlucht regelmatig buiten of binnen met koptelefoon op . Mijn vrouw heeft er geen last 
van gelukkig.

Bunschoten-Spakenburg (3751), 15-12-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    
Zoemend geluid    

Spijkenisse (3204), 16-12-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
Geluid is pas sinds 3 nachten merkbaar. Klinkt alsof er een machine aanstaat. Ik word er wakker van rond 03.00 uur en 
het duurt tot zeker 05.00 uur.

Rotterdam (3077), 16-12-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

Jubbega (8411), 16-12-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Zelhem (7021), 16-12-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Zuidhorn (9801), 17-12-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Wij wonene vlak bij de gasopslag bij Grijpskerk en hebben vaker een bromtoon gehoord, maar de laatste 
weken/maanden frequenter en heviger.

Amsterdam (1053), 17-12-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
meerdere bewoners ervaren dezelfde klachten in wooncomplex " Vinkhoek" te Amsterdam. Hotelschool en supermarkt 
met apparatuur in de nabijheid.

Santpoort-Noord (2071), 17-12-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      

Yerseke (4401), 17-12-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Dit laag frequent geluid is bijna voelbaar. Het geluid heeft een kleine beweging. Wij ervaren dit bijna elke dag vanaf 
ongeveer 21:45 uur. Overdag ervaren dit geluid bijna niet. Deze ervaring is al aanwezig van schatting maand Mei 2021

Bathmen (7437), 17-12-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Wij hebben meer dan een half jaar extreem last van een bromtoon in onze woning. Wij horen dit ook in andere woningen 
in ons dorp. om snachts te slapen gebruiken we een white noice kastje van de Bol.com. Instelling geruis (testbeeld van de 
vroegere TV's) Gemeente verwijst ons door naar de verkeerde instanties en doet niets, help ons alsjeblieft de oorzaak te 
achterhalen zodat we gepaste actie kunnen ondernemen. omdat wij vermoeden dat het van de snelweg vandaan komt 
(A1 verbreed van 4 naar 6 baan en dubbel ZOAB) krijgen we bij de provincie te horen dat we Rijkswaterstaat moeten 
benaderen. Ben bang dat Rijkswaterstaat ons hierin niet gaat helpen. Dan zou onze enige oplossing zijn om te gaan 
verhuizen. Hoe verschrikkelijk wij dit ook vinden.
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Warder (1473), 18-12-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Sinds de dijkverzwaring is begonnen worden er generatoren en pompen ingezet om de grond te ontwateren. Gesprek 
met  gebiedsmanager heeft geresulteerd in het weghalen van een pomp waardoor de overlast minder werd. Echter in een 
nieuw te ontwateren gedeelte zijn nu 3 pompen geplaatst waardoor het geluid nu 3x zo sterk is geworden.

Vinkel (''s-Hertogenbosch) (5383), 18-12-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon        

Vinkel (5383), 19-12-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
brom zoem toon is er dag en nacht, in de nacht meest hinderlijk , is alleen binnen hoorbaar en is net als of het uit de aarde 
komt!!

Lochem (7241), 19-12-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Af en toe klinkt er een laag frequente bromtoon van buiten. Mijn man hoort hem ook. Het komt niet uit het huis. Klinkt af 
en toe op onregelmatige en onvoorspelbare momenten.

Enschede (7542), 19-12-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen
Bron is naar eigen inzicht auto's die stationair draaien in de straat, en bus die bij halte stationair draait. Er ontstaan 
knopen van resonantie in mijn woning.

Ede (6716), 19-12-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Oss (5345), 20-12-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Renkum (6871), 20-12-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      
Ik hoor de hele dag in huis een gonzend geluid. Zodra ik naar buiten stap is het weg. Het is indringend en ik word er ook 
midden in de nacht wakker van. Inslapen lukt alleen met maskeergeluid, maar in de loop van de nacht breekt het er 
doorheen. Ook overdag moet ik tegenwoordig maskeergeluid aanzetten. Mijn oudste zoon hoort het ook als hij een oor 
op een ruit ligt. Hij omschrijft het als stromend water. Dat had ik in het begin ook, maar inmiddels is het dus een 
indringend gonzend geluid geworden voor mij.

vlijmen (5252), 20-12-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;    Gonzend geluid    Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
ik hoor het geluid en mijn vrouw voelt trilling. Op het moment is het meer aanwezig en lijkt  de trilling ook sterker/anders.

Warnsveld (7231), 21-12-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
De gemeente heeft recent de klacht doorgekregen. Ben in afwachting van hun reactie en behandelplan. Overigens zijn er 
meerdere buren die deze geluidsoverlast ervaren. We zijn rondlopend en vragend aan het zoeken waar het geluid 
vandaan kan komen, maar zonder meetapparatuur kom je nergens.

Kruisland (4756), 21-12-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      
Nooit last gehad van een brom, pas sinds we hiernaar toe verhuisd zijn en sinds die tijd last van een hele vervelende brom 
die op meerdere plekken (thuis en omgeving) voor mij waarneembaar is. Kom helaas niet achter de oorzaak

Rhoon (3162), 22-12-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Kan het natuurlijk niet bewijzen maar het is begonnen met het openen van een nieuwe windturbine bij de oude maas 
nabij Barendrecht, hier vlakbij.

Den Haag (2517), 23-12-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Lfg sinds ongeveer een maand duidelijk hoorbaar. Soms heel plaatselijk, een meter naar links of rechts maakt soms al veel 
verschil. .
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Sliedrecht (3362), 24-12-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    
Sinds een week of drie hoor ik bij ons in sliedrecht thuis een zeer laag soms gonzend, zoemend soms onderbroken soms 
continu geluid, soms is het een dagje stil en een dag later is het er dan weer. Het gaat dan vaak wel 24 uur per dag door. 
Nu ik er op gefocussed ben hoor ik dit zelfde geluid ook op meerdere locaties. Ik ben nu in Pernis dorp en daar neem ik 
exact het zelfde waar. Ik vraag me af of het iets met zendmasten te maken heeft. Ik weet uit ervaring dat niet iedereen 
het hoort.

Amsterdam (1068), 24-12-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Siddeburen (9628), 25-12-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      
Het begon spontaan en houd niet meer op. Ik heb het gevoel dat de warmtepompen van de nieuwbouw verantwoordelijk 
zijn. Maar wie weet het zeker? Ik niet.

Den helder (1781), 26-12-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Sinds ik hier woon augustus merk ik het op. Het gaat continu door. Vooral snachts te horen. Het is een geluid wat af en 
toeneemt in sterkte. Soort vliegtuig / wasmachine geluid. Alsof er een snelweg dichtbij is.

Marienheem (8106), 27-12-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
De vier luchtwarmtepompen zijn vreselijk maar vooral de weg/verkeer is een drama. Na nieuwe asfaltlaag trilling, ook 
letterlijk in huis en enorme druk. RWS is op de hoogte en geeft aan dat het asfalt stiller is maar wellicht LFG veroorzaakt. 
Slager keurt zijn eigen vlees verhaal. Ze doen nietsDrie jaar geleden plaatste de verhuurder vier luchtwarmtepompen met 
heel veel overlast tot gevolg. Sinds anderhalf jaar is de asfaltlaag van zeer drukke weg vernieuwd. Sinds die tijd sleep ik 
mij de dagen door door LFG met name bij passeren zwaar verkeer. RWS heeft meting verricht. Asfalt is stiller zeggen ze 
maar LFG is toegenomen. De reactie was; een huis is stiekem maar een stapel stenen. De trilling is in het hele 
(ongeisoleerde, monumentale huis) te voelen incl druk op lijf. Ik ben ten einde raad. Dit is aanvullend bericht)

Stavoren (8715), 27-12-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

utrecht (3581), 27-12-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Ik meet een lage en 47Hz en hoge toon rond 400/700 Hz () Iphone App

Heemskerk (1963), 28-12-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Sinds enkele weken hoor alleen ik in huis een lage bromtoon, een soort resonantie. Stroom afsluiten heeft niet geholpen. 
Ook bij de buren hoor ik het. Soms enkele dagen hoor ik het niet, maar meestal hoor ik het dag en nacht. En heel 
onregelmatig. Soms met korte onderbreking, soms volcontinu, soms wat intenser, soms wat minder intens. Ik voel het 
ook. Het lijkt een resonantie via betonnen casco van het huizenblok. Buiten hoor ik het niet. Nu maar hulp zoeken.

Hazerswoude-Rijndijk (2394), 28-12-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  

Dreumel (6621), 28-12-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik word langzaam gek. We gaan verhuizen. Denk vrachtschepen op maas en waal maar ook de warmtepomp van mijn 
buren.

Den Haag (2582), 28-12-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen
Heel fijn om eindelijk eens melding te kunnen maken , van dit super frustrerende rotgeluid/gevoel. Wist niet wat ik kon 
doen. Vooral ook heel irritant is dat  ik niet weet waar het vandaan komt en wat het precies is. niet weet waar het 
vandaan komt; wat het is. Woon hier vanaf 2010, sinds een paar jaar plotseling        w       aargenomen.

Hensbroek (1711), 28-12-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Heerlen (6412), 29-12-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    Trillingen
Huisarts kon niets vinden.
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Enkhuizen (1602), 29-12-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Zware brom tonen.lig er vaak wakker van. Geen rust

Appelscha (8426), 29-12-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Er is in rustige tijden een zwaar geluid te ervaren, een soort laag frequente druktrilling. Ik ervaar dit met name ‘s avonds 
en s nachts. Benieuwd of er meer meldingen zijn in onze regio

s’ Gravenmoer (5109), 29-12-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Gemeente stuurt je van het kastje naar de muur.

Wateringen (2292), 30-12-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Sinds acht dagen hoorbaar in de woning waar we nu net een maand wonen. Heftige lichamelijke klachten. Alsof het 
lichaam continu onder spanning staat. Concentratieverlies, angst om thuis te zijn.

November 2021 - 85 meldingen
Nieuw Vennep (2152), 01-11-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;      Zoemend geluid    

Baarn (3741), 01-11-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
ca 2019 bromtoon Ca 2021 bromtoon veel intensiever Binnen last, buiten nooit. Hoofdschakelaar uit: geluid blijft 2021 27-
5 Geplande stroomonderbreking Stedin (hele wijk uit): geluid blijft Op dat moment had indruk geluid is na veel regen 
heviger - poldergemaal? 3-6 Melding bij gemeente Baarn.  5-7 Antwoord gem. Baarn: Doorgezet naar RUD. 20-7 
Informatie RUD: geen melding gem. Baarn ontvangen. 20-7 Formulier ingevuld bij RUD + uitgebreid verslag. 20-7 
Telefoongesprek RUD: geen metingen mogelijk. Afspraak komen luisteren geluid indien heviger. 12-8 Geluid heel hevig, 
gebeld naar RUD. Voicemail. Ingesproken, nooit reactie gehad. Inmiddels geen verband meer regen <-> bromtoon. 15-9 
Wandeling langs Gasontvangststation Baarn: zelfde geluiden gehoord! 15-10 Bericht gestuurd naar Baarsche Courant 
(BC) 22-10 Artikel in BC, met oproep of anderen het ook waarnemen. 28-10 Totaal 3 reacties van mensen die het 
probleem ook ondervinden. Ga het opnieuw aankaarten bij RUD, eerst deze melding bij LFG

Rotterdam (3024), 02-11-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid    
Het is een brommend, zoemend geluid dat in golven komt, duidelijk hoorbaar, ebt weer weg, dan weer duidelijk hoorbaar. 
Mijn man hoort de brom ook, dus tinnitus lijkt me uitgesloten. Met een noise cancelling koptelefoon kan ik het geluid 
wegfilteren

Wormerveer (1521), 03-11-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon        

Scheveningen (2586), 04-11-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen
Ik weet zeker dat het brom / zoemend (soms pulserend) geluid van buitenaf komt. Als ik van buiten de stad kom en ik rij 
mijn straat binnen voel en hoor ik het weer. Het is vooral savonds en snachts. Het gaat dwars door mijn oren en hoofd en 
vind het enorm storend. Ik kan er vaak niet van slapen of wordt er van wakker.

Rotterdam (3066), 04-11-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Ik woon hier sinds maart 2021 en hoor met enige regelmaat de bromtoon. Ik heb dit afgelopen weekend voor het eerst 
gemeld bij de omgevingsdienst. Ik ben dus nog in afwachting van een reactie. Vanochtend werdt ik wakker na al een week 
slechte slaap met het geluid. Ik bedacht dat ik dit verder uit ging zoeken. Via Google kwam ik bij jullie terecht. Fijn om te 
lezen dat het niet aan mij ligt en er meer mensen last van hebben.
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Heemstede (2021), 04-11-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Ik had in Haarlem waar ik tot Januari 2021 woonde ook geregeld flink last van dezelfde soort bromtonen. Daar is er 
onderzoek gedaan en vervolgens onderhoud gepleegd aan de rioolpompen, 2 stuks in een straal van 250meter. Daarna 
was het er nog wel echter minder en was het geen overlast te noemen. De hevigheid van de overlast had relatie met de 
hoeveelheid regen die er was gevallen.  Hier lijkt datzelfde gaande, als het lange tijd droog is, geen overlast. Vorige week 
was het opvallend 3 nachten stil, dan slaap ik weer is goed door en nu wordt ik alweer drie nachten op rij weer geregeld 
wakker. Gezien de regen die valt is het deze ochtend en vast en zeker vandaag ook overdag weer blijvend aanwezig. In 
Haarlem was het hoorbaar zowel voelbaar, de bron was dichtbij, hier lijkt het er op dat de bron verder weg is gezien ik het 
een enkele keer ook heb weten te voelen. niet

De Steeg (6994), 04-11-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    Trillingen
Ik hoor het pas sinds enkele dagen. Twee keer 's nachts, uit bed geweest en aan muren geluisterd. Kon niks lokaliseren 
(verwarming, wasmachine etc.) maar dat is ook heel lastig bij zo'n lage frequentie. Vandaag hoor ik het ook overdag. Aan 
mijn dochter van 10 gevraagd of zij het ook hoort, ze zegt van wel maar dat kan suggestie zijn. TV is net aangezet, dan 
lijkt het overstemd te worden. Af en toe twijfel ik of het niet van binnen komt, maar Tinnitus kan toch niet met zo'n lage 
frequentie?

Lunteren (6741), 04-11-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    
volgens de meting van de gemeente is er inderdaad een bromtoon maar men kan de bron niet vinden,  wel denkt men 
aan windmolens,  deze staan  ongeveer 6 km bij mijn huis vandaan richting het zuiden,  terwijl volgens mij de bromtonen 
uit het noorden komen

Nieuw Vennep (2152), 05-11-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  Overdag;    Gonzend geluid      
Het is van de zomer een tijd weggeweest, pas sinds afgelopen woensdag 03-11-2021 is het weer begonnen. alsof het met 
verwarming van woningen te maken zou hebben...waterpompen misschien?

Baarn (3741), 05-11-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  

Maarssen (3607), 06-11-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid    Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
Meerdere personen nemen dit geluid waar.

Voorburg (2275), 06-11-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Vooral  ‘s nachts last van een onregelmatig gebrom (klinkt als een wasmachine die je hoort brommen). Overdag is het 
geluid er ook maar dan meer aanwezig ivm andere geluiden en afleiding.

Steenbergen (4651), 08-11-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    

IJSSELSTEIN UT (3401), 08-11-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Al sinds 2015 aan het zoeken naar de bron. Aanvankelijk dacht ik dat het probleem bij Ewoud zat maar dat lijkt inmiddels 
onwaarschijnlijk. Regelmatig in de nacht opstap geweest en steeds opnieuw kom ik bij het altijd actieve Westfort.uit. 
Westfort bouwt steeds hoger uit en de torens voor koeling en afzuiging worden steeds groter en uitgebreider. Het geluid 
is ook buitenshuis te voeken en te horen en ik vermoed dat veel meldingen uit nieuwegein hier ook aan te koppelen zijn.

Eindhoven (5616), 08-11-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Lochem (7242), 09-11-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
Het klinkt alsof er in de verte een helicopter rondvliegt. Het geluid neemt toe en af, en dan ineens is het helemaal weg

Staphorst (7951), 10-11-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag;        Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Ik ondervind op mijn werkplek dagelijks behoorlijk overlast van het dreunen van de koelaggregaten van de vrachtwagens 
op de parkeerplaatst van de shell, direct gelegen naast ons pand. We hebben al schotten in onze kantoortuin geplaatst, 
maar dit helpt niks. Krijg er hoofdpijn van.
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Amsterdam (1072), 10-11-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Hoor de BROMTONEN al zo'n 5-6 jaar.  's Nachts meer dan overdag. Drukke straat die overdag Het geluid vd 
BROMTONEN onderdrukt/camoufleert. Het is een pulserend, zoemend, brommend geluid waarvan ik de herkomst niet 
kan traceren. Alle apparaten in huis afgekoppeld om uit te sluiten dat de bron in huis is. Soms is het even weg. 5 min. 
Hooguit en dan begint het opnieuw.

Aamsterdam (1073), 10-11-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
De brom toon fluctueert. Is soms weg en begint dan opeens weer.

Maassluis (3145), 11-11-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    
Sinds kort woon ik in Maassluis (ik kom uit Amersfoort). Ik word helemaal gek van het gebrom/gezoem/gebons wanneer 
ik wil slapen. Bij googelen kwam ik op deze website en herkende alles. Ik denk dat het gezoem van de Waterweg komt of 
Europoort Rotterdam aan de overkant

Pijnacker (2641), 11-11-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    
Ik ben zelf bezig een geluidsmeting voor te bereiden. Ik ben nog op zoek naar een juiste meetsensor. Afhankelijk van de 
meetresultaten is te bezien welk vervolg er moet komen.

Brunssum (6441), 12-11-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

Eindhoven (5644), 12-11-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Ik heb mijn eigen huis ,het is niet meer leefbaar Door de lfg trillingen brom en ,begin echt ten einde raad te zijn

Veldhoven (5503), 12-11-2021,  Man,  75-84.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Hilversum (1211), 12-11-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Sinds ik in Hilversum ben komen wonen heb ik structureel last van de zwaar industriële werkzaamheden bij VSH, nu 
Aalberts piping, gelegen tussen woonwijken en de open ruimte van het spoortraject. De structurele overlast van dag en 
nacht draaiende vaste machines, ventilatie en voertuigen bij VSH blijkt een uitzichtloze situatie: a) de gemeente heeft 
belangen bij de activiteiten van VSH en steunt deze in het nadeel van het welzijn van buurtbewoners, b) niet iedereen 
voelt/hoort de overlast van laagfrequente trillingen (bewust), c) de mate van overlast is mede afhankelijk van de wisselde 
aard van werkzaamheden, tijdstip (ander omgevingsgeluid) en van de weersomstandigheden, waardoor de trillingen 
soms beter merkbaar zijn en verder dragen. Terugkerende argumenten van zowel VSH als gemeente: 'het voldoet aan de 
geluidsnorm', 'ik hoor zelf niets' en 'nee dat kan niet bij VSH vandaan komen & ik kan je niet verder helpen, probeer het 
eens bij .....'.

Breda (4811), 12-11-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    Trillingen

hoogezand (9601), 13-11-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
mogelijk een warmtepomp op het dak maar woningbouw verandert er niks aan

Rotterdam (3085), 14-11-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Zeer regelmatig een dreunende "dieselmotor". Er is geen touw aan te knopen qua tijdstippen; kan ook zo 24u duren, met 
hoge en lage pieken. Zo nu en dan is het totaal weg.

Noordwijkerhout (2211), 14-11-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid    Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Huisarts heeft me oxazepam voorgeschreven.
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Alkmaar (1816), 15-11-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen
Soms stil soms heftig kon zich later uite in loopoor in het rechter oor als kind is mijn trommelvlies geperforeerd tijdens een 
van de operatie voor buisjes. Nooit heeft de doofheid mij gehinderd. Ik heb het al jaren maar ik kon het simpel weg vaak 
wel verklaren ... tot ik me onbewust toch meer begon te irriteren.  Je gaat erop letten dus je leest ontdekt zelf om het 
verklaard voor jezelf te krijgen.  Pakte verkeerd uit toen kwamen de angst gevoelens en stress, zien en horen wat 
niemand anders ziet. Toen sloeg de brom non stop toe. Het weer hoge druk en lage druk is ook erg bepalend windrichting 
. Ik denk ook dat de maan invloed heeft . De energie die hierbij komt kijken begon ik me bewust te worden van het voelen 
.. dus wordt optie van je af zetten steeds meer een opgave en dat is dood vermoeiend.  Ook vaak om de zoveel tijd 2 
ploppen in het oor vliegtuig ruis ook hoorbaar maar niet continu en de hoge pieptoon is soms ,variërend hard/zacht

Amsterdam (1051), 15-11-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik ben onlangs verhuisd van oud West naar westerpark. De eerste twee weken viel me het geluid niet op. De laatste twee 
weken is het in de nacht door dreunende en alles bepalend. Ik hoor het overal. Elke ruimte, balkon, gang. Buiten een klein 
beetje en een stuk verder niet.

Born (6121), 15-11-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Op een nacht van zaterdag op zondag hoor ik het niet.

Best (5685), 15-11-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    

Hengevelde (7496), 15-11-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Tot een paar weken geleden ervoer ik de geluidhinder af en toe en vooral in de nacht. Nu hoor ik het elke dag en nacht. 
Dus wanneer het verder stil is. Ik hoor het niet via de oren, maar achter onder in mijn hoofd. Voor wat betreft het geluid, 
hoe het klinkt: ik weet niet hoe een dreunde dieselmotor klinkt.

Groningen (9716), 15-11-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Voor het eerst te maken gekregen met lfg sinds verhuizing naar het noorden van de Stad Groningen. Soms met 
onregelmatige intervallen, soms continu. Alle stroom eraf gehaald in huis om de bron te traceren. Geen resultaat. Buiten 
ook het geluid waargenomen. Vooral 's nachts

Amsterdam (1068), 15-11-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: ,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Schoorl (1871), 15-11-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
Een contine duidelijk waarneembare bromtoon van enkele honderden Hertz, woning staat 10 meter vanaf een stenen 
trafo huisje en de klacht is reeds meerdere keren bij Continuon gemeld, trafo is op rubbers gezet maar brom blijft, volgens 
Continuon is dat niet de oorzaak.

Doetinchem (7009), 15-11-2021,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
Mijn buren hebben erg veel elektronische apparatuur, zowel beneden als boven, (1 koelkast, 1 Amerikaanse koelkast, 3 
vriezers, 1 afwasmachine, 3 flat screens, 1 wasmachine, airconditioning, massagestoel, droger.) Volgens de elektricien 
kan dat niet de oorzaak zijn. In het weekend ervaar ik het meeste last. Ik woon ongeveer 500 meter vanaf het 
stadscentrum. Op maandag is het dikwijls opmerkelijk stil! Ik ben bang voor de gevolgen voor mijn gezondheid. Komt dit 
verschijnsel ook voor in woonappartementen op de 3de en 4de verdieping of hoger? N.B. in lockdowntijd (corona) weinig 
hinder!

Groningen (9711), 15-11-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon        

Lelystad (8243), 16-11-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen

Heeze (5591), 16-11-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Zware trillingen, bromtonen, die dag en nacht doorgaan. Buiten hoorbaar, maar vooral binnen. Lijkt op draaiende zware 
machines. Overal in de avond gaan luisteren. Meting bevestigt het, maar geen oplossing gevonden.
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Hoensbroek (6432), 16-11-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    
zowel mijn man als ik zelf horen het laag frequente geluid, in de nacht wordt ik geregeld wakker omdat het dan beter te 
horen is doordat het dan stiller is. het lijkt te komen van een oude school die sinds een jaar door anti-kraak bewoont 
wordt , ze hebben daar overlast van marters en we hebben het vermoeden dat daar iets voor wordt gebruikt.

BARENDRECHT (2993), 16-11-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        

Venhuizen (1606), 16-11-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Erg veel last lig nu alweer nachten wachten van dat vreselijk brom generatie geluid vingers in mn oren en oordopjes 
helpen niet dreunt erover geen idee waar het vandaan komt moeilijk te bepalen klinkt ook alsof buurjongen op n 
PlayStation speelt klinkt vreselijk en altyd tot laat over 11 uur zeker.het is bijna niet vol te houden zo zou wel weg willen 
hier maar kan niet te duur alles.hoop dat jullie onderzoek kunnen doen vr gr

Vinkel (''s-Hertogenbosch) (5383), 16-11-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon        
Meerdere keren gemeld bij de gemeente. Als ik de bron kan aangeven komen ze. Uiteindelijk zou er begin dit jaar 
gemeten worden door de omgevingsdienst. De afspraak is afgebeld en het lukt niet om met de betreffende persoon in 
contact te komen. Nagenoeg elke avond vanaf 21.30 hoor/voel ik een lage zeer indringende bromtoon. Die met bepaalde 
tussenpozen herhaalt. Het geluid resoneert door ons hele huis.

Nieuwegein (3438), 17-11-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;    Gonzend geluid      
Het gonzende geluid heeft een stabiele frequentie van hard/zacht, het gaat vol continue in golven door. Ik hoor het vooral 
snachts in bed. Maar het is niet iedere nacht en er zit geen patroon in wanneer ik het wel of niet hoor. Misschien is het de 
windrichting of staat het apparaat/de machine/de motor die het produceert niet altijd aan. Gekmakend is het in elk geval 
wel en oordoppen helpen niks.

Sittard (6134), 17-11-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen

Tweede Exloermond (9571), 17-11-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    
Zoemend geluid    Trillingen
Sinds enkele dagen een harde zoem in ons huis te horen. Na veel onderzoek, ook 'snachts zonder omgevingslawaai blijkt 
het rondom de windmolens te zijn tussen de Exloerkijl zuid en Drentse Mondenweg. Thuis al alle stroom eraf gehad, 
maakt niks uit. Buren horen het ook, ook bij hun in huis, wel iets minder hard. Molens zijn sinds afgelopen week weer aan 
het opstarten na een storing. Hiervoor geen last van deze toon gehad. Gaat overal doorheen, ook door oordoppen en het 
hele huis...

Amsterdam (1019), 18-11-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  ;  Bromtoon  Gonzend geluid      Trillingen

Margraten nederland (6269), 19-11-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  
Gonzend geluid      Trillingen

Leeuwarden (8925), 19-11-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Het is zeer belangrijk dat er regelgevingen komen voor bedrijven. Er komt steeds meer industrie en men  vergeet dat er 
steeds meer mensen komen die klachen over tinnitus en gehoorgevoeligheid.

Alkmaar (1825), 19-11-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen
Melding ligt inmiddels bij Trigion (beheerd de verdeelkast)

Benthuizen (2731), 19-11-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Zelf heb ik de indruk dat het van installaties van recent gebouwd appartementengebouw komt. Maar de installateur 
ontkent dit en geeft aan dat aan alle eisen wordt voldaan.

Apeldoorn (7334), 20-11-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Het zoemend/brommend geluid alsof er een vliegtuig boven langs komt er een hoor ik als ik boven in huis ben.
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Noordwijkerhout (2211), 20-11-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Trillingen
ODWH metingen uitvoeren op basis van decibel. 11/2 uurtjes...

Leersum (3956), 20-11-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Bromtoon is er heel vaak maar soms ook ineens weg. ‘S nachts en overdag. Oordopjes helpen niet dan hoor ik het nog 
steeds hetzelfde.

Kruiningen (4416), 21-11-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen
Sinds eind oktober een zwaar , brommend geluid.  Voornamelijk binnenshuis en dan met name als het stil is. Heel 
overheersend aanwezig. Alleen te camoufleren door ander geluid via bv t.v., koptelefoon, radio.

Boxtel (5281), 21-11-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Baarlo (5991), 22-11-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Soms dagen achter elkaar bromtoon, verschil in sterkte en dan kan het weer tijd lang stil zijn.

Vianen NB (Cuijk) (5434), 22-11-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid    Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Heb dit weekend ontdekt dat ik het ook hoorde in Maastricht. Een mast boven op het hotel. Luikerweg 1 Maastricht. Dit 
was nog luider.

Goor (7471), 23-11-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Zit nu overspannen thuis door te weinig slaap stress concentratie problemen

Badhoevdorp (1171), 23-11-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid    Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
We zijn nog volop in de onderzoeksfase wat de bron kan zijn. Apparatuur in eigen woning of buren is reeds 
uitgesloten.Contact gehad met uitvoerder projecten die met bronbemalingsapparatuur  werkt, vooralsnog niet als 
oorzaak kunnen aanwijzen. Er vindt nog meer bronbemaling in de omgeving plaats, maar datumtechnisch is dat niet 1 op 
1 aan de overlast te koppelen. Geluid wordt door mij ook in woningen van buren ervaren.

Amsterdam (1076), 23-11-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;      Zoemend geluid  Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen
Het aller akeligste zijn de trillingen die je door je hele lichaam voelt als je in bed ligt, en het gevoel dat je gek bent als je 
een glaasje water naast je neerzet en het water niet ziet trillen, maar zelf de trillingen voelt. Ik kan de bron maar niet 
opsporen. Dacht eerst dat het de koelmachines van een nabijgelegen winkel waren, maar winkelier heeft alle machines 1 
voor 1 uitgezet bij zijn hulp om de bron te vinden en het geluid bleef. Om radeloos van te worden. 's Nachts droom ik van 
verhuizen.

Boskoop (2771), 23-11-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Oegstgeest (2343), 23-11-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Ik heb vanwege overlast zelf meting gedaan naar LFG, blijkt er in mijn huis constant een geluid van 10-50Hz te zijn. Ook in 
andere woningen gemeten, daar laten metingen geen of ander LFG geluid zien, is het geluid voor mij niet aanwezig.

Enschede (7524), 23-11-2021,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen
T. ervaart dagelijks gebrom, afwisselend hard en zacht, met een schuddend effect. Bij dit laatste ervaart T. een trillend 
gevoel op de bodem, lijkend op een versnellingsbak van een auto. Een prikkelend gevoel in de benen wat via de lies naar 
het hoofd trekt met slapeloosheid tot gevolg.

veere (4351), 23-11-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
sinds  2 maanden hoor ik dit geluid bija permanent . Af en toe een paar uur achtereen niet
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Cuijk (5431), 24-11-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
De bron is een 5G-zendmast van Vodafone op een flat achter mij. De omgeving van die flat is niet geraadpleegd over de 
plaatsing.

Amsterdam (1055), 25-11-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen
Hoor vaak s avonds en s nachts een lage bromtoon, slaap altijd met oordoppen en ik hoor/voel het daar doorheen. Heb 
het gevoel dat het van buiten komt.

Veenendaal (3905), 25-11-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Brom was is constant maar in avond erger

Winterswijk (7101), 25-11-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    

Weesp (1382), 25-11-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Noordwijk (2204), 26-11-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Warmtepompen moeten volgens regelgeving geïnstalleerd worden, eigenaar en installateur zijn hiervoor 
verantwoordelijk, blaasrichting niet naar de buren, kast eromheen zijn vaak niet voldoende je hoort het gebrom nog. 
Warmtepomp kan binnen geplaatst worden heeft de buurt geen overlast!

Rotterdam (3061), 27-11-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;    Gonzend geluid  Zoemend geluid    
Ben nu al meerdere keren ‘s nachts wakker geworden van dit geluid, alhoewel het er volgens mij niet elke nacht is. Dacht 
eerste keer dat ik gek werd; ook met oren dicht en ook op het balkon is het geluid te horen. Het is nog te negeren maar 
prettig is anders

Leiden (2317), 28-11-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
Sinds een paar maanden horen wij allen in ons huis een lage bromtoon, alsof er een pomp aan staat in de grond. We 
horen het in ons hele huis zowel overdag maar vooral, omdat het dan stiller is, snachts is het erg storend. We hebben de 
hoofdschakelaar in ons huis uitgezet maar het geluid bleef, dus het is geen apparaat in ons eigen huis.

ROTTERDAM (3055), 28-11-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid    

Tilburg (5043), 28-11-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;    Gonzend geluid  Zoemend geluid    
Geprobeerd apparaten in huis uit te zetten, maar zelfs met de hoofdschakelaar uit blijft het geluid soms aanwezig. Vooral 
in de ochtend en soms middag. Mijn vriend hoort het niet, mijn buurvrouw soms. Het is van eind mei (2021) tot november 
weg, maar is nu weer terug, dat was in 2020 ook ongeveer: toen van mei tot oktober geen geluid genoteerd. Windmolens 
in zicht, maar is niet specifiek als zij draaien.

Assen (9407), 29-11-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Klachten worden niet serieus genomen huisarts kan niks doen

Emmen (7812), 29-11-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
Angst voor obsessie door er teveel aandacht aan te geven.

KORTENHOEF (1241), 29-11-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon        Trillingen

Sassenheim (2171), 29-11-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Het geluid is minimaal 2x per week tussen 04.00 en 06.30 uur

Breda (4817), 30-11-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Het is echt vreselijk, ik ben de wanhoop nabij. Ik slaap alleen nog met slaapmedicatie en/of een witte ruis. Nu we veel 
thuis moeten zijn is er helemaal geen ontsnappen meer aan. Heb werkelijk alles geprobeerd, zelfs in de schuur geslapen, 
maar daar was het ook te horen. Verhuizen is in deze tijd ook geen optie. Buurtgenoten horen het in hun huis ook.

Utrecht (3553), 30-11-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Begonnen op 22 okt Ik dacht eerst prorail maar kokt te vaak terug
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Den Haag (2521), 30-11-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon        
Sinds enige maanden overlast binnenshuis. De bromtoon is in de vroege ochtend een keer of 5 per minuut te horen. In de 
loop van de dag wordt het meer. Rond etenstijd wordt het intenser en duren de bromtonen langer. De hele avond ervaar 
ik veel last. Het geluid gaat door muziek en tv heen. Rond een uur of 1 in de nacht wordt het weer minder. Oordopjes 
helpen niet. Brown noise helpt wel. Met zuidelijke wind klinkt het wollig en is het minder storend.

October 2021 - 70 meldingen
Dongen (5102), 03-10-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Het gaat dag en nacht door merg en been. Er is niet aan te ontkomen. Je denkt dat je gek word. Hoor het geluid niet 
alleen in mijn eigen huis maar ook bij andere mensen in de buurt

Amsterdam (1054), 03-10-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
Vaak vanaf een uur of 22:00 uur, de nacht in. Soms gaat het ook in de ochtend en overdag door, vaak is het in de middag 
stil. Pulserende brom, lage tonen. Door gehele, grote gebouw, hoorbaar. Ook op sommige anderen plekken in de buurt. Er 
zijn meer mensen die het horen, maar de meesten horen het niet.  Ventilator, mss van parkeergarage? Pomp? In bouwvak 
minder vaak.

Nijmegen (6515), 04-10-2021,  Vrouw,  18-24.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen
Ramen dichtgedaan, helpt niks. Ventilatierooster dichtgedaan helpt ook niks. Vaak last van als de wind op het zuiden 
staat.

BERGEN NH (1861), 04-10-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid    Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Lage pulserende bromtoon buiten en vooral binnen. Lijkt geluid van brandstofmotor heel in de verte; zoemt en pulseert.

Jubbega (8411), 04-10-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen
Dit is pas begonnen: ongeveer een week geleden. Ik was op zoek naar informatie op het internet en kwam deze site 
tegen. Ik kan het geluid/de trilling niet 'uitzetten' door mijn oren dicht te stoppen. Geen idee waar het vandaan komt, het 
wordt niet minder of sterker als ik me verplaats. Het lijkt van buiten te komen. Ik ben bekend met tinnitus in 1 oor, maar 
dit klinkt en voelt heel anders.

amsterdam (1015), 04-10-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Ik heb zelf de oorzaak na lang zoeken gevonden.De klachten beginnen direct na het activeren van het laden.Dus moet ik 
zien dat ze de paal weghalen en dat kan ik wel vergeten.Ik denk niet dat ze dat doen en het gaat ook  nog om de heilige 
koe.

Eindhoven (5658), 04-10-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      

Amsterdam (1091), 05-10-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid    Trillingen
Al jaren last van lfg+ wordt alleen maar erger, heftiger. Aanvankelijk denk je aan de vele winkels met koelinstallaties, 
waarop ook gemeten is en gehandhaafd door de gemeente.maartrillingen blijven en zijn sinds 2 jaar alleen maar 
toegenomen. Zware Trillingen en enorme druk op de oren, niet kunnen slapen hoofdpijn en migraineaanvallen om gek te 
worden.geen rust meer. Zelfs niet in de natuur, ook daar is het hoor- en voelbaar

Hippolytushoef (1777), 05-10-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen

Spijkenisse (3203), 06-10-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;      Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
De trillingen ervaar ik meestal in bed. Beginnen na half 3 in de nacht. Zijn begonnen ongeveer gelijk met start boringen 
Nam aantal km verderop.
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Amsterdam (1051), 06-10-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        
Hoewel ik heb aangegeven dat er geen meting heeft plaatsgevonden, is wel een meting geweest. Uitgevoerd door de 
milieudienst op 21-12-2018. Helaas was op dat moment de brom niet aanwezig. Ik heb geprobeerd, te achterhalen uit 
welke windrichting het geluid komt, maar dat heeft niets opgeleverd. Ik heb in mei 2020 contact opgenomen met de GGD. 
Ik kreeg de vraag of ik aan de hand van een app kon bepalen welke toonhoogte het geluid heeft. Helaas wordt deze lage 
toon niet door de microfoon opgepikt. Met een andere app zou ik de zelfde toon kunnen produceren. Helaas kan ook de 
speaker van de smartphone zo een lage toon niet hoorbaar maken. Tijdens de coronacrisis is het geluid lang afwezig 
geweest. Helaas is het de laatste weken weer regelmatig te horen.

Woudenberg (3931), 06-10-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

OSS (5345), 06-10-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Amsterdam (1068), 07-10-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    

Zaltbommel (5301), 07-10-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  
Lage brommende toon, klinkt op het eerste gehoor als schepen op de Waal, maar is continu aanwezig. Buiten niet te 
horen door omgevingsgeluid, binnen wel hoorbaar.

Ten Post (9792), 07-10-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
De gedragstherapie ging niet door vanwege corona. Ik blijf twijfelen of dit een persoonlijk, of lokaal verschijnsel is? Ik 
probeer er geen aandacht aan te schenken maar elke avond op bed, of op een mooi stil moment popt de brom weer op.. 
Hij is er vrijwel altijd, maar ik probeer m te overstemmen. Zeer onrustig gevoel.

Groningen (9714), 08-10-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      

Ommen (7731), 08-10-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Het is nu october, sinds drie maand is de ellende bezig, elke nacht geluidshinder, ik woon hier nu 5 jaar en het was altijd 
heel stil, nu is het een hel, helaas horen anderen het niet.

Waalwijk (5143), 09-10-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Er wordt hier vlakbij gebouwd dus ik heb kang gedacht dat het door bronbemaling komt. Echter nu is mij verteld dat dat 
hier helemaal niet gebeurd. Nu denk ik dat het misschien door de zonnepanelen van de buren komt, maar dan zou het 's 
nachts niet hoorbaar moeten zijn terwijl dit wel zo is.

Bergennh (1862), 10-10-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Gebruik slaapmedicatie en trillingsdempers onder de beddenpoten maar nog wordt ik wakker en kan niet verder slapen 
waardoor ik concentratie problemen krijg en eigenlijk ook wel depressief ga voelen omdat het nu al een jaar duurt! Ben 
erg blij met mijn lotgenotencontact omdat ik me dan gehoord voel, maar maak me zorgen om mijn gezondheid. Ik ben 
altijd gezond geweest en optimistisch van aard om problemen op te lossen maar voel me  nu machteloos omdat de bron 
niet bekend is en instanties naar elkaar verwijzen. Ik hoop op veel aandacht en begrip voor dit toenemende probleem in 
onze samenleving,

Sassenheim (2171), 11-10-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        

Almere (1363), 11-10-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Heb al zeker 3 jaar last van bromtoon. Soms erg soms minder erg. Heb Spectrum Lab gedownload en daar zie een 
constant LFG geluid de hele dag en nacht door

Veldhoven (5503), 11-10-2021,  Man,  75-84.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  
Lfgeluid; hoortoestellen 65db, plm 30 jr tinitus, oordopjes, maakt allemaal niets uit. Veel openbare werkzaamheden in 
Veldhoven, ook vrouw hoort het.

Den Haag (2582), 11-10-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

st  Jacobiparochie (9079), 12-10-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

04 January 2022 Pagina 15 of 65



Alkmaar (1823), 12-10-2021,  Man,  85 of ouder.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
S nachts soms een paar uur rustig, na 24uur om dat alweer vroeg terug te komen.

Almere (1335), 13-10-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Heerjansdam (2995), 13-10-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Zwaag (1689), 14-10-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

Zandvoort (2041), 14-10-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        
Woonachtig in een dichtbebouwde wijk waardoor het moeilijk is om de bron te traceren. Hopelijk kan er binnenkort een 
meting worden uitgevoerd om de frequentie van het geluid te bepalen en de bron te traceren.

Sneek (8603), 14-10-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik ervaar sinds 2 weken een brom toon en weet niet waar die vandaan komt. Gek wordt ik ervan!

Amersfoort (3825), 14-10-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Ik vermoed dat er een directe link is naar hoeveelheid verkeer op omringende snelwegen. Tijdens de lockdown met 
avondklok was de brom vrijwel weg. Idem tijdens de zomervakantie. Half Vathorst of meer was toen op vakantie. Ook lijkt 
het toe te nemen zodra het kouder wordt en verwarming in gebruik. Warmtepomp stadsverwarming? Ik heb me er 
grotendeels bij neergelegd en zoek niet meer naar oplossingen, maar….. de klachten zijn echt afschuwelijk.

Utrecht (3572), 15-10-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  

barneveld (3772), 17-10-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
er gebeurt hier van alles, bij elke trein stort de telefoon en internet, zit een brom op 2.40 voor mijn huis in de grond, de cv 
van de buren trilt door mijn huis, gemeente en woningbouw, liander omgeveingsdienst reageren nergens op

Middelburg (4336), 17-10-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        
Snachts een heel vervelend geluid. Het lijkt alsof ik gek word. Er staan ook 3 masten boven op de flat ik vermoeid dat het 
daar mee te maken heeft.

Zwolle (8033), 17-10-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

Amsterdam (1068), 18-10-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid  Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  

Ternaard (9145), 18-10-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    Trillingen
Lfg is niet erkend door hulpverleners. Er wordt gezegd tinnitus en stress.

Ede (6713), 19-10-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Geluid was een maand geleden ENORM aanwezig, mijn vrouw hoorde het ook. Het geluid werd per week minder. Slapen 
was in het begin heel erg moeilijk maar is nu goed te doen. Geluid is net of er een auto of vrachtwagen in de straat aan 
staat om weg te gaan rijden, soms klinkt het als of iemand in de grond zit te boren, etc (maar dan weer zacht maar 
aanwezig)

Zoetermeer (2716), 19-10-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  

Wassenaar (2241), 19-10-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid  Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  
De audioloog gaf aan dat het wellicht tinnitus is en ik het maar moet accepteren. Echter daar mijn zoon het ook hoort, als 
hij bij mij blijft logeren, dan kan dit geen tinnitus zijn. Ik ben inmiddels zelf begonnen met mindfulness en heb gesprekken 
met een Praktijk Ondersteuner van de Huisarts, waarmee ik met gedragstherapeutische opdrachten werk.

Heemstede (2101), 19-10-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
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Den dolder (3734), 20-10-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen
Buren hebben nieuwe apparatuur o.a jacuzzi nieuwe wc met afstandsbediening en sinds die tijd heb ik last

schiedam (3114), 20-10-2021,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen

Zeist (3707), 20-10-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Wij wonen hier kort maar horen het pas een paar weken

Hellevoetsluis (3224), 20-10-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    

Amsterdam (1066), 21-10-2021,  Man,  75-84.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Nistelrode (5388), 21-10-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;    Gonzend geluid      
Zwellend geluid, alsof er een aardbeving is maar dan steeds 1 tel. Dan 5 tellen niets en weer een lage zweltoon. Soms zo 
hard dat de ruiten trillen. Pulserend geluid. Na 15 minuten is het helemaal weg. In de ochtend en in de avond gehoord. Ik 
wilde op onderzoek uit, maar helaas was het weer weg. Ik houd rekening met 5G. Mijn man en kinderen horen het ook en 
schrikken ervan.

Munstergeleen (6151), 21-10-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Sinds een aantal jaren horen ik een gonzende brommende toon, soms hoor ik hem dagenlang, soms ook maanden niet. 
Zowel in ons eigen huis als bij die van mijn ouders (enkele straten verderop) heb ik dit ervaren

Amsterdam (1022), 22-10-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  

Winterswijk (7102), 22-10-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      Trillingen
Dit is het derde adres waar ik last ervaar. Ik ben vanwege geluidsgevoeligheid van Randstad naar het Oosten van 
Nederland verhuisd. Dit is de tweede keer in mijn leven dat ik melding doe. Mijn LFG hinder is rond  vijftigste begonnen. Ik 
ervaar gonzen/wieken en trillingen. 'Gewone' tinnitus wordt erdoor versterkt en ik wordt sneller doof dan normaal. Ik 
raak ook soms in paniek als het lijkt alsof ik door geluid wordt 'overgenomen'. Voel sinds kort ook prikkels op mijn 
gezichtshuid. Onderzoeker heeft wel lfg geconstateerd, maar kon geen bron vinden. Soms ervaar ik het ook buitenshuis, in 
andere ruimte, dus ik kom er nooit helemaal vanaf. Weer verhuizen heeft ook geen zin. Stilte wandelingen in de natuur 
doen mij erg goed. Logeer ook weekenden elders om mijn systeem gelegenheid zich te herstellen. Hoop dat audiologisch 
onderzoek uitwijst waar ik precies gevoelig voor ben en daarna tips om ermee om te gaan, doofheid te stoppen. 
Vervolgonderzoek naar bron gaat later ook weer verder.

Lochem (7241), 22-10-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        
Het geluid is er soms 1 a 2 weken dan weer enkele weken niet, het gaat hier om een zware brom, er ligt een hele grote 
pers leiding ( 1meter diameter) in de buurt. Tevens is er een zonnepanelen park geplaatst 500m van ons huis vandaan. 
Het klinkt als een pomp, gemaal of transformator.

GOUDA (2806), 22-10-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
De monotone lage bromtoon met trillingen en ruis is soms s'avonds te horen tot 23:00, soms overdag vanaf 11.00. Deze 
toon is buiten te horen (op sommige plekken minder doordat bomen het geluid tegenhouden) en in mijn woning met 
dichte ramen en deuren. Het is een bron van irritatie, ik val er slecht door in slaap en met thuis werken levert het 
concentratieproblemen.

dilbeek (1700), 23-10-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen
Dit geluid is sinds een paar weken ontstaan en is zo vermoeiend. Mijn man naast mij in bed hoort dit ook wat me wel 
gerust stelde dat het probleem niet bij mij lag. Nachtrust is zo belangrijk ! Ik hoop dat er een oplossing zal gevonden 
worden want dit is ondraaglijk !

Amsterdam (1068), 23-10-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid  Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
Ik wordt gepest door de buren want geluid wordt harder gezet als ik naar bed ga, dan rationeert het harder
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Hardenberg (7773), 24-10-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
Ik vind de vraagstelling boven ontoereikend. In mijn geval en ik denk bij de meeste mensen gaat het om een bron die 
afkomstig is van een warmtepomp, pomp, aardwarmte pomp of bouwheater die pas geplaatst is bij nieuwbouw. Om mij 
heen is veel nieuwbouw en verbouwing. Het lijkt nu een bouwheater te zijn die een aantal dagen geleden geplaatst is. Ik 
voel dat geluid met name. Zeer storend en stressvol met slapeloze nachten.

Sassenheim (2172), 24-10-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    
Het is een continue bromtoon die wat varieert in sterkte. Soms is het een periode wat minder, waardoor het alleen 's 
nachts opvalt. Nu alweer sinds een week zo hard dat ik me overdag niet goed kan concentreren.

arnhem (6813), 24-10-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Den Haag (2515), 24-10-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Nootdorp (2631), 26-10-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
Trillingen
Ik ervaar voornamelijk trillingen in huis maar ook in de tuin. De trillingen zijn niet altijd even sterk voelbaar. Vooral 
s'nachts lijkt het of er een wasmachine constant staat te centrifugeren daarbij neem ik een zoemend geluid/ druk op de 
oren waar. Heb nog geen melding gedaan bij enige instantie.

't Harde (8084), 26-10-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  

Zeist (3707), 26-10-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Sinds een maand horen wij continuee een dreunende toon en trillingen in het lijf.  Vooral snachts lijken de trillingen 
heftiger te worden.  We liggen beiden te shaken in bed. Slapen is onmogelijk. Slapen momenteel ergens anders. 
Overwegen om te verhuizen

Helmond (5704), 26-10-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Al, jaren sinds van, Rooij Meat is gevestigd ervaren wij een diepe bromtoon een LFG geluid. Door de stationair draaiende 
vrachtwagens met koelinstallaties het gebouw zelf dreunt zoemt ook en dit 24/7 al jaren maak ik meldingen. Ik heb 
slaapproblemen en veel stress en vermoeidheidsklachten en hoofdpijn. We hebben een koophuis anders waren we hier 
weg gegaan. Mijn huis fungeert als een grote bassist en dreunt mijn lichaam in. Oordopjes dempen het geluid een heel 
heel klein beetje om enigzins in slaap te kunnen vallen.

Partij-Wittem (6286), 27-10-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid    Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Almere (1335), 27-10-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Den Haag (2564), 28-10-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
Trillingen
Sinds medio juli last van zoemtoon en trilling in huis. Meestal s nachts, niet permanent, soms begint het om 01.30u, soms 
om 04.00u, soms sochtends. Het lijkt iets met de buitentemperatuur te maken te hebben. Ik vermoed dat het een 
warmtepomp oid is, vooral omdat ik het geluid niet altijd hoir, maar op wisselende tijden. Ik probeer me er zo min 
mogelijk op te focussen. Geluid alleen zou ik wel kunnen handelen, maar het is de trilling die bijna onverdraaglijk is, 
omdat het ook mijn hartslag omhoog jaagt. Ik word er wakker van en kan vervolgens nier meer slapen, wat ik ook doe 
(ruisonderdrukkende koptelefoon, meditatie, luisterboeken, nachtprogrammas op de radio) Het enige dat ik nog niet heb 
geprobeerd zijn slaappillen. Omdat het overdag kouder wordt begint het trillen nu ook steeds vaker overdag. Ik werk thuis 
en er is dus bijna geen ontsnappen meer aan. Ik heb het gevoel alsof ik in een boze droom terecht ben gekomen, die me 
lichamelijk sloopt.

Koningsbosch (6104), 28-10-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid    Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

04 January 2022 Pagina 18 of 65



Zorgvlied (8437), 29-10-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
15 tot 20 jaar eerder bij Appelscha hetzelfde probleem, na plaatsing van een zendmast. Ik ben toen verhuisd...

Amsterdam (1066), 29-10-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

Den Haag (2517), 30-10-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Lfg dat lijkt op een afzuiger/airco/pomp; constante sinus brom. Lijkt op afzuiger/airco. Bedrijven in de buurt al gevraagd 
om stroom af te schakelen, wat ook is gedaan, maar lfg blijft aanwezig. In buurtapp ook melding van gemaakt. Geluid is 
binnen in huis beter waarneembaar en in alle kamers aanwezig.

September 2021 - 39 meldingen
Amsterdam (1083), 01-09-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Zutphen (7206), 03-09-2021,  Vrouw,  18-24.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Stadskanaal (9503), 03-09-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Geluid is af en toe ontoelaatbaar hard. Wordt er wakker van

Venray (5804), 03-09-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Driebergen (3972), 03-09-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Een brom, geluid als airco 50 m hier vandaan, maar dat is het niet. Als ik op het geluid afloop verandert er niets. De helft 
van de tijd, overdag en 's nachts, volume/kracht wisselt af, toon(hoogte? )wijzigt niet.

Utrecht (3512), 03-09-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  

Schoonrewoerd (4145), 03-09-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Trillingen

Deventer (7412), 04-09-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

Venhuizen (1606), 05-09-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Het is net of de buren de radio tv of spelcomputer aanhebben maar ook of er buiten n machine ofzo aan staat.klinkt ook 
als achtergrond muziek hoor het s ochtends bijna nooit begint tegen eind van de middag en s avonds en s nachts kan er 
niet van slapen.triest.

Oss (5345), 05-09-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

Slootdorp (1774), 05-09-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Venray (5802), 06-09-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;          
Trilling ontstaat bij gewichtheffen in de sportschool. Na het heffen wordt de halter op de grond gegooid. Dat geeft een 
enorme dreun in onze woning.

Zuiderwoude (1153), 06-09-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        

Oosterstreek (8388), 08-09-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Spakenburg (3751), 09-09-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

Langeraar (2461), 09-09-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: ,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid    Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Ik heb vanaf februari 2019 het geluid in grote lijnen bijgehouden. Het geluid wisselt van hardheid en lengte. Ik hoor het 
geluid ook weleens in andere plaatsen.
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Hoogeveen (7905), 10-09-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Den Bosch (5237), 12-09-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
gemeente handhaaft niet op regels voor windmolens vanwege belang verduurzaming agenda.

Groningen (9734), 12-09-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Houten (3994), 13-09-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Haren (Gn) (9751), 13-09-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  

Haarlem (2031), 14-09-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

Den Bosch (5216), 16-09-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Bromtoon is mede van auto 's op gestelseweg, maar ook stationair draaiende auto 's straat of straten verder. Verderop 
word een hostel gebouwd maar 't is ook erg 's-avonds. Jongeren met harde bassen in auto 's en muziek uit woningen met 
een diepe bastoon. Met cross over vd t.v. is 't ook versterkt. Met name komt de 'brom' van de rechterzijde via mijn 
voorraam en is dubbele beglazing. Woon op een plein waar geluiden ook 'teruggonzen'. Dit was voorheen nooit! Nu er nu 
rond 11.15-11.45 geen verkeer rijdt, is het berestil  nu do.16/09-21. Soms 'n brom v. een auto.. maar niet zo continu als 's-
avonds! Erg irritant en er zijn er meerdere op het plein die er over klagen.

HILVERSUM (1222), 17-09-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  

Amsterdam (1078), 18-09-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Gouda (2801), 19-09-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

Ermelo (3851), 20-09-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Ik vermoed dat het door zendmasten veroorzaakt wordt.

Eindhoven (5613), 21-09-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
Ik kwam op deze website terecht doordat ik zocht waar en hoe ik een melding moet doen, nu ik eindelijk de bron weet. 
Het geluid is er niet elke nacht, lijkt van de wind af te hangen, maar als het er is is het uren achtereen. Dat is al jaren zo, ik 
weet niet precies hoe lang maar zeg 4 jaar. Ik componeer 's nachts muziek vanwege de stilte, moet dus ingespannen 
luisteren zeker bij het mixen, en word helemaal gek van die bromtoon. Ik dacht steeds dat het iets vlakbij zou zijn, ging 
vannacht naar buiten om de bron te zoeken, en liep er op gehoor heen: tot mijn verbazing 2,5 km.

Den Ham (7683), 21-09-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;    Gonzend geluid  Zoemend geluid    
Trillingen
Dreinend ook. Ik heb vanaf juni t/m eind september (nu) vrijwel geen enkele nacht enigszins normaal kunnen slapen. 
Meerdere keren 's nachts huis uit gevlucht (rondzwerven, auto) wegens onverdraaglijkheid: hoofd leek uit elkaar te 
knallen. Vaak tot 5 of 6 uur wakker. Dan verminderen de bronnen in sterkte en kan ik nog paar uurtjes slapen. Af en toe 
aantal dagen naar familie. Daar is echter vrij veel verkeersoverlast, waar ik voorheen probleemloos doorheen sliep, maar 
dat dendert inmiddels dusdanig door mijn hoofd dat ik daar ook niet goed kan slapen. Ik ben helemaal gesloopt. Ook is 
mijn gevoel van veiligheid aangetast. Vannacht (voor het eerst weer thuis) was het uitzonderlijk rustig vanaf een uur of 
twee. Wetende dat de Jacuzzi, waar inmiddels een niet altijd werkende (recentelijk nog om die reden mijn huis uit 
gevlucht en vervolgens naar familie)  timer opzit, om 8 uur weer aan zou slaan, nog geen oog dicht gedaan. Dit is 
onleefbaar en ik ben ten einde raad. Mijn leven is verwoest.

Uitwijk (4288), 21-09-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
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Leusden (3834), 21-09-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Sinds eind augustus/begin september 24/7 last van een laag gonzend geluid. Oordoppen helpen er niet tegen. Vooral 
binnen erg hinderlijk. Met noise canceling koptelefoon op is het ook buiten te horen (als andere geluiden zijn weggefilterd, 
de bromtoon wordt helaas niet gefilterd). Vandaag een wandeling door Leusden gemaakt en ook in andere delen van het 
dorp is het te horen. Nog steeds geen idee uit welke richting het komt. Mijn vrouw hoort het 's nachts ook, maar moet 
daar echt haar best voor doen. We slapen nu al een paar weken met een ventilator aan die de bromtoon overstemt. Als 
het stil is in huis dan is het voor mij erg aanwezig en hinderlijk.

Arnhem (6825), 21-09-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
De bromtoon is steeds vaker aanwezig. Soms milder, soms zo heftig dat hij bijna gekmakend is. Ik hoor de broom ook 
door mijn noise canceling hoofdtelefoon heen. Soms wisselt hij even van frequentie (vaak 2 frequenties). Ik woon op 
verdieping 2 in een portiekflat met 6 appartementen. De appartementen op verdieping 3 zijn verkamerd dus bevatten 
meerdere apparaten e.d. Maar of het geluid daarvan komt, kan ik moeilijk bepalen. Ik hoor het door mijn hele 
appartement heen. Ik hoor/voel het meteen als de toon er wel of niet is.

Amsterdam (1107), 22-09-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Sinds maart 2021 t/m heden is een Bromtoon waarneembaar in mijn woning

Dordrecht (3312), 23-09-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    Trillingen
Ik slaap met oordoppen in maar hoorde en voelde het er doorheen. Alsof er helicopters overvlogen. Buiten gaan luisteren 
daar is het heviger.

Nederweert-eind (6034), 24-09-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid    Trillingen
Initiatiefnemers Windmolenpark Ospeldijk en Gemeente Nederweert zijn op de hoogte van overlast windmolens. Heb zelfs 
een keer politie gebeld maar die konden er weinig mee wegens de toegestane normen. Ik slaap er slecht door, ervaar 
ernstige overlast en het tast gezondheid aan.

Nederweert-eind (6034), 25-09-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  
Zoemend geluid    Trillingen

Arnhem (6836), 27-09-2021,  Man,  18-24.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        

Assen (9408), 28-09-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Na onderhoudswerkzaamheden aan gaslocatie en nieuwe verbinding met het aardgasveld (ongeveer 1 km afstand)  is 
een lage bromtoon te horen. Dit gaat dag en nacht door met soms enkele dagen pauze. Meerdere mensen in huis horen 
het . Soms is het zo luid dat slapen moeilijk is.

Angeren (6687), 29-09-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen
Een lage pulserende bromtoon die doet denken aan een generator of turbine. Vrijwel elke avond en nacht te horen. Thuis, 
in mijn ouderlijk huis en bij vrienden wonend in de regio. Soms variërend in sterkte en buiten vrijwel niet waar te nemen.

August 2021 - 54 meldingen
Oude-tonge (3255), 01-08-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Sinds er windmolens in de buurt staan wordt de druk erger. Geluid varieert van zoemtoon tot landbouwmachines. Veel 
hoofdpijn endruk op beide oren terwijl ik doof ben aan linkeroor  door hersentumor. T geluid maakt me echt serieus  heel 
zenuwachtig. Wel gemeld bij KNOarts  , antwoord: hoort erbij ! Helaas wordt t steeds erger

Amstelveen (1186), 01-08-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    Trillingen
Trillingen buiten en in huis. Slaap hierdoor heel slecht.  Met als gevolg concentratie problemen en lichamelijke 
klachten.Alles al geprobeerd om de bron te kunnen lokaliseren. Jammer  genoeg  niet gelukt. Slaap met witte ruis als 
tegengeluid  aan . Kan zo de nacht nog een beetje doorkomen.

nootdorp (2631), 01-08-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
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Heemskerk (1962), 01-08-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Oss (5345), 02-08-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Liedekerke (1770), 02-08-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    Trillingen

Overloon (5825), 02-08-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      
sinds het voorjaar van 2021 neem ik dag en nacht een bromtoon waar (Overloon / Venray). Blijk nu helaas ook op andere 
plaatsen in Nederland en buitenland dezelfde brontoon waar te nemen. Geluid is binnen sterk aanwezig terwijl het buiten 
niet hoorbaar is. Heb overdags nu altijd tv of radio aan om het te maskeren. Mijn man hoort het ook soms als ik hem er 
op wijs, echter heeft er verder geen last van.

Leerdam (4141), 02-08-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Steeds vaker continu diep dreungeluid

Amsterdam (1053), 03-08-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Sinds een paar maanden hoor ik het ook soms overdag. Niet alleen in mijn woning, maar ook heb ik het in 2 andere 
woningen gehoord. Maar 's avonds en 's nachts hoor ik het altijd. 's ochtends is het geluid vaak weg

Alkmaar (1813), 04-08-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Wij wonen nu 4 maanden op deze plek. 24 uur per dag last van de ventilatie van de garage. Erg vervelend! Melding 
gemaakt bij de beheerder van de garage.

Alphen aan den Rijn (2405), 04-08-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Sinds eind mei onregelmatige pulserende toon, 's nachts erger. Lig te trillen in mijn bed. Gemeente, GGD en 
Omgevingsdienst geven niet thuis

Amersfoort (3816), 04-08-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Ook mijn vriendin hoort het. Het is een duidelijk waarneembaar geluid dat ergens van buiten komt.

Zwolle (8011), 06-08-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Bijzonder veel last van lage bromtoon. Ik hoor het, en ik ervaar druk op mijn oren. Meestal is dit geluid in golvende 
bewegingen. Soms is dit in een constante toon.  Het geluid lijkt laatste weken toe te nemen, zowel in frequentie als in 
volume.  Inmiddels is het er bijna 24/7. Heel soms is er een heerlijke rust.  Ik vermoedde dat het van werkzaamheden van 
het station komt. Het leek ook aan te worden gezet na een regenbui. Ik vermoedde dus een aggregaat dat water weg 
pompt. Echter, de stationswerkzaamheden zijn nu voorbij en het geluid is eerder meer dan minder geworden. Inmiddels 
ben ik niet zeker van de bron. Help! Ik ervaar het geluid binnenshuis luider dan buitenshuis. Maar buitenshuis kan ik het 
soms ook horen.  Soms is het zo luid dat ik het binnenshuis ook als trillingen kan waarnemen.  Meerdere mensen in de 
straat horen dit. Het is voor mij zo erg dat ik slaap- en concentratieproblemen ervaar.

joure (8501), 06-08-2021,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
verlies woongenot

Utrecht (3512), 06-08-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;      Zoemend geluid    
Ik vermoed dat het komt door de zonnepanelen van de buren of windmolens. Daar lijkt het zoemend geluid op.

Krimpen aan den IJssel (2924), 06-08-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend 
geluid  Zoemend geluid    Trillingen
Het is gewoon een marteling, een ander woord is er niet voor. Sinds eind mei tril ik mijn huis en slaapkamer uit. Het meest 
angstaanjagend zijn de hartkloppingen en pieken in de trillingen. Het lijkt motorisch aangedreven, pulserend met 
behoorlijke kracht erachter. Ik heb nu ook last van duizeligheid. Als je eenmaal weet waar je op moet letten, voel je het 
overal. Vluchten is het enige wat in je opkomt, maar waarheen? Ik denk zelf aan de lage 5G zendmast in directe lijn van, 
en op nog geen 50 meter van mijn woning.
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amersfoort (3815), 07-08-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Sinds 2019 is er een toenemend laag frequent geluid (LFG) aanwezig dat vooral 's nachts problematisch is omdat het LFG 
dan luider is dan overdag. Het zijn vaak piek momenten. Het begint meestal rond 0:30 uur waarna het weer afneemt, en 
dan rond 2:30 en 5:00. Daarna wordt het geleidelijk minder of stopt het LFG rond 6:00. Brom met dreunen. De hele lage 
tonen (20-30Hz) hebben erg veel energie waardoor je een constante piep in je oren krijgt, die verdwijnt als het weer wat 
minder wordt of als je in een ruimte komt waar het minder aanwezig is. Vaak is er niet aan te ontsnappen. Buiten is het 
erger dan binnen en met bepaalde windrichtingen is het geluid meer aanwezig. Het is in de gehele wijk hoorbaar. Het 
weerkaats veelal tussen de huizen. Vanuit buiten komt het door de ramen heen. Regelmatig is het zo luid dat het binnen 
in de woonkamer een resonerende brom geeft, dat dan weer via de muren in andere delen van de woning te horen is. Erg 
vervelend.

Dordrecht (3319), 07-08-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Geluid wordt steeds meer als hinderlijk ervaren. Beperkt het dagelijks leven.

Haarlem (2033), 08-08-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
voornamelijk rechter oor, is erg toegenomen dit weekend

Petten (1755), 09-08-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik heb ook tinnitis, maar het verschil met lfg is overduidelijk. Niet met elkaar te vergelijken

Baarle-Nassau (5111), 10-08-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
Vanaf plm. 2015 last van bromtoon. Sinds 2021 sterk verergerd.

Leeuwarden (8926), 10-08-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Vooral in de nacht van maandag op dinsdags

Duiven (6921), 10-08-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik hoor ...: Bromtonen / Pieptonen  Toelichting: Vorig jaar zomer hebben onze buren een warmtepomp op hun zijgevel 
geplaatst op meer dan 6 meter hoogte. De luchtuitstroom blaast richting ons huis. De afstand tussen de uitblaasopening 
en onze gevel is minder dan 7 meter. De link met de warmtepomp heb ik niet in eerste instantie met de warmtepomp 
gelegd. Ik dacht dat de bron in mijn huis zou zitten. Dit was niet het geval. Ik heb zelf in mijn eigen huis alles al 
gecontroleerd op bromtonen en zo nodig extra isolatie materiaal aangebracht.

Dronten (8252), 10-08-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Sinds december 2020 hoor en voel ik continue een bromtoon. Het komt van buiten, maar binnen lijkt het te resoneren en 
heb ik het meeste overlast. Ik vind het enorm teleurstellend dat er zo weinog aan gedaan wordt. Het verpest mijn 
woongenot enorm en heeft veel negatieve invloed op mijn leven. Overheidsinstellingen wijzen naar elkaar en onderzoek 
wordt niet gedaan. Terwijl we inmiddels wel weten dat dit fenomeen verstrekkende gevolgen heeft op mensen die dit 
geluid ervaren en horen.

EMMEN (7824), 12-08-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Genderen (4265), 14-08-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    
Ik ben erg gevoelig voor lage geluiden en ben niet de enige die het geluid al eens hoorde maar het lijkt de laatste dagen 
erger. Er staat hier vlakbij een zendmast, windmolens en het is een klein dorp. Het kan dus van alles zijn maar ik zou het 
graag laten onderzoeken. Enig idee bij wie ik dan moet zijn? Ik vind het vooral bijzonder dat niet iedereen het hoort. Het 
geluid is ook een tijdje weg geweest of af en toe aanwezig, nu de afgelopen dagen weer 24/7

Raamsdonk (4944), 15-08-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    
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Beverwijk (1941), 15-08-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    
Hinderlijke zoem-bromtoon van een aan gevel gemonteerde koelinstallatie van pizza-bestelservice. Duidelijk 
waarneembaar in de tuin en in de woning zelf als men ventileert met ramen en deuren op kierstand.

Kerkrade (6466), 16-08-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Nijmegen (6538), 17-08-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Komt zowel overdag als 's nachts regelmatig voor.'s nachts zeer duidelijk hoorbaar. Gaat door het huis heen, maar komt 
duidelijk van buiten af.

Oud-Beijerland (3261), 17-08-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Geluid is eind oktober 2020 begonnen. Twee gezinsleden nemen waar waarvan één is verhuisd en het geluid niet meer 
ervaart. Meting vonden wij vreemd. Een door ieder waarneembaar geluid werd niet met de meter getraceerd. Ik zou 
overgevoelig zijn en moest maar een test doen. Dit heb ik niet gedaan vanwege het feit dat er 2 mensen zijn die last 
hadden en duidelijk op andere plekken niet waarneembaar dan in huis en directe omgeving (bij stilte) Je wordt verder aan 
je lot overgelaten en moet er maar mee leren leven!!!

Amsterdam (1066), 18-08-2021,  Man,  75-84.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon        
melding gedaan bij GGD en Gemeente, afgedaan als zijnde een privé kwestie

Veenendaal (3905), 19-08-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        
Ik ben er echt moedeloos van aan het worden. Slaap nachten niet.

Helmond (5704), 19-08-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen
Dit geluid is niet constant aanwezig. Maar zeker om de paar minuten is het gewoon hoorbaar. Als de tv aanstaat of radio 
dan heb ik er minder last van maar rust is er niet meer bij. Vooral als je naar bed gaat dan gaat dat gezoem,,trilling op de 
oren en hoofd om de paar minuten aan...dan weer ff uit..om gek van te worden. Ik heb geen metingen gedaan e.d. ikzelf 
heb het vermoeden dat het met wifi of straling te maken heeft. Ik hoor het ook bij andere mensen in huis als ik er ben die 
zeggen het zelf ook te horen. Het heeft geen zin te verhuizen, dat is me allang duidelijk. Ik hoop dat als ik wat ouder wordt 
het geluid ook weer een keer onhoorbaar voor mij zal worden. Maar het is behoorlijk irritant..het is nooit meer stil!!!    

Amersfoort (3818), 19-08-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    
geluid varieert in sterkte, volgens app Spectroid soms wel 96 db, hoe lager hoe minder last van geluid,, dan nog wel druk 
op de oren

Alphen aan Den RIjn (2404), 19-08-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Neede (7161), 20-08-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Rosmalen (5242), 20-08-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Wij horen een continue bromtoon en hebben druk op oren alsof we op een feestje naast de speakers hebben gestaan. Het 
was er eerst een aantal dagen per week en t geluid nam s avonds toe. Inmiddels is het er continue en overwegen we te 
verhuizen. Gas en waterleidingen zijn helemaal onderzocht. De gemeente trekt zijn handen ervan af. Beschouwen de 
klacht als opgelost terwijl we hier niet kunnen blijven wonen. Heel vervelend en frustrerend dat er niet alles aan wordt 
gedaan om de oorzaak te achterhalen. Bij beide buren is t ook waarneembaar. Als we alle 3 onze stroom afsluiten is t er 
nog steeds. Bizar. Hoe kan dit? een oorzaak

Zelhem (7021), 20-08-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Trillingen

Biezenmortel (5074), 22-08-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen
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‘s-Hertogenbosch (5235), 22-08-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Een kleine 2-3 jaar hoor ik suizen ik mijn oren. Omdat ik wel eens naar een feestje ging was ik bang beschadigen op te 
hebben gelopen. Na een oormeting bleek dat ik geen slechte maar juist gevoelige oren had. Sinds ca 1 jaar is het geluid 
veranderd. Van een suis in de oor thuis in een stil appartement, naar regelmatig een zoemend geluid (lijkt op een mug, en 
nee het is geen mug) afwisselend met een pulserende lage toon. Ik dacht dat ik de binnenkant van m’n lichaam zou horen 
maar blij om te weten dat ik niet de enigste ben die dit ervaart. Zelf dacht ik aan dat eventueel de de windmolens het 
probleem veroorzaakte, maar ook op windstille avonden dat is dit geluid aanwezig. 5G is een andere idee waarvan ik 
denk dat het mogelijk de oorzaak in zijn. Zijn wij die dit horen gevoelig voor frequenties/electromagnetische trillingen?

Mijnsheerenland (3271), 22-08-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Amsterdam (1107), 23-08-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen
Hsp. De trillingen zijn vooral te voelen met oppervlakte contact en lijkt van buiten te komen. (Voelbaar met voeten op de 
grond, hand op de muur, maar ook liggend in bed of zittend met voeten op tafel. Het steunt overal door)

Leiden (2331), 23-08-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    Trillingen
Ik ervaar het geluid soms urenlang, soms een dag of wat niet. Ik kan mijn aandacht op andere dingen vestigen, mezelf 
afleiden. Maar er zijn soms korte onderbrekingen in het geluid. Die maken het geluid meer opvallend, trekken mijn 
aandacht terug naar het gezoem. Ik heb geen idee waar de bron van het geluid zich bevindt. Ik voel me machteloos.

Leersuml (3956), 23-08-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Zelf thuis meting uitgevoerd met een spectrum analyzer. In eerste instantie gedacht aan een slimme meter. Dit is echter 
niet het het geval. Monteur van Stedin meldde over zonnepaneel converter. Verder onderzoek en metingen volgen. Ik heb 
op meerdere plaatsen last van deze brom van 100Hz. Bij nagaan van deze plaatsen blijkt inderdaad zonnepanelen 
aanwezig te zijn bij bijvoorbeeld buren.

VLIJMEN (5251), 28-08-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

's-Heerenberg (7041), 29-08-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    
Sinds april 2021 woonachtig in deze woning en sindsdien dit geluid in en om de woning. Nu ik bekend ben met deze site 
ga ik diverse meldingen maken en hiermee aan de slag. Waarschijnlijk komt dit van de windmolens.

Rotterdam (3061), 29-08-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Dcmr kwam in 2019 meten, leek nog nooit van lfg gehoord te hebben, ‘gewoon’ geluidsmetingsapparaat meette geen 
overlast, werd gesuggereerd dat het tussen mijn oren zat en er werd aan mij voorgesteld om naar de ggd te gaan

Heiloo (1851), 29-08-2021,  Man,  18-24.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Heemstede (2106), 29-08-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Wij hebben sindse enige tijd last van een continue bromtoon in het gehele huis. Het geluid blijft als wij de meterkast 
uitschakelen. Oordoppen helpen niet. 'Snachts lijkt het geluid soms ook buiten hoorbaar, niet als resonantie, maar als zeer 
laag geluid, maar de frequentie is echt op de grens van het hoorbare.  onze kinderen hebben er gelukkig geen last van, 
maar wij lijden er echt onder.

Wijk bij Duurstede (3962), 29-08-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Gouda (2805), 30-08-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen
Erg hinderlijke bromtoon waar ik steeds vaker wakker van word

AMSTERDAM (1053), 30-08-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;          Trillingen
Eerste waarneming van trillingen dec. 2020  Dit ging gepaard met muziek en basdreunen. Na diverse buren schriftelijk op 
de hoogte gebracht te hebben, is de muziek met basdreunen eind januari 2021 gestopt. Een paar maanden geen last 
gehad. Nu sinds 3 weken de trillingen door het huis en elke dag heel vroeg in de ochtend (vanaf 5 uur) heftige trillingen in 
bed. Trillingen omschrijf ik als de trillingen van een drilboor ( geen geluid). In december 2020 zijn er tegenover mijn huis 
G4 of G5 masten geplaatst.
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Den Haag (2552), 31-08-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    
Sinds 2 dagen wordt ik wakker van een zoemende brom , alsof iemand heel ver weg continu muziek aan heeft staan met 
een hele harde bass. Ik hoor het continu, het gaat niet weg . Maar in de nacht word ik er zelfs wakker van.

July 2021 - 70 meldingen
doesburg (6981), 01-07-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    Trillingen
Het is een zoemende, bonkende lijkt of er constant basgeluiden zijn, trillende reflexen wangen oren en soms ook plots 
geluidsverandering, en veel druk van binnenuit in de oren  Op dit moment ben ik nog bezig met het onderzoeken waar het 
vandaan komt 2 maanden geleden was het er opeens Ik vermoed dat het de resonantie van de zonnepanelen installatie is 
5 huizen bij mij vandaan het is een test pilotwoning

Sint-Oedenrode (5492), 01-07-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Trillingen
Het is pas sinds gisteren dus er zijn nog geen langere-termijneffecten. Mijn buren hebben een zwembadwarmtepomp in 
gebruik gesteld in het schuurtje geschakeld aan mijn huis.

Middelburg (4335), 01-07-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Burenoverlast bromgeluid

Utrecht (3564), 01-07-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Samen met meerdere buurtbewoners in gesprek met de gemeente in de hoop ze te overtuigen van het overlast en de 
gevolgen ervan.

Geleen (6162), 02-07-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Sinds enkele dagen is er een constante brom toon hoorbaar in en buiten mijn huis.

Purmerend (1443), 02-07-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    

Veghel (5463), 02-07-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen

Zelhem (7021), 02-07-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Amsterdam (1015), 03-07-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;          Trillingen
Ik voel en meet met een app op een tablet een vibratie van 1.56 Hz zo voelt het ook Ik dacht aan een ziekte maar de app 
stelt me gerustIn en om het huis.Buren hebben geen last.Ik voel en meet bij hen hetzelfde.Er zijn 
bouwwerzaamheden.Maar alles staat daar uit in het weekeind.De vloer en de straat trilt mijn bed trilt de bank.Ik zie niet 
het water in een schoteltje reageren.Dat was mijn eerste test.De apps werken redelijk.iSeimometerapp wijstt ook de 
trillingen aan.Tinnitus heb ik al sinds de plaatsing  van masten aan de overkant.8000Hz is dat.Er zijn 5G antennes bij 
gekomen 868Mhz (bron;antenneregister) Ik ben de enige in het blok die het ervaart.Straks een rondje door de buurt lopen 
met het tablet.

Aarle-Rixtel (5735), 03-07-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;          
Wij zijn ivm lfg verhuisd naar het buitengebied, maar de feestjes van dorpsgenoten gaan zo hard, dat het lfg onze woning 
met trippel glas gewoon binnen dringt. Elk feestje stoot, maar elk weekend is er in juli en augustus wel ergens een 
feestganger, die vindt dat hij/zij los mag gaan, omdat andere het ook doen.

Almere (1338), 04-07-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
ben door GGD  destijds niet doorverwezen heb wel alle specialisten afgelopen.

Rijswijk (2281), 04-07-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Hilversum (1218), 05-07-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Dit is mijn eerste melding bij jullie omdat ik LFg vond met zoeken. Toen ik LFg 3 keer in laatste weken opmerkte en het 
daarvoor nooit gebeurde. ik woon op 15 mtr. van G5 mast
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Breda (4811), 05-07-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Breda (4814), 05-07-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;          Trillingen
Het is niet leefbaar in onze woning. Wij hebben last van desoriëntatie, pulserende trillingen over ons lichaam, druk op de 
oren, hoge piep, niet kunnen slapen, concentratie probleem, druk op de borst, slaat op de stembanden

Renswoude (3927), 05-07-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid    

Apeldoorn (7327), 06-07-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
sinds een aantal weken hebben we een bromtoon in de woonkamer. Vooral hoorbaar bij de achterdeur en bij de muur 
richting de buren (ankerloze spouwmuur). Als de achterdeur open is hoor je het veel minder. We hebben geen idee waar 
het vandaan komt. Wat wel opvalt is dat de buren af en toe veel basdreunen veroorzaken als ze een film kijken oid en dan 
horen we het op exact dezelfde plek. Je zou haast denken dat ze een subwoofer hebben die 24/7 een bromtoon geeft. Het 
is wel echt een heel storend geluid wat je bijna meer voelt dan hoort.

Utrecht (3581), 06-07-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    
advies GGD melding te doen Stg LFG

Sellingen (9551), 06-07-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Geluid is in periodes s'avonds en s'nachts aanwezig. Met name gedurende het voorjaar en de zomer regelmatig overlast.

Maastricht (6228), 07-07-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Haalderen (6685), 07-07-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid    Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Ik heb hier last van als ik beneden ben in ons huis

Den Haag (2517), 07-07-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen
Ik heb het idee dat er een nieuw aparaat ergens is geïnstalleerd wat niet goed is afgesteld/geïnstalleerd.  Het klinkt 
namelijk heel erg als een airco/koelinstallatie dat niet juist is geïnstalleerd.

Assen (9407), 07-07-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Dit is niet normaal meer ik krijg het gevoel dat er een vrachtwagen in mijn staat dit moet stoppen!! Elk mens heeft recht 
op een goede nachtrust!!

Tegelen (5933), 07-07-2021,  Vrouw,  18-24.  Overlast: Matig,  's Nachts;          

Heemstede (2104), 07-07-2021,  Man,  Jonger dan 18.  Overlast: ,  ;  Bromtoon        

Nijmegen (6545), 07-07-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag;  Bromtoon        Trillingen
Meerdere omwonenden hebben er op enigerlei last van, variërend van stress tot ramen die trillen in sponningen.

Hellevoetsluis (3224), 07-07-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
duidelijk geen tinitus aangezien het op andere plekken anders is en er een duidelijke oorzaak is.

Breda (4818), 07-07-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    

Breda (4818), 07-07-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    

Renswoude (3927), 07-07-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      

Almere (1338), 07-07-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
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ENSCHEDE (7532), 08-07-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      
Reeds eerder een melding gemaakt van de bromtonen maar nog steeds geen idee waar het vandaan komt. Rest vh gezin 
hoort het niet of nauwelijks.

Amersfoort (3823), 08-07-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Alles zelf onderzocht als ik hoofdschakelaar uitzet v stroom hoor ik het nog.  Het zit niet in mijn hoofd. Als ik ergens anders 
ben of oren dicht doe met mijn vingers is het weg. Ook hoor ik het buiten maar binnen het meest vooral Savonds als het 
stil is overal. Mijn koelkast is het niet en mijn mechanische ventilatie ook niet. Die heb ik vorige week laten reinigen

Rotterdam (3031), 10-07-2021,  Vrouw,  18-24.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Sochtends of snacht een gonzend gebrom, moeilijk te zeggen waar het vandaan komt.

Pijnacker (2643), 10-07-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;          Trillingen
sinds instellingen luchtventilatiepomp bij alle appartementen zijn aangepast heb ik ineens last. Dit is in mei/juni gebeurd 
dit jaar en ik woon hier al 1,5 jaar en tot nu toe ging het goed. Alleen had ik de ventilatie in huis lager laten zetten vorig 
jaar en dat hadden ze gedaan.

Oosterbeek (6861), 11-07-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid    Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Boekel (5427), 11-07-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Apeldoorn (7331), 13-07-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Bromtoon is met kou en nat weer harder. Het komt altijd over de televisie heen. Het klinkt als een dieselmotor die 
stationair draait en vaak lijkt het net of het een soort pomp/malend geluid is.

's-Hertogenbosch (5223), 13-07-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
De klacht bestaat al jaren over apparaten op het dak van een kantoorgebouw. Het geluid is buiten te horen op het balkon 
en in huis bij open ramen en terrasdeur. Dus vooral bij mooi weer. Je hebt dus niets aan je balkon en je kunt bij warm 
weer de ramen en de balkondeur niet openzetten. Het probleem was lange tijd onder controle want met het kantoor 
afgesproken dat alleen gedurende werktijden apparaten aan te zetten en niet 's avonds en in weekend.  Sinds juni 2020 is 
het geluid permanent en de Gemeente weet niet waar het vandaan komt. Ik vermoed een 4G mast van de KPN die daar in 
2019 op het dak is geplaatst, 20m hiervandaan. Waarschijnlijk is die op 1 juni 2020 in werking gesteld. Meerdere 
omwonenden hebben klachten. De Gemeente werkt erg traag. Ze zegt de bron van het permanente geluid tot op heden 
niet te kunnen vinden en twijfelt of het binnen de toegestane overlast is. De gegevens over de laatste meting zijn niet met 
ons gedeeld. Soms duurt het 3 maanden voor er een reactie op onz

Eindhoven (5657), 14-07-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen
Veelvoudig politiemeldingen ingediend

Broek op Langedijk (1721), 14-07-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Heemstede (2104), 14-07-2021,  Man,  55-64.  Overlast: ,  ;  Bromtoon        

emmen (7812), 16-07-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    Trillingen
ik woon vanaf 1977 in dit huis en heb in januari is er door de woningbouw een geheel nieuw dak geplaatst met 2 nieuwe 
mechanische ventilatie systemen, eind januari begon de ellende brommen,zoemen,bonken en trillen van het huis, vooral 
als ik in bed lig. mijn buurman heeft zware machines zoals draaibank freesmachine, 3d printers en sinds eind mei een 
buitenunit airco die 40cm van mijn erfgrens, vlak bij mijn raam geplaats is. Ik heb mijn buurman erop aangesproken dat ik 
last had van zijn machines, waarop hij aangaf ,dat het wel het ventilatiesysteem of zonnecollector kon zijn, dus heb ik die 
door de woningbouw uit laten zetten. hoor het nog steeds de buurman zegt dat ik niet spoor! Ik heb inmiddels de NAM, 
Prorail, het bouwbedrijf van de nieuwe flyover en rioolbeheer gebeld om te vragen, of ze ook in de avond en nacht 
werken, niet dus, ben ten einde raad ze sturen je vqn het kastje naar de muur en ik ben inmiddels bijna7 maanden verder 
en nog geen oplossing
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Groningen (9726), 16-07-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    
Sinds  1 a twee weken, soms valt het eventjes uit

Sneek (8602), 17-07-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Vannacht om 4.00 uur wakker geworden. Daarna viel me een vrij overheersend brommend en gonzend geluid op. Wel 
vaker zoiets 's nachts gehoord, maar nog nooit zo hard. Nu 2,5 uur verder hoor ik het nog steeds en terwijl ik dit schrijf is 
het ineens verdwenen! Nu maar weer wat proberen te slapen dus.

Haarlem (2015), 17-07-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Weinig,  's Nachts;    Gonzend geluid  Zoemend geluid  Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Het is er soms in de avond...

Heythuysen (6093), 18-07-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Sinds 2021 hoor ik dit geluid constant maar ‘ s nachts alleen hinderlijk omdat andere omgevingsgeluiden dan wegvallen. 
Constant dit geluid horen werkt erg irriterend. In mijn beleving alsof er een vliegtuig in de verte aankomt vliegen maar 
blijft “hangen” en maar niet dichterbij komt. Mate van irritatie. Ik probeer dit te omzeilen door ‘s nachts een ventilator 
laag aan te zetten de aandacht te verleggen.

Ijmuiden (1971), 18-07-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  

Apeldoorn (7321), 18-07-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Zuidlaren (9471), 18-07-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    

Almere (1358), 19-07-2021,  Man,  75-84.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Door neuroloog geen mogelijke fysieke oorzaak gevonden.

Eindhoven (5627), 19-07-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Geluid en trillingen wisselen. Soms zacht en ver weg en nauwelijks trillingen. Dan weer heel hard met trillingen voelbaar 
door het hele lichaam.

Tiel (4005), 20-07-2021,  Vrouw,  18-24.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend geluid    
Trillingen

Berlicum (5258), 20-07-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Op 10 oktober 2020 begon mijn huis 's avonds ineens te trillen en daarna is dat niet opgehouden. Ik heb er zelf uitgebreid 
onderzoek naar gedaan, gemeld bij de Gemeente en Omgevingsdienst, het is aangetoond, maar ondanks alle goede 
bedoelingen van medewerkers van overheid, komt er geen vervolgonderzoek. Reden: ik ben de enige in mijn wijk die lfg 
heeft gerapporteerd, dus, begrijpelijk hoor, is er geen budget. Ik ga nu een slaapplek buiten mijn huis zoeken, want ik vind 
nergens rust. Mijn hele huis trilt, op sommige dagen erger. Ik hoop dat de overheid, gezien het aantal ernstige klachten 
niet zal aarzelen ook de eigen infrastructuur te willen onderzoeken; kerosineleidingen worden nu met elektromotoren 
aangedreven, er zijn CO2-leidingen bij gekomen en gasleidingen worden omgebouwd naar waterstof. Is er een verband 
met deze werkzaamheden en de meldingen van lfg? Ik kan er als burger niet achterkomen. Dank je wel Stichting Lfg voor 
jullie steun en werk.

Nieuwegein (3438), 21-07-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Al sinds ik in dit huis woon, was er geluid dat lijkt op een dreunende dieselmotor. Dat kon ik verdragen. Sinds ongeveer 
februari 2021 is het veranderd in een wat hoger, pulserend geluid, dat tot actie en alertheid aanzet. Niet te negeren, niet 
te verdragen. Mijn vrijwilligerswerk kan ik na enkele maanden zeer slecht slapen steeds moeilijker volhouden.

Delfgauw (2645), 21-07-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  
Sinds mei 2021 overlast van continue draaiend apparaat of een machine. Laag brommend geluid dat overal doorheen 
gaat. Slapen is een hel, maar ook overdag hoor je het continu.
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Santpoort Zuid (2082), 23-07-2021,  Man,  45-54.  Overlast: ,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
continue aanwezige brom. goed hoorbaar als het stil is, zowel overdag (met nu meer dan een jaar thuiswerken) als in de 
nacht.

Zwolle (8011), 23-07-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Hilversum (1211), 25-07-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  's Nachts;          Trillingen
Sinds een paar weken word ik 's nachts wakker van trillingen. Eerst dacht ik nog dat het aan mij lag, maar na een 
trillingsmeting met mijn mobiel weet ik dat 't er daadwerkelijk is. Het gaat uren door, uiteindelijk val ik in slaap waardoor 
ik niet kan zeggen hoe lang 't doorgaat. Mijn directe buren hebben niet iets aan staan wat dit veroorzaakt, ik ben nog niet 
zo ver gegaan om bij anderen in de buurt aan te bellen. Ik heb ondertussen dempers onder m'n bed geplaatst, ik kan niet 
meer TV kijken zodra 't begint. Ik heb me vrijdag voor 't eerst ziek moeten melden erdoor.

Zwolle (8023), 25-07-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    Trillingen

Hierden (3849), 25-07-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen
Overdag is het geluid er ook wel maar valt minder op, hetzelfde geld voor buiten

Hollandscheveld (7913), 25-07-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Groenekan (3737), 26-07-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Het geluid lijkt heftiger te worden. Mogelijk vanaf het industrieterrein in de buurt? Kan het van een datacenter komen, 
bijvoorbeeld?

Tilburg (5022), 26-07-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;      Zoemend geluid    
Sinds een paar weken is er buiten in de tuin een geluid te horen alsof er iemand met een stofzuiger urenlang aan het 
stofzuigen is, het lijkt ook op het schuren met een schuurmachine. Maar er is nergens iemand aan het klussen. Het geluid 
is tot op heden niet te traceren. Heel irritant als je in de tuin zit😡

Dendermonde (9200), 26-07-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Heb  al jaren last  van hoge  zoemende  oorsuizingen en nog wat andere  geluiden erbij,  maar die gonzende lage toon en 
trillingen zijn  nieuw.

nootdorp (2631), 26-07-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Enkhuizen (1601), 26-07-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    
Het is over de jaren toegenomen en luider geworden. Ik ben woonachtig langs de spoordijk van het treinstation Enkhuizen 
en heb wel eens gedacht aan in de nacht geparkeerde treinen.  Enkhuizen is een kopspoor en tevens is er een 
schoonmaakfaciliteit waar dag en nacht treinen geparkeerd staan. Een tweede mogelijkheid  zijn de fabrieken gevestigd 
langs de Flevolaan allemaal op 50 tot 250 meter afstand van mijn huis, zie 
https://www.google.com/maps/search/Flevolaan+9+te+Enkhuizen/@52.6979778,5.2820962,824m/data=!3m1!1e3

Zoetermeer (2712), 28-07-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
Overdag is het niet waarneembaar, in de nacht wel

Nieuwerkerk aan den IJssel (2914), 28-07-2021,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  
Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Alleen binnenshuis, boven  meer dan beneden. Buiten niet hoorbaar. Bijna op alle dagen/nachten. Ook op zondagen. "s 
Avonds vaak beginnend tussen 23.30-0.30 uur.

Ede (6711), 30-07-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Dag en nacht bromtoon. Gemeten met dB-meter op telefoon, die geeft ruim 60dB aan. Oorzaak duidelijk: koelinstallatie 
winkel onder appartement. Geprobeerd op te lossen met de winkeleigenaar, maar geen oplossing kunnen vinden. 
Melding gedaan bij verhuurder, die weigert er iets aan te doen.

June 2021 - 46 meldingen
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Geldermalsen (4191), 02-06-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Eindhoven (5641), 02-06-2021,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Roggel (6088), 02-06-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Het hele gezin heeft hier last van. Al weken lang. Stroom in hele woning uitgezet, maar hielp niet.

Groenlo (7141), 03-06-2021,  Man,  18-24.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        

Almelo (7607), 03-06-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
In 2020 verhuisd naar dit huis. Ik geloof dat de bron een airco is. Het geluid is altijd bij hitte, maar het is niet van mijn 
directe buren. Het is ook de hele nacht maar wordt vaak in de ochtend uitgezet en bij extreme hitte overdag wordt het 
ook overdag waargenomen. Ik hoor het "uit" de muur tussen mijn linkerburen en mij. De bron is niet van mijn buren; zij 
hebben geen airco en geen apparaten die tegen de muur staan of aangezet worden als ik er last van heb. Mijn vriend kan 
het geluid niet horen/voelen en mijn buren ook niet.

Krommenie (1561), 03-06-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
De omgeving waar ik in woon of je thuis bent of in de auto instapt dus gesloten ruimte is dat aanmerkelijk hoorbaar! Het 
kan zijn dat dichtsbijzijnde Forbo fabriek mogelijk de oorzaak is

's-Hertogenbosch (5237), 04-06-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Oosterbeek (6861), 04-06-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
We hebben al vele jaren last van laagfrequent geluid van muziek dat geproduceerd wordt vanaf het sport en 
evenementencomplex Papendal. Er staat een nieuwe vergunning in de maak maar dat wil maar niet vlotten.

Malden (6581), 05-06-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Dokkum (9101), 05-06-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen

Leiderdorp (2352), 05-06-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen
We zijn nog in de fase dat er evt. een meting kan worden uitgevoerd. Er kunnen een aantal mogelijkheden zijn.  We weten 
zeker dat het geen gehoorafwijking is of iets psychisch. Meerdere personen in huis ervaren hetzelfde. En zo ook onze 
buren.  Het vermoeden is dat het geluid en de trillingen worden veroorzaakt door grote windturbines, tunnel ter 
overkapping van A4 of bouwwerkzaamheden Rijnland Route. Het heeft even geduurd voordat we erachter kwamen dat 
het niet aan ons ligt. Het heeft veel irritatie binnen ons gezin veroorzaakt. Ons gezin bestaat uit vader, moeder en twee 
jong volwassene.

Vleuten (3452), 07-06-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen

Oostelbeers (5091), 07-06-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Valkenswaard (5554), 08-06-2021,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Weinig,  's Nachts;  Bromtoon        
Heb er alleen "last" van als ik 's nachts  wakker lig

Ridderkerk (2987), 08-06-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Zoeterwoude (2381), 09-06-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik ervaar het geluid al even, maar sinds deze week in sterkere mate. Misschien is het geluid meer aanwezig? Of ben ik er 
nu zelf meer bewust van? Ik ervaar er momenteel hinder van. Deze mate van hinder speelt sinds kort, vandaar dat ik nog 
geen verdere stappen gezet hebt. Ik hoop dat het geluid snel weer verdwijnt.

Alkmaat (1817), 10-06-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Weinig,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend geluid    

MILSBEEK (6596), 11-06-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Zeer storend laag bromgeluid dat constant aanwezig is als het stil is. Met name avond en nacht extra storend. Moeite 
met slapen. Sneller geirriteerd en vermoeid
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boekel (5427), 11-06-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

aalst (5308), 11-06-2021,  Vrouw,  Wil ik liever niet beantwoorden.  Overlast: ,  ;          

IJsselstein (3402), 11-06-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Ondanks het feit dat mijn, eens zeer goed gehoor achteruit is gegaan, is mijn waarneming van lage frequente geluiden in 
het algemeen erg toegenomen. Dit houdt in dat ik veel last heb van de CV-pomp en andere laagfrequente geluiden. Een 
grote frustratie is het feit dat ik, als een oplossing gericht mens, in het geval van de blokverwarming waarmee ik in mijn 
flat te maken heb, niets kan doen. Dit heeft tot gevolg dat ik nogal wat uurtjes 's nachts wakker lig. Op zich niet 
bevorderlijk voor mijn gezondheid! Steeds opnieuw probeer ik iets te bedenken om mijn bed voor de nachtrust wat meer 
te beschermen tegen die onaangename trillingen. Ik hoop dat het een keer zal lukken. Ik besef heel goed dat het een 
fenomeen van deze tijd is, waarbij een goede nachtrust me zou helpen om dat , vaak. onaangename gedreun overdag te 
kunnen weerstaan..

Den haag (2583), 13-06-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    

Oss (5343), 14-06-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        

Eindhoven (5614), 15-06-2021,  Man,  18-24.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        

Amsterdam (1067), 16-06-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        
Op dit adres woon ik nu twee jaar en telkens 1 x p/w hoor ik vanaf 22.00u. tot ongeveer 4.00u. een constante bromtoon 
en dan is het plotseling stil en val dan in slaaap. Gedurende de bromtonen, die niet vanuit mijn woning komen slaap ik 
niet.

Venray (5804), 16-06-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
24 uur per dag continu brom, zoemend geluid. Zowel binnen als buiten. Hele dag met hoofdtelefoon en/of oordopjes

arnhem (6821), 17-06-2021,  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
sinds jaren staan de ventilatoren in een gebouw langs het spoor in de binnenstad (telefoonbedrijf, ik mag de naam 
wrschnlk niet noemen maar het is Koninklijk gezegend) op maximaal. zomer en winter hoor- en voelbaar, aar in de zomer 
als eindelijk de warmtepompen e.d. in de buurt uitgaan, gaat bij dat gebouw een extra batterij airco's o.i.d. aan en is het 
even een hel voor gevoeligen. buren vinden het allemaal geen probleem. als je langs het gebouw loopt langs het spoor in 
arnhem gaat het zo hard dat het te bizar voor woorden is - en in de zelfde trillingsfrequentie als de trillingen, resonantie in 
en om mijn woning. .

Arnhem (6836), 19-06-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      Trillingen
Vermoed dat het van een installatie van de buren komt. Die willen niet praten

Nijmegen (6512), 20-06-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;          

Ens (8307), 21-06-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Purmerend (1447), 22-06-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    

Amersfoort (3813), 22-06-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid    Trillingen

Fijnaart (4793), 23-06-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Weinig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

Eindhoven (5641), 23-06-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Amsterdam (1076), 24-06-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
In huis is, ook op het balkon, is al jaren een bromtoon te horen, wat lijkt op het geluid van een dieselmotor. De sterkte van 
het geluid is niet continu, er is geen peil op te trekken. Sommige nachten zacht, soms is het er niet, en soms behoorlijk 
luid. Deze en ook afgelopen twee nachten is de geluid opnieuw zo sterk aanwezig dat ik er niet doorheen kan slapen. Het 
leidt tot behoorlijk slaapgebrek.
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utrecht (3532), 24-06-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    
sinds plaatsing van de warmepomp van de buren ervaren we deze geluiden in huis. de geluiden zijn alleen. iet enkel 
afkomstig van de buiten unit, maar ook op zolder staat aparatuur die lijkt te resoneren door ons huis. dag en nacht . op 
koude dagen is er meer overlast, ca 20 uur per dag. met warm weer, minimum tempretuur boven de 10 graden is er geen 
probleem.

Doorn (3941), 24-06-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Tuk (8334), 25-06-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen

Den Bosch (5221), 25-06-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

Eindhoven (5627), 25-06-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

siddeburen (9628), 26-06-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend geluid    
vaak in de nacht zijn zoemende, gonzende geluiden waarneembaar, sinds begin 2021 zijn er 2 nieuwe windmolenparken 
geopend. Het dichtbijzijnde park ligt ongeveer 6 km bij mij vandaan.li

Meppel (7943), 26-06-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

Lopikerkapel (3412), 27-06-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
We zijn net een aantal weken geleden verhuisd juist omdat we in ons andere huis last hadden van laagfrequent geluid en 
ik er letterlijk kapot door ging. Dit werd veroorzaakt door een luchtwarmtepomp van mijn buren en mogelijk ook de 
mechanische ventilatie van andere buren en zeker ook nog door een andere onbekende bron ( een school of misschien een 
melkveehouder). Nu wonen we nog veel landelijker en hier dus hetzelfde probleem. Het kan hier echt heerlijk rustig zijn en 
dan voel ik mezelf direct ontspannen. Maar helaas hier dus grote delen van de dag en nog erger van de nacht toch weer 
de zelfs ellende.  Buren op 50 meter met iets van een afzuiginstallatie en ik vermoed ergens nog een andere veel sterkere 
bron mogelijk een melkveehouder…maar kom er maar eens achter en wie gaat me helpen??.  Machteloos sta je.   Geen 
gemeente of omgevingsdienst die er ene malle moer aan wil doen!! En wat nu?? Ik ga denk ik maar van de Lekbrug 
afspringen …dood is lekker stil! HELP !!!

Wernhout (4884), 27-06-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    

Lageland (9622), 28-06-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
Het is nu pas 1 x gebeurd Eerder doordeweek overdag dacht ik eens iets te voelen. Vannacht was het voor het eerst in 
bed. Ik dacht aan de vaatwasser, maar om 3:00 was die klaar en bleef de brom, op de benedenverdieping hoop/voel ik 
het niet, boven wel.

Ruinerwold (7961), 29-06-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    
Begon in augustus 2010. Meting door overheid in 2014 (conclusie;  geluidsgolf 28Hz en 56 Hz)  Sinds een half tot 
driekwart jaar geleden is brom intensiever.

May 2021 - 79 meldingen
Amsterdam (1076), 01-05-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Delft (2613), 01-05-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
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Nijmegen (6541), 01-05-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
In de wijk Biezen in Nijmegen hoor ik tijdens het slapen gaan dus rond 22 uur een pulserend brommend geluid wat het 
hele huis soms doortrilt. Ik voel een druk op de oren en het rilt soms door het hele huis. Heel verontrustend en ik kom 
daardoor veel moeilijker in slaap.

Yerseke (4401), 01-05-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Installateur zei het zelf niet te horen.

Stokershorst (6034), 01-05-2021,  Man,  85 of ouder.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Trillingen
Sinds men op ong. 3 kilometer van ons maatschappelijk rustoord windturbines zetten heb ik hier last van. Dit voormalige 
klooster staat op moerasgebied natuurgebied. Nu bouwen ze 4 turbines vlakbij het terrein bij op 400 meter. Ik wens een 
geluidsonderzoek in te zetten aangezien mijn zoon (nu 10 jaar) op 1 jaar kankerpatient is met meerdere 
gezondheidsproblemen, inclusief hart, nieren, dyslexie, bloedarmoede.... Ik wens te voorkomen dat zijn klachten erger 
worden. We kochten dit terrein speciaal voor zijn herstel en dat ban andere gezinnen.

Zonnemaire (4316), 02-05-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  

Deventer (7413), 02-05-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Meppel (7944), 02-05-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    
Ik woon naast een elektriciteitscentrale / transformatorstation. Het betreft een nieuwbouwhuis dat eind 2020 is 
opgeleverd.

Amsterdam (1079), 03-05-2021,  Man,  18-24.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  

Heerlen (6414), 03-05-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Sinds ongeveer een week heb ik last van een bromtoon van rond de 111 a 112 Hz. Soms is het even een paar uur weg. En 
daarna komt het weer vrolijk terug. Daarom denk ik niet dat het tinnitus is. Ik heb het ook wel eens kort ervaren op een 
andere locatie in de buurt maar vraag me af of dat niet een gevolg is van de toon die ik nu al meer dan een week hoor. Als 
ik buiten ben is het vrij rumoerig en hoor ik het niet. Dus ik verwacht dat het iets in of om mijn huis is. Heb 
hoofdschakelaar al uitgezet en de bromtoon bleef.

Amsterdam (1011), 03-05-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    Trillingen

Arnhem (6836), 04-05-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
In 2020 verhuisd. De vorige woning stond hemelsbreed 500 meter verderop en hoorde LFG af en toe. Tegenwoordig is het 
vaak en in toenemende mate raak. Verschil is dat we tegenwoordig aan water wanen wat het geluid wellicht versterkt. 
Met name gedurende de nacht. Dit verstoord het slapen en geeft steeds meer klachten. Momenteel onder behandeling bij 
cardioloog en in afwachting van uitvoering MRI.  Afgelopen nacht 04/05/2021 weer zeer slecht geslapen en op zoek 
gegaan op internet en op de website terecht gekomen. Eigenlijk is voor mij de diagnose nu gesteld. Lichamelijke klachten 
door LFG.  Ben voornemens om dit nu te melden bij cardioloog en huisarts in de hoop in ieder geval erkenning te krijgen. 
Nu op zoek naar de bron en naar ik hoop een oplossing en betere tijden.

Utrecht (3551), 04-05-2021,  Vrouw,  Jonger dan 18.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen
Ik hoor of eigenlijk voel soms snachts een trillende brom toon waar ik wakker  van word. Het is een onregelmatige soms 
korte soms lange toon. Soms is het snel weer weg soms houdt het meer dan een uur aan

amsterdam (1025), 05-05-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      
Het geluid is vermoedelijk al veel langer aanwezig, maar wel sterker bij bepaalde windrichting en door de lockdown beter 
waarneembaar omdat andere geluiden wegvielen

Hoogezand (9601), 05-05-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Er staan sinds vorig jaar windmolens.  Als het waait is het geluid ook overdag te horen.

04 January 2022 Pagina 34 of 65



Harlingen (8861), 05-05-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Helmond (5708), 05-05-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Het is de tweede keer in mijn woonplaats. Laatste keer duurde de brom zeven maanden. Ik heb na eigen onderzoek van 
het bromfenomeen, het vermoeden dat het geluid veroorzaakt wordt door het wegtrekken van water uit holtes in de 
aarde, door waterpompen op bouwlokaties.

Nieuw Vennep (2151), 06-05-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid    

Balk (8561), 06-05-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik hoor als enige een bromtoon in huis. Nergens anders heb ik er last van. Ook na het uitschakelen van het stroom blijft 
het gebrom aanwezig. Oordoppen in tijdens het slapen helpt niet. Ik overweeg serieus om de woning te verkopen 
aangezien ik het alleen thuis hoor.  Doorgaans val ik in slaap door mijn oren af te dekken met mijn handen.. Het geluid 
van mijn hartslag verdoezeld de bromtoon enigszins. Ja ik weet hoe idioot het klinkt...

Almere (1325), 06-05-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

eindhoven (5616), 06-05-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Het zoemende geluid klinkt het hardst op zo`n 100 m van mijn huis. De bromtoon is relatief nieuw, die hoor ik sinds een 
week of zes; deze toon hoor ik ook bij andere mensen. Ik weet zeker dat de bron niet binnenshuis is, ik heb vannacht alles 
uit gezet in de stoppenkast en het geluid bleef. Zou het 5G kunnen zijn?

Kaatsheuvel (5171), 07-05-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen

Amsterdam (1077), 07-05-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Noordwijk zh (2201), 07-05-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Dringend doe ik u melding over al lange tijd bestaande bromtoon, zeer laag en trillend ,met tussenpozen van 1 a 2 
seconden , in de nacht.  Op grond van mijn ervaring: Ik ben er zeker van dat dit niet in mijn oor of in mijn huis is, maar 
afstandsgeluid betreft.  Nou ben ik iemand die overal makkelijk doorheen slaap, maar het voelt wel heel storend en 
indringend en als een inbreuk van een gezonde leefomgeving.

Raamsdonksveer (4941), 08-05-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    Trillingen
In huis hoor ik de ketel, de koelkast en het ventilatiesysteem brommen. Ik dacht dat iedereen dat hoorde en heb het 
geaccepteerd.  Sinds een paar weken horen mijn zoon en ik vooral ‘s avonds en ‘s nachts een hele vervelende toon die ook 
qua geluid fluctueert. Omdat we er gek van worden, niet kunnen slapen, steeds met hoofdpijn wakker worden en stress 
hierdoor ervaren, ook lichamelijk, zijn we al een paar x op pad geweest om de bron op te sporen. Ook hebben we het 
geluid opgenomen en vastgelegd op de telefoons. Ik vroeg me al af of er recentelijk niet ergens een mast was geplaatst of 
er werkzaamheden zouden worden uitgevoerd die storingen konden veroorzaken. Ik had al eerder melding gedaan van 
overlast bij de gemeente maar zonder enige reactie hierop.  Pas sinds gisteren weet ik dat het om lfg gaat. Opgelucht dat 
we niet gek zijn, wel erge klachten zonder oplossing!

Wierum (9141), 08-05-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen

Gorssel (7213), 09-05-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Bij de bouw van bejaardencentrum De Borkel heeft de eigenaar Habion  boorputten aangelegd van 60 meter diep pal 
naast ons huis. Sinds de inwerking stelling horen we een lage bromtoon, die varieert

Oss (5345), 10-05-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
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Zoetermeer (2718), 10-05-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen
Sinds 2019 last van een brom/zoemtoon op specifieke plekken in huis. Geluid komt en gaat op wisselende tijdstippen en 
duur. Geluidsmeting is uitgevoerd, maar bron is niet achterhaald. Hoorbaar bij de buren, maar deze horen niks. Toon is 
een vaste 100Hz en resoneert door vloeren en muren door tot o.a. in bed.

Arnhem (6811), 10-05-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Culemborg (4101), 10-05-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon        
Ik heb eerder ook al een melding ingestuurd. Het is opmerkelijk dat dit geluid enkele maanden is weggebleven. Na 
oplevering van nieuw gebouwde appartementen 'om de hoek' is het er weer. Omdat ik naast deze ULF overlast dagelijks 
ook veel klachten heb van (gemeten) extreem hoge waarden van hoge frequenties van zendmasten zeer nabij mijn 
woning wordt het nu wel erg veel overlast. Ik slaap nu weer niet goed en zet de radio 's nachts aan om de bromtoon niet 
te horen. Vooral het 'zinderen' in mijn hoofd en lichaam is hinderlijk en leidt tot veel stress.

Breda (4812), 11-05-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Fijnaart (4793), 11-05-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen
Het is verschrikkelijk, begon rond juni,julli september 2020. meerdere dagen en avonden per week. Sinds 3-5-2021 is het 
continue aanwezig tot op 6-5-2021 na toen was het in de middag een paar uur stil, ook op 9-5-2021 paar uurtjes stop 
maar verder continue aanwezig. het verstoort mn welzijn, heb geen rust en concentratie is ook niet echt daar betreft 
denkwerk.

Maastricht (6227), 11-05-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen
Gehoortest bij kno ondergaan en arts zij dat de bromtoon extern is en dat hij er niets tegen kan doen. Berder onderzoek 
nodig om vast te stellen waar die bromtoon vandaan komt. Mijn vrouw en ik hebben al sinds Januari 2021 flinke last van 
lfg. Woongenot is tot een dieptepunt gedaalt. GGD, Gemeente en woningstichting Maasvallei hebben metingen verricht 
en konden geen lfg meten, terwijl 7 familileden van mij en de loodgieter van Maasvallei het lfg ook waarnemen. Wij wij 
wonen hier al 34 jaar en nooit last gehad van lfg. Wij zijnin onze buurt gaan wandelen en hebben verschillende bewoners 
aangesproken of zij ook een bromtoon waarnemen, zij horen ook een lfg. Wij zijn ten einde raad en weten niet meer bij 
welke instantie wij aan kunnen kloppen om ons van die verschrikkelijke bromtoon te bevrijden. Misschien kunt u ons een 
goede raad geven om tot een oplossing te komen. 

Zundert (4881), 11-05-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon        Trillingen

Dorst (4849), 12-05-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      Trillingen
Sinds zo'n anderhalve week horen/voelen ik en de buurman continue een toon op lage frequentie. Ook andere buren 
kunnen dit waarnemen maar zij slapen er doorheen. Mijn vrouw hoort niets maar heeft wel voortdurend hoofdpijn. 
Voorheen was er sporadisch een toon te horen, maar nu gaat het 24h per dag door. Het toeval wil dat er in die week 
zonnepanelen zijn geplaatst bij de buurman, die zegt zelf geen hinder te ervaren. De omgevingsdienst zegt metingen 
alleen uit te kunnen voeren in opdracht van de gemeente, de gemeente zegt deze opdracht niet te kunnen geven omdat 
het in de privaat rechterlijke sfeer zou liggen, ook al is niet duidelijk of dat de zonnepanelen überhaupt wel het probleem 
zijn.

Oosterwolde (8431), 12-05-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen

Leersum (3956), 13-05-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  
Geluid is wisselend, ene keer harder dan de andere keer, soms is het weg

Doorn (3941), 14-05-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Trillingen

Eemsdelta (Delfzijl) (9932), 14-05-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  ;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen
Het gevoel van: ik ben toch niet gek!
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Zwolle (8012), 14-05-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen

vleuten (3452), 16-05-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik heb last van een wisselende aanwezigheid van de bron, ik zou het een trage lage toon Morsecode signaal willen 
noemen. Ik houd vanaf 2015 een bestand bij waarin ik datum, tijdstip en ervaren frequentie noteer. Het is er niet altijd, 
soms weken tot maanden geen last of waarneming. ook mijn stemming en gezondheid houd ik erbij, maar daar heb ik 
nog geen samenhang in kunnen ontdekken.

Zoetermeer (2716), 16-05-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    
sinds begin april 2021 hebben we last van een continue lage bromtoon, waarvan we de bron niet kunnen traceren. Het 
geluid komt niet uit ons eigen huis, want als we de hoofdschakelaar van de electra uitzetten, blijft de bromtoon. Het is 
geen tinnitus of tussen de oren, want wij horen het allebei en ook de overburen hebben er last van. Men name in de 
avond en nacht is het storend omdat het onze nachtrust belemmert, maar ook overdag worden we af en toe gek van het 
gebrom. Het gaat in je hele lijf zitten, het gaat overal doorheen. Ook oordoppen hebben geen effect.

Vroomshoop (7681), 16-05-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

Engelen (5221), 16-05-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Al sinds 2 tot 3 maanden horen wij in onze buurt én in onze woning een lage bromtoon. Soms is deze wat minder, maar 
vaak erg overheersend. Het gevolg is slapeloze nachten, pijn aan de oren en concentratieproblemen. Ik heb de melding 
ook al kenbaar gemaakt bij de gemeente en ODBN. Helaas heeft dit tot op heden niet tot een oplossing geleidt. Wellicht 
zijn er bij u al meerdere meldingen bekend en kan deze melding hieraan worden toegevoegd.

Barneveld (3772), 17-05-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Heeze (5591), 17-05-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Geluid lijkt op een dieselmotor c.q. compressor. Het geluid is constant met soms een pauze van een paar uur (avond). In 
elke ruimte in het huis op de zelfde sterkte hoorbaar. Met een app die frequenties en dBA van aanwezig geluid meet, 
geconstateerd dat het geluid constant 45Hz en 38dBA is. Daarmee sluit ik tinnitus uit. Mijn man hoort het ook, zij het 
minder sterk.

Driebergen (3971), 17-05-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      
Trillingen
Voor zover ik weet, zijn er nog 2 mensen in de straat die LFG waarnemen en daar ook veel hinder van hebben. Een 
bewoner woont links van mij en de andere rechts, beide op z’n +/- 30 meter bij mij vandaan. Mijn man hoort het ook, 
maar heeft er geen last van.

Ameide (4233), 17-05-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Sinds een tijd zeer regelmatig een bromtoon te horen, lijkt op een motor/ die net wat onregelmatig loopt. Het lijkt ook 
voelbaar als vibratie

Rotterdam (3024), 17-05-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;          Trillingen

Enschede (7541), 18-05-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  

Hellevoetsluis (3223), 18-05-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
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Heemstede (2101), 18-05-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      Trillingen
Ik ben recent verhuisd, januari 2021 van Haarlem naar Heemstede. Evenals daar in Haarlem is er hier gebrom aanwezig. 
Dit veelal bij regenval zowel nadien. Na alle stappen te hebben genomen in Haarlem bleek het daar destijds aan versleten 
rubbers in een rioolpomp /oppervlaktewaterpomp te liggen en werd door Gem Haarlem verholpen. (vele malen minder 
voel en hoorbaar nadien) Hier in Heemstede slaat er geregeld ook iets aan en nu na de flinke plensbuien de afgelopen 
twee dagen valt het enorm op. Het is vooral snachts erg irritant want je hoort het door je oordoppen heen en ik voel de 
trillingen. Ik woon hier op de derde verdieping in een complex dat als carré is gebouwd. Dwars door het carré loopt er 
water door binnentuin in en uit. Door mijn ervaring is mijn vermoeden dat daar ergens de bron ligt van het gebrom. Ik ga 
er melding van doen bij de woningbouw etc. en ga de stappen af zoals destijds ook in Haarlem om de overlast die ik 
ervaar verminderd te krijgen en wellicht wel helemaal weg.

Deventer (7415), 19-05-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Kapelle (4421), 20-05-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    

Zulte (9870), 20-05-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Begonnen ergens eind april ongeveer, nu weet ik wel een paar plaatsen waar men aan het werken is maar het geluid is er 
ook s'nachts dus geen idee wat dit kan zijn meestal begint het geluid harder te worden rond 23:30-00:00 en 2:00 soms 
nog luider .

Edam (1135), 20-05-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  

Tilburg (5011), 21-05-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Fenomeen laag frequentie was bij de huisarts onbekend. Heel soms is het een paar dagen niet te horen. Met kerst en 
grote vakantie iets minder last van. Mogelijk afkomstig van windmolens,,zonnepanelen, grondboringen? De frequentie 
van geluidsoverlast daarvan neemt toe. Kilometers verder op is het nog hoorbaar. “Vluchten” kan niet voor de rust. Het is 
een ramp en het voelt of je niet oud gaat worden door de last ervan.

Son (5691), 21-05-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    Trillingen

Mook (6585), 22-05-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
bron van continue brom sinds begin april 2021 nog niet bekend; meerdere bronnen reeds uitgesloten (door uitschakelen 
apparaat); gezien alomtegenwoordigheid van brom in huis en omgeving: huidige verdenking richting (nieuwe) 
windmolens, maar zijn die in staat continu brom te produceren?

Nijmegen (6541), 22-05-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Sinds een paar maanden hoor ik regelmatig een zeer doordringend laag pulserend geluid. Als een dieselmotor maar wel 
uren aanhoudend. Zelfs met oordopjes in is het nog hoorbaar en voelbaar. Ik heb melding gemaakt en contact met de 
gemeente.  Ik hoop dat er wat aan gedaan kan worden.

Engelen (5221), 23-05-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen
Sinds een paar weken (vanaf medio maart) is een zeer lage brom/trilling waarneembaar. Deze is niet altijd te horen, maar 
wel voelbaar doordat oorpijn ontstaat.

Lettele (7434), 24-05-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    
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Oppenhuizen (8625), 24-05-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Sinds een week zijn de klachten 4-5 keer erger geworden. De afgelopen jaren had ik alleen 's avonds en 's nachts last van 
trillingen/lichte brom en kon ik daar meestal wel mee omgaan. Ik had ook geen idee wat het was, dacht dat het 
overprikkeling was. Maar nu het 4-5 x erger is geworden in 1 week, ben ik gaan googlen en kwam ik op LFg. Hoe 
herkenbaar.

Alphen aan den Rijn (2408), 25-05-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Diemen (1112), 25-05-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
woon boven in een woontoren. afhankelijk van de wind-richting/kracht ervaar ik veel of minder last. Oostenwind lijkt het 
minste overlast te geven

Nieuwegein (3432), 25-05-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Sinds begin maart hoor ik heel vaak een lage bastoon in mijn huis, zowel overdag als 's nachts. Het is alsof er verderop in 
de straat een graafmachine bezig is en ik de dieselmotor daarvan hoor, maar als ik mijn hoofd uit het raam steek is het 
geluid verdwenen. Ik hoor het ook bij buren en bij familieleden elders in Nieuwegein. Toen de stroom in de wijk uitviel 
ging de bromtoon gewoon door. De intensiteit wisselt de hele dag door, en af en toe is de brom één of enkele dagen met 
verlof. De rust die dat geeft... héérlijk! Zo was het voorheen altijd. Andere keren is 'ie enkele dagen continu zo hard 
aanwezig dat het me steeds meer stoort en ik verhuisplannen begin te krijgen. Het is dan zeer indringend en moeilijk te 
negeren. Gelukkig houdt het me niet uit mijn slaap. Ik heb melding gemaakt bij de gemeente en gesproken met iemand 
van ik dacht de omgevingsdienst. Die gaf aan dat als het al gemeten kan worden de bron toch niet gevonden wordt, dus 
dat hij niks voor me kon betekenen.

Gennep (6591), 26-05-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Assen (9408), 26-05-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen

Zutphen (7203), 27-05-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Amersfoort (3811), 28-05-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    

Amsterdam (1019), 28-05-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

Hoorn (1621), 28-05-2021,  Man,  18-24.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Het geluid begin ongeveer een week geleden (20 mei 2021) en is steeds erger geworden. Heb er ontzettend veel last van. 
T voelt als een hele lage brom die door mijn hele kamer gaat. Zowel overdag als snachts

Ede (6717), 30-05-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Weinig,  Overdag;      Zoemend geluid    

Katwijk (2225), 30-05-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag;  Bromtoon        
Bromtoen is er niet altijd. Word echt door iemand in werking gezet

Akersloot (1921), 31-05-2021,  Vrouw,  18-24.  Overlast: Veel,  's Nachts;    Gonzend geluid    Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

Vlissingen (4385), 31-05-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  

Amsterdam (1017), 31-05-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      
Trillingen

Zwolle (8024), 31-05-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Zoemende toon hoorbaar; lijkt op geluid van het leegpompen van de laatste restjes water uit de wasmachine
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April 2021 - 79 meldingen
Uithoorn (1422), 01-04-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Ik hoor het geluid sinds 4 dagen, en tot nu alleen thuis

Neede (7161), 01-04-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Zwolle (8033), 01-04-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Brom is 24 maart 2016 begonnen in in ruime omgeving van Zwolle waarneembaar.

Wijnaldum (8857), 02-04-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Antwerpen (2020), 02-04-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
Niet iedereen hoort het. Diegenen die 'iets' horen, wat horen ze dan? Die 'dieselgenerator' staat voor mij op 500 meter, 
soms dichter... Bij alle directe geburen is dat geluid er niet. Ook niet voor mij; dus erg plaatselijk!

Nijmegen (6515), 02-04-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Mijn huisarts heeft mijn klacht serieus genomen en doorverwezen naar een KNO-arts om een tegengeluid apparaat aan 
te laten meten, wat normaliter gebruikt wordt bij tinnitus-patiënten.

Hoogeveen (7905), 03-04-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    

Zoetermeer (2711), 03-04-2021,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Sinds eind Jan draait een generator 24 per dag  tegen over mijn flat ( bouw) met opladen woon ik op een drilboor ( 
dreunende  - bonkende - trillende vloeren . Krijg dan koude rillingen !!

Mariakerke (9030), 03-04-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Amsterdam (1021), 03-04-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen
Het geluid is begonnen half september 2020. Hoorbaar in mijn gehele huis. Buren horen het niet. Ben klein beetje aan 
gewend, zolang het niet te sterk is. Maar soms wordt ik er evengoed nog wakker van, zeker als het zeer doordringend 
wordt. Afgelopen week leek het geluid heen en weer te gaan, en was het zeer indringend, erg naar.

Hedel-,Maasdriel (5321), 04-04-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      
Deze bromtonen zijn s'nachtshet meest irritant,daarbij komt er helaas bij dat sinds oktober vorig jaar we ook overlast van 
muziek onze buren,sinds de buurvrouw haar zonen terug in huis heeft genomen,dag en nacht hard en weer zacht. 
Hiermee is de woningbouw vereniging wel mee bezig en politie al meerdere maanden mee b

Hedel (5321), 04-04-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Schiedam (3124), 04-04-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Groningen (9741), 04-04-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
Overlast sinds een paar maanden. Woon hier sinds een jaar en op de negende (hoogste) verdieping. Denk erover om weer 
te verkassen. Overlast van werkzaamheden van de ringweg?

Sterksel (6029), 05-04-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Stompwijk (2266), 06-04-2021,  Man,  Wil ik liever niet beantwoorden.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  
Gonzend geluid  Zoemend geluid    

utrecht (3533), 06-04-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
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Eerbeek (6961), 06-04-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Sint Willebrord (4711), 07-04-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen

gorredijk (8401), 07-04-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
dit geluid is zo diep aanwezig dat ik t geluid van de tv op 70/80 heb staan ,waar die normaal +/- op 35 staat m aar dan 
hoor ik t nog, k an niet ontspannen,zit op t randje van de bank,s nachts heb ik oordoppen in + binaural beats om maar in 
slaap te komen,ik merk dat ik nu op mijn tenen loop , kan niet veel meer hebben ,wil rust na een dag werken,dus help!,

Arnhem (6836), 07-04-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
2 nachten weggeweest. Wat een rust in mijn hoofd

Oost souburg (4388), 07-04-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen

Oss (5343), 08-04-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    Trillingen
Links en rechts van mijn woning staan subwoofers bij mijn  buren. Zij produceren de meest uiteenlopende geluiden. 
Boomtoppen op verschillende  frequenties. Enz enz

Den Haag (2597), 09-04-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik hoor 24/7 een brom geluid in mijn flat. Deze gaat gepaard met resonantie die als trilling voelbaar is op de vloer en 
sommige meubels.  Het geluid is in alle ruimtes hoorbaar. In de ruimtes grenzend aan de buitenmuur lijkt het harder.  De 
verwarmingsinstallateur heeft onderzocht of het de gezamenlijke stookketel kan zijn, de gehele installatie is stopgezet. De 
brom bleef hoorbaar.  Kan het de ventilatie van Hubertustunnel zijn? Of de laadpalen voor de deur? Of de grote zendmast 
in de buurt? Of de nieuwe windmolen langs de A4 bij Leidschendam?

Hengelo (o) (7555), 09-04-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid    Trillingen
Sinds vorig jaar zijn er zoveel antennes in mijn omgeving bijgeplaatst aan bestaande hoogspannings masten en op 
gebouwen en de C2000 masten volgens mij zijn die de oorzaak van mijn zeer ernstige klachten  Ik woon 30 jaar in dit huis  
tot vorig jaar nooit last gehad nu moet ik verhuizen maar waar naar toe ze staan overal . Het is een erg irritant pulserend 
bromgeluid wat overal door heen gaat  en  oordoppen helpt niet

Geesteren (7678), 10-04-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: ,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Ik hoor sinds december 2020 af en toe zowel s’nachts als overdag een zwaar brom geluid alsof er in de verte een zware 
dieselmotor staat te ronken. Heb overal liggen speuren waar dit geluid weg komt zowel in huis als buiten huis. Ik hoor dit 
geluid alleen maar in huis en kan nergens geen verklaring hier voor vinden. Ik ben de enigste in huis die dit hoort en wordt 
er s’nachts constant weer wakker van dit irritante gebrom,

NIJMEGEN (6523), 10-04-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        

Ossendrecht (4641), 10-04-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Haarlem (2014), 10-04-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag;  Bromtoon  Gonzend geluid      Trillingen
Ik heb van ca. 2009 tot mijn verhuizing in 2014 last gehad van golvend geluid en trillingen. Mijn verhuizing leek het 
opgelost te hebben maar nu zijn de trillingen weer terug en hoor ik een gonzende brom. Omdat hier dichtbij een 
nieuwbouw project gerealiseerd wordt ging ik aanvankelijk er van uit dat daar de oorzaak lag, maar ik hoor en voel het 
nu ook in het weekend als de werkzaamheden stil liggen. Sinds deze week overigens heftiger.

Amersfoort (3818), 10-04-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    
Het geluid varieert in sterkte(dB). Onlangs stroomuitval in de straat gehad. Toch bleef de bromtoon aanwezig, komt dus 
van verder weg

Haarlem (2015), 11-04-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Wij dachten de buurvrouw broodbak machine ventilator was machine maar zei weet van niks
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Voerendaal (6367), 12-04-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid    Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Ik heb onderzoek gedaan , het komt of uit de grond of zit in de lucht , het zit niet tussen mijn oren want meerdere mensen 
in de buurt hebben er last van dus ik hoop dat er een meting gedaan wordt

Capelle aan den IJssel (2909), 12-04-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Amersfoort (3815), 12-04-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Contact met installateur, weet van probleem. Veelal 's avonds en in het weekend.  Periodes van ca. 3 uur. Resoneerde 
eerst via de muren, dat is opgelost, maar geluid in lichtere vorm nog steeds aanwezig. Niet constant of bepaalde periode, 
komt en gaat.

Zutphen (7204), 12-04-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Lange tijd last van bromtoon, met name in huis, dag en nacht. Intensiteit varieert. Soms zeer heftig en indringend, met als 
resultaat onder meer een vreselijk drukkend gevoel in mijn hoofd en in de avond ook moeite om in slaap te vallen 
hierdoor. Ik maak mij zorgen om de ernstige invloed hiervan op de gezondheid van mens en dier.

EDE (6711), 13-04-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Utrecht (3583), 13-04-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;          Trillingen

Glane (7585), 13-04-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Zie geen oplossing. Boerderij heeft een aantal aanpassingen gedaan maar kunnen door financiële onmogelijkheden niet 
meer doen.

Zwolle (8044), 13-04-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen

Den Bosch (5221), 14-04-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    

Veghel (5463), 14-04-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    
Klinkt als luchthoorn

numansdorp (3281), 15-04-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
ik hoor het pas sinds kort dus verder nog niets mee gedaan, ik dacht misschien houdt het nog wel op maar dat is dus niet 
zo

Tilburg (5032), 15-04-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen
Ik had altijd al last van de Airco's van de buren. Nu is er een warmtepomp geinstaleerd met beugels aan de achtergevel. 
Dit veroozaakt een continue laagfrequente brom in huis en buiten veel geluid van de compressor als deze wat harder 
moet werken. Je hoort dan ook in huis op verschillende plekken een hogere en doordringende toon. Mijn 
leefomstandigheden zijn hierdoor sterk verslechterd.

Enkhuizen (1602), 17-04-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Heel irritant doordringend zoemend/dreunend/gonzend geluid. Zelfs met op maat gemaakt oordopjes in blijf ik het even 
hard horen. Dacht voor ik hier over las dat ik gek werd...

Nijmegen (6538), 17-04-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen
Continu geluid paar minuten weg en dan begint het weer

Ede (6715), 17-04-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Gemeente is niet geïnteresseerd
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Harlingen (8862), 17-04-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Wij wonen sonds de eerste week van mei 2020 in een nieuw huis in een nieuwbouwwijk. Toen we verhuisden waren we 
blij omdat we geen bromtoon meer hoorden. We hadden er in ons oude huis ook last van. MAar na een week in ons 
nieuwe huis hoorden we weer een bromtoon. We hebben de stroom in huis uitgedaan, maar we hoorden de brom nog 
steeds. DAarna is de brom in de zomervakantie een keer weg geweest en in de kerstvakantie. Toen in de wijk kabels 
werden aangelegd, moest de stroom uit. De bromtoon verdween toen ook.

Hilvarenbeek (5081), 18-04-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Gemeente verwijst me door naar omgevingsdienst. OMWB heeft gebeld. Als ik het alleen in huis hoor en ikzelf niet kan 
plaatsen dat het van een bedrijf komt hoort de gemeente het op te lossen. Ik ben langs 1 instantie gelopen waar een 
geluid vandaan komt. Hier gaan zij over enkele weken kijken. Als dat niet het probleem is moet ik er met de gemeente uit 
komen. En eerlijk gezegd heb ik daar weinig vertrouwen in. Want die schepen je meestal af. Maar eerst natuurlijk 
afwachten voor ik hier iets van kan zeggen. Mijn moeder is komen luisteren. Zij neemt het ook waar maar amper voor 
haar amper hoorbaar.

S-GRAVENHAGE (2497) (2497), 18-04-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik hoor het en voel het in mijn lijf, mijn man voelt het op zijn borst en slaapt er ook niet door.

Velp (6883), 18-04-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen

Sittard (6132), 19-04-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen

Woerden (3443), 19-04-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen
Gemeente geeft niet thuis en verschuilt zich achter wetgeving. Wij gaan nu verhuizen enkel vanwege deze overlast die 
ernstige gezondheidsproblemen oplevert bij mij. Luchtwarmtepompen geven veel laagfrequent geluid wat vooral ‘s 
nachts in een zeer rustige omgeving uitermate hinderlijk en slaapverstorend is. De bron is vaak niet te achterhalen, mede 
doordat de gemeente totaal geen inzicht heeft waar dit

Someren (5711), 19-04-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Knettergek wordt ik er van

Gouda (2802), 20-04-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        

Assen (9406), 20-04-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Sinds (ik denk) begin 2020 ervaren wij met onregelmaat gebrom in ons huis. Dit gebrom is niet constant aanwezig en 
zoals het onverwachts komt, zo gaat het weer weg. Het is niet elke dag aanwezig, maar soms wel paar keer per week. De 
duur varieert van 50 minuten tot ruim 3 uur. We hebben een logboekje bijgehouden. We weten niet of dit 's nachts ook 
aanwezig is. Dit geluid is niet in heel het huis hoorbaar; soms hoor je het geluid niet als je 2 stappen opzij zet. We weten 
waar het geluid het hardst het huis binnen komt, maar voelen geen trillingen in de muren. We hebben meerdere keren de 
stroom er af gehaald, maar gebrom bleef. We hebben in de avond ook buiten geluisterd. Daar horen wij een zacht 
constante gebrom, van energielocati denk ik. Maar ons gebrom in huis is niet constant aanwezig. Ik word wel beetje 
moedeloos van het geluid, want je hoort het ook als je op de bank tv kijkt of als ik aan het werk ben op mijn eigen 
kamertje. (tenzij geluid niet aanwezig is natuurlijk ;-) )

Rotterdam (3079), 21-04-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Berkel-Enschot (5056), 21-04-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
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Ede (6715), 22-04-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;          Trillingen
Eerst dacht ik dat die nare trilling uit mijn eigen fysiek kwam dus zijn alle fysieke mogelijkheden onderzocht, en niets 
gevonden. Inmiddels weet ik zeker dat het de verwarmingspompen zijn. Ik hou elke nacht bij op welke tijd ik wakker 
wordt en hoe de trilling voelt: mild, maximaal, stil.  Bij maximaal weet ik niet waar ik 't zoeken moet vanwege 't heftige 
trillen en schudden. Het voelt als groot gevaar.  Bij een logeersituatie voelde ik de trilling ook, daar kon ik de verwarming 
zelf uitzetten zodat de pompen stilvielen. De trilling hield meteen ook op. Na enkele malen de verwarming aan/uitzetten 
werd duidelijk dat de pomp de veroorzaker was. Hier thuis zijn 40 appartementen aangesloten aan eenzelfde systeem en 
kan ik zelf de pompen onmogelijk uit-/aanzetten. M'n eigen huis-thermostaat laagzetten biedt geen soelaas: de pompen 
blijven immers aan als ook ergens anders warmte gevraagd wordt. Ik word ziek van 't voortdurende getril en Ik weet niet 
hoe ik hiermee verder moet....

drachten (9203), 22-04-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;          Trillingen

Ransdaal (6311), 22-04-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Ik hoor het sinds 2 maanden. Ik weet niet waar ik mij kan melden om onderzoek te laten uitvoeren. Het klinkt als een 
aggregaat wat staat te dreunen

Wijk bij Duurstede (3961), 23-04-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Buren horen zelf geen geluid. Het probleem is dus ingebeeld!

Haren Gn (9751), 23-04-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  

Groningen (9733), 23-04-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Mijn hypothese is, dat (een deel) van de schuifpui met verkeerslawaai meeresoneert. Soms is het helemaal stil. Het geluid 
is in de loop van een paar jaar enorm verergerd.

BEMMEL (6681), 23-04-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

VENRAY (5801), 24-04-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
De huisarts heeft mij niet doorverbonden mag slaappillen als ik dat wens

Almelo (7609), 25-04-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Asten (5721), 25-04-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Heerlen (6413), 25-04-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Lijkt op een continue geronk van een nood aggregaat/ machines, maar het is meestal op zondag en duurt de hele dag/ 
nacht. Ik krijg er iedere keer een migraine aanval van. Kan niet achterhalen waar het vandaan komt.

Muntendam (9649), 26-04-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        

Born (6121), 26-04-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Denk dat het een combi is van 2 uitersten. Het is zeker geen Tinitus naar mijn mening. Audioloog stelt dat dit voortvloeit 
uit stress en dat ik in een kringetje zit dat met gedragstherapie wel te handelen is. Voor gedeelte is dit waar denk ik maar 
dat neemt niet weg dat ik van tijd tot tijd de kamer uitgeblazen wordt van de LFG. Hier kun je dan echt niet omheen en 
"langshoren". Onderzoek moet nog plaatsvinden.

Stellendam (3251), 26-04-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Alphen aan den Rijn (2406), 27-04-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
Ik weet niet precies sinds wanneer het geluid hoornaar is. Ik schat 2018.

Zeist (3703), 27-04-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Door de langdurige bromtoon ook last van andere geluiden.wordt steeds erger. Geen uitzicht op verbetering. Ben 
uitgeput. Krijg zelfmoordneigingen. Kan er niet meer tegen,

04 January 2022 Pagina 44 of 65



Leiden (2311), 27-04-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Almere (1335), 28-04-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    Trillingen
Mijn buren hebben zonder vergunning een airco unit geplaatst aan de voorzijde van de woning. Recent heeft de 
gemeente alsnog een vergunning willen verlenen, maar sinds plaatsen en activeren heb ik last van brommende en 
continue trillend geluid. Voornamelijk 's nachts en als het rustig is ook overdag.

Eersel (5521), 28-04-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik heb geen idee waar ik naar toe moet.buren vinden mij een aansteller, ik probeer het gebrom te negeren maar dat lukt 
echt niet.

Oosterhout (4907), 28-04-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Al eerder opgemerkt maar was onregelmatig en hoofdzakelijk in de avonden en verdraagbaar. Sinds enkele maanden is 
geluid aanzwellend en nu ook weer opnieuw wakker worden van aanhoudend 24/7 in regelmaat pulserend geluid. Tijdens 
nachtelijk onderzoek in eigen omgeving heb ik geconstateerd dat in een goed deel van de wijk 4907KR Dommelberg het 
geluid waarneembaar is. Naar het zich laat aanzien is het een af te bakenen gebied in dit Oosterhouse gebied.

Voorthuizen (3781), 29-04-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Ik weet niet wanneer de overlast precies begon. Ik dacht eerst dat het vanzelf wel zou ophouden. Een generator of iets 
dergelijks. Mijn huisgenoten horen het ook als ze zich er echt op concentreren. Maar zij ervaren geen overlast, omdat het 
minder hard binnenkort.

Helmond (5708), 30-04-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

March 2021 - 78 meldingen
Amsterdam (1072), 01-03-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
ALLES KWAM TEGELIJK IN NOVEMBER 2020 , ZOU EEN SUPERMARKT VERBOUWING KUNNEN ZIJN MAAR OOK 
VERBOUWINGEN  APPARTEMENTEN // WERKZAAMHEDEN LIANDER // GAS AANSLUITINGEN // TRAVO'S ETC

Houten (3995), 01-03-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen
Vanwege geluidsoverlast en/of laagfrequente geluidstrillingen veroorzaakt door een vrieskast van de Hema ben ik al 
anderhalf jaar bezig met dit bedrijf.  Ik ben intussen behoorlijk ziek geworden. Ik heb een burn-out gekregen en veel 
lichamelijke klachten waaronder Urticaria. Het bedrijf erkent de overlast maar ze zeggen er alles aan gedaan te hebben 
(betere afstelling en rubberen blokken). Maar deze ingrepen hebben niet geholpen, ik wil graag juridisch advies omdat de 
Hema niet naar mij wil luisteren en gewoon door gaat met de overlast. Ik heb een verklaring van mijn huisarts en ook 
WBV Viveste wil mij helpen maar ze kunnen niets doen tegen de Hema. Ik kan nu al acht maanden niet in mijn eigen huis 
slapen en ik lijdt aan slapeloosheid door die trilling en zelfs met de verplichte sluiting van de winkel hebben ze de vrieskast 
gewoon door laten draaien. Ik weet het gewoon niet meer hoe ik verder moet leven in deze omstandigheden en ik hoop 
op een advies zodat ik er wat aan kan doen.

Tilburg (5038), 01-03-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;          Trillingen

barneveld (3772), 02-03-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
Trillingen
zolang ventiatoren geen onderhoud krijgen en ook niet trillingsvrij gemonteerd worden worden de klachten ook niet 
opgelost. wanneer de buurvrouw wakker is trilt en zoemt het in mijn huis

Heerlen (6418), 02-03-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Matig,  's Nachts;      Zoemend geluid    
Sinds ongeveer 1 jaar het geluid alsof een vliegtuig in de verte in de lucht blijft hangen. In het begin vaak opgestaan 
omdat ik dacht dat het de cv-ketel was. Sinds 2 dagen is het geluid pulserend. Is zowel buiten als in huis hoorbaar, vooral 
s'avonds en 's nachts. Mijn man hoort het ook, dus is geen tinnitus. Komt van de kant van Kerkrade (achterkant huis).

Zoetermeer (2711), 03-03-2021,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Apeldoorn (7312), 04-03-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;      Zoemend geluid    
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Groningen (9721), 04-03-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Ik word er stapelgek van..soms is het s'nachts erger en trilt mijn held bed en heb ik het gevoel onder stroom te staan

Elst (6662), 04-03-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

ommen (7731), 04-03-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Eind deze maand volgt onderzoek - door mij betaald (gelukkig kan ik dat) omdat huisbaas niet wil meewerken. Ik heb 
tinnitus, weet wat dat is, maar dit is echt iets anders. Bij de buren hoor ik het ook, maar wanneer ik een eind verderop 
ben is het weg. Helaas is het in deze tijden van verplicht thuiswerken moeilijk om veel weg te zijn. Overnachten in een 
B&B geprobeerd, daar bleek ik de ventilator van de stallen te horen - inmiddels compleet overbelaste oren?!

Amsterdam (1019), 05-03-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Leiden (2313), 06-03-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Het geluid komt van buiten en dringt door alles heen. Lichamelijk mankeer ik niets! De meeste hinder ervaar ik in de 
avond bij het inslapen en ik wordt er wakker van als het begint!

Bergen (1861), 06-03-2021,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

Amsterdam (1053), 07-03-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
lage monotone bromtoon, als een stationair draaiende auto

Oss (5345), 07-03-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Vlissingen (4386), 08-03-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Voel me door gemeente Vlissingen niet serieus genomen. Melding nu in behandeling door RUD zeeland. Huisarts 
Temazepam voorgeschreven verder geen verwijzing. Vandaag na 6mnd onderzocht om hier een melding te maken en 
eventueel vandaag RIVM en GGD contacten.

Bloemendaal (2061), 08-03-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    

ALMERE (1312), 08-03-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Spaarndam gem. Haarlem (2063), 08-03-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  
Bromtoon        
Sinds een renovatie in dec 2020  is ee een brom in huis ontstaan.. ik sta op instorten hierdoor en ervaar veel klachten. De 
woningbouw heeft metingen laten doen maar op het moment dat het weg was. En verschuilen zich daar achter nu.. ik ben 
ten einde raad want ik ga er aan onderdoor.. mentaal en fysiek..

Tiel (4007), 09-03-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Rond 25 juni 2020 is het gebrom begonnen. Eerst het probleem bij mezelf gezocht, anderen hoorden dat gebrom immers 
niet. Huisarts, kno- arts en audiologische centrum bezocht. Diagnose: tinnitus. Joga en acupunctuur geprobeerd,gaven 
wel enigszins ontspanning,maar brom bleef in huis. Ik werd en word er knettergek van. Vooral 's nachts lijkt het gebrom 
heftiger. Krijg er hartkloppingen door en voel me niet prettig. Oordopjes op maat aangeschaft,helpen het gebrom wat te 
minderen. Waren wij ergens anders,dan had ik geen last van gebrom en kwam ik helemaal bij. Onlangs meting laten 
doen. Conclusie: er komt constant geluid van buiten het huis binnen. Wisselend van sterkte. In juni 2020 zijn op ongeveer 
13 km afstand  windturbines gaan draaien, precies in die tijd is het gebrom begonnen. Toeval???  Sommige dagen valt het 
gebrom mee, andere dagen is het erg heftig. Bij bepaalde wind is er mee te leven,dus zou je denken dat het de 
windturbines wel moeten zijn...

's-gravenzande (2691), 09-03-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
het is een periode redelijk te doen geweest ( sommige dagen zelfs geen geluid)maar is nu steeds erger aan het worden ( 
elke dag geluid varierend in volume)

Leeuwarden (8922), 10-03-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
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Winkel (1731), 10-03-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    
Bron is bekend van overlast echter het komen tot een oplossing door de veroorzaker zet geen positieve vorderingen, 
evenals of er wel een technische oplossing mogelik is?

Breda (4818), 10-03-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
In 2017 ben ik hemelsbreed 600 m. verhuisd binnen de wijk. Sindsdien regelmatig last van een aanhoudende laag-
frequente bromtoon. Dag, nacht, binnen- en buitenshuis. Het is continu aanwezig. Zo irritant, zeker met full-time thuis 
werken sinds corona.

Rijsenhout (1435), 10-03-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    
Mijn vrouw is Braziliaanse en woont sinds 1,5 jaar in NL. Ze heeft last van een paniekstoornis en vertelde mij vaak dat ze 
een zoemend geluid in haar hoofd hoort. Het viel mij op dat ze vaak opgelucht was als we onze woonplaats (Rijsenhout) 
verlieten, omdat ze het geluid niet meer hoorde. Toen ik het serieuzer ging nemen zijn we in de buurt gaan rondrijden en 
we hebben nu het idee dat de waterbehandelingsinstallatie vlakbij de oorzaak is. We gaan het nu ook met de huisarts 
bespreken. Bedankt voor uw uitvoerige informatie!

Bakel (5761), 10-03-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

Assen (9405), 11-03-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ook gemeld bij Enexis. Roosters trafo station dicht gezet met steenwol, geen verbetering.

Gasselte (9462), 12-03-2021,  Man,  75-84.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Deze narigheid ontstond na het in gebruik nemen van windmolens

Borne (7623), 13-03-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Den haag (2512), 13-03-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

Heijen (L) (6598), 13-03-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      
Door tal van ziektes en ongevallen in de w.a.o. heb "helaas" UITSTEKENDE" OREN..  ben een liefhebber van goed geluid en 
daar ook in het prof. bereik werkzaam geweest een tijdje.  Ik heb ook tinnitus door een bedrijfsongeval, heb beschadigde 
nekwervels waardoor bij stress de tinnitus oplaait..  Ik weet alleen zeker dat het gedreun daar NIET van komt daar ik het 
bij bezoek aan andere huizen ik het niet ervaar, ook buiten hoor ik het geluid niet.. het lijkt er veel op dat mijn huis, de 
constructie van steen en houtenbovenbouw het geluid versterkt! het is tot in de huiskelder duidelijk hoorbaar.  24-uurs 
bedrijf duidelijk want met de kerst is het geweldig stil in huis !!!!!!! zo ook afgelopen nacht terwijl de 2 dagen ervoor het 
dreunde.. helaas hoor ik het nu weer vanaf vanmorgen 06:03 uur !!!  Duidelijk een bedrijf hier ergens op een van de 
bedrijventerreinen Heijen rijk is "helaas" ... Tot slot, het heeft niets te maken met iets (brommend) wat zich in dit huis 
bevind.

Den Haag (2551), 14-03-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik heb last van de mechanische ventilatie, apparatuur of vijverpomp van de buren, meerdere keren gemeld, geen resultaat

Amsterdam (1103), 14-03-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik hou een logboek bij. Het geluid is een paar dagen per maand weg, meestal aan het begin van de maand. Ik vermoed 
daarom dat het geluid afkomstig is van een of andere machine die minstens één keer per maand onderhoud nodig heeft.

Achthuizen (3256), 14-03-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Haarlem (2013), 15-03-2021,  Vrouw,  18-24.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      Trillingen
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Rosmalen (5242), 15-03-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Wij ervaren sinds december een lage brom alsmede een hoge toon (die alleen mijn partner hoort). We hebben stroom 
uitgeschakeld en de buren hebben dit ook gedaan, dit heeft echter niet geresulteerd in een oplossing. Het geluid varieert 
in sterkte en is een combinatie van geluid en trillen. Er is niet echt een regelmaat te ontdekken in wanneer het optreedt. 
Wij zijn met de gemeente in gesprek maar het heeft helaas nog niet in een meting of constructieve actie geresulteerd. We 
hebben veel onderzoek gedaan en zijn bang dat de veroorzaker van het geluid de hoofdleiding van het waterbedrijf is die 
deels door onze straat loopt.

Dieren (6951), 15-03-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
bromtonen zitten zelfs in buitenmuur-ramen beneden-buren - zelfs via regenpijp, ;s nachts in pyama vaak zat "op 
pad"geweest.., vivare wil pas helpen wanneer ikzelf de oorzaak heb gevonden, en dat lukt niet. Intussen heb ik een zware 
burn-out..of het is 's nachts al harder als anders,soms wordt het tegen de ochtend iets minder, soms niet,  en kan ik niet 
slapen ook niet met pillen, of de "verdraagzame "trilling wordt gaandeweg de nacht harder, waardoor ik wakker word, en 
dan een nachtrust draai (vaak) van 2-4 uur. Ik ben helemaal kapot! en er is in de wandelgangen weinig begrip voor. want 
niemand hoort wat...Ik maak deze melding uit pure wanhoop...

Amsterdam (1077), 15-03-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    Trillingen
Geluid in appartement continu hoorbaar sinds begin 2020. Lijkt steeds erger te worden. Aanvankelijk alleen in de nacht 
maar is nu continu hoorbaar, ook op zolder. Buren beneden hebben er mogelijk ook last van maar type geluid lijkt te 
verschillen. Onderzoek naar radiatoren en stadsverwarming begonnen

Arnhem (6825), 15-03-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

hoogezand (9601), 17-03-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
als ik probeer te slapen en het is stil in huis, dan hoor ik het geluid. cv ketel en koelkast als paar keer uitgedaan, maar blijf 
het horen. zelfs met oordoppen in en oorkappen op, hoor ik het nog lichtjes, maar kan helaasn iet slapen met oorkappen 
op. het geluid dringt door en ik focus mij erop, waardoor het nog irritanter word. geld om mijn kamer geluidsdicht te 
maken heb ik nog niet, maar dit gaat wel gebeuren

Alkmaar (1816), 17-03-2021,  Vrouw,  18-24.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Ik vind dit enorm storend... het beinvloed mijn leven. Ik werk in de zorg en moet vroeg naar bed en vroeg weer uit bed... ik 
kan niet tot rust komen. Een bromtoon heb ik eerder nog nooit mogen ervaren. Sinds 2020 maart woon ik in een klein 
studio/container gemoderniseerd met hout, van 30m2. Sindsdien heb ik last van de bromtoon... dacht eerst dat ik gek 
was en dat het tussen me oren zat. Sommige buren, vrienden, famillie hebben er geen last van.. terwijl ik er dan op dat 
moment zelf letterlijk gillend gek van wordt.  Maar naar eigen onderzoek ben ik er achter gekomen dat de bromtoon 
daadwerlijk bestaat. . Ik heb de woningbouw genaamd woonwaard aangesproken en een klacht ingediend.. ze gaan er 
mee aan de slag maar tot zover nog niks vernomen of gehoord van de woningbouw. Ik verhelp het lichtelijk door met 
oordoppen in te kijken naar de tv en te slapen.. echter is de bromtoon zo aanwezig dat het ook door de oordopoen heen 
gaat. Ik hoop dat ik iemand heb kunnen helpen met mijn verhaal.

Amsterdam (1051), 18-03-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen

Almere (1359), 18-03-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  

Assen (9404), 18-03-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Meerdere warmtepompen op een meter vanaf de erfgrens gericht op onze woning (allemaal nieuwbouw 2019). Navraag 
gedaan bij gemeente en aannemer, wettelijk allemaal toegestaan. Ongekend dat de manier waarop alles is 
opgehangen/gesitueerd is toegestaan.

's-Gravenhage (2596), 18-03-2021,  Man,  75-84.  Overlast: Veel,  Overdag;  Bromtoon        
Email verkeer met beheerder. Apparaten zijnonlangs  vervangen en werken goed. Na 16.00 H wordt apparaat deels 
uitgeschakeld of met lager toerental. Maar in avond ook nog (minder) geluid. Buren die aan voorzijde slapen houden 
ramen dicht. Maar geluid gaat dwars door ramen heen. En gaat over ons woonblok heen naar achterkant. Daar dus ook 
hoorbaar, maar minder hard. Lijkt wel op straaljager.
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Biddinghuizen (8256), 18-03-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Wanhoop.

Hippolytushoef (1777), 18-03-2021,  Vrouw,  Wil ik liever niet beantwoorden.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon    
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

HEILOO (1851), 18-03-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    

Erlecom (6577), 19-03-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend geluid    
Trillingen
Alleen ‘s nachts is een gonzende trilling waarneembaar die ik nog meer ‘voel’ dan hoor. Ik woon in Ooij in de Ooijpolder 
maar ben meer dan de helft van de tijd in Erlecom, 2 km verderop. Dat is waar ik de gons ‘s nachts waarneem. Zo, dat ik 
er niet van slaap, met hartkloppingen van ergernis van de trilling wakker lig. Erlecom (en ook Ooij) liggen aan de Waal en 
daar varen schepen, maar toch niet de hele nacht volcontinue, het gonzen houdt namelijk niet op. In Ooij neem ik het 
overigens niet waar. In Erlecom is een steenfabriek en tegenover in Bemmel ook. Maar een fabriek zo dichtbij een 
woonwijk mag toch niet ‘s nachts draaien? Ik ben al eens ‘s nacht uitgefietst maar kan het niet lokaliseren. Mijn buren 
horen het niet, mijn vriendin ligt er niet van wakker. De gons is zodanig dat bij liggen alles dat contact maakt met het bed 
het voelt. Het lijkt ook op het geluid van een vliegtuigje in de zomer maar dan alsof het door mijn lichaam heen vliegt.

Zeist (3706), 19-03-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
een aantal aangevinkte gezondheidsklachten ervaar ik al sinds 2015 het lfg sinds 2020 met de overige klachten

Someren (5711), 19-03-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Enschede (7514), 20-03-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Sinds ik in Enschede woon heb ik er last van. Alsof de hele dag er een wasmachine op centrifugeren staat ergens op 
afstand, inclusief de trilling.

Arnhem (6821), 20-03-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

Dongen (5102), 21-03-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Sinds een tijdje hoor ik een gonzend bromgeluid. Heb het gemeten met een app en elke keer als het geluid piekt haalt ie 
de 50 Hertz wat heel storend is. Mijn man hoort het niet. Dus het is best lastig soms.  Je hebt gewoon geen rust en stilte 
meer in je eigen huis. Ben op dit moment ook zwanger. Dus zit ook vaak te denken aan hormonale en pulserende tinnitus. 
Maar goed, als mijn meet app vaak 50 Hertz aangeeft en ik hoor het dan zit het denk ik niet tussen m'n oren. Al zijn mijn 
oren nu wel echt een stuk gevoeliger..

ZEIST (3706), 21-03-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Help wat moet ik doen, ik wordt er helemaal gek van

Amstelveen (1186), 21-03-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;          
Mijn gezinsleden horen het niet en denken dat het tussen mijn oren zit.

Herkingen (3249), 22-03-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Gouda (2801), 22-03-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
24 uur per dag, ongeveer de zelfede toonhoogte, 65 / 70 hertz.

Houten (3991), 22-03-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Waalwijk (5141), 22-03-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Wildervank (9648), 22-03-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;      Zoemend geluid    
Laag zoemend geluid. Niet veroorzaakt door een apparaat o.i.d. in huis of lichamelijke klachten. Er zijn m.i. 3 mogelijke 
oorzaken: 1. plaatsing van windturbines 2. NAM boringen 3. Nedmag zoutwinning

Winschoten (9674), 23-03-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen
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Heel (6097), 24-03-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
De eigenaar heeft extra isolatie voor de pompen besteld. En zet op gezette tijden de pompen stil. Het blijkt dat er ergens 
in de omgeving nog een laagfrequentie geluid geproduceerd wordt en ‘ s nachts goed te horen is door mij.  De avondklok 
houd de zoektocht tegen.

Zierikzee (4301), 24-03-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  
Sinds begin 2021 ervaar ik overlast van van laagfrequent geluid het is net of er in de verte een pomp of een as continu 
aan het draaien is, zowel in als om het huis is het hoorbaar. In huis de stroom eraf gehaald om te kijken of het van een 
apparaat in huis is maar het geluid blijft dan nog steeds aanwezig. Een melding gedaan bij mijn gemeente en ik hoop dat 
de melding serieus genomen wordt en dat er metingen worden verricht om de oorzaak te achterhalen want ik merk dat er 
nu gezondheidsklachten beginnen te ontstaan als stress en irritatie.

Menaam (9036), 25-03-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    

Roelofarendsveen (2371), 25-03-2021,  Man,  75-84.  Overlast: Veel,  Overdag;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
GGD veronderstelde (vragend) tinnitus. Heb ik uitgesloten: Tinnitus beperkt zich niet tot de middag- en avondtijd. (Heel 
soms ook in de ochtend.) Bovendien laat t. de kamervloer niet trillen. Het begint als regel rond 13.30 en stop in de loop 
van de middag. De hoofdpijn en de druk op de oren is niet meteen weg. 's Avonds begint het weer tegen 20 uur. Het 
treedt pas sinds ongeveer 6 weken op. Anderen voelen soms de trilling, maar nog niemand in mijn omgeving heeft het 
geluid nog gehoord. Ik heb bij vijf woningen en het dichtstbijstaande bedrijf gevraagd mee te denken naar mogelijke 
oorzaken. Wel begrip voor de overlast, maar geen resultaat. Een belangrijke daaglijkse bezigheid is musiceren en 
luisteren naar muziek. Dat is volledig naar de knoppen. Ik voel me rot.

Veghel (5467), 25-03-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen
Cesartherapie

VENLO (5915), 25-03-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Continu laag frequente bromtoon af en toe aan en afzwellend, als een oude trafo maar dan veel sterker en lager in 
frequentie, dacht eerst dat het van het spoorwegemplacement kwam maar die toon is hoger, heb een vermoeden of van 
het drinkwater pompstation op de heide , of van de windmolens bij de veiling net over de grens, het wordt alleen maar 
erger

Maastricht (6221), 26-03-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Matig,  's Nachts;    Gonzend geluid  Zoemend geluid    

Ridderkerk (2981), 26-03-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: ,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  

Almere (1324), 26-03-2021,  Man,  75-84.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        
Deze bromtoon hoor ik al jaren precies op de plaats waar ik met mijn hoofd op het kussen lig, ga ik zitten in bed  (op een 
andere plaats) is het weg totdat ik weer van plaats verschuif naar het kussen. Heb het in de nacht gemeten, het is er echt.

Utrecht (3573), 26-03-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Er is sprake van een gemeten geluid buiten de woning. Naast een constante zoemtoon van rond de 20hz is er ook een 
hoogfrequente toon tussen de 4000 en 8000hz continue. De gemeente heeft het kunnen meten en vast kunnen stellen dat 
het van buitenshuis komt. De bron is echter nog niet gevonden.

Horst (5961), 27-03-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Mijn bevinding wat bijna 1000% zeker is. Dat deze bromtoon afkomstig is van een aquarium,of een cvketel of ander 
apparaat bij de buren op nr 6. Of dit komt 1000% zeker afkomstig van de buren op nr 2 die hebben 3 airco s op hun dak 
geplaatst na een verbouwing van bedrijpspand tot 3 appartementen. Het grote probleem is beide panden zijn in handen 
van Particuliere eigenaren,zijn niet dezelfde en  deze weigeren iedere vorm van medeweking,zelfs na inzet van 
buurtbemiddeling rechtsbijstand etc etc ik zit klem
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Nuenen (5674), 29-03-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend geluid    
In decermber 2020 veel klachten over een lage bromtoon op het Eeneind.  Deze is algemeen bekend bij mensen die hier al 
langer wonen en vooral snachts als het stil is goed hoorbaar.    Ik hoor hem ook heel goed, zeker snachts en buiten, maar 
ook binnen. Ik dacht dat het de koelkast was maar hoor het mn op slaap kamer als ik lig en buiten.   Vermoeden 
energiecentrale doornakkers Eindhoven is in Tongelre.   geluid is al 20 jaar hoorbaar en erger bij koud en vochtig weer. 
Vandaag lig ik er wakker van. Enkele bewoners meer die slaapproblemen hebben. Droog en open weer. 50Hertz brom van 
de 300KvTrafo's die hoogspanning naar 10Kv brengen. Bij vochtig weer ook knetteren v hoogspanningskabels. Bromtoon 
soms ook goed hoorbaar overdag. Verder snachst veel zware goederentreinen zeer goed hoorbaar paar x per uur.

Assen (9403), 29-03-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;          

ROTTERDAM (3022), 30-03-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        

Gouda (2803), 31-03-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid  Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

amsterdam (1035), 31-03-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen
Ik kan nu al 2 nachten niet slapen, waardoor ik overdag een zombie ben. Een vervelend continue gebrom, wat niet minder 
wordt is heel de nacht te horen. Mijn ramen zijn dicht en toch komt het binnen. Het maakt mij heel onrustig, en ik kijk 
tegenop de avond nu. Het is niet uit te staan. Ik heb het in de Amsterdam Noord FB groep gegooid en daar hebben veel 
andere er ook last van. + in mijn gebouw ook : De Standerdmolen. Wat kan ik hiertegen doen en wie neemt dit serieus ? 
Voel mij machteloos hierin.

February 2021 - 93 meldingen
Nes (8494), 01-02-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid    Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Den Haag (2518), 01-02-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen
sinds begin januari startte het getril/gedreun. Het lijkt op een subwoofer die lage basnoten doordreunt. Omdat ik 
thuiswerk dacht ik dat het binnen het complex vandaan komt. Maar ik zit nu op kantoor en nu voel ik daar ook het 
getril/gedreun. Zijn er meer meldingen hierover?

Dordrecht (3319), 02-02-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Maassluis (3144), 03-02-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  
DCMR heeft niets gevonden. Het is vooral savonds en snachts. Geen idee waar het vandaan komt. Soms is het een tijdje 
weg.

Castricum (1901), 03-02-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      Trillingen

Leiderdorp (2352), 03-02-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Amsterdam (1087), 03-02-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    

Amsterdam (1077), 03-02-2021,  Man,  75-84.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon        

Hellevoetsluis (3224), 03-02-2021,  Man,  25-34.  Overlast: ,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Zoetermeer (2713), 04-02-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    Trillingen
Sinds een aantal weken een zoemtoon en een suizend geluid in huis omgeving meterkast en kast waar CV en mechanische 
ventilatie is. Hoofdschakelaar meerdere malen uitgezet en daardoor is gebleken dat het geluid niet bij ons in huis is.  
Boven en beneden buren hebben nergens last van. Wij wonen hier sinds juni 2020 en toen was deze geluidsoverlast er 
niet.
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Capelle aan den IJssel (2901), 04-02-2021,  Man,  18-24.  Overlast: Matig,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Mijn vader heeft meer last en zal binnenkort invullen, ik heb er heel af en toe last van.

Almere (1357), 04-02-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Assen (9403), 04-02-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

velddriel (5334), 04-02-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: ,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
geluids instalatie laten plaatsen via de gemeente nooit meer iets gehoord

Hardinxveld-Giessendam (3372), 05-02-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Ik denk dat dit gebrom/gezoem mogelijk van windmolens nabij komen. Het is heel luid. Soms een nacht niet en dan weer 
wel. Alsof er continue een vliegtuig boven je huis hangt.

AMSTERDAM (1078), 05-02-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

Ossendrecht (4641), 05-02-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
De haven van Antwerpen met de fabriek BASF (op 4 km hemelsbreed) ligt bij onze woonplaats. Zijn hier nu komen wonen 
en ervaren veel last van het continue geluid. Buiten overdag rond de 50 a 55 db, terwijl we in een rustige groene buurt 
wonen. Vooral ook 's nacht is het geluid aanwezig. Ook met de ramen dicht. Heb gelezen over de haventerminals ed met 
de schepen met draaiende generatoren. Wordt deze problematiek wel aangepakt? En lastig is, wij wonen in nederland. En 
de haven ligt in belgie.

Beverwijk (1943), 06-02-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Ik heb er voornamelijk veel last van als de wind vanuit Noord-West/Noord/Noord-Oost/Oosten komt. Aangezien 'LFG' met 
de wind reist, heb ik er op dagen dat er minimaal/geen wind staat, weinig tot geen last van.

Heerhugowaard (1704), 06-02-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Sinds een aantal jaren hebben mijn man en ik last  van een brommend geluid 's nachts. Dit hield ons min of meer wakker 
's nachts maar het heeft het meeste effect op mij. Sinds een jaar werken we thuis en uk heb gemerkt dat het geluid er ook 
overdag is. Ik voel het dan meer als een druk op de borst dan dat ik het hoor. Sinds een week is hier ook nog een soort 
trilling bijgekomen. Die voel ik vooral doordat iknd

De Bilt (3732), 06-02-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Ik hoor het in intensief wisselend geluid in Huis maar ook in achtertuin en voortuin. Het lijkt op een motor met wisselende 
belasting.

Veghel (5467), 06-02-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik hoor  nu al maanden (vanaf sept) een lage bromtoon in ons huis. Ik hoor het ook bij mijn ouders en die wonen aan de 
andere kant van Veghel. Daar is hij nog beter hoorbaar. Het is dus is afkomstig van buitenaf, daar ben ik al wel achter. . 
Het geluid is soms dagen weg, en plots is het er dan weer. Dag en nacht. Ik slaap ondertussen met oordoppen maar word 
meerdere keren per nacht wakker van. Mijn vrouw en dochter horen het veel minder.

veldhoven (5503), 07-02-2021,  Man,  75-84.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Tilburg (5042), 07-02-2021,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen
Trillingen en bromtoon zijn ontstaan in februari 2020. Aanleg van fietsroute en nieuwe rioolbuizen. Grote pompen staan 
bij de Hasseltrotonde en momenteel bij de Wandelboslaan. De pompen om het grondwater weg te voeren veroorzaken de 
trillingen. Meerdere bewoners hebben er last van. Geen reactie van diverse instanties.

Elshout (5154), 08-02-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        
Met de eigenaar div. keren de hinder besproken waarna enkele kleine verbeteringen zijn toegepast, echter nog niet met 
het gewenste resultaat.
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Malden (6581), 09-02-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Noorbeek (6255), 09-02-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      Trillingen

Rotterdam (3053), 09-02-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
ik dacht altijd dat er een  droger of een andere machine aanstond bij de buren dag en nacht is dus niet het geval. geluid 
door heel mijn huis.

leiden (2314), 09-02-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Sinds mijn verhuizing naar mijn huidig adres heb ik enorm last van een constante, zeer hinderlijke pulserende brom. Deze 
is bijna onmogelijk te negeren.

Diepenveen (7431), 09-02-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik woon op deze plek al 32 jaar, maar sinds september'20 horen wij 24/7 op elke plek in huis een bromtoon, met name "s 
nachts is deze erg aanwezig, aan het eind van de nacht vreselijke druk op mijn oren. Ga nog melding maken bij GGD en 
meting laten uitvoeren.

Zeist (3702), 09-02-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    Trillingen
Wij wonen grenzend aan de sola fabriek in Zeist. De fabriek maakt een bonzend, brommend en zoemend geluid. Ik heb 
een mail gestuurd aan sola: geen reactie. Ik heb een mail gestuurd aan de gemeente: reactie was dat ik zelf een 
geluidsonderzoek moest bekostigen en dat zij er niets mee deden.

Deventer (7412), 10-02-2021,  Vrouw,  18-24.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        

Amsterdam (1066), 10-02-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    Trillingen
Ik heb het probleem besproken met de buren en zij doen hun best de verwarming niet de hele nacht aan te zetten.

Bergen aan Zee (1865), 10-02-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Dit is mijn tweede melding. Drie jaar geleden was het geluid er opeens, en nog steeds 24/7 aanwezig. Mijn jonge dochter 
hoort het ook. Vooral de trillingen houden ons wakker. Het is alsof het huis bovenop een machinekamer staat. Het geluid 
is om de week wat 'stiller'. Op zondagnacht gaat het harder draaien. De avonduren (voor middernacht) zijn het 'stilst'. Na 
veel onderzoek is het schrikbarend om te ontdekken hoeveel industrie er in de NL is. Ik denk dat 'mijn LFG' afkomstig is 
van de grootste gasopslag in de EU (in Bergen/ Alkmaar), of gaswinning in de duinen, of toch de windmolens op zee? Er is 
trouwens nul interesse of hulp van enige instantie, en dat is het meest frustrerend: je staat er alleen voor.

DEN HELDER (1782), 10-02-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Eigen geluidsgevoeligheid kan verbeteren als ook de externa bron wordt aangepakt

Hoofddorp (2135), 10-02-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Ben vandaag voor de eerste keer bij huisarts geweest, onderzoek loopt nog

Eindhoven (5655), 10-02-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Weinig,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    Trillingen
Ik hoor laag zoememd geluid en voel trillingen. Het maakt me ongerust.

Rotterdam (3065), 10-02-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Kan er niet van slapen. Geluid is continue aanwezig, dringt zich aan mij op en ik kan mij er niet aan  onttrekken. Heb mij 
ziek moeten melden op mijn werk en ben inmiddels 8 kilo afgevallen en heb de ondergrens van mijn gewicht (46 kilo)  zo 
goed als bereikt volgens mijn huisarts

Amsterdam (1061), 10-02-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Hoogeveen (7905), 10-02-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
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Rotterdam (3034), 10-02-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    Trillingen
Dcmr heeft onduidelijke metingen verricht. Niet met als uitgangspunt laag frequent geluid. Bij de 1e meting voldeed de 
ventilator niet aan de norm, bij de 2e ineens wel. Er is tot op heden geen actie ondernomen.

Hilversum (1215), 11-02-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon        
Op 18 en 19 februari 2019 voerden mijn buren 'een klusje' uit dat voor mij, als buur, duidelijk waarneembaaar was. 
Sedertdien hoor ik in mijn hele huis een hinderlijke bromtoon. De buren weten echter e.e.a. niet te herleiden, daar zij die 
bromtoon niet horen.

Amsterdam (1095), 11-02-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
Trillingen
Enkele buren hebben er ook last van op diverse verschillende etages in het gebouw.

GOES (4462), 11-02-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Veenendaal (3906), 11-02-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Heb sinds 2012 zware en toenemende tinnitus en hyperacusis in wisselende mate. Kan daar inmiddels mee dealen. De 
brom die ik hoor is zeker weten extern (na jaren twijfelen) en is modulerend, ws via aarde / muren. Aanwezigheid en 
sterkte zijn wisselend. en niet regelmatig. Laatse maanden is overlast groter geworden.

Beuningen (6641), 12-02-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  

Abbekerk (1657), 12-02-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen
Ik slaap sinds een jaar 3 uur per nacht door vibratie/resonatie-effecten met regelmaat uitend in LF geluid. I heb door 
ongeval niet objectiveerbare schade aan hoofd waardoor trillingen direct in hersenen vibreren. Zelfs dubbele 
bescherming(oordoppen op maat en geluidskap tegelijkertijd) helpt niet. Ben de afgelopen vijftien jaar zeven maal 
verhuisd door heel Nederland!

Ede (6713), 12-02-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
het is verdrietig dat er weinig serieuze aandacht is voor dit probleem

Spijkenisse (3202), 12-02-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Driebergen (3971), 13-02-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Weinig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Amersfoort (3817), 13-02-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      
Het gebrom is dag en nacht, mijn man hoort het niet, het is alsof er een zware electrische apparaat tegen de muur staat 
te trillen. In huis is er niks veranderd,alles nagekeken en geprobeerd. Ik word er gek van

Loosbroek (5472), 13-02-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Almere (1325), 13-02-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        
Bijna elke nacht een laag zoemend/brommend geluid waardoor het lastig is om te ontspannen en in slaap te vallen.

s'Gravenpolder (4431), 13-02-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Eind 2020 is er bij de uienfabriek naast mijn huis een droog installatie in gebruik genomen welke forse overlast 
veroorzaakt. Meerdere klachten ingediend. Elke avond rond 23:00 zetten ze de installatie op een hoger level.
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Apeldoorn (7322), 13-02-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik hoor elke nacht een brommende gonzend geluid. Ik kan er in 80% van de nachten niet van slapen. Ik heb alles 
nagekeken in huis maar kan geen bron van oorzaak vinden. In mei 2020 is het ineens begonnen. Ik slaap op zolder en daar 
hoor je het geluid het sterkst. Als ik dan naar buiten ga hoor ik het geluid minder. Ga ik terug naar zolder dan is het er 
direct. Er is niets op zolder te vinden dat zo'n geluid produceert. In combinatie met hoofdpijn is het ondragelijk. Het lijkt op 
een koelkast die staat te brommen. Komt in verschillende geluidsgolven binnen, soms het begint hard dan zwakt het iets 
af. Heel vervelend ook in combinatie met de voortdurende suistoon. Veel moeite met in slaap komen en diep tot rust 
komen. Mijn partner hoort niets.

sappemeer (9611), 14-02-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
vanaf moment in werking windmolens in Meeden is het gestart

Vaassen (8172), 14-02-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    Trillingen
Ervaar sterk tot soms zeer sterk LFG. Het komt van buiten (niet gerelateerd aan het gebouw). Frquentie en intensiteit 
wisselen met de tijd. Ik krijg soms het idee dat er gericht een LFG programma uitgezonden wordt om mensen ziek te 
maken. Soms is het er een tijdje niet, dan wat lichter en soms zeer sterk. Als het zeer sterk is wordt ik er bijna gek van. Ik 
voel allerlei dingen in mijn lichaam en voel dat het mij op celniveau ziek maakt. Ik raak ook een soort van verlamt in mijn 
gedrag. Het liefst wil ik weggaan, maar het is alsof het geluid mijn verlamt in mijn wilskracht waardoor het mij niet lukt 
om het huis uit te gaan. Ik weet ook niet goed waarheen, want tot waar reikt het. Ik het maakt mij zo moe, het enige wat 
ik wil is rust voor mijn lijf en hoofd. Een goede nachtrust. Ik wil zo graag slapen en dat het geluid ophoud.

Amsterdam (1017), 14-02-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;      Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

Schijndel (5481), 14-02-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      

Heerhugowaard (1705), 14-02-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      
Dankzij de avondklok tijdens corona lockdown heb ik kunnen vaststellen waar de bromtoon vandaan komt. De beheerder 
van het complex is wegens corona zeer slecht bereikbaar. Telefonisch krijg ik niemand te spreken. Via email nog geen 
rectie mogen ontvangen.

Amstelveen (1188), 14-02-2021,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Eindhoven (5622), 14-02-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    
Ondek nu pas dat ik niet de enige ben die last van de bromtoon heb. Weet nu pas dat ik een melding van lage frequenties 
geluid kan doen. Ga neiging fuen hij huisarts en woonbedrijf.

RENKUM (6871), 15-02-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
Bij het opzetten van een noice canceling kopelefoon is de bromtoon weg. Snachtslaap ik met oordoppen in om het geluid 
te reduceren.

Oss (5345), 15-02-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Cuijk (5431), 16-02-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Sinds 5 jaar last van geluid, overprikkeling. Milan ik bijvoorbeeld niet slapen omdat ik een brom/ suis van buiten hoor. Dit 
geluid is niet elke nacht hoorbaar. Dus lijkt mij dat dit geluid ergens door geproduceerd wordt?! Wel heb ik het idee dat, ik 
sinds enkele jaren deze geluiden exstreem goed hoor. Eerder zou ik hier wellicht geen hinder van hebben ervaren. Het is 
voor mij wel eeg exstreem vervelend. Voel echt of ik aan het overleven ben. Oordopjes werken niet. De brom is dan, nog 
hoorbaar. En mijn oorsuizen hoor ik dan harder. Ik heb het idee dat het de snelweg, gecombineerd met industrie, 
ventilatie of iets dergelijks is. Hoop dat er morgen nacht weer stilte heerst. Gelukkig is dat af en toe. Zou graag weten 
waar het geluid vandaan komt. Of evt. verhuizen zinvol is. Echter denk ik, door een steeds meer mechanische wereld er 
meer geluid komt. Mijn hoofd weet hier geen raad meer mee. Bedankt voor het lezen
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Weert (6004), 16-02-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  Overdag;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Via de app Spectroid op de mobiele telefoon de frequenties gemeten.

ELST (6662), 17-02-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Laagfrequent geluid wordt via de hersens ervaren  niet via de oren.

gouda (2807), 17-02-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
buren hebben ook last   mogelijke veroorzaker is  nog niet gevonden of  geeft aan dat zij het niet kunnen zijn  duurt nu al 
11 maanden  dat je het raam uit  maar  mensen die het onderzoeken horen het ook  maar weten niet  wat het is  en waar 
door !!wil springen

Almere (1356), 17-02-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  

Koog aan de Zaan (1541), 18-02-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  
Zoemend geluid    
Ik heb thuis alle apparaten uitgezet en stekker uit stopcontact gehaald maar ik blijf dat geluid horen. Ik heb sinds mijn 
pubertijd last van tinnitus dus ik kan geluiden goed onderscheiden, dit is een compleet ander geluid en ik word er een 
beetje gek van!

Asperen (4147), 18-02-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    

zuid-scharwoude (1723), 18-02-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      
Op meerdere plaatsen in het huis zoals op de bank,trappenhuis en bed heb ik 2 soorten bromtonen die ik meestel bewust 
waarneem maar ook onbewust waar ik van bewust wordt als het stopt.

Chaam (4861), 18-02-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag;      Zoemend geluid    

Tilburg (5017), 19-02-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

GROESBEEK (6562), 19-02-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Sinds enige tijd heb ik last van een irriterende bromtoon in huis. Ik ben al bij de buren in het zelfde woonblok geweest 
maar die hebben er geen last van. Het is lastig om mee om te gaan. Ik gebruik nu oordopjes, die werken wel enigszins. 
Ook wat zelfhypnose (hetzelfde geluid nadoen) helpt wel wat. Ik ga nu verder zoeken naar de oorzaak, want het is 
bijzonder vervelend. Doet jullie stichting ook wel zelf onderzoek bij mensen thuis? Dat zou wel prettig zijn.

alkmaar (1823), 21-02-2021,  Vrouw,  18-24.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Ten Boer (9791), 22-02-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Er wordt nog een geluidsmeting gedaan door de gemeente, meerdere buren horen een bromtoon.

Wijk bij Duurstede (3961), 22-02-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        

Venhuizen (1606), 22-02-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen
Test gedaan bij de opticien en bij de huisarts niks mis met mn oren ergens anders hoor ik het niet overdag ook bijna zo 
goed als nooit.hoor het nu ook erg hinderlijk kan er echt niet van slapen.geen idee waar het vandaan komt denk soms bij 
de buren maar zij zeggen dat het niet kan.het is afschuwelijk.slaap vele nachten niet.mn man dan ook niet.hopelijk meten 
ze het n keer.

Best (5684), 23-02-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  's Nachts;      Zoemend geluid    

Baarle Nassau (5111), 23-02-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
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Haarlem (2021), 23-02-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      
Geluid is er sinds een paar weken. In huis de stroom eraf gehaald om zeker te weten dat het niet van een apparaat komt. 
Dat hielp niks, ik hoor het buiten ook.

Gouda (2807), 24-02-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Sinds een paar maanden hoorbaar/voelbaar. 'Gelukkig' horen mijn vrouw en ik het allebei. We hebben een hoekwoning, 
bij buurman horen we het niet.

Driebergen (3972), 24-02-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid    Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Hengelo (7558), 25-02-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Hinder is vooral "s nachts, overdag is het wisselend.

Alkmaar (1825), 25-02-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Velserbroek (1991), 25-02-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen

NIJMEGEN (6532), 26-02-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Ik ben benieuwd of hierop gehandhaafd kan worden. Wat kan ik zelf doen om niet stapelgek te worden?

Amsterdam (1095), 26-02-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid    

Almere (1318), 26-02-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Het lijkt op de vaatwasser of droger van de buren of tweede/ derde buren, die aanstaat. het geluid is niet constant maar 
heeft echt een soort cyclus waarop het dus ook even stopt en dan weer start en aanhoudt voor een periode van wisselend 
tussen de 3 tot soms wel 20 seconden.

Middelburg (4333), 26-02-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid    Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Zaandam (1502), 26-02-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    
Verder heb ik last van led lampjes die van hun frequentie afgaan mijn koelkast heeft een inverter waardoor hij een ander 
geluid maakt mijn hond heeft ook last van ongeduld in de buurt hoor je regelmatig honden blaffen vooral in deze periode 
van het jaar het zijn hele hoge piepen die doen nu steeds meer klachten opkomen heb last van hartritmestoornis en 
ademhalingstoornis

Paterswolde (9765), 27-02-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Sinds oktober 2020 wordt het buitenzwembad van onze achterbuurvrouw verwarmd dmv een luchtwarmtepomp met 
compressor, welke zij het gehele jaar op 30 graden wenst te verwarmen. Sinds die tijd slapen wij als gezin niet of 
nauwelijks meer, als gevolg van decibellen, trillingen en laagfrequentgeluid. Na meting door de RUD en correctie 
tonaalgeluid van 5dB blijkt het in de nacht een dB(A) van 44,3. Er is nog geen rekening gehouden met de stille omgeving 
waarin wij wonen. Tot op heden worden wij van het kastje naar de muur gestuurd en zijn wij na een half jaar nauwelijks 
slaap ten einde raad. Helaas heeft onze achterbuurvrouw geen begrip voor onze situatie, vindt dat de warmtepomp 
voldoet aan de normen en geeft aan er zelf geen last van te hebben. Ze geeft aan dat wij er maar aan moeten wennen en 
is niet van plan om maatregelen te treffen als trillingdempers en geluiddempende kast. Wij zijn als gezin ten einde raad.

Hoogezand (9601), 28-02-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

January 2021 - 117 meldingen
Bergennh (1862), 01-01-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen
Bij huisarts geweest en zij twijfelde of het toch niet in mijn hoofd zou zitten en adviseerde elders te slapen om dit te 
onderzoeken
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barneveld (3772), 02-01-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
Trillingen
Iedere dag rond 2.00-7.00-11.30-15.30-21.30 begint het keihard te zoemen daarna te trillen, periode nog tet tuut van de 
sirenes erbij gehad. Meestal na 2 uur zakt het in en begint weer. Het is onhoudbaar.!

Den Haag (2564), 02-01-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Brielle (3231), 03-01-2021,  Vrouw,  18-24.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    Trillingen

Leiderdorp (2352), 03-01-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  

Zevenaar (6901), 03-01-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  
Vorig jaar heb ik een aantal maanden in snachts erg veel last gehad van deze bromtoon lijkt op golven, lang, kort 
verschillende lengtes van geluid. Lijkt morse. Nu sinds 4 weken is het weer gestart. Vanaf ongeveer 00.30 uur tot het 
middaguur. Daarna is het stil.

Heerjansdam (2995), 03-01-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Delft (2624), 03-01-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Weinig,  's Nachts;          
We worden soms snachts of sochtends wakker en horen een soort bonkend geluid alsof er in de verte heipalen de grond in 
worden geslagen. Maar dan echt een heel laag geluid (dus niet het hoge geluid dat je bij heipalen verwacht).

Achterveld (3791), 03-01-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid      

Nijmegen (6542), 03-01-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Geluid is te horen vanaf 22:30 een pulserende lage bromtoon. dringt door in huis.

Montfort (6065), 04-01-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
100hz klinkt als de energiecentrale transformatoren in Maasbracht, ik weet bijna zeker dat dit de bron is, die is vorig jaar 
weer opgestart en sindsdien is het erger. Er zijn meer meldingen in Montfort van hetzelfde geluid. Als de wind anders 
staat is het weg of minder. Bij windstil weer is het extreem aanwezig.

Bergen (1862), 04-01-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  

Den Haag (2552), 04-01-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen

Amsterdam (1024), 04-01-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen
Melding bij de gemeente is pas gister gemaakt en dus nog geen resultaat.

Lichtervelde (8810), 05-01-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    Trillingen
Mijn ouders zijn eigenaar van appartementsgebouw 4 etages hoog en achter mijn woning nieuwbouwproject aanvraag 
nu goedgekeurd en bedoeling even hoog te kunnen bouwen, koopt alles op rond of op wijk ik woon en ken mensen of 
eigenaar van achterliggende grond zeer goed 2006 kwam eigenaar van nu braaklichendend                hoog te kunnen 
bouwen al appartementsgebouw waar mijn ouders eigenaar van zijn.

heerlen (6416), 05-01-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        
gemeente beweerd dat er geen probleem, en wanneer wel, dan ligt dat aan mijn leeftijd, rond de 65 ben je gevoeliger 
voor lfg
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Lichtervelde (8810), 05-01-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    Trillingen
Mijn ouders zijn eigenaar van appartementsgebouw 4 etages hoog en achter mijn woning nieuwbouwproject aanvraag 
nu goedgekeurd en bedoeling even hoog te kunnen bouwen, koopt alles op rond of op wijk waar ik woon en ken mensen 
of eigenaar van achterliggende grond zeer goed waar nieuwbouwproject gepland is. In 2006 kwam eigenaar van gronden 
voor handtekening vragen om hem te steunen betreffende goedkeuring handelsondernemingen rond mijn deur eventuele 
inkijk enz waar wij zijn op ingegaan maar wat ik met zekerheid weet mijn buurman regelmatig contact heeft met zoon en 
voor mij ware foltering mensonterende handeling van slaapdeprivatie ,slapen in wagen als geen hotelkamer meer te 
vinden is tot het spelen van spelletje met apparaat voice to scull ,intimidatie of uitklokken van geroep scheldwoorden het 
slachtoffer uitgangen bij buren ik hun lastig val tot zoon van 13j doen roepen naar mij ik zatlap ben en rondvertellen aan 
buren zij bij mij conversaties kunnen horen via Bluetooth enz enz..

Sappemeer (9611), 05-01-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Ik woon in wingebied gestapelde mijnbouw, het geluid kan komen van gaswinning,  zoutwinning, bemaling aanleg 
pijpleidingen en/of bouw stikstof mengfabriek.

UTRECHT (3562), 05-01-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;    Gonzend geluid      
Ik hoor deze gons (het lijkt wel een claxon die op afstand blijft) vanaf buiten. Vanaf de ene kant van het huis sterker dan 
vanaf de andere kant.

Amsterdam (1013), 05-01-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Dit is sinds een week of twee. In aug/sept 2020 was er iets vergelijkbaars, maar dit is gestopt. Deze brom en trilling is 
heftiger en lijkt erger te worden. Denk dat het bij buren is.

Delft (2625), 05-01-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

Heiloo (1851), 05-01-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Velddriel (5334), 06-01-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Wiordt er crazy vanDat akelige geluid is te verzachten met een ventilator op de slaapkamer Dat overheerst de bromtoon 
vh geluid

Zwolle (8011), 06-01-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon        

Oosterwolde (8431), 06-01-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Heb zojuist GGD aangeschreven. Lig wakker van het gezoem en wil accuut wat doen..zal meer actie ondernemen 
binnenkort.

Putten (3882), 06-01-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Ik heb contact gehad met het bedrijf. Het probleem is bij hun al een tijd bekend. Ze hopen er wat aan te kunnen doen

Oss (5348), 06-01-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Venray (5804), 07-01-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Boskoop (2771), 08-01-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Groningen (9742), 08-01-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

UITHOORN (1423), 08-01-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
iK HEB GEEN TINNITUS, ALS IK ERGENS ANDERS BEN HOOR IK HET NIET. HET IS NU 4 MAANDEN DIT GELUID EN IK WORD 
ER GEK VAN. IK WEET NIET MEER WAT TE DOEN. KAN IEMAND MIJ INFORMATIE GEVEN VIA WELK BEDRIJF IK EEN 
METING KAN LATEN UITVOEREN.
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Haarlem (2026), 09-01-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Irritante brom in huis waardoor ik ook vaak oorpijn heb door de druk en trillingen. Heel irritant ik zou graag hulp krijgen 
bij het onderzoeken van het geluid.

ede (6718), 09-01-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon    Zoemend geluid    
De gemeente doet weinig aan mijn klachten. Het lijkt wel alsof ze zich niet realiseren hoe erg het is als je naast zo'n bedrijf 
woont.

Alphen a/d Rijn (2402), 09-01-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Middelburg (4337), 09-01-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;          Trillingen

Velserbroek (1991), 10-01-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    

Oss (5345), 11-01-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Baarn (3742), 11-01-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Hoor sinds november steeds een laag geluid met trillingen van ong 10 seconde.. dan stopt het 2 seconde en dan begint 
het weer! Kan vaak uren doorgaan.. begint altijd ‘s nachts vaak tussen 5 en 6 maar ook soms rond 4 uur..  overdag en ‘s 
avonds is het ook wel! Kan er niet van slapen.

utrecht (3524), 11-01-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen

Arnhem (6814), 12-01-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
Afwisselend zwakke tot sterke bromtoon, om de 1-20 minuten, 2-10 seconden lang. Binnenshuis sterker dan buitenshuis, 
benedenetage (3,60 m kamerhoogte) sterker dan boven (2,20 m hoog). In de omgeving niet geconstateerd. Schatting 155-
165 Hz. Gemeld en contact gehad met Omgevingsdienst. Onderzoek en meting wordt later gedaan.

venray (58), 12-01-2021,  Vrouw,  Wil ik liever niet beantwoorden.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  
Bromtoon    Zoemend geluid    Trillingen

Nijmegen (6521), 13-01-2021,  Vrouw,  18-24.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        

Lelystad (8242), 13-01-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen
Huiseigenaar onwillig. De woning van de buren bevat enkele fouten in de inrichtingsafwerking, ik vermoed dat er een 
professionele afzuigkap met zeer zware motor aan muur of plafond is gemonteerd zonder noodzakelijke geluiddemping, 
overigens vraag ik mij af of een dergelijk apparaat is toegestaan in een woning. Ook zorgt de vloer voor geluid-overdracht 
omdat deze in directe verbinding staat met de muur tussen de woningen.

Amsterdam (1094), 13-01-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      

Heemstede (2100), 13-01-2021,  Man,  18-24.  Overlast: ,  ;          

Zandvoort (2042), 14-01-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  

Eygelshoven (6471), 14-01-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    

weesp (1382), 15-01-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
het komt langzaam opzetten en verdwijnt ook in eens en het is echt laag van frequentie als er een trein langskomt of 
vliegtuig dan over vliegt is het niet meer te horen het geeft een druk op de oren en het komt duidelijk ergens van buiten 
en andere mensen buren en vriendin die horen het niet het is ook erg subtiel maar erg indringend het houdt uren aan 
vooral s'nachts  maar ook wel overdag en heeft geen vaste tijden soms is het dagen weg en dan weer dagen aanwezig

Den Haag (2562), 15-01-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Bovenop het dak vlak boven de slaapplek ventilator met motor op veton
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Voorburg (2273), 15-01-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen

Eindhoven (5612), 15-01-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon        

IJsselstein (3401), 15-01-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik heb sinds medio december 2020 last hebt van een heel laag bromgeluid in huis, het geluid lijkt het meest op dat van 
een 220V voeding/transformator. Wat wel opvalt is dat het niveau soms varieert van de ene op andere dag, dit doet mij 
vermoeden dat het enigszins afhankelijk is van de windrichting en dan kom ik op een mogelijke bron. Ik ben mij gaan 
afvragen wat is er recentelijk veranderd in mijn leefomgeving en het enige is dat Stedin op +/- 500m van mijn woning 
(aan de Achtersloot te IJsselstein) diverse werkzaamheden heeft uitgevoerd. Er zijn o.a. twee nieuwe, ik denk, 
transformatoren geplaatst en een en een bij elkaar opgeteld zou het zomaar kunnen zijn dat dit de overlast veroorzaakt.  
Op zich valt het overdag niet zo op maar wel degelijk waarneembaar maar met name de nacht is het zo hinderlijk dat ik 
er slecht van slaap en als ik al slaap er regelmatig wakker van wordt. Zijn er meer klachten uit mijn omgeving ? Wijk 
Achterveld IJsselstein?

Weert (6002), 16-01-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen

barneveld (3772), 16-01-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
Trillingen
in 2020 Rnet treinen en HF communicatie systeem ZIE TREINEN RADAR, treinen rijden veel harder en veel meer in 
baanblokken Beacons, 5G 4G+ vliegtuigen nieuwe communicatie, riool is waterfabriek, koeling in oppervlakte water 
energie transitie

Harderwijk (3844), 16-01-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik hoor het over heel Harderwijk, ik vermoed dat het uit de polder komt of het dolfinarium. In de binnenstad is luider dan 
er buiten

Spijkenisse (3201), 17-01-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid    Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Om gestoord van te worden, vanavond wel heel erg dreunend geluid. Slaap bijna niet meer. Het is maanden geleden 
ineens begonnen. Ik vermoed dat 5G de oorzaak is van dit storende geluid!

maastricht (6216), 17-01-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen

Rotterdam (3055), 17-01-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
We horen sinds september 2020 dag en nacht een bromtoon. Uitzetten van de stroom laat zien dat de oorzaak niet een 
apparaat in huis is. Contact met de woningcorporatie (mechanische ventilatie oorzaak?) levert niets op. De huismeester 
hoort niets en zegt dat we er maar aan moeten wennen. Oorzaak misschien werk aan een tunnel nieuwe snelweg A16? 
Een gemaal in de buurt? Een 5G-mast? Diverse meldingen pas vandaag (17 januari 2021) verstuurd, dus nog geen reactie 
van de instanties.

Boekelo (7548), 17-01-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Trillingen
Er zijn twee verschillende brommen. Eentje overdag die voor druk op de oren zorgt en eentje 's nachts die er dan weer wel 
is en dan weer niet en die 2 toonhoogtes heeft. Door die laatste is het onmogelijk om te slapen.

De wilp (9367), 17-01-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Sinds nov 2020 hoor ik ineens 's nachts een vervelend 'pomp' achtig geluid.  Begint om ongeveer 11 uur 's avonds.  Zeer 
irritant.  Ik kan nauwelijks meer slapen.  Oorzaak (nog) niet gevonden.

Muiden (1398), 17-01-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  

Pijnacker (2643), 17-01-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  ;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Ik heb er al sinds 2013 last van vooral s avonds en als het buiten kouder wordt het heeft te maken met een gebouw 
opwarmen of die tomaten kweker bij ons in de buurt.
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Arnhem (6811), 17-01-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Betreft app.complex van mijn moeder. Vermoedelijk electromagnetische straling, aangezien probleem zich niet beperkt 
tot woning. Klachten zijn nl. gelijktijdig begonnen in mijn eigen woning te Oosterbeek (4 km afstand van Arnhem). 
Binnenkort volgt meting in mijn woning door Omgevingsdienst. Zeker 6 buren in app.complex van mijn moeder horen 
eveneens bromtoon.

Oss (5345), 18-01-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

UTRECHT (3531), 18-01-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;          Trillingen
De eerste keer werdt ik met schrik wakker dacht aan een lichte aardbeving. Had nooit zo iets vernomen. Later vernam ik 
deze gewaarwording vaker, werdt telkens uit mijn slaap gehaald door trillingen. Heb mijn omringende buren gevraagd of 
ze hun wasmachine aan hebben of dat ze wel hun apparatuur waterpas hebben. Sommige verklaarde miij voor gek. Tijd 
geen last gehad, na ik mn buren erop heb aangesproken. Bijna jaar weggebleven. Begint het weer, alleen nu trilt alles 
vanaf 23.30 tm 6.00 uur s'morgens. Heb al vaker mn stoppen uitgedaan alles is uit maar trillingen blijven. Met mijn 
gehoor is alles ok. Ik hoor geen gezoem of gebrom of andere irritante geluiden. Voel alleen sterke trillingen. En wordt 
telkens misselijk wakker. En heb meer nu last van migraine. Op dagelijks inslapers en migraine medicijnen slaap ik haast 
niet meer.

Lochem (7241), 18-01-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      
We zijn pas kortgeleden verhuisd naar deze woning. Ik ben de enige bewoner die het geluid waarneemt binnen ons gezin. 
Het is vooral bij het slapen een bron van irritatie waar ik steeds meer op gefixeerd raak.

Uitgeest (1911), 19-01-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      
Alleen maandag en of dinsdag nacht.

hoofddorp (2131), 20-01-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
woningbouw neemt klachten niet serieus en is laks met het zoeken naar de oorzaak, moet er maar mee leren leven. maar 
draai langzaam aan door door slaapgebrek. Na een lange wandel/zoektocht heb ik t probleem gevonden, maar t is nog 
niet opgelost.

HILLEGOM (2182), 20-01-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    

Wormer (1531), 21-01-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  
Ik word er echt knettergek van!

Delfzijl (9932), 21-01-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;          
Sinds 2015 tinnitus, echter sinds september extra gevoelig voor geluiden en toegenomen hoofdsuizen/tinnitus.Hierdoor 
baan kwijtgeraakt van materieel verzorger op busstation.Laatste maanden zijn hier veel grote windmolens aan de zuid 
kant van Delfzijl geplaatst(op enkele km afstand.

Ooltgensplaat (3257), 21-01-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  
Industrieeel geluid, overlast het grootst bij zuidelijke wind, vermoedelijk schepen op het Haringvliet en/of industrie 
gelegen aan het Haringvliet. Overlast is op sommige momenten groot in de vorm van zware brommende (lage)toon

Heerjansdam (2995), 22-01-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  

Assen (9407), 22-01-2021,  Man,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend geluid  
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Den Bosch (5223), 22-01-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    

Noordwijk (2202), 22-01-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  ;  Bromtoon        
Ik heb een afspraak staan bij KNO arts om ook een gehoortest te ondergaan
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Vught (5262), 22-01-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  Zoemend 
geluid  Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor  
Ik ben hier nog niet mee naar de dokter geweest. De overlast is ook een aantal jaren weggeweest ongeveer tussen 2004 
en 2018.

Amersfoort (3826), 24-01-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid      

Den Haag (2552), 24-01-2021,  Man,  75-84.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Buren horen het ook

Klundert (4791), 24-01-2021,  Vrouw,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Huijbergen (4635), 24-01-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen

Rotterdam (3087), 24-01-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    Trillingen
Ik ben sinds vorige jaar naar de huisarts geweest met aanhoudende oorontsteking die trekt naar mijn holtes en hoofd.

Ouddorp (3253), 24-01-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Matig,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Ik vermoed dat de bromtoon van de warmtepomp van de buren komt

Rijssen (7461), 25-01-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid    Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Oss (5345), 25-01-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid dat 
lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen

Emmen (7827), 25-01-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid    
Trillingen
4 weken geleden verhuisd naar de Rietlanden in Emmen en elke dag en nacht veel last van laagfrequent geluid. Ik slaap er 
snachts niet van. Ik denk dat het een combinatie is van apparaten bij de buren en van buiten.

Apeldoorn (7311), 25-01-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Het gaat om een wat haperende zware brom, dus niet constant.

Heiloo (1852), 25-01-2021,  Vrouw,  75-84.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;      Zoemend geluid    
Sinds okt/nov 2019 heeft mijn moeder last van een toon die lijkt op de laagste toon van het maandelijkse luchtalarm. Zij 
woont er sinds 2010. Daarvoor heeft zij geen geluidshinder ervaren.

Scheveningen (2586), 25-01-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    
Ik heb nog steeds sterk het vermoeden dat het van een apparaat/machine van één van mijn bovenburen moet komen... 
Echter geven zij aan dat er, op de tijden dat mijn partner en ik overlast ervaren, geen machines/apparaten aanstaan. Ik 
ben de wanhoop nabij, want ik slaap er (i.t.t. mijn partner) zeer slecht door. Het gebrom/gezoem is niet continu, maar is 
op wisselende tijden hoorbaar. En alleen hoorbaar in de voorkamer (onze slaapkamer) en nergens anders in huis. Verder 
is het niét hoorbaar als de huurders in het appartement boven mij bijv. twee weken niet aanwezig zijn (zoals laatst in de 
kerstvakantie). Daarna is het weer begonnen.

Almelo (7601), 26-01-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt 
op dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik hoor het alleen binnen in de woning en verder nergens

Helmond (5708), 26-01-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        Trillingen

Gemert (5421), 27-01-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Matig,  's Nachts;      Zoemend geluid    

Delft (2611), 27-01-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Sinds zondag 17-1 continu geluid/trilling/druk, waardoor s nachts niet kunnen slapen

Kampen (8266), 27-01-2021,  Man,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Is in behandeling od ijsselland
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Assen (9406), 27-01-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen
Het is hoofdzakelijk in namiddag tot laat op de avond  - Woningstichting erkend het probleem niet want ze horen het ook 
niet dus dan is het voor hun afgedaan - Ze hebben diverse instanties op mij afgestuurde maar die doen verder ook niks ( 
zelfs de politie is wezen horen die zegt dat het een"wasmachine is" en daarmee is het voor hun afgelopen - 
woningstichting wil niet verder helpen op het probleem op te lossen - Ik hou sinds  September 2017 het allemaal bij van 
alle waarnemingen  - Ik wil weer graag rustig wonen.

Rotterdam (3063), 28-01-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Muiden (1398), 28-01-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Er wordt vanuit de overheid of GGD niets gedaan, gesprekken met buren helpen niet, bemiddeling helpt niet, omdat er 
geen gesprek op gang komt

NIJMEGEN (6534), 29-01-2021,  Vrouw,  18-24.  Overlast: Aanzienlijk,  's Nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid    Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Ik wil enkel een melding doen via het formuliee om te laten weten dat ik het horen kan, dat ik er last van heb. Ik heb niet 
het gevoel dat een instituut mij zal helpen of daarbij serieus neemt met mijn klacht.

Barendrecht (2993), 29-01-2021,  Vrouw,  18-24.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon        

Veendam (9641), 29-01-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

Veendam (9641), 29-01-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        Trillingen

Veendam (9641), 29-01-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  Trillingen

veendam (9641), 29-01-2021,  Man,  65-74.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        

Veendam (9641), 29-01-2021,  Man,  55-64.  Overlast: Weinig,  's Nachts;  Bromtoon        

Veendam (9641), 29-01-2021,  Man,  85 of ouder.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid    Trillingen

Apeldoorn (7312), 30-01-2021,  Vrouw,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon        
Af en toe is het ineens weg. Maar dat duurt niet lang. Omdat het zo laag is wordt het overdag weggedrukt door 
omgevingsfactor. Maar dan boe ik nog wel de vermoeiende trilling in mijn oren.

Lelystad (8231), 30-01-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid  Zoemend 
geluid    Trillingen
Sinds oktober is er een constante zoem in huis aanwezig.Ook soms alsof er snachts een diesel onder me huis staat.Alles 
nagekeken door woningbouw.liander(water) Breman(ketel)Heb me gemeld naar gemeente Lelystad .Die hadden 
teruggekoppeld naar ggd.En ze hadden gezgt dat er dan meting zou komen.Van omgeving en milieu.Toen ik eindleijk 
werd gebeld door ggd.Was het zeer teleurstellend.geen begrip.Metingen deden ze niet.Ik ben ernstig beschadigd in mijn 
zenuwstelsel.En had in verleden veel zenuwklappen.Dit lijkt op epelepsi maar ik blijf bij.ook als ik in ruimtes kom waar 
teveel straling is.Word ik ziek.Heb thuis nu al paar jaar vaste bekabeling.En geen zenuwklappen meer.Nu dus sinds 
oktober dit aan de gang is.Dagelijks zenuwklappen.Uitval maag en darm.Hoofdpijn.24 uur druk achter in me schedelrand 
.Gevoel of me hersenen koken.Zweren op me lijf.Me klachten kan niemand wat mee.In verleden al heel veel therapie 
gehad om te leren omgaan met me pijn.Maar nu word ik dus 24 uur gemarteld .

Huijbergen Nederland (4635), 30-01-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend 
geluid  Zoemend geluid    Trillingen

hengelo(O) (7552), 30-01-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  's Nachts;  Bromtoon    Zoemend geluid  Geluid 
dat lijkt op dreunende dieselmotor  Trillingen
Het slimme netwerk, chemtrails met aluminium en nano deeltjes..it alles is niet goe..De mens raakt vergikftigd...iets in 
ons reageert bijna als een antenne, als een klankkast.....t komt via 1 oor binnen, dit is bizar....In mijn geval wel vreemd dat 
ik t alleen s nachts ervaar.....Wat is hier in godsnaam aan de hand.
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Monster (2681), 30-01-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;          
Sinds verhuizing een km verder last van een geluid dat uit de Rotterdamse haven komt. Het is een bonkend geluid dat 
vooral binnen zonder ander geluid te horen is. Het is vrijwel iedere dag een aantal uur lang te horen.

Amsterdam (1056), 31-01-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  Trillingen
Een heel irritante bromtoon, die ik snachts hoor. Oordopjes helpen niet.

Utrecht (3544), 31-01-2021,  Man,  35-44.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    

Den Bosch (5235), 31-01-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Veel,  's Nachts;  Bromtoon      Geluid dat lijkt op dreunende 
dieselmotor  
Ik ga nog melding doen bij ggd en huisarts. Ik kan niet meer slapen.

Vollenhove (8325), 31-01-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;    Gonzend geluid      

Amersfoort (3815), 31-01-2021,  Vrouw,  25-34.  Overlast: Aanzienlijk,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon    Zoemend 
geluid    

Waalwijk (5141), 31-01-2021,  Vrouw,  55-64.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;        Geluid dat lijkt op 
dreunende dieselmotor  

Uithoorn (1423), 31-01-2021,  Vrouw,  45-54.  Overlast: Zeer veel,  Overdag en 's nachts;  Bromtoon  Gonzend geluid  
Zoemend geluid    Trillingen
Het is een grote hel waar ik in terecht ben gekomen. Ik slaap al 4 maanden bijna niet (paar uurtjes per dag). Ik ben 's 
nachts de straat op gegaan wel 7 keer op toch te achterhalen waar het geluid vandaan komt. Ik had geen idee dat er ook 
airco's bestonden die warmte met een pomp kunnen produceren. Ik woon al 26 jaar in hetzelfde huis. Ik heb nieuwe buren 
gekregen en die hebben in de zomer 2020 deze units geplaatst met de compressor aan de draagmuur van hun 
rijtjeswoning zonder geluidsdichte kast erom heen. Ik heb al overal in het huis geslapen en hoor het geluid overal. MIjn 
bed 3 keer verplaatst van de muur of want ik word gek van de trillingen door de muur. Oordoppen helpt niet. Ik heb uit 
wanhoop bij heel veel buren aangebeld in drie straten, een school, de gemeente en de politie. Radeloos. Uiteindelijk is er 
gemeten door een handhaver van de gemeente overdag zonder dat waarschijnlijk die pomp aanstond. 30db. Ja mevrouw 
dat is normaal. Heel graag advies juridische stappen. Een ramp
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