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een inleiding

Het Voorwoord bevat een inleiding tot de rapportage en een overzicht van
ontwikkelingen rondom de problematiek van laagfrequent geluid in 2019.
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een samenvatting

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

De Statistieken hebben we gegroepeerd in een 15-tal aspecten van LFgmeldingen die op basis van ons meldingsformulier zijn geregistreerd. Waar
mogelijk hebben we de gegevens uit 2019 afgezet tegen de gegevens uit
voorgaande jaren*.
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jaarrapport 2019

De Meldingen bevatten een overzicht van alle meldingen in 2019 die via
ons meldingsformulier zijn binnenkomen. De registratie omvat de ingevulde
waarden van de diverse vragen, plus de persoonlijke geanonimiseerde
toelichting (indien ingevuld / indien toestemming verleend tot plaatsing).

© 2020 Stichting Laagfrequent geluid
https://laagfrequentgeluid.nl/
*

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

VOORWOORD

Voor u ligt de jaarrapportage 2019 van Stichting Laagfrequent geluid. Het is het derde jaar op rij dat
we een overzicht van de Laagfrequent geluid (LFg) - problematiek in deze vorm presenteren. Ook dit
jaar bevat de jaarrapportage een samenvatting van de LFg-materie, statistieken van diverse
LFg-aspecten en alle meldingen die in 2019 bij ons zijn binnengekomen.
In 2019 is (laagfrequent) geluid volop in de belangstelling komen te staan. In media, op medisch
gebied, bij milieu- en gezondheidsorganisaties en in de politiek groeit het besef dat (LF) geluid grote
impact heeft op de gezondheid en het sociaal-maatschappelijk functioneren van een steeds groter
deel van de bevolking. Daarbij beperkt de problematiek zich niet tot hen die het bewust
waarnemen. Uit medisch onderzoek wordt steeds duidelijker dat blootstelling aan LFg schadelijk kan
zijn voor iedereen.
Het aantal meldingen dat in 2019 bij de Stichting Laagfrequent geluid is binnen gekomen, is in dat
jaar explosief gestegen, van 606 (2018) naar 1045 (2019). Dat is een stijging van maar liefst 72 %.
Daarmee maakt 2019 direct zo’n derde deel uit van het totaal aantal meldingen (3148 ) dat sinds
2011 bij de Stichting is geregistreerd.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) toonde in 2018 al aan dat 8,1% van de
bevolking ten minste enige hinder, en 2,2% ernstige hinder van LFg ondervindt 1 2. Dat komt overeen
met maar liefst 1.300.000, respectievelijk 340.000 mensen in Nederland. Het RIVM concludeert dan
ook “dat de gevonden hinderpercentages een indicatie geven dat blootstelling aan LFg een probleem
is dat niet onderschat mag worden en dat de omvang van het probleem een signaal voor de overheid
vormt om deze overlast in beleid mee te wegen”.
Op basis van de honderden meldingen die bij de Stichting Laagfrequent geluid binnen komen, zien
we tevens dat de problematiek zich verdiept. Naast meldingen van ‘conventioneel LFg’
(van akoestische oorsprong) komen tegenwoordig steeds meer meldingen binnen van ernstige
hinder door laagfrequent geluid dat akoestisch niet de duiden valt. Opvallend is daarbij het grote
aantal mensen dat, naast “geluid”, de sensatie van “trilling” ervaart. Door de toename van het
niveau, verspreiding en continuïteit van dit fenomeen (van wellicht elektro-magnetische oorsprong)
wordt een grote wissel getrokken op de gezondheid van hen die het waarnemen.
In de dagelijkse praktijk ervaren LFg-waarnemers nog steeds weinig erkenning voor hun situatie. In
veel gevallen wordt er door de overheid geen meetonderzoek uitgevoerd en stellen medici, naar
onze mening, ten onrechte de diagnose ‘tinnitus’, met gedragstherapie als oplossing. Daarmee
wordt de verantwoordelijkheid van de problematiek bij de LFg-waarnemers gelegd, in plaats van te
zoeken naar werkelijke oorzaken en oplossingen.
Stichting Laagfrequent geluid roept de (Rijks)overheid daarom op de problematiek te erkennen,
beleid te ontwikkelen en wetenschappelijk onderzoek te faciliteren. Daarbij is het is van belang
zowel overheidsinstanties, als experts van verschillende disciplines én LFg-waarnemers te
betrekken.
Alleen samen kunnen we het tij keren en de gevolgen van LFg terug brengen tot een dragelijk en
veilig niveau. Stichting Laagfrequent geluid hoopt met deze jaarrapportage hieraan bij te dragen.
Dirk van der Plas, voorzitter
Stichting Laagfrequent geluid
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https://www.rivm.nl/publicaties/beleving-woonomgeving-in-nederland-inventarisatie-verstoringen-2016

2

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

LAAGFREQUENTGELUID

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

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

Aantallen
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) toonde in 2018 1,2 aan dat 8,1% van de
bevolking ten minste enige hinder, en 2,2% ernstige hinder van LFg ondervindt. Dat komt overeen
met 1.300.000, respectievelijk 340.000 mensen in Nederland.

Waarnemen
De mens kan LFg gemiddeld tot een benedengrens van ongeveer 30 Hz horen, al zijn daar hoge
intensiteiten voor nodig. Uit Duits onderzoek3 blijkt tevens dat infrasoon geluid tot zelfs 8 Hz door
het menselijk lichaam (hersenen) geregistreerd kan worden. Niet ieder mens neemt het bewust waar
of ondervindt er hinder van.
LFg wordt door melders vaak omschreven als brommen, dreunen, zoemen of een dreunend,
pulserend geluid. Ook de vergelijking met het geluid van een op afstand draaiende dieselmotor
wordt regelmatig gemaakt. Een deel van deze groep neemt LFg alleen binnen of ’s nachts waar. Een
net zo groot deel neemt het echter ook buiten en overdag waar. LFg wordt vaak anders ervaren dan
‘gewoon’ geluid. LFg voelt vaak heel indringend, waardoor het een veel grotere impact heeft op het
lichaam dan alleen het horen van een toon.
Het waarnemen van laagfrequent geluid is niet hetzelfde als hyperacusis, tinnitus, of oorsuizen. LFg
komt van buitenaf. Bovendien beperkt waarneming zich niet tot alleen horen. Steeds meer mensen
melden trillingen in het lichaam te voelen, met name in de borstkas en hartstreek. Ook druk op de
oren of borstkas en een gevoel van elektriciteit of tinteling wordt regelmatig gemeld.
Medische of biofysische (lichamelijke) factoren kunnen wellicht een rol spelen bij de waarneming
van LFg. De één hoort het bijvoorbeeld alleen met het linkeroor, anderen weer alleen met het
rechteroor of beide. Dichtslibbing van het helicotrema in het binnenoor4 zou wellicht de
waarneming van LFg kunnen versterken.
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LFg+

Oplossingen

De laatste jaren komen er wereldwijd steeds meer meldingen van ernstige hinder door laagfrequent geluid, terwijl er geen duidelijk akoestisch LFg gemeten wordt. Deze variant wordt vrijwel
overal en continu waargenomen en vertoont bij waarnemers opvallende overeenkomsten, zowel
qua omschrijving (geluid van een dieselmotor op afstand, brom, pulserende gons, gevoel van
trillingen of elektriciteit in het lichaam), als qua waarneming (over het hele land gelijktijdige variaties
in volume en karakter). In veel gevallen hebben gehinderden al een uitgebreide zoektocht achter de
rug, maar geen bron kunnen vinden.
5,6,7

Tot nu toe is het onduidelijk of de wereldwijd waargenomen hinder een gemeenschappelijke bron
heeft of dat het wellicht een nieuw fenomeen betreft. Zo zouden andere natuurkundige aspecten /
elementen een rol kunnen spelen, zoals elektriciteit en/of elektro-magnetische velden (EMv). Van
EMv is het bijvoorbeeld bekend dat het zich in het binnenoor kan omzetten tot hoorbaar geluid8.
Ook zou daardoor wellicht het neurologisch systeem beïnvloed kunnen worden, waardoor veel
mensen de ervaring van trilling en elektriciteit ondervinden.
Omdat over deze materie nog geen duidelijkheid bestaat, wordt het voorlopig ‘LFg+’ genoemd, dit
in tegenstelling tot het ‘conventionele LFg’ van akoestische oorsprong.

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

Onderzoek

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

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

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

Problemen
Er zijn een aantal redenen waarom de LFg-problematiek niet de erkenning, aandacht en aanpak
krijgt die het verdient. Onzichtbaarheid is één oorzaak, mensen durven zich niet te melden uit angst
voor gek te worden versleten. Daarnaast ontbreekt het bij veel instanties aan informatie en kennis.
Huisartsen weten bijvoorbeeld weinig over de materie. Ook bestaat er geen adequate wet- en regelgeving op dit gebied, waardoor de overheid niet goed kan handhaven. Tenslotte is onderzoek op LFg
gebied schaars waardoor gericht beleid niet van de grond komt.
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11)
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The Effects of Low-Frequency Noise on Rats: Evidence of Chromosomal Aberrations in the Bone Marrow Cells and the Release

of Low-Molecular-Weight DNA in the Blood Plasma, Irina N. Vasilyeva, Vladimir G. Bespalov, Alexander L. Semenov, Denis A. Baranenko, and
Valery N. Zinkin - Noise Health. 2017 Mar-Apr; 19(87): 79–83
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Statistieken 2019

STATISTIEKEN

Op basis van de categorieën en antwoorden in ons meldingsformulier hebben we volgende statistieken en grafieken kunnen samenstellen:
1 		

Aantal meldingen

2 		

Verdeling man / vrouw

3 		

Leeftijdscategorieën

4 		

Verdeling per provincie

5 		

Gezondheidsklachten

6

Sociaal-maatschappelijke gevolgen

7 		

Soort waarneming

8 		

Mate van overlast

9 		

Regelmaat van overlast

10		

Tijdstip van overlast

11		

Plaats van overlast

12		

Melding gemaakt

13		

Meting gedaan

14		

Bron gevonden

15		

Verwijzing / Resultaat

Voor de categorieën één t/m vier hebben we, naast de gegevens uit 2019, ook de vergelijking met de
gehele periode 2011 – 2019 kunnen maken (2011 is het eerste jaar van onze registratie).
Bij de overige categorieën hebben we de vergelijking alleen met 2018 en 2017 kunnen maken, aangezien deze categorieën pas per 2017 in het meldingsformulier zijn opgenomen*.
Het interpreteren van statistieken is voorbehouden aan experts op dit gebied. Toch menen we per
categorie wel opvallende cijfers te kunnen benoemen / ontwikkelingen te kunnen aangeven.

*Gegevens vanaf januari 2017 zijn geautomatiseerd verwerkt op basis van het meldingsformulier op onze website. Gegevens uit de periode daarvoor zijn handmatig
verwerkt op basis van e-mails die in die tijd bij ons zijn binnen gekomen.
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Aantal meldingen in 2019 (en de periode 2011 t/m 2019)

Het aantal meldingen dat in 2019 bij de Stichting Laagfrequent geluid is binnen gekomen, is in dat
jaar explosief gestegen, van 606 (2018) naar 1045 (2019). Dat is een stijging van maar liefst 72 %.
Daarmee maakt 2019 direct zo’n derde deel uit van het totaal aantal meldingen (3148 ) dat sinds
2011 bij de Stichting is geregistreerd.
Een verklaring voor de explosieve groei in 2019 ligt voor een deel in de LFg-campagne van NOS en
alle regionale omroepen eind december. Deze media aandacht bracht een hausse aan nieuwe
meldingen uit het hele land teweeg. De problematiek blijkt wijd verbreid en treft steeds meer mensen.
Ook de grafiek van (cumulatieve) meldingen over de jaren heen laat een gestaag oplopende lijn zien,
waarin, naast de sterke stijging in 2019, vooral de explosieve groei in 2017 opvalt. Een verklaring
daarvoor kan gelegen zijn in het feit dat de Stichting in dat jaar is gaan werken met een geautomatiseerd meldingssysteem, waardoor het voor mensen makkelijker is geworden melding te maken.
Het totaal van 3148 mensen dat sinds 2011 melding bij de Stichting heeft gemaakt van hinder door
LFg lijkt slechts het topje van de ijsberg te zijn. De RIVM-publicaties “Inventarisatie Verstoringen (IV7)”* en “Meldingen over en hinder van Laagfrequent Geluid of het horen van een bromtoon in
Nederland”** uit 2018 geven aan dat 8,1% van de bevolking ten minste enige hinder, en 2,2% van de
bevolking ernstige hinder ondervindt van LFg. Dat komt neer op 1,3 miljoen, respectievelijk 340.00
mensen in Nederland.

Meldingen (absoluut) 2011-2019
1200
1045
1000
800
600

600

606

2017

2018

400
200

186
84

95

2012

2013

189

172

171

2014

2015

2016

0
2011

2019

2011-2019

Meldingen (Cummulatief) 2011-2019
2011-2019
3500

3148

3000
2500

2103

2000
1497
1500
1000
500
0

*

186
2011

270

2012

365

2013

554

2014

726

2015

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

Verdeling man / vrouw in 2019 (en de periode 2011 - 2019)

Vrouwen maken 58% uit van het totaal aantal meldingen in 2019. Dat is ongeveer hetzelfde
percentage als in de jaren ervoor. Over de jaren heen hebben 1766 vrouwen en 1272 mannen
melding gemaakt bij de Stichting.
Of vrouwen meer hinder ervaren dan mannen, is uit deze getallen lastig te bepalen. Factoren zoals
tijd hebben en thuis zijn kunnen van invloed zijn op de mate van melding maken.
Wel zien wel dat vrouwen meer gezondheidsklachten ontwikkelen dan mannen (zie hoofdstuk 5
“gezondheidsklachten”). Daardoor kan de hinder en de bereidheid tot melding maken groter zijn.
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Leeftijdscategorieën in 2019 (en de periode 2011 - 2019)

De grootste groep melders in 2019 zit in de leeftijdscategorie van 45 t/m 54 (29%), gevolgd door de
categorie 55 t/m 64 jaar (23%). Daarmee maken deze twee groepen (van 45 t/m 64 jaar) meer dan
de helft van alle meldingen qua leeftijd uit.
De categorie 55 t/m 64 jaar toont in 2019 de grootste stijging (+ 5%), zowel ten opzichte van 2018
als de gehele periode 2011 – 2019.
De categorie 45 t/m 54 jaar blijft vrijwel stabiel (29% in 2019, 30% in 2018), maar stijgt nog wel ten
opzichte van de gemiddelde periode 2011 – 2019 (25%).

Meldingen naar leeftijd
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> 85

0%
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75-84

De leeftijdscategorie van 25 t/m 34 tenslotte groeit licht (11% in 2019, 10% in 2018, 8% voor de
gehele periode 2011 - 2019).

65-74

De percentages voor ‘door de jaren heen (2011 – 2019)’ zijn overigens ten opzichte van 2018 en
2019 voor alle categorieën lager. Dat heeft te maken met het feit dat in de eerste jaren ‘leeftijd’ niet
standaard geïnventariseerd is (zie de balk 18 % “onbekend”).

55-64

De percentages voor ouderen kunnen verder worden beïnvloed door het feit dat ouderen minder
vaak toegang tot een computer of sociale media hebben. Aan de andere kant zijn ouderen relatief
veel thuis en kunnen daardoor verhoudingsgewijs meer LFg-hinder ervaren.
Op grond van de statistieken kunnen we in ieder geval stellen dat LFg bij alle leeftijdscategorieën
voorkomt. Dit wijkt sterk af van het heersende beeld dat LFg-hinder slechts een probleem voor
ouderen zou zijn.

18%

Privé

De categorie 35 t/m 44 jaar valt in 2019 terug van 21% (2018) naar 17%, maar ook deze categorie
stijgt nog wel ten opzichte van de periode 2011 – 2019 (15%).

Conclusies zijn uit deze percentages moeilijk te trekken. Ook qua leeftijd spelen factoren als tijd
en tijdgeest een rol bij het melding maken. Zo lijken jonge mensen veel minder geneigd melding te
maken of een toelichting te geven.
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Verdeling per provincie in 2019 (en de periode 2011 - 2019)

In 2019 kwamen de meeste meldingen uit Noord-Holland (188, oftewel 18%), op de voet gevolgd
door Noord-Brabant (181, oftewel 17%) en Zuid-Holland (177, oftewel 17%). Gelderland volgt op een
vierde plaats met 124 meldingen, oftewel 12%.
De terugval van meldingen uit Noord-Brabant ten opzichte van 2018 (17% in 2019, 21% in 2018)
heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat er door media aandacht in die provincie in 2018, er
dat jaar relatief veel nieuwe meldingen zijn binnen gekomen. Wel is het percentage in 2019 nog
hoger dan over de gehele periode 2011 – 2019 (15%).
Koploper over de hele periode 2011 – 2019 blijft nog steeds Noord-Holland (19%), gevolgd door
Zuid-Holland (16%) en Noord-Brabant (15%), hetgeen gezien hun inwonersaantal logisch te
noemen is.

Een verklaring voor deze veranderingen is niet voorhanden.
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Er komen bij de Stichting ook meldingen binnen uit België, voornamelijk Vlaanderen, hoewel het
aantal in 2019 is gedaald naar 1% van het totaal (dit lijkt vooral te komen door de grote toename
aan meldingen uit Nederland).
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Verder valt in 2019 de stijging van meldingen uit Limburg op, van 4% in 2018, naar 7% in 2019. Ook
Overijssel groeit van 5% in 2018 naar 7% in 2019. Meldingen uit de provincie Groningen lopen gestaag terug (7% over de hele periode 2011 – 2019, 5% in 2018 en 3% in 2019).
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Gezondheidsklachten in 2019 (en 2018, 2017)

LFg-waarnemers melden een heel scala aan gezondheidsklachten. Ten opzichte van 2018 nemen de
meeste categorieën toe.
Slaapproblemen blijven in 2019 met 82% de grootste gezondheidsklacht, gevolgd door Irritatie
(75%), Vermoeidheid (58%) en Stress (56%).
Grootste stijgers in 2019 ten opzichte van 2018 zijn Irritatie (van 71% naar 75%), Concentratieproblemen (van 42% naar 45%), Druk op de oren (van 38% naar 41%) en Druk op de Borst (van 16%
naar 19%).

Overzicht gezondheidsklachten LFg
56%

Stress

54%

63%

40%
38%
37%

Gevoel van trillingen in lichaam

Het Gevoel van Trillingen in het Lichaam scoort in 2019 40% (een stijging van 2% t.o.v. 2018).
Stress viel terug van 63% in 2018, naar 56% in 2019. Dat is nog wel meer dan in 2017 (54%) en
daarmee de 4e plek qua gezondheidsklachten.
Opvallend zijn de verschillen in gemelde gezondheidsklachten tussen man en vrouw. Bij vrijwel alle
categorieën scoren vrouwen fors hoger, bij de categorie ‘Gevoel van Trillingen in het Lichaam’ zelfs
bijna 20% meer dan mannen (vrouwen 46%, mannen 27%). Alleen ten aanzien van Concentratieproblemen en Irritatie zijn mannen en vrouwen in evenwicht. Onderzoek naar specifiek vrouwelijke
biofysische eigenschappen in relatie tot blootstelling aan LFg lijkt dan ook zinvol.

Gezondheidsklachten LFg M/V - 2017-2019
54%

Gevoel van trillingen in lichaam
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Druk op de borst

In het meldingsformulier zijn bij dit onderdeel meerdere keuzes mogelijk.
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Sociaal-maatschappelijke gevolgen in 2019 (en 2018, 2017)

De slaapproblemen, irritatie, vermoeidheid en stress als gevolg van LFg leiden ook in 2019 tot de
nodige sociaal-maatschappelijke problemen.
De meldingen / percentages van Huisvestings- en Relatie- en gezinsproblemen zijn ongeveer
identiek aan die uit 2018 en 2017. Baanverlies en Arbeidsongeschiktheid maken echter in 2019 een
enorme groei door.

Sociaal-maatschappelijke gevolgen LFg

Huisvestingsproblemen worden ook in 2019 het meest (23%, 242 meldingen) genoemd, vooral als
de bron bij de buren of in het appartementengebouw ligt. Hoewel de oorzaak soms duidelijk aan te
wijzen / te meten is, wordt er zelden tegen opgetreden, onder andere door gebrek aan kennis en /
of het gebrek aan adequate wet- en regelgeving. De overlast kan zo jaren lang voortduren.

Relatie/gezinsproblemen

Relatie- en gezinsproblemen worden door 18 % (193 meldingen) aangegeven, zeker daar waar de
partner niets waarneemt en de klachten van de waarnemer niet begrijpt. Dit onbegrip leidt vaak tot
grote spanningen binnen de relatie / het gezin.

Arbeidsongeschiktheid

Een opvallende groei zien we bij Baanverlies, van 5% (30 meldingen) in 2018, naar 9% (92 meldingen) in 2019. Arbeidsongeschiktheid groeit nog harder, van 7% (45 meldingen) in 2018, naar 13%
(133 meldingen) in 2019. Daarmee heeft LFg in de vorm van lichamelijke en geestelijke gezondheidsschade een duidelijk negatieve economische impact op onze samenleving.
In het meldingsformulier zijn bij dit onderdeel meerdere keuzes mogelijk.
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Soort waarneming in 2019 (en 2018, 2017)

Waarneming LFg

LFg wordt in de maatschappij nogal eens verschillend omschreven. Toch zijn er veel overeenkomsten in de soort waarneming die mensen melden. “Een bromtoon” wordt daarbij het meeste genoemd (81% van de meldingen in 2019), een stijging van 5% ten opzichte van de meldingen uit 2018.

38%
Trillingen

Ook alle andere categorieën zijn in 2019 toegenomen in vergelijking met het jaar ervoor:

35%
32%

“Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor” (van 38% in 2018, naar 40% in 2019)
“Gonzend geluid” (van 30% in 2018, naar 36% in 2019)
“Zoemend geluid” (van 26% in 2018, naar 36% in 2019)

40%
Geluid dreunende dieselmotor

38%
37%

“Bonkend geluid” (nieuw in 2019 met 12%), wellicht duidend op het vaak onregelmatig pulserende
karakter van de toon.

12%

Het aantal mensen dat “Trillingen” als waarneming noemt, stijgt gestaag en wordt in 2019 in 38%
van de gevallen genoemd (35% in 2018). Dat komt ongeveer overeen met de score (40%) van Trilling bij het onderdeel ‘Gezondheidsklachten’. Zeer opvallend is daarbij dat het percentage vrouwen
(68%) aanzienlijk groter is dan het percentage mannen (31%) dat trilling ervaart.

Bonkend geluid

In het meldingsformulier zijn bij dit onderdeel meerdere keuzes mogelijk.
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Mate van overlast in 2019 (en 2018, 2017)

Mate van overlast door LFg

Opvallend aan de uitkomst van deze vraag is de ernst van de hinder / overlast.
De categorieën “aanzienlijk”, “veel” en “zeer veel” scoren in 2019 met respectievelijk 32, 27 en 26%
zeer hoog. In vergelijking: 12% geeft aan “matig” en 2% “weinig” als mate van overlast te ervaren.
Wel is er in 2019 een verschuiving ten aanzien van de percentages in 2018 en 2017, die vrijwel
overeen kwamen. “Aanzienlijke” overlast steeg van 29% in voorgaande jaren naar 32% in 2019.
“Zeer veel” overlast daalde van 33% de voorgaande jaren naar 26% in 2019.
De grote mate van overlast betekent eveneens een grote impact op de lichamelijke en geestelijke
gezondheid van de waarnemer.
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Regelmaat van overlast in 2019 (en 2018, 2017)

Regelmaat overlast LFg

Bijna driekwart van de melders geeft in 2019 aan dat de regelmaat van overlast groot is: 35% zegt
continue last te hebben, 43% geeft aan vaak overlast te ervaren.
Wel is er in 2019 een verschuiving te zien ten aanzien van de percentages in voorgaande jaren.
“Continue” overlast daalde van 41% in zowel 2018 als 2017, naar 35% in 2019. “Veel” overlast steeg
daarentegen met 11% sterk, van 32% in 2018 naar 43% in 2019.
Continuïteit van overlast draagt bij aan de forse impact op de lichamelijke en geestelijke gezondheid
van de waarnemer. Er zijn immers weinig momenten waarop men kan uitrusten en herstellen.
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Tijdstip van overlast in 2019 (en 2018, 2017)

Het algemene beeld van overlast door LFg is dat men overdag minder hinder ervaart, als gevolg
van de aanwezigheid van andere, maskerende omgevingsgeluiden, zoals bijvoorbeeld het verkeer.
Daarom is het opmerkelijk dat in 2019 65% (2018: 68%, 2017: 62%) van de melders desondanks
aangeeft zowel overdag als ’s nachts overlast te ervaren. Dat zegt iets over het niveau en karakter
van de bromtonen / trilling.
Het percentage dat aangeeft alleen ’s nachts hinder te ondervinden, steeg van 25% in 2018 naar
31% in 2019 en is daarmee weer terug op het niveau van 2017.

Tijdstip overlast
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Gebrek aan goede nachtrust heeft grote gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid
van de LFg-waarnemer.

31%
's Nachts

25%
31%

65%
Overdag en 's nachts

68%
62%

4%
Overdag

5%
3%
0%

10%

20%

30%
2019

30

2018

31

40%
2017

50%

60%

70%

80%

stichting

LAAGFREQUENTGELUID

g
11

Plaats van overlast in 2019 (en 2018, 2017)

Maar liefst 85% zegt in 2019 in huis overlast van LFg te ervaren. Op zich logisch, vooral als de bron
bij de aangrenzende buren of in een appartementengebouw ligt. Ook kan LFg meer opvallen omdat
‘thuis’ een belangrijke plek is waar het rustig en veilig behoort te zijn en waar we vaak verblijven.
Tevens verstoort LFg vaak de nachtrust, waardoor slaapproblemen, vermoeidheid en stress
optreden.
Het percentage van 85% (2019) komt overeen met de voorgaande jaren.
Daarnaast geeft 28% aan ook buiten hinder te ervaren, ondanks eventuele maskerende omgevingsgeluiden. Dat zegt veel over het niveau en karakter van het LFg.
33% van de melders geeft in 2019 aan het LFg op meerdere plekken waar te nemen en als overlastgevend te beschouwen. Dat is 6% meer dan in 2018 (27%) en 10% meer dan in 2017 (23%). Dit lijkt
te duiden op een toename van het laagfrequent geluid in onze samenleving en de mogelijke
ontwikkeling van ‘LFg+’ (zie de samenvatting in deze rapportage), wat over het hele land waar te
nemen is.
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In het meldingsformulier zijn bij dit onderdeel meerdere keuzes mogelijk.
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Melding gemaakt in 2019 (en 2018, 2017)

Het aantal mensen dat géén melding vanwege LFg-overlast bij (verantwoordelijke) instanties maakt,
stijgt gestaag. Maar liefst 52% van de melders geeft in 2019 aan géén melding te hebben gedaan,
4% meer dan in 2018 (48%) en 6% meer vergeleken met 2017 (46%). Een verontrustende
ontwikkeling, want daardoor komt de ernst van het probleem niet aan de oppervlakte en worden
ook geen mogelijke oorzaken gevonden / aangepakt.
Vanuit reacties horen we dat veel mensen niet weten waar ze melding kunnen maken (er is van
overheidswege geen centraal meldpunt in Nederland). Ook geven veel mensen aan er geen
vertrouwen in te hebben dat er iets met hun melding wordt gedaan.

Melding gemaakt
52%
Geen melding gemaakt

48%
46%
10%

RIVM

4%

Mensen die wel melden, doen dat in 2019 in 29% van de gevallen bij de gemeente, ongeveer gelijk
aan het percentage in voorgaande jaren. 24% meldt het bij de huisarts, een afname van 3% ten
opzichte van 2018 (27%).
Een opvallende stijging betreft meldingen bij de Provinciale Omgevingsdienst. Daar deed 18% van
de mensen in 2019 melding, tegenover 12% in 2018. Opmerkelijk, omdat LFg-klachten in principe
niet door de Provinciale Omgevingsdiensten in behandeling worden genomen. Men komt (officieel)
alleen in actie op verzoek van de gemeente.
Hetzelfde geldt voor meldingen bij het RIVM. Deze stegen van 4% in 2018 naar 10% in 2019. Ook
het RIVM geeft aan geen LFg-klachten in behandeling te nemen, maar melders / meldingen door te
sturen naar de GGD.
Dat mensen desondanks hun toevlucht zoeken tot Provinciale Omgevingsdienst en RIVM, kan iets
zeggen over de ernst van de overlast en de onmacht die mensen ervaren in het proces van aanpak
en erkenning.

3%
24%
Huisarts

27%
23%
16%

Woningbouwvereniging

13%
13%
18%

Provinciale Omgevingsdienst

12%
13%

Meldingen bij de woningbouwvereniging stegen van 13% in 2018 naar 16% in 2019. Meldingen bij
de GGD bleven beperkt: 14% maakte daar in 2019 melding, tegenover 12% in 2018.
In het meldingsformulier zijn bij dit onderdeel meerdere keuzes mogelijk.
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Meting gedaan in 2019 (en 2018, 2017)

Meting gedaan

Slechts 13% van de melders geeft aan dat er in 2019 een meting is uitgevoerd, ongeveer hetzelfde
als in voorgaande jaren. Bij 83% van de melders wordt géén meting uitgevoerd, hetzelfde percentage als in 2018 en 4% meer dan in 2017 (79%). Veel potentiële oorzaken worden daardoor niet
gevonden en dat is spijtig te noemen.
Het Ministerie van I&W (ILENT) verklaart in antwoord op klachten dat meten belangrijk is:
“Uit ervaring is bekend dat het vinden van de bron vaak een hele opgave is. Dus is het van belang
dat geluidsmetingen worden uitgevoerd. Op grond van de meetresultaten kan worden vastgesteld
of er sprake is van laagfrequent geluid. Indien dat het geval is, zal de bron opgespoord dienen te
worden, waarna de verantwoordelijke/eigenaar hierop kan worden aangesproken”.

0%

Onbekend

3%

7%

Sommige GGD’s wijzen metingen echter af, ervan uitgaande dat een bron toch niet te vinden is. Ook
gemeenten zijn niet altijd gemotiveerd om te meten, mede omdat men de kennis niet in huis heeft
of vanwege gebrek aan wet- en regelgeving de overlast toch niet kan handhaven.
De Stichting vindt een deskundige meting evenwel belangrijk om mogelijke ernstige overlast te kunnen opsporen en wegnemen. Elk mens telt.
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Bron gevonden in 2019 (en 2018, 2017)

Bron gevonden

In 2019 is in 11% van de gevallen van melding de bron gevonden, dat is ongeveer hetzelfde
percentage als de voorafgaande jaren 2018 en 2017. In 55% van de gevallen in 2019 is de bron niet
gevonden, in 2017 was dat nog 60%. Bij 33% (2019) is het onbekend of de bron gevonden is
(2018: 32%, 2017: 29%).
Brononderzoek vindt alleen op akoestisch gebied plaats. Andere mogelijke natuurkundige en
biofysische aspecten zoals elektro-magnetische velden en/of dichtslibbing van het helicotrema
(‘LFg+’, zie de samenvatting in deze rapportage) blijven buiten beschouwing. Dat zou mede een
verklaring kunnen geven voor het lage percentage waarbij de bron gevonden wordt.
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Verwijzing / resultaat in 2019 (en 2018, 2017)

Veel meldingen van LFg-overlast blijven steken bij de huisarts. Slechts 14% krijgt in 2019 een
verwijzing naar de KNO-arts, 11% naar de audioloog. Psycholoog (9%), cardioloog (7%) en neuroloog
(7%) volgen. Veel mensen blijven dus met hun gezondheidsklachten zitten.
De uitkomst van het verwijzingsconsult is eveneens mager te noemen. 12% krijgt geen erkenning
voor zijn / haar klachten, 11% de (in onze ogen onterechte) diagnose ‘tinnitus’ en 9% wordt met een
aanbod tot gedragstherapie naar huis gestuurd.
Aan de andere kant krijgt in 2019 8% wel erkenning voor haar / zijn klachten, maar geen verder
onderzoek. Bij 10% van de melders volgt na erkenning wél nader onderzoek.
Het meest opmerkelijke van deze grafiek / cijfers is de enorme toename in 2019 van álle genoemde
categorieën. Zo stijgt de categorie ‘erkenning en verder onderzoek’ van 1% in 2018 naar 10% in
2019. Hoewel de percentages beperkt blijven, lijkt deze toename van verwijzingen te duiden op een
groeiende maatschappelijke bewustwording van de LFg-problematiek.
In het meldingsformulier zijn bij dit onderdeel meerdere keuzes mogelijk.

Verwijzing / Resultaat
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Overzicht meldingen laagfrequent geluid
Totaal 2019 - 1045 meldingen
December 2019 - 438 meldingen
Vlijmen, 31-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de
borst Gevoel van trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen
Geen arts raad gepleegd gezien de oorzaak niet lichamelijk is maar vanaf buiten komt
Ittervoort, 31-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Concentratieproblemen Slaapproblemen
De overlast is begonnen toen er een kathodische gelijkrichter aan het begin van de straat geplaatst is, waarschijnlijk op
een gasleiding. ik heb meerdere malen een klacht ingediend bij de gemeente en bij de provincie en al die keren te horen
gekregen dat zij niks voor mij kunnen betekenen in deze.
Amersfoort, 31-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Ik woon in Amersfoort wijk Vathorst en heb sterk het vermoeden dat overlast komt door verkeer/ geluidswallen van de
A28. Vathorst ligt tussen A1 en A28
Utrecht, 31-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Huisvestingsproblemen
Budel, 31-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Matig, 's Nachts; Gonzend geluid

Trillingen

Slaapproblemen

Leersum, 31-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Energie maatschap aangeschreven. Deze zegt een meting te hebben verricht. Zeggen dat geluid binnen de norm valt.
Maar ik denk dat er sinds een paar jaar iets nieuws staat in het huisje wat niet goed op rubbers staat.
Westervoort, 31-12-2019, Man, 35-44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Irritatie Vermoeidheid
Stress
Continu brommend, zoemend geluid.
Leeuwarden, 31-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Hendrik Ido ambacht, 30-12-2019, Man, 35-44. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren
Huisvestingsproblemen
Zeer irritant en indringend laag frequent geluid wat hoorbaar is als we in bed liggen. Laatst viel het me op dat ‘s nachts
rond 3.30 uur het geluid even stil viel maar na halve minuut weer continueerde. Daarnaast wordt er op de buurtapp
Nextdoor ook veel over gesproken. Het zou fijn zijn als de bron wordt aangepakt en geluid wordt verholpen.
Papenhoven, 30-12-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend
geluid Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Beilen, 30-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Hoofdpijn
Relatie/gezinsproblemen
Dit distributiecentrum ligt schuin achter de woningen, heeft geluidswallen maar deze zijn niet afdoende een telkens
terugkerend dreunend geluid tegen te houden. Zeer hinderlijk, vooral 's nachts. Soms een korte tijd soms heel langdurig.
Lig soms uren wakker. Slaapkamer aan de achterzijde woning kan niet als slaapkamer worden gebruikt vanwege dit
lawaai. Meeste buren slapen dan ook aan de voorzijde, maar ook daar is het lawaai goed hoorbaar. Jumbo overschrijdt
volgens ons de wettelijke norm voor geluidsoverlast. We weten niet exact wat we daar aan kunnen doen.
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Enschede, 30-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Geen doorverwijzing gehad, door niemand serieus genomen, gevoel dat ik nergens terecht kan. Geen uitweg meer.
Delft, 30-12-2019, Man, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Concentratieproblemen Slaapproblemen
Onderzoek loopt nog naar het rioleringsgemaal bij de gemeente

Irritatie

Almere, 30-12-2019, Man, 25-34. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen
De bromtoon begint vaak tussen 10 en 2 snachts. Ik weet niet wanneer het ophoudt want vervolgens slaap ik vaak. Ik heb
het eenmaal ook op mijn werk gehad gedurende de dag. In bijna alle gevallen hoor ik het alleen thuis op de opgegeven
uren.
Arnhem, 30-12-2019, Man, 35-44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Trillingen
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in lichaam
Stress Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Begin december is er bij de buren een mechanisch ventilatiesysteem geplaatst, verduurzamen van de woning. Vanaf dat
moment een gezoem, gebrom, getril in ons huis. Wij alsmede onze kinderen kunnen er nauwelijks door slapen. Gelijk
gaan bellen met de volkshuisvesting. Eerste contact 3 december. Tot op heden 8 keer gebeld, maar worden totaal niet
serieus genomen. Bij elk gesprek alles weer uitgelegd, en elke keer zou iemand langskomen om het probleem op te
lossen. Maar er is totaal niets ondernomen, blijkt uit t gesprek wat ik vandaag weer had met volkshuisvesting. Nu
vandaag, na aankondiging van juridische stappen, wordt er iets in gang gezet. De stekker gaat er bij de buren
(leegstaande woning) uit en ergens volgende week komt er een installateur alles nakijken. Hopelijk komt er nu dan een
oplossing eindelijk.
Zeewolde, 30-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Huisvestingsproblemen
Al vele jaren heb ik last van een continue, brommend, roterend, vibrerend geluid alsof er iets constant snel ronddraait.
Helaas hoort niemand in mijn omgeving dit geluid. Omdat ik een goed gehoor heb slaap ik nu in de woonkamer omdat
het geluid daar regelmatig overstemd wordt door geluid van de koelkast en de weg. Zelf denk ik dat het geluid iets te
maken heeft met ondergrondse pijpen van bijv. de stadsverwarming of van elektriciteit omdat ik eenzelfde geluid ook in
het buitenland waarneem zonder dat daar stadsverwarming is. Oordoppen helpen niets want geluid blijkt ook via mijn
kaak naar binnen te komen. Ik ben onder behandeling geweest voor misofonie. Door mechanische ventilatie en de komst
van warmtepompen zie ik de toekomst somber tegemoet.
Venray, 30-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend geluid
Irritatie Slaapproblemen Hoofdpijn
Velden, 30-12-2019, Vrouw, Jonger dan 18. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op
oren Hartkloppingen Stress Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Ede, 30-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in
lichaam Stress
Rotterdam, 30-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst Hartkloppingen
Huiseigenaar/verhuurder een jaar geleden op geluisoverlast aangesproken. Probleem werd niet opgelost.
Borne, 30-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts;
Irritatie
Druk op de borst
Gevoel van trillingen in lichaam
Metingen moeten nog gedaan worden. De bron zit niet in huis. Nu ik lees dat het gaat om laagfrequent geluid met
waarschijnlijk een kleine kans op een oplossing voel ik me zwaar gedupeerd
Wieringerwerf, 30-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Concentratieproblemen Slaapproblemen
Stress
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Goor, 29-12-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress
Huisvestingsproblemen
Wanneer het stil is ‘s avonds laat / ‘s nachts dan hoor ik continu een soort golvende bromtoon. Ontzettend vervelend
want het is ook hoorbaar door oordopjes, niks helpt. Hierdoor ernstige slaapproblemen en andere (lichamelijke) klachten.
Gouda, 29-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress
Elst, 29-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in
lichaam Stress
In mijn rechter oor heb ik al 40 jaar tinnitus en draag ik een hoorapparaat. Snachts ga ik op mijn goede oor liggen en dan
hoor ik niks meer behalve die bromtoon. Die hoor ik met mijn slechte oor net zo hard als met mijn goede oor.
Nieuwegein, 29-12-2019, Man, 25-34. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Slaapproblemen
Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Stress
Rotterdam, 29-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Irritatie Slaapproblemen
Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Utrecht, 29-12-2019, Man, 65-74. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Hartkloppingen Gevoel van
trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Dreunend, brommend geluid, soms harder, soms zachter wel altijd langere periodes hetzelfde. 's nachts luider. Wordt
door meer mensen gehoord.
Aalten, 29-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Concentratieproblemen Slaapproblemen Hoofdpijn Druk op oren
Arbeidsongeschiktheid
wist eigenlijk niet wat mee moest tot dat er in het nieuws (27 dec 2019) aandacht voor kwam
Stolwijk, 29-12-2019, Man, 65-74. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie Slaapproblemen
Druk
op oren
Het geluid hoor ik vooral aan het einde van de nacht in bed. Soms hoor ik het sterker aan de achterzijde van het huis. Het
geluid lijkt te komen van een zweving veroorzaakt door meerdere zware industriele ventilatoren die een gezamenlijke
zwevende bromtoon rondom de 80 Hz maken (gemeten met een app op de iPhone)
utrecht, 29-12-2019, Man, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
zachte bromtoon s nachts, overdag niet te horen door omgevingsgeluid

Irritatie

Leidschendam, 29-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend
geluid Irritatie
Druk op oren
Ik heb nooit melding gemaakt omdat ik al gelezen had dat veel instanties mensen met deze klachten niet serieus genoeg
nemen
Amsterdam, 29-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen
Druk op oren Stress
Inmiddels is duidelijk dat de geluidsbron het verkeer is dat op de ringweg, 1 km en op een straat, 100 m. van mijn huis
vandaan voorbij rijdt.
Wassenaar, 29-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in lichaam
Zwolle, 29-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
oren
Geluid alleen in huis hoorbaar en voelbaar aan beide trommelvliezen
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Capelle aan den IJssel, 29-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt
op dreunende dieselmotor Trillingen Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren
Gevoel van trillingen in lichaam
Berkel en Rodenrijs, 29-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt
op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Amsterdam, 29-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Hurdegaryp, 29-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress
Huisvestingsproblemen
Driehuis, 29-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
Druk op de borst
heb contact met 2 personen in mijn straat die de brom ook horen en er hinder van hebben. Bij een is 2 jaar geleden een
meting met een telefoon gedaan, waar niets uitkwam. Het Brom geluid is zowel overdag als 's nacht te horen, waarbij
de sterkte van het geluid varieert van dragelijk tot heel vervelend en slaapverstorend. Heb oordop op maat laten maken,
die bij niet al te harde brom voldoende demping geeft. Bij mij is de laatste jaren duidelijk een achteruitgang in de hoge
tonen (hoor de wasmachine en afwasmachinepiep niet op 4 meter afstand) zou het steeds meer bromtonen horen deels
verklaren.
GRONINGEN, 29-12-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid
Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid
Relatie/gezinsproblemen
Eerst was het mijn buurman. sinds hij vertrokken is in 2019 was het geluid weg
Werkendam, 29-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Al enige tijd heb ik last van een bromtoon rondom mijn huis. Na enkele klachten bij de Gemeente, is het afgedaan al
omgevingsgeluid, daar moest ik maar aan wennen. Sinds 1980 heb ik na een ongeval last van tinnitus , dus naast het
constante gepiep komt er nu ook nog eens het gebrom erbij. Ik heb al zoveel rond het huis gelopen in de nacht, maar kan
het geluid niet thuis brengen, wel dat ik er helemaal gek van wordt. Ik heb een onregelmatige baan, en moet vaak erg
vroeg op, ik ben dan kort aangebonden door het slaaptekort, wat niet bevordelijk is voor mijn baan (buschauffeur)
Geleen, 29-12-2019, Man, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Sinds kort neem ik een bromtoon waar. Zeer vervelend.

Irritatie Concentratieproblemen

Oisterwijk, 29-12-2019, Man, 35-44. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon
Vermoeidheid
Druk op oren
Was me niet bewust dat ik niet de enige was... Mijn vrouw heeft nergens last van.

Slaapproblemen

Reutum, 29-12-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Hoofdpijn Druk op oren

Irritatie Slaapproblemen

Sint Michielsgestel, 29-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt
op dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in
lichaam Stress
schin op geul, 28-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts;
De huisarts zegt is van harde discomuziek geweest.

Irritatie

Amsterdam, 28-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
dreunende dieselmotor Trillingen Slaapproblemen
Stress
Klinkt alsof er ergens een motor stationair draait
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Assen, 28-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Vermoedelijk ligt de oorzaak ligt in de werkzaamheden in Assen ivm de FlorijnAs in Assen Zuid. Aanpassing waterstromen,
aanleg tunnel onder de spoorbaan. Vaak zijn er pompen ingezet ivm het wegpompen van water. De werkzaamheden
lopen meerdere jaren. De laatste tijd is er minder overlast. Ik heb een tijd een logboek bijgehouden van het optreden van
de overlast.
Utrecht, 28-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Ervaar al ongeveer een jaar overlast van een bromtoon. Kan er slecht door slapen.
alblasserdam, 28-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid
Slaapproblemen
soort bromgeluid soms iets harder dan weer zachter de hele nacht
Den Haag, 28-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Veel, ; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor
Trillingen Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Overal navraag gedaan buren, VVE, bedrijven. Boven en onder mij stroom uit laten zetten. Bouwtechnische bureaus,
Peutz (geen garanties en 1500€) GGD doet niets voor 1 klager. 50% hoort het wel 50% niet. Ik hoor de bromtoon altijd.
Enigszins aanvaardbaar als het heel zacht is en niet in het hele huis. Maar het geluid kan ook hard zijn en dan hoor ik het
in het hele huis. Gekmakend. De slechtste plek in huis om te verblijven is de slaapkamer, gevolgd door mijn werkruimte. Ik
kan me slecht concentreren, en het gebrom leidt me erg af bij geconcentreerd bezig zijn. Ik heb een Marpac en zet een
van de geluiden ‘s nachts aan om enige uren te slapen. Wel met oordoppen in (3M 94-105dB), en erbovenop plakken
watten. En dan nog niet uitgerust wakker worden. Radio hard aan maskeert de brom grotendeels maar altijd de radio
hard aan (overdag + gehoorbeschermer maakt ook moe. en werken met bril en gehoorbeschermer) lukt niet. aan dit
ongeregelde geluid wen je niet. het huis is feitelijk onbewoonbaar.
Amsterdam, 28-12-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor
Slaapproblemen
Amsterdam, 28-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Matig, 's Nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid
Slaapproblemen
Druk op oren
Relatie/gezinsproblemen
Monnickendam, 28-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie
melding gedaan bij gemeente, vriendelijke mannen zijn komen luisteren maar hoorden niks; ook bij buren gevraagd maar
zij hoorden ook geen geluid, wel werd er gezegd dat meer mensen er last van hadden: pompen van het gemaal aan de
waterlandse zeedijk. Ook op de website van Groot Waterland stukje geplaatst: reacties uit Volendam
Amsterdam Zuidoost, 28-12-2019, Vrouw, Jonger dan 18. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend
geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
Druk op oren Stress
Heb al sinds mijn 18e jaar last van tinnitus aan rechteroor na virusinfectie met slechthorendheid / doofheid als gevolg.
Heb hiermee 40 jaar voor de klas gestaan. Ik kan dus goed onderscheiden wanneer de tinnitus soms meer opspeelt (
harder gezoem en gepiep in rechteroor) en het gebrom enz van de laatste tijd!
Uithoorn, 28-12-2019, Man, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts;
dieselmotor Irritatie Vermoeidheid
Druk op oren Stress
wordt door andere huisgenoten ook waargenomen

Geluid dat lijkt op dreunende

Gouda, 28-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
Ik hoor in de avond een bromtoon. Die begint dan om 23.00 uur. (mijn 3 huisgenoten horen niets). Ik denk dat iemand in
ons huizenblok of naast ons (blok van 9 huizen) een pomp aanzet om stroom de besparen. Ook s-nachts om 2.00 of 3.00
hoor ik het geluid nogeenkeer. Zou het van iemand de vloerverwarming kunnen zijn naast ons hebben er 3 huizen
vloerverwarming met plavuizen. Het is irritant aan het worden. Wij slapen op de tweede verdieping in een houten
opbouw op ons huis. Het dreunt dan als een klankkast s-nachts. Ook in de huiskamer is het waarneembaar. Op de eerste
verdieping hoor ik niets. (daar hangt onze CV ketel die maakt totaal geen geluid). Dus het is niet bij ons afkomstig.
Appingedam, 28-12-2019, Vrouw, 75-84. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
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Naarden, 28-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Overlast begint laat in de avond, vroeg in de ochtend en is hinderlijk aanwezig tot ik opsta.
Enschede, 28-12-2019, Man, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op
oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Het is voor mensen die het probleem niet kennen moeilijk te begrijpen, omdat men in het begin toch altijd denkt dat het
iets in je hoofd is. Bovendien heb ik het oorsuizingen alleen maar in mijn eigen huis en daarbuiten niet.
Oudeschild, 28-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie
Slaapproblemen
Afspraak KNO-arts moet nog plaats vinden. Heb tinitus, m.n. in rechter oor, hier ervaar ik ook het LFg het meest. Heb
sinds kort speciaal aangemeten oordoppen die behoorlijke geluidsreductie geven, alleen pijnlijk om op te liggen... Ik hoor
ook een zwaar landbouwvoertuig beduidend eerder aankomen dan andere personen in mijn omgeving
Voorschoten, 28-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Concentratieproblemen Slaapproblemen

Irritatie

Nunspeet, 28-12-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
Stress
Het geluid is continu te horen. Als ik van buiten kom en er niet aan denk, hoor ik het geluid direct weer. Het is niet voor
iedereen hoorbaar. Ik hoor het echter continu. Ik ben bekend met tinnitus, dit is zeker geen tinnitus maar een zeer storend
en altijd aanwezig geluid dat van "buitenaf" komt. Ik slaap met oordoppen maar zelfs dan is het nog te horen.
Leusden, 28-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de
borst Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen
Alkmaar, 28-12-2019, Vrouw, 75-84. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen
Gevoel van trillingen in lichaam
Huisvestingsproblemen
Ik woonde eerst op de bovenste verdieping, nooit last gehad. Daarna verhuisd naar de eerste verdieping en vanaf dag één
last van een bromgeluid
Purmerend, 28-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Matig, 's Nachts; Zoemend geluid
Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam
Arbeidsongeschiktheid
Malden, 28-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren
Hartkloppingen Stress Baanverlies Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Ik schrijf 2017 i.p.v. al heel veel jaren, omdat Ik dacht dat ik "alleen"hoog gevoelig was!
Amsterdam, 28-12-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress Arbeidsongeschiktheid
Dinxperlo, 28-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
dreunende dieselmotor
Slaapproblemen Hoofdpijn
Stress

Geluid dat lijkt op

Sint Nicolaasga, 28-12-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress Relatie/gezinsproblemen
Ik ga hier niet mee naar dokter, dat gaat niks opleveren. Het zit niet in mijn oren, het zit in mijn omgeving.
Almere, 28-12-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
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Klijndijk, 28-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk
op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Ik heb geen melding gemaakt omdat ik door merendeel mensen aan wie ik dit vertel niet serieus genomen wordt. Ik heb
van jongs af aan een enorm goed gehoor ( helaas)!
Beverwijk, 28-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
Ik hoor het geluid in de Broekpolder sinds de zomer 2019.

Geluid dat lijkt op dreunende

Maastricht, 28-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress Arbeidsongeschiktheid
Huisvestingsproblemen
Door t slechte slapen veelvuldig last van migraine aanvallen. Ik ben een tijd op slaapmedicatie moeten overstappen,
anders kon ik helemaal niet meer funktioneren. Geluidmeting door Gemeente uitgevoerd was maar 1 uurtje en was niet
representatief voor de overlast die ik vaak ervaar. Ik ervaar de kwaliteit van mijn leven ernstig aangetast en kan door
magere financieen ook niet verhuizen. Overdag moet ik geregeld wegvluchten uit mijn huis om de dag vol te houden.
Gelukkig heb ik sinds kort weer parttime werk; fulltime zou niet gaan wegens voortdurend slaaptekort.
Heiloo, 28-12-2019, Man, 75-84. Overlast: Matig, 's Nachts;
Slaapproblemen
Stress

Zoemend geluid

Irritatie

Alkmaar, 28-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
De Bromtoon stond vanmorgen zeer vroeg zo hard, dat ik weer even melding maak. Ik maak niet elke keer een melding.
Dit omdat ik probeer de brom te negeren. Maar vanmorgen geef ik de brom een 10. Zo belachelijk hard stond ie. De
Gaskleppen stonden vast alle open en de druk op vol vermogen. Zeer naar.
Zelhem, 28-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op
oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Baanverlies Arbeidsongeschiktheid
Huisvestingsproblemen
Tinnitus 3 jr geleden vastgelegd Kentalis . Ook al 10 jr. ME / cvs . 2011 burn out. 2018: 3 mnd. Revalidatie chronische
pijn. 2019 arbeidsongeschikt Niet vast gelegd laag frequent geluid.
Ede, 28-12-2019, Man, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid
Irritatie Slaapproblemen
Stress
Sinds verhuizing, sept 2014. Meterkast gecontroleerd door Liander. Controle verwarming door monteur. Er staan twee
windmolens in de buurt waarvan een zichtbaar vanuit de woning.
Haaksbergen, 28-12-2019, Man, 35-44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam
Sinds aantal maanden, sinds zomer 2019, is er sprake van een een duidelijk waarneembare lage bromtoon (lage
resonantie) in mijn woning in Haaksbergen. Af en toe pulserend (sterker en minder sterk). Soms aantal dagen wat minder
waarneembaar. De sterke is ook afhankelijk van het omgevingsgeluid in algemene zin. Met name wordt het sterker
waarneembaar als in de avonduren na 2300 uur het buiten wat stiller wordt. Binnenshuis is het goed hoorbaar agv
klankkast effect van de lage trillingen. Oa in beneden en in het slaapgedeelte. Ook mijn vrouw neemt het waar. Als je
buiten gaat luisteren, dan hoor ik het niet. Elektra binnenshuis is al uitgeschakeld, echter geen verschil. Derhalve sprake
van externe factoren. Warmtepompen zijn er niet in de directe omgeving. Er is een bedrijventerrein met toenemende
activiteiten en een UMTS mast in de nabijheid. Welke veranderingen hier zijn aangebracht is onbekend. Op 27 december
2019 heb ik een melding geplaatst bij Omgevingsdienst T
Amsterdam, 28-12-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid
Slaapproblemen
Stress
Ik heb nu sinds drie maanden een aanhoudend zoemend geluid in mijn slaapkamer. In de eerste maand heb ik veel stress
ervaren, en dacht ik dat er een mug zat. Van alles heb ik geprobeerd om de mug weg te krijgen. Niets hielp, want dat was
niet de oorzaak. Toen heb ik veel slaapproblemen en stress ervaren. Inmiddels raak ik gewend aan de zoom, en kan ik
doorslapen gelukkig.
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kortgene, 28-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Gevoel van
trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
sinds de therapie bij GGMD kan ik er wel beter mee omgaan, maar heel vaak heb je toch weer terugvallen en word je gek.
Gek ook van slaapgebrek en dan gaat het verder bergafwaarts. Ik heb wel eens gedacht: als ik nu naar de linkerweghelft
ga en tegen die vrachtauto bots, heb ik nergens meer last van. Het is zo frustrerend dat ik in ons vorige huis op 100 m.
afstand geen last had en nu in ons prachtige droomhuis wel. Mensen denken "die is gek", want ze hoort dingen die wij
niet horen, dat onbegrip, maar vooral het feit dat je de bron niet kan vinden, maakt je hopeloos.
Silvolde, 28-12-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon
Trillingen Slaapproblemen
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Altijd gedacht dat het aan mij lag, fijn om te horen dat er veel meer mensen dit horen en voelen (hoe vervelend ook)
Dordrecht, 28-12-2019, Man, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Gonzend geluid
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress
Huisvestingsproblemen
Naast tinnitus kreeg ik ook hyperacusis als diagnose, met de opmerking "wen er maar aan" ben ik wanhopig naar huis
gestuurd.
Den Haag, 28-12-2019, Man, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts;
dieselmotor
Slaapproblemen
Druk op oren Stress

Geluid dat lijkt op dreunende

Delft, 28-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Slaapproblemen
Gevoel van trillingen in lichaam
Ik denk dat de resonanties en het bromgeluid samenhangen met aanvang bouw spoortunnel en eventueel waterpompen.
Jaartal heb ik niet opgeslagen, denk ongeveer 2010. Bij navraag ambtenaar tijdens buurtvergadering bleken die pompen
toch iets verder weg te zijn (Brandweerkazerne en Ruys de Beerenbrouckstraat). In de loop der jaren is het soms weken
wel en dan weer een paar dagen niet of dat het 's nacht ineens begint (dan denk je aan een wasmachine). Een
straatgenoot vertelde dat 2 jaar geleden een nieuwe bewoner verhuisd is die er na een halfjaar gek van geworden was.
De trillingen voel ik op mijn blaas en maag als ik in bed lig. Mijn huis lijkt als een klankkast te werken en ik ben me er
beneden net zo van bewust als boven. Het geeft onrust in het lijf. Buitenshuis heb ik er geen last van.
Doesburg, 28-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Het vreemde is dat mijn vrouw niets of geen last heeft. Ik had me erbij neergelegd dat het de ziekte van mienere
(Tinitusis)leer er maar mee leven iwerd er gezegt Maar er komen steeds meer mensen met dezelfde klachten
eindhoven, 28-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Benauwdheid Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
oosterbeek, 28-12-2019, Vrouw, 75-84. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
Gevoel van trillingen in lichaam
slechts 1 buurvrouw van 6 appartementen heeft er ook last van
Barendrecht, 28-12-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Zoemend geluid Irritatie
Slaapproblemen
Er is een doorlopende zoemtoon te horen. Regelmatig geprobeerd te achterhalen waar het vandaan komt. Alsof er ver
weg een dieselmotor stationair staat te draaien of een warmtepomp of ik heb ook wel eens gedacht dat ze de snelweg
aan het vernieuwen waren maar het is niet te herleiden. Het is een constant geluid. Overdag hoor je het niet omdat er
dan ook ander of meer omgevingsgeluid is. Ziet as het relatief stil is hoor je het met de ramen dicht maar het komt van
buiten.
Tilburg, 28-12-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Slaapproblemen

Irritatie

Bladel, 28-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Druk op oren Hartkloppingen
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Echt, 28-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Hoofdpijn
Bromtoon is niet continu aanwezig incidenteelmaar wel langdurig uren meestal en wordt ook gehoord door derden of
bezoek.Kan zowelovverdag of snachts zijn geen vaste tijden of ritme.
Zaandam, 28-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Irritatie Slaapproblemen
Hartkloppingen Stress
Huisvestingsproblemen
Zodra het 's avonds laat is, is het gebrom weer te horen. Overdag valt het weg tegen het omgevingsgeluid. Ik wil hierdoor
verhuizen want in onze vorige eengezinshuizen had ik er geen last van, maar sinds ik in 2010 in deze flat kwam wonen ,
begon het gebrom. Ook buiten is altijd gezoem en/of gebrom te horen. Het is nooit stil. Maar voor een ander sociaal
huurhuis komen we niet in aanmerking, terwijl de Vrije sector te duur voor ons is. (we kwamen hier op medische indicatie
voor mijn echtgenoot).
LEKKERKERK, 28-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen

Irritatie

Rotterdam, 28-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag; Gonzend geluid Zoemend geluid
Trillingen Concentratieproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid
Bij het zware gonzende geluid door mijn hoofd gaat ervaar ik ook altijd duizeligheid. Het trekt door heel mijn lijf, slurpt al
mijn aandacht op en als ik sta of loop heb ik elastieken benen. Ik kan er ook misselijk van worden. Het gaat ook vaak
gepaard met een algeheel zwak gevoel; druk in mijn buik, “hoofdpijn” door die druk in mijn hoofd, en ik ben dan ook wat
benauwd. Ik voel me dan echt eigenlijk heel ziek en heb t gevoel dat ik ieder moment door mijn benen kan zakken. Het
geluid doet mij vaak denken aan de vroegere serie “Nightrider” , als de ‘auto’ in de serie een soort lichteffect had en heen
en weer ging met een bepaald geluid. ( mensen die de jaren 80 hebben meegemaakt weten vast wat ik bedoel).
Hengelo, 28-12-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
Ik hoor al een lange tijd elke avond geluid. Ik dacht werkelijk waar dat de buren de wasmachine of dergelijke aan hadden.
Tot dst ik een artikel las vanavond over lfg op Facebook en dst het in Overijssel erger wordt met de dag. Toen pas kon ik
een link leggen met de geluiden!
Kruisland, 28-12-2019, Man, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Vermoeidheid
Stress
Windpark Roosendaalse Vliet heeft 3 windturbines dichtbij staan zonder enig overleg. De dichtstbijzijnde staat op 650m.
IJsselmuiden, 28-12-2019, Man, 25-34. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Hoofdpijn Druk op oren Stress
Klacht van zware bromtoon van nabijgelegen industrie gemeld bij provinciaal meldpunt echter problemen zijn niet
opgelost en een nieuwe melding wordt niet op gereageerd.
Eindhoven, 28-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Relatie/gezinsproblemen
Wij hebben een stroomhuisje achter ons huis en maken steeds melding van het geluid maar steeds zeggen ze ja het bromt
maar we kijken wat we er aan kunnen doen maar ze doen niks en ik hoor nooit iets terug
Assen, 28-12-2019, Man, 65-74. Overlast: Matig, Overdag; Gonzend geluid
Irritatie
Ik neem aan dat bij personen met deze klacht waarbij anderen het niet horen mogelijk dezelfde oorzaak kan worden
gevonden (hartsslag via bloedvaten bij gehoor)
Klundert, 28-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen

Irritatie

Westzaan, 28-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen

Geluid dat lijkt op

Deventer, 28-12-2019, Man, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid
Slaapproblemen
Twello, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Vermoeidheid Hoofdpijn
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Amsterdam, 27-12-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen
Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam
Ik kom er nu pas achter dat ik niet de enige ben. Had mijn partner wel gevraagd of hij het hoorde maar dat was niet zo.
Het geluid klinkt voor mij als een motor van een grote machine.. maar ik hoor ook andere brommende of zoemende
geluiden die uit de lucht lijken te komen.
KOOG AAN DE ZAAN, 27-12-2019, Vrouw, 18-24. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon
Vermoeidheid
Druk op oren Stress

Slaapproblemen

Eindhoven, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor
Slaapproblemen
Waalwijk, 27-12-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
Gevoel van trillingen in lichaam

Geluid dat lijkt op dreunende

Rotterdam, 27-12-2019, Man, 75-84. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen
Gevoel van trillingen in lichaam
tinnites heb ik al25jaar, door bedrijfs lawaai.bij weinig wind heb ik minder last,dan bij z.w.wind.
Oirschot, 27-12-2019, Man, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
Geluid van vrachtwagens en koelmotoren gedurende 24/7.

Geluid dat lijkt op

Aerdenhout, 27-12-2019, Man, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Vermoeidheid
Stress
Enschede, 27-12-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag; Bromtoon
op oren

Irritatie

Irritatie
Hoofdpijn

Druk

Velserbroek, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie Slaapproblemen
Gevoel van trillingen in lichaam
Vaak last in avond en nacht. Blij dat ik het item op het journaal heb gezien en het erkend wordt.
Hoofddorp, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, Overdag; Bromtoon Gonzend geluid Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Baanverlies
Arbeidsongeschiktheid
In Curacao heb ik geen bromtoon. Wel tinitis.
Susteren, 27-12-2019, Vrouw, 75-84. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Slaapproblemen Hoofdpijn
Hartkloppingen
Meermaals geklaagd maar er kwam alleen een keukentafelgesprek. Mn moeder werd door de gemeenteambtenaar niet
serieus genomen
Amsterdam, 27-12-2019, Vrouw, 85 of ouder. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Melding gemaakt bij verhuurder en bij de Nuon
lelystad, 27-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
zo in een keer in 2010 in zeer zwarw mate en periode erna in wisselvallig niveau. zodra ik buiten de deur stap is weg maar
had dit ook in frankrijk.
Zutphen, 27-12-2019, Man, 65-74. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Irritatie
Stress
Hengelo, 27-12-2019, Man, 25-34. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Concentratieproblemen
Vermoeidheid
De bromtoon hoorde ik eerst thuis, die kwam van de koeling van de supermarkt. De vorige bewoner had hier ook last van
en toen die tijd hebben ze metingen gedaan en zijn ze daar achter gekomen. Na gesprek met de supermarkt directeur is
het na 2 weken opgelost. Ook hoor ik dit geluid als ik op de sallandse heuvelrug ben, hier is het geluid alleen wel beter te
horen. Wat hier de bron van is, is mij niet bekend.
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Sittard, 27-12-2019, Man, 65-74. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam
Relatie/gezinsproblemen
Al jaren last van dieselende locomotieven recht voor onze woning op de gekste tijden 7 dagen per week, de provincie
limburg heeft tijdens een meting vastgesteld dat er lage bromtonen worden voortgebracht door deze locs
Didam, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Hartkloppingen
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Amsterdam, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, ; Bromtoon Gonzend geluid Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen Stress
Relatie/gezinsproblemen
Hoek van Holland, 27-12-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst Gevoel van
trillingen in lichaam
Geluid en trillingen lijken te komen van grote apparaten, zoals machines en mogelijk schepen.
Amsterdam, 27-12-2019, Vrouw, Wil ik liever niet beantwoorden. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Bromtoon Gonzend geluid Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Meeting gedaan door de woningbouw zij zeggen dat ze het niet kunnen horen
Gouda, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op
oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
BELFELD, 27-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Hoofdpijn
Hartkloppingen Stress Relatie/gezinsproblemen
Een geluid alsof je in een leeg flesje blaast, whoeeeeeeee
Culemborg, 27-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid
Op hemelsbreed c.a. 350m wordt er door Vitens water opgepompt van 100 a 150 meter diep door een 4 tal pompen,
volgens mij worden deze putten om en om gebruikt waar door het geluid na verloop van tijd veranderd en soms een korte
periode helemaal niet aanwezig is. Vooral ’s nachts is de hinder het grootst gelukkig hoor ik het met het ene oor harder
dan met het andere oor. ( mijn vrouw hoort het af en toe heel zachtjes) en de overbuurvrouw hoord het ook.
Enschede, 27-12-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op
oren
Drachten, 27-12-2019, Vrouw, 75-84. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Concentratieproblemen Slaapproblemen Hoofdpijn
Stress
Slaappillen gebruiken en rustgevende medicijnen
Alkmaar, 27-12-2019, Vrouw, 75-84. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Huisvestingsproblemen
Was niet te peilen, vond men!!!!
Den haag, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Zoemend geluid
Slaapproblemen
Sinds 3 jaar hoor ik met name in de nacht een zoemend geluid. Alles is onderzocht in huis maar daar niets gevonden. Zelfs
de vve benaderd voor eventuele verandering in het pand maar zonder succes.
Westendorp, 27-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Op vakantie hoor ik nooit een bromtoon
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sint oedenrode, 27-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon

Slaapproblemen

Brunssum, 27-12-2019, Man, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Geluid dat lijkt
op dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress
Voerendaal, 27-12-2019, Man, 25-34. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie
Zelf electriciteit al uitgeschakeld zonder succes, lijkt op iets bij de buren.
Amsterdam, 27-12-2019, Man, 65-74. Overlast: Veel, Overdag;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Buiten lijken de laagfrequente tonen van de binnevaartschepen mee te vallen, maar binnen is het soms niet te harden. Ik
moet tenminste 10 minuten wachten voor ik weer iets kan doen.
Purmerend, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam

Irritatie

Zwolle, 27-12-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Arnhem, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress

Concentratieproblemen

Rotterdam, 27-12-2019, Man, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Zodra de temperatuur onder 20c buiten daalt begint de brom. Is door heel het huis hoorbaar en op het balkon. Oorzaak
heb ik niet kunnen vinden. Ook niet door metingen zelf te verrichten en de hoofdschakelaar elec uit te doen. Veel
meldingen gemaakt bij dcmr maar men vind het blijkbaar niet nodig om onderzoek in het veld te doen.
Gendringen, 27-12-2019, Man, 35-44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor
Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam
Huisvestingsproblemen
Sinds een week of 6 klachten
Maasbree, 27-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon
dieselmotor Irritatie Slaapproblemen

Geluid dat lijkt op dreunende

Dordrecht, 27-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid Irritatie
Slaapproblemen
Zit niet in mijn huis want ik heb het gehele huis spanningsloos gemaakt, dus draait er geen enkele ventilator ook de
mechanische ventilatie staat uit of een ander toestel dat stroom gebruikt. Ik hoor deze zoemtoon ook bij de buren in huis.
Soms is de zoem een tijdje weg en dan is hij er ineens weer. In de nacht moeite met inslapen als ik het hoor, en moet dan
muziek aan zetten om het te overstemmen.
Tegelen, 27-12-2019, Man, 35-44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Bromtoon van koelinstallatie van een poeliersbedrijf, al vaak melding gemaakt bij de gemeente maar tot nu toe is er niets
ondernomen, dit bedrijf zit midden in een woonwijk en meerdere gezinnen hebben hier echt last van, het geluid is vaak
pas hoorbaar als de installatie afslaat en weer aanslaat, dan valt het echt op. In de zomer kunnen we niet met de ramen
open slapen door het gebrom
Aalten, 27-12-2019, Man, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Haarlem, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie Slaapproblemen
Stress
Het brommende geluid is bijna altijd continu aanwezig. Heel soms is het weg, dat geeft dan meteen veel rust. Zelf gezocht
waar het vandaan kan komen, hoofdschakelaar uit, maar het geluid is er nog steeds.
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Spijkenisse, 27-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Veel, 's Nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor
Trillingen Slaapproblemen
Gevoel van trillingen in lichaam
Op dit moment heb ik er geen of weinig last van. Ik ben bij de buren geweest om te vragen of zij wasmachine of
wasdroger aan hadden. Dat was niet het geval. Ik heb een keer het DMCR gebeld met de vraag of zij mij konden helpen.
Dat konden zij niet.
Hulsberg, 27-12-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen
in lichaam Stress
Wisselend maar meestal in de zomer trillend geluid in huis continu en soms met onderbrekingen. Alle stroom eraf gehad
net als buren geen verandering. Geen airco units in de buurt. 1 achter buurman heeft er ook last van.
Huizen, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
dieselmotor Trillingen Slaapproblemen Vermoeidheid

Geluid dat lijkt op dreunende

Tegelen, 27-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren
Zwolle, 27-12-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts;
Concentratieproblemen
Druk op oren Stress

Irritatie

Zoemend geluid Trillingen Irritatie

ede, 27-12-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Gevoel
van trillingen in lichaam Stress
Gendringen, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Trillingen
Irritatie Slaapproblemen
Druk op oren Hartkloppingen
Opvallend is dat ik buitenshuis geen hinder ondervind. Onlangs 3,5 maand op reis geweest en geen hinder ondervonden.
Bij thuiskomst was 'de brom' er weer...soms heel extreem, zowel overdag als 's nachts. Dezelfde frequentie, altijd...en het
lijkt op een 'brulboei' in de verte die een morsesein verzendt. Oordopjes halen niets uit. Het geluid lijkt zelfs door mijn
hoofdkussen te komen.
Bolsward, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam
Enter, 27-12-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Vermoeidheid
Stress

Trillingen

Irritatie Slaapproblemen

Meerssen, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Geluid dat
lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van
trillingen in lichaam
Ik woon 5 jaar in meerssen en hoor sinds ik hier woon en vooral snachts alsofnjn de verte een traktor staat te brommen of
zoemen en als ik op mn kussen op 1 oor lig lijkt het alsof het door t kussen komt en zelfs trilt en dus ik niet kan slapen en
dat al 5 jaar lang. Woningbouwvereniging is al komen luisteren. Die hoorden iets ook overdag dus een meting laten doen
aan de overkant bij bejaardentehuis wat er ligt en in de kelder daar hun airconditioner laten afstellen want ze meenden
dat dat die trillingen veroorzaakte. Leek even te helpen, maar toch zijn er dagen dat het erger is .
Alkmaar, 27-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Weinig, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Naar mijn idee is de smartphone de oorzaak. In mijn geval was er een directe correlatie. Ik vaar voor mijn beroep op een
klipper. Mijn vriendin belde me iedere avond (of ik haar). Ze heeft nogal een harde telefoon stem. Gedurende die jaren
had ik last van een vibrerende brom. Na lang zoeken kwam ik er achter dat de brom niet van buiten kwam, maar "in mijn
hoofd" zat. Twee jaar geleden eindigde onze relatie. Na een paar maanden realiseerde ik me dat de brom weg was. Een
paar maanden terug zocht ze weer contact met mij. En tijdens ons eerste telefonische gesprek kwam de brom weer terug.
En bleef. Ik heb er gelukkig niet veel last van.
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Oisterwijk, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid
Slaapproblemen
Ik hoor sinds ergens het eerste deel van dit jaar ineens 's nachts een brommend geluid. Het is niet 1 toon, maar het
varieert met soms 1 seconde niks en dan gaat het weer door. Als ik 's nachts naar beneden ga of naar de zolder, hoor ik
het daar ook. Het is hoorbaar in allebei de oren. Mijn man hoort het niet echt. Het lijkt op een wasmachine of naderend
vliegtuig. Het is varieert in geluidssterkte. Sommige dagen is het redelijk zacht, sommige harder en soms is het er enige
dagen helemaal niet! Ik kan het totaal niet thuis brengen en doe er zelfs oordoppen voor in 's nachts. Dat haalt het geluid
wat weg, maar niet alles. Ik hoor het niet als ik elders logeer, bijv. in een hotel. Dus het zit niet in mijn hoofd of oren, denk
ik zo. Daar was ik eerst bang voor.
Heerlen, 27-12-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Amsterdam, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Omdat niemand in ons huishouden het hoort en ik als enige een absoluut gehoor heb, is het lastig aan te kaarten.
Mensen reageren alsof je ze 'hoort' spoken. Daarbij onze buurt is een rumoerige buurt waar veel zware bassen in
verschillende huizen, hotels en bars wordt gedraaid, dus amper te achterhalen is waar het vandaan komt. Binnen hoor je
het beter dan buiten, want dan wordt het overstemd door het andere geluid; de lawaai van heel veel toeristen. Tsja.
Warmond, 27-12-2019, Man, 65-74. Overlast: , ;
Ik wil graag uw aandacht vragen geluid van warmtepompen. Bij mijn gemeente krijg ik geen enkele response wanneer ik
aandacht vraag. Dit wordt een groot probleem bij grootschaliger invoering van warmtepompen in buitenopstelling
WERGEA, 27-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
Bromtoon is alleen als het verder erg stil is. Bij bv praten of muziek , televisie wordt de bromtoon overruled.
Hillegom, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen
Stress
Voornamelijk 's avonds en 's nachts last van bromtoon. Soms ook overdag. Hoor geluid soms ook boven tv-geluid uit.
Soms continu een aaneengesloten geluid, vaak ook met kleine onderbreking of korte en langere momenten (vergelijk het
met morseseinen: kort-lang-lang-kort etc.)
Naarden, 27-12-2019, Man, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Vermoeidheid
Stress
Huisvestingsproblemen

Irritatie

Zoetermeer, 27-12-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Irritatie Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren
Ik ervaart last van een bromtoon wat wisselend is.. soms wel waar te nemen en soms minder of niet. Uit testen blijkt er
niks met mijn oor te zijn maar door de bromtoon last van gehoorverlies in de lage decibellen en het is volgens de KNO
onverklaarbaar verder. Moet ermee leren leven was antwoord. Ze kunnen niets.
Nieuwlande, 27-12-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Stress
Enschede, 27-12-2019, Man, 75-84. Overlast: Weinig, 's Nachts; Bromtoon
dieselmotor Irritatie
Bocholtz, 27-12-2019, Man, 18-24. Overlast: Matig, 's Nachts;
Concentratieproblemen
Druk op oren

Geluid dat lijkt op dreunende

Zoemend geluid

Irritatie

Oss, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Trillingen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress Arbeidsongeschiktheid
Rijnsburg, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts;
dieselmotor
Slaapproblemen
Nieuwegein, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, 's Nachts;
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
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dokkum, 27-12-2019, Vrouw, 75-84. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Ik heb de RK verzocht om een rubberbescherming rondom hun ventilator te plaatsen zodat het niet meer zo hard bonkt.
Aangeboden om er zelf voor te betalen. Het veroorzaakt ook scheuren in de kerkmuur. Ik moet mijn radio op ruis zetten
24/7 zodat ik het gebonk en gezoem niet blijf horen.
oostzaan, 27-12-2019, Man, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Slaapproblemen
Installateurs zouden beter moeten worden voorgelicht over het voorkomen van geluidsoverlast door ventilatoren van
warmtepompen en airco's; 's nachts is geluid veel indringender dan overdag.
Dronten, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen

Geluid dat lijkt op dreunende

Middenbeemster, 27-12-2019, Man, 75-84. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Lamp vervangen toen was het over
Enschede, 27-12-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor
Slaapproblemen
Het geluid is lastig om te schrijven. Het lijkt alsof er bouwwerkzaamheden zijn heel ver weg, of alsof een pomp constant
aan is. Of alsof er een soort van militair gebeuren in de buurt is.
Nijkerk, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress Relatie/gezinsproblemen
Wanneer het stil is, is overal in huis een zoemtoon te horen.Mijn man hoort niks.Fijn dat er nu meer bekendheid aan
wordt gegeven, want men gelooft je niet omdat zij er geen last van hebben.s' nachts is het een ramp want dan is het stil
in de omgeving, ik slaap nu vaak met oordopjes in, maar dan hoor ik het nog maar zachter.Ik ben in behandeling bij de
Fysiotherapeut omdat mijn schouders, nek helemaal vast zitten van de spanning omdat je niet goed slaapt.Ik hoop ban
harte dat er een oplossing wordt gevonden.
Hoogland, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts;
Concentratieproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren
Druk achter trommelvlies, alleen niet als ik lig.

Trillingen

Amsterdam, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Benauwdheid Druk op oren Stress Baanverlies
Huisvestingsproblemen
Ik werk Bij de gemeente amsterdam Amstel 1 waar een paar plekken zijn, waar ik het niet hoor. maar in de meeste
gebouwen in Nederland juist wel
Zutphen, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Hartkloppingen Gevoel
van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Mijn huisarts wil dat ik de bron ga zoeken.
DELFT, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Concentratieproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress
veendam, 27-12-2019, Man, 75-84. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
haast niet te dragen, het gaat maar door. met de melding loop je steeds tegen een muur aan , de constatering wordt wel
gewdaan maar niemand doet er vervolgens wat aan"" u moet er maar mee leren leven'' is een veel gehoorde zin.
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Hoorn, 27-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen Stress
Woon 50 meter van de KPN centrale. Hierbij een grote mast. Dit jaar zijn er werkzaamheden aan de mast verricht (G5)
netwerk. Ook voor digitenne zijn er werkzaamheden verricht. Persoonlijk vind ik dat z'n grote mast niet midden in een
woonwijk mag staan. Officieel staat hij op een bedrijventerijn. Daarom zal het moeilijk zijn om hem weg te krijgen. Maar
ik vind dat hij weg moet.
Lelystad, 27-12-2019, Man, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon

Stress

Amsterdam, 27-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op
oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Houten, 27-12-2019, Man, 65-74. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen Vermoeidheid
Hoofdpijn Druk op oren
Vreselijk hinderlijk pulserend zwaar geluid. Ook overdag, maar dan wordt het waarschijnlijk meer gemaskeerd door
omgevingsgeluid. 's Nachts een ramp, met grote slaapproblemen tot gevolg.
Amstardam, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Door heel weinig nacht rust, veel gezondheidsklachten. Doordat mijn kinderen het geluid/gevoel niet ervaren ging ik
mijzelf afvragen of het niet psychisch was. Huisarts mijn klachten verteld (niet kunnen slapen door brommend
geluid/gevoel ) maar het niet over LFg gehad. Doorverwezen naar psycholoog. Daar werd verteld dat ik depressief ben. Zo
voel ik mij ook "depressief" Maar weet ook dat dat komt omdat ik nooit eens gewoon kan (door)slapen.
Dokkum, 27-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren
Huisvestingsproblemen
Amsterdam, 27-12-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Matig, 's Nachts;
dieselmotor
Slaapproblemen

Irritatie

Geluid dat lijkt op dreunende

Zoetermeer, 27-12-2019, Vrouw, 75-84. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Slaapproblemen
v.a. 26/12/2019 nonstop(!) suizend/gonzend, daardoor niet voldoende kunnen slapen.

Zoemend geluid

Heerlen, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Zoemend geluid Irritatie
Slaapproblemen Hoofdpijn
Nachtelijke zoomtoon, continue geluid, met ramen dicht te horen. In de zomer met raam open helemaal verschrikkelijk.
Dichtbij ligt een stroomcentrale en rij hoigspannjngsmasten, zou dit oorzaak kunnen zijn. Nooit eerder melding van
gemaakt omdat ik niet goed wist waar. Nu kwam dit probleem om facebook voorbij en vandaar melding, het stoort echt
in mijn nachtrust.
Hilversum, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in
lichaam Baanverlies
Ik heb al bijna 10 jaar met fasen last van een aggregaat achtig geluid. Geen idee waar het vandaan komt, Door het
zoeken naar antwoorden ben ik er overgevoelig voor geworden. Sinds september dit jaar heb ik steeds een gevoel van
aardbeving, mijn bank en bed lijken te schudden, anderen voelen dat niet. Voor een deel komt het door laagvliegende
vliegtuigen die nu constant overvliegen, maar snachts kont dat andere geluid te voorschijn. Een buurman wees mij erop
dat er umts masten op 80 meter afstand staan en dat het misschien daardoor komt, Ik heb idd een hoge straling daarvan
gemeten. Maar als ik bij familie ben hoor ik het nu ook en daar is geen umts mast.
Leeuwarden, 27-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Stress
gekmakend vooral snachts
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Maastricht, 27-12-2019, Man, 35-44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren
Ik moet de heledag de radio of tv aan hebben staan als ik dat niet doe dan heb ik een brommen geluid in mijn gehoor en
krijg er voornamelijk kopijn van
Den Haag, 27-12-2019, Man, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
op oren
denk soms dat het tussen de oren zit, maar het is zo duidelijk waarneembaar bij volle bewustzijn.
Oud Sabbinge, 27-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid

Druk

Irritatie

KUINRE, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel
van trillingen in lichaam Stress
het is begonnen bij uitbreiding kippenschuur (vrije uitloopkippen) gemeente neemt je niet echt serieus zeggen dat het te
duur is om te meten komt toch niets uit.
Emmen, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Stress Relatie/gezinsproblemen

Irritatie

Dauis, 27-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Trillingen
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst Druk op oren
Stress Relatie/gezinsproblemen
Ik woon in the Philippijnen, ik las het nieuws. ik wil aangeven dat schepen wind molens grote aggregaten en ander motor
geweld over afstanden van KILOMETERS deze zwaar stress vormende brommen gevaarlijk kunnen zijn en weldegelijk
bestaan.
Den haag, 27-12-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op
oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
Ik weet zeker dat het geen tinnitus is
Haarlem, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van
trillingen in lichaam Stress
Ulft, 27-12-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen
Relatie/gezinsproblemen
Neuroloog benoemde overactief deel in dd hersenen. Nu onderzoek of neuromodulatie mogelijk is
Zeewolde, 27-12-2019, Man, 65-74. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Stress
Huisvestingsproblemen

Irritatie

Dirksland, 27-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Veel, Overdag; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen
Huisvestingsproblemen
Net of er een machine staat te draaien,in huis hoor ik het ,ben ik ergens anders dan niet,krijg het er spans benieuwd
van,beinvloed mijn leven
Haarlem, 27-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Weinig, 's Nachts;

Zoemend geluid

beek, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen
Ik hoor het en mijn dochter hoort het ook. Vaak is het er en soms ook wel eens een tijdje niet. Op vakantie ed heb ik geen
last
Alkmaar, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Vermoeidheid
Stress
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EINDHOVEN, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Hartkloppingen Stress
Arbeidsongeschiktheid
Sinds ik in dit huis woon (2009) heb ik last van LFG. Geinformeerd bij buren en gemeente over mogelijk oorzaak. Helaas
niet gevonden.
Gouda, 27-12-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam
BurghHaamstede, 27-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren
Stress
Amsterdam Zuidoost, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat
lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Druk op oren
Stress
Het geluid is meer een gevoel van druk in je hoofd. Het geluid een bromtoon is storend maar de druk in je hoofd is heel
erg vervelend en niet te blokkeren door bv oordopppen. Het is alsof de frequencie/toon rechtstreeks op je hersenen is
aangesloten en deze laat vibreren
Haren, 27-12-2019, Man, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Amsterdam, 27-12-2019, Vrouw, 75-84. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Stress
Toen hier in Noord de stroom was uitgevallen stopte het brommen en trillen en was het stil

Trillingen

Amersfoort, 27-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Amsterdam, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress

Trillingen Irritatie

Oud-Beijerland, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
lijkt op dreunende dieselmotor
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress

Geluid dat

Amsterdam, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor
Slaapproblemen
Heb Tinnitus maar, dat is anders dan wat ik bedoel met dit geluid en melding. Ik hoor echt iets, iets als een fabriek geluid.
En dat is niet altijd, ik hoor het s' avonds en heb er last van. Ik wist niet dat deze website of stichting bestond. Las op NOS
erover en ben blij verrast dat ik niet alleen ben.
GEERTRUIDENBERG, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Monster, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Hoofdpijn Druk op
oren
Ik heb geen melding gedaan, want het gaat om zo een groot gebied wat overlast geeft, dat is gewoon niet aan te pakken.
Het is heel storend, want ik hoor het overal doorheen. Zelfs als ik muziek aan heb, dan hoor ik het nog. Ik slaap met
oordoppen, maar zelfs dat helpt niet altijd.
Amsterdam, 27-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid
Irritatie
het is nu ongeveer 4 maanden, zacht en overal. in de nacht het duidelijks maar tijdens kerstdagen is het overdag stil en
dan hoor je het ook. het geluid lijkt op een verwarming ventilator van een kleine kachel.
Oud-Beijerland, 27-12-2019, Man, 35-44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
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Maastricht, 27-12-2019, Man, Wil ik liever niet beantwoorden. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend
geluid Zoemend geluid Irritatie Slaapproblemen
Druk op oren
benthuizen, 27-12-2019, Man, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Concentratieproblemen Slaapproblemen
Stress

Irritatie

Amsterdam, 27-12-2019, Vrouw, Wil ik liever niet beantwoorden. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Ik vermoed dat het geluid afkomstig is van een installatie van een nabij hotel. Wij dachten eerst father hydrofoor in eigen
gebouw was, maar heb onlangs ontdekt dat het geluid van buiten komt. Ik wist niet waar ik dat kon melden, behalve bij
VVE. Dankzij jullie site zie ik nu oa GGD. Ik ga het eens proberen. Lastig is wel dat het niet elke nacht is, maar soms weer
nachten achter elkaar.
oosterhout, 27-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat lijkt
op dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
in 2018 en 2019 zijn ten zuiden van onze woning nieuwe woningem gebouwd--uitvaart-begraafplaats. hiervoor werd in
2018 een extra duiker nabij onze woing geplaatst voor de riolering. vanaf het begin hadden wij overlast van de pomp
.diverse meldingen gedaan bij de gemeente oosterhout. ik werd niet swerieus genomen --23 december 2019we
sprakeneen man die met een kolkzuiger de riolering uit het zuigen was. We vertelden hem over de pomp die constant
draaide en dat we er last van hadden. Hij kon er niets mee maar er was een monteur in de buurt die bezig was met een
reparatie en die zou ons er meer over kunnen vertellen. Deze monteur bevestigde ons verhaal dat de pomp op dat
moment overuren draaide omdat er een defect was en het gebied achter onze woningen gedraineerd moest worden. Hij
had e.e.a. provesorisch gedicht maar dit zou nog wel enige tijd duren voordat al het water weggewerkt was. Hij kon ook
niets doen aan de herrie maar snapte wel dat we last hadden.
Amersfoort, 27-12-2019, Man, 75-84. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
ik heb zelf in huis lopen zoeken en alle apparaten een voor een uitgeschakeld maar helaas niets gevonden.
Amsterdam, 27-12-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen Hoofdpijn Druk op oren

Trillingen Irritatie

Heel, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Weinig, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid
Relatie/gezinsproblemen
Zwolle, 27-12-2019, Man, 65-74. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon

Slaapproblemen

Klarenbeek, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam

Stress

Trillingen

Nijmegen, 27-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Vermoeidheid
Eindhoven, 27-12-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Stress Relatie/gezinsproblemen
Een van de huizen in de buurt heeft problemen met zn luchtverversingssysteem. Maar in plaats van er iets aan te doen
hebben ze gekozen voor een noodoplossing (een tent erover geplaatst). Maar het probleem is niet opgelost, en sindsdien
is er geluidsoverlast voor de mensen met goede oren.
Loosdrecht, 27-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress
Aantal jaren geleden niet slapen vanwege brom welke niet elke dag er is. Locatie in de nacht onderzocht en kwam bij de
kweker op de loosdrechtsedijk. Vermoeden is dat er een aggregaat met pomp wordt ingeschakeld bij te hoog
grondwater. Door privéterein niet zelf onderzocht en maar mee proberen te leven. Tijdstip in periode met veel regen.
Alleen nachts omdat overdag er te veel omgevingsgeluid is en dan niet waarneembaar. Nooit geweten dat er ook een
stichting is en dat je stappen kunt ondernemen. Dank en succes.
Heerde, 27-12-2019, Man, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
dreunende dieselmotor
Slaapproblemen Hoofdpijn
Stress
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Oss, 27-12-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen Hoofdpijn
Koudekerke, 27-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts;
Irritatie

Irritatie

Zoemend geluid

Dronten, 27-12-2019, Man, 75-84. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Lijkt als of er ergens een machine aanstaat , ook met ramen dicht hoor ik bij het inslapen het lawaai
Neeritter, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Slaapproblemen Hoofdpijn
Voorheen woonachtig in Ospel daar overdag overlast. Daarna vanaf 2008 verhuisd en woonachtig in Neeritter en daar
altijd s'nachts.
Rotterdam, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Gevoel van trillingen in
lichaam
Relatie/gezinsproblemen
Almere, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress
Ik ben de enige in ons gezin die het hoorde. Ik dacht dat ik gek aan het worden was.

Concentratieproblemen

Gouda, 27-12-2019, Man, 85 of ouder. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie Vermoeidheid
Amsterdan, 27-12-2019, Vrouw, 18-24. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie
Slaapproblemen
Druk op oren
Een lage brom die op zoemende wijze steeds een beetje aanzet en dan weer verdwijnt. Er zijn verbouwingen aan de
snelweg geweest in mijn omgeving en heb het lange tijd daar aan verweten. Inmiddels zijn dergelijke verbouwingen
gestopt en weet ik dus dat dat het niet geweest is. Ik heb het 's nachts als ik in bed lig. Andere huisgenoten horen het niet.
Maastricht, 27-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Gevoel van trillingen in lichaam
als het bromt is dit in de slaap periode
Drachten, 27-12-2019, Man, 35-44. Overlast: Weinig, 's Nachts;
dieselmotor
Dreunend geluid, vermoed industrie

Trillingen

Geluid dat lijkt op dreunende

Tiel, 27-12-2019, Man, 35-44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Trillingen
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in
lichaam Stress
Oudeschild, 27-12-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid
Concentratieproblemen
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam

Trillingen

Nieuw-Beijerland, 27-12-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen Gevoel
van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
Vlaardingen, 27-12-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in
lichaam
het geluid is buiten en binnen waarneembaar, meerdere bewoners van Vlaardingen hebben er last van, sinds kort is er
een vergunning voor dfds voor meer schepen en is de overlast verergerd, zlef heb ik nu dagelijks en s nachts last van
hoofdpijn, DCMR doet niks, stuurt het alleen door naar DFDS.
wijdewormer, 27-12-2019, Man, 35-44. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid
Mijn vermoeden is dat de snelweg A7 de bron is. Het asfalt is vervangen voor een geluidsarme variant.
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Weert, 27-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag; Bromtoon Zoemend geluid
Concentratieproblemen
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen

Irritatie

Utrecht, 27-12-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Stress
Huisvestingsproblemen
Ik hoor het vaak, altijd in huis soms op andere plaatsen maar niet overal.Ik ervaar hoofdpijn en gezichts pijn
Arnhem, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag; Bromtoon Zoemend geluid Irritatie
Concentratieproblemen Hoofdpijn
Huisvestingsproblemen
Samengevat: klachten zijn ontstaan bij nieuw koelinstallatie akzo in 2016. Apparaat stond dag en nacht aan en meerdere
bewoners werden gek van de bromtoon , ook s’nachts. Aanvankelijk nam akzo het serieus en is het aanslaan van
installatie beperkt van 8 uur tot 18 uur, waarbij feestdagen werden vergeten. Helaas betekent dit dat
doordeweeksedagen het zoem- bromgeluid in hele huis en tuin te horen is, zeker bij moireer met ramen open. Na meer
klachten ingediend te hebben heeft akzo een meting gedaan en dat rapport is tot op heden geheim gebleven en ondanks
verzoeken hebben wij (meerdere) bewoners nooit inzage gekregen. Medewerking van akzo is dan ook gestopt, overlast
helaas niet. Gemeente / Omgevingsdienst is ingeschakeld,maar daaar zijn wij afgescheept. Zijn zonder overleg komen
meten op een dag dat de installatie niet aanstond!! Dit speelt al 3 jaar en er zijn bewoners die overwegen te verhuizen.
Inmiddels moedeloos. Betreft wijk Molenbeke.
Coevorden, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op
oren Stress
Gemeld bij woningbouw vereniging Domesta. Men belooft eerst metingen te doen maar dan komen ze aanzetten met
collaga's 'met hele goede oren'. En die horen natuurlijk niks... Op het laatst verlies je de moed en energie om er wat aan
te doen. Je voelt je zó niet serieus genomen. Het klinkt alsof er verderop ergens een dieselmotor stationair staat te
draaien; dag en nacht. Het geluid draagt door beton- en steenconstructie van de woning. Spaumuur fungeert daarbij als
klankkast. Maar het is vreselijk! Toen ik bij mijn buurvrouw ging checken of ik het daar ook hoorde zei ze bij het naar
buiten gaan: weet je wat jij moet doen eens naar de KNO-arts gaan... Het enige dat mij sterkt is dat ik het op andere
plaatsen, bijvoorbeeld bij familie in hun huizen, niet hoor. Ook mijn broer hoorde het geluid. Hij vroeg er naar, wat of dat
toch was... Dus het zit niet in of tussen mijn oren! Het is zo indringend en slopend. Bah! En ooit was het hier stil, doodstil.
Wat een weelde was dat.
Kloetinge, 27-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Vermoeidheid
Stress
Mijn melding betreft het wonen in Ede. Sinds maart 2019 wonen wij in Zeeland. Nu gaat het beter met mij, maar ook hier
is heel af en toe de bromtoon te horen. Wel ben ik erg blij dat we verhuisd zijn. In Ede begon ik erg aan mijzelf te
twijfelen.
Huizen, 27-12-2019, Man, 35-44. Overlast: Weinig, Overdag; Gonzend geluid
Ik wil dat de exploitant de isolatie aanpast zodat het geluid niet naar buiten treedt

Stress

Amsterdam, 27-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts;
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
LF komt van bulderende opstijgende en dalende vliegtuigen. Sinds omlegging A9, is geluidswal weg en stuk bos in
Badhoevedorp weg. Dit gaf enige demping. Nu niet meer.
Schijndel, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie Slaapproblemen
Ulestraten, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Weinig, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie
Heel soms is het geluid weg, geen logica kunnen ontdekken in de momenten. Bron in huis uitgesloten. Komt ook via
bodem, want met oor tegen muur ook hoorbaar. Overdag niet of zeer slecht waarneembaar ivm overstemming door
andere omgevingsgeluiden.
Poortugaal, 27-12-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Slaapproblemen
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Ik vermoed dat het de grote schepen op de Maas zijn die wanneer ze langs varen het geluid, trilling en druk veroorzaken.
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Leusden, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat
lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van
trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid
Zoetermeer, 27-12-2019, Man, 75-84. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam
geluidshinder / frequentie neemt jaarlijks toe
ZEVENHUIZEN, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
dreunende dieselmotor Concentratieproblemen Vermoeidheid
Stress

Trillingen Irritatie

Geluid dat lijkt op

IJmuiden, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Stress
Huisvestingsproblemen
Putte, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Hartkloppingen Stress
Bij de renovatie van de woning heb ik een nieuw ventilatiesysteem gekregen. Vanaf de eerste dag verschrikkelijke
bromtonen en rillingen. Benauwd in huis en een hele droge lucht. Heb zo vaak geklaagt bij de woningstichting maar de
nemen het niet serieus terwijl ze het zefl gehoord en gevoeld hebben. De stekker eruit getrokken met resultaat dat ik
altijd (dag en nacht) ramen en deuren open moet zetten omdat de roosters niet genoeg zuivere lucht in huis laten.
Hierdoor in deze periode is het heel koud in huis. Maar liever koud dan de bromtonen en trillingen. Ik kan de verwarrming
ook niet hoger zetten want dat heeft geen nut al ramen en deuren open staan. Ik ben al 20 jaar reumapatiënt en dit alles
heeft een grote aanslag op mijn gezondheid, lichamelijk maar ook geestelijk. Veel meer pijn en ik ben alle dagen
afgebrand. Ik wil alleen maar serieus genomen worden door de woningstichting. Meer van mijn buren heeft er last van
maar niemand doet wat.
Sassenheim, 27-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Capelle aan den IJssel, 27-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon
Trillingen
Slaapproblemen
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Al jaren last van bromgeluid, is niet te lokaliseren waar het vandaan komt. Het is door het gehele huis te horen. Gehele
elektrische installatie uitgeschakeld, dus komt niet uit mijn huis het gebrom.
Raalte, 27-12-2019, Man, 75-84. Overlast: Matig, 's Nachts; Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor
Slaapproblemen
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Glasvezel hebben lucht ruimte tussen vezel en mantel en liggen in een buis naar een verzamel punt "klein gebouw"
plusminus 60 meter van mijn huis, mogelijk geluid van bv. Ventilator enof koeling zou de mogelijke oorzaak kunnen zijn.
Den Haag, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Trillingen Irritatie Slaapproblemen
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Omdat het brommen en trillen lijken op het centrifugeren van een wasmachine heb ik altijd gedacht dat een van de vele
buren in het drukbevolkte Zeeheldenkwartier 's nachts zijn was aan het doen was. Ik heb het ook wel eens aan buurman
stomerij gevraagd, of hij de machines op een tijdklok had staan, zodat ze rond 6 uur 'sd morgens centrifugeerden. Hij zei
van niet, dat hij pas om half 8 begon en dat hij dan pas e machines aan zette. Ik voel het trillen ook overdag.
Den Haag, 27-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Tilburg, 27-12-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag; Bromtoon
dieselmotor Trillingen
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam

Geluid dat lijkt op dreunende

Leeuwarden, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt
op dreunende dieselmotor
Vermoeidheid
Druk op oren
Door het artikel op NOS.nl (27-12-19) én deze vragenlijst ben ik er pas van op de hoogte dat je dit kunt melden. Zowel de
hoge als lage tonen zijn superirritant. Ik probeer er niet op te letten om het leefbaar te houden. En net te doen of het er
niet is, want anders wordt je gek. Omdat je er geen invloed op hebt. Heel erg vervelend. Bromtoon is erger in een
stillegale omgeving dan wanneer er omgevingsgeluid (=soort van afleiding) is.
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Nijmegen, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Irritatie
Slaapproblemen Hoofdpijn
In de nacht van 26 op 27 december was het geluid tussen 12.00 en 01.00 uur 7 keer te horen. De ene keer een paar
seconden maar soms wel een halve minuut
Hengelo, 27-12-2019, Man, 65-74. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Vermoeidheid
Almkerk, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Arnhem, 27-12-2019, Man, 25-34. Overlast: Veel, 's Nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in
lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Utrecht, 27-12-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Weinig, 's Nachts; Bromtoon
dieselmotor Irritatie

Geluid dat lijkt op dreunende

Nieuw vennep, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen
Jaartal is grove schatting. Alleen ooit melding gemaakt via meldingswebsite van gemeente voor overlast. Nooit reactie op
gehad. De toon lijkt er altijd te zijn, maar ik heb er minder last van als er overdag voldoende andere geluiden zijn. In
begintijd dat ik er last van kreeg, was er af en toe een paar dagen geen bromtoon (feestdagen/zondags), alsof een
machine uitgeschakeld was voor onderhoud of zo. Ik heb een tijdje een lijstje bijgehouden, maar ik denk dat ik dat op
inmiddels niet meer heb.
Gouda, 27-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Helaas een huisarts die er nogal lacherig over doet . Met behulp van kinesiologie zijn klachten bevestigd en oorzaken
gevonden in WIFI -(versterkers), zendmasten e.d.
SCHIPLUIDEN, 27-12-2019, Man, 65-74. Overlast: Weinig, 's Nachts; Bromtoon
In 2014 heb ik het ervaren tijdens een wandeltocht waarbij ik in een tent sliep en via Dordrecht, Bergen op Zoom en
Antwerpen richting Namen liep. Het viel me op dat het voorbij was toen ik ver de randstad, Rijnmond en het Antwerpse
havengebied voorbij was. Sinds die tijd valt het me 's avonds/'s nachts op. Vooral bij rustig weer. Voor mij lijkt het iets
wat uit de Rijnmond en het Antwerps havengebied komt. Ik heb er geen last van maar kan me voorstellen dat het voor
anderen, net als tinnitus, storend/irritant kan zijn.
Schouwerzijl, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in lichaam
Heb nooit geweten dat dit het probleem zou kunnen zijn. Mij werd verteld dat het wel eens tinitus zou kunnen zijn en heb
daardoor nooit laten onderzoeken.
Rotterdam, 27-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Trillingen Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam
Ik heb het conflict met mijn huisbaas na diverse onderzoeken in mijn woning waar niets uitkwam doen zij verder niets, ik
heb het bij de geschillencommissie voorgelegd in de hoop at die zou adviseren voor meting maar op basis van ongelijk
moet ik zelf metingen laten doen dat is een groot bedrag en als de bron gevonden wordt betaald mij n huisbaas maar als
de bron niet gevonden wordt moet ik betalen.
Holten, 27-12-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen Stress
Toen ik de boeken van Anthony Williams las, beschreef deze hoe het Eppstein-Barr virus zich in het zenuwstelsel kan
nestelen en bromtonen kan veroorzaken. Nadat ik zijn protocol heb gevolgd om het Eppstein Bar virus terug te dringen, is
mijn bromtoon 100% verdwenen!
Culemborg, 27-12-2019, Vrouw, Wil ik liever niet beantwoorden. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie
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'S-GRAVENHAGE, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend
geluid Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de
borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Hoor Hoge frequenties die anderen niet waarnemen
Doesburg, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Stress
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen

Geluid dat lijkt op

Goor, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Slaapproblemen Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Groen Gas Goor aan de Kooimaten3 veroorzaakt een infrasoon geluid. Gisteren wandelden wij langs dit complex, en
herkenden we het geluid. Verder blaast er met regelmaat een enorm ventiel een grote hoeveelheid lucht af. Daarvan
weten wij niet of die in verband staat met Groen Gas Goor.
Dordrecht, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Druk op de borst Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
oorzaak denk ik pompinstallatie tussen de sloten Hovenlaan in dordrecht

Trillingen

Aalten, 27-12-2019, Man, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst Druk op oren
Hartkloppingen Stress Arbeidsongeschiktheid
Zoetermeer, 27-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op
oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Heiloo, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, Overdag;
Concentratieproblemen
Stress

Zoemend geluid

Irritatie

Leeuwarden, 27-12-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Hoofdpijn Druk op oren
Haarlem, 27-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Trillingen
Deventer, 27-12-2019, Man, 65-74. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Slaapproblemen Hoofdpijn
Hartkloppingen Stress
Huisvestingsproblemen

Irritatie

Haarlem, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts;
Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Relatie/gezinsproblemen
Tzummarum, 27-12-2019, Man, 35-44. Overlast: Matig, Overdag;
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor
Irritatie
Ik hoor het geluid voornamelijk als ik s avonds op de bank zit, als het wat stiller in huis is. Ik dacht eerst dat het van buiten
kwam, heb ook meerdere keren buiten geluisterd afgelopen zomer (woon in landbouwgbied) maar buiten hoorde ik niets.
Nu denk ik dat het komt door de gasleiding? Als de cv aanstaat maar geen idee of het zo is. Je probeert een oorzaak te
bedenken. Het klinkt als boem, boem, boem, een soort gedreun. Heel erg irritant.
Poortugaal, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op
de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Baanverlies
Groningen, 27-12-2019, Man, 65-74. Overlast: Weinig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Ik dacht dat het omgevingsgeluid was. Echter toen ik het ook nog op de Canarische eilanden in ons vrijstaande huisje op
500 meter hoogte hoorde was het mij wel duidelijk dat het aan mijzelf ligt.
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Hilversum, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid
Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
In 2012 verhuisd vanuit Amstelveen, omdat we dachten dat de bromtoon daar het grondgeluid van Schiphol betrof.
Helaas in nieuwe woonplaats Hilversum wederom grondgeluid. Geen oorzaak kunnen achterhalen.
HELMOND, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Vermoeidheid

Slaapproblemen

utrecht, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: , ;
Trillingen
Druk op de borst
zelf heb ik geen probleem, maar als ik langs het A'dam Rijnkanaal wandel, hoor ik regelmatig LF tonen/trilling door
resonantie in de dieselmotoren van de schepen. Dit is toegenomen door vergroting schepen. In de toekomst komt er nog
meer vervoer over water. Iets om rekening mee te houden denk ik omdat er veel woningbouw is langs het water.
Leeuwarden, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon
Mogelijk afkomstig laboratorium jelsumerstraat leeuwarden

Slaapproblemen

Heerlen, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Stress
Sinds ca 4 weken last van een brommerig motorisch geluid. Vooral thuis sterk aanwezig. Huisgenoten horen dit niet
Borger, 27-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon

Irritatie

Middelburg, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Irritatie Slaapproblemen
Stress
Rotterdam, 27-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Concentratieproblemen
Stress
Klinkt als een diesel aggregaat dat verderop staat. Politie is geweest wegens mogelijk wiet plantage. Nvt. Gevraagd aan
buren.. nope.
Oostburg, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Huisvestingsproblemen
Ik ben overal op onderzoek geweest waar het geluid eventueel vandaan zou komen. Buiten hoor in het niet dus moet het
ergens uit het gebouw zelf komen. Ik woon namelijk in een flat van 2 hoog. Maar zie veel herkenning! Ben blij dat het niet
alleen bij mij is. Ik dacht dat ik gek geworden was.
Amsterdam, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid
Irritatie
Druk op de borst Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Ik heb het aan andere bewoners gevraagd en soms voelen/ merken ze dat geluid ook. Een van de buren vertelde me dat
het aan de moskee ligt die sinds kort voor het gebouw staat. Daarin is een keuken aangebracht en de afzuiging zou de
oorzaak zijn. Deze stond eerst op het dak maar is nu in de muur verwerkt.
Tijnje, 27-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie
Vermoeidheid Hoofdpijn
Het is de overlast van een zendmast die men ongevraagd in het dorp heeft geplaatst. We werden als dorpsbewoners
plotseling geconfronteerd met een GSM zendmast, midden in het dorp. Sindsdien ervaar ik overlast. Het is een pulserend
geluid.
Amsterdam, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, 's Nachts;
Trillingen Irritatie Slaapproblemen
Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam
Stress
De overlast bestond uit verschillende bronnen. Een oude moederkachel was het ergste, na vervanging werd het beter.
Maar nu id de bron minder duidelijk. toename nachtelijk treinverkeer (vooral vrachttreinen snachts), elektromagnetische
stromen, overmatige buitenverlichting aan de gevel, afzuiginstallatie op het dak. Het zou een goed idee zijn om een
geografische kaart aan te leggen (zoals bijvoorbeeld ook een hooikoortskaart). gedurende de feestdagen is het
geluid/trillingen aanmerkelijk minder. Dat wijst op menselijke activiteit, maar uitvinden wat de bron is wordt bemoeilijkt
door ontkenning van het fenomeen.
ZWOlle, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen
Druk op oren
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Kerkrade, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Vermoeidheid

Slaapproblemen

Amsterdam, 27-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Irritatie Concentratieproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress
Nog geen actie ondernomen. Tijdens vakantie van buren (onder) geen last meer ervaren. Geluid ontstaan na verbouwing
in het pand onder
Nijverdal, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst Hartkloppingen
Beek, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Irritatie
Druk op oren
Ik heb geen melding gedaan, bang om afgescheept te worden of van het kasje naar de muur te worden gestuurd.
Oosterbeek, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Weinig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie
Ik hoor de bron wel, en voel soms trilling, maar ervaar geen last. Het blijft ahw buiten mij. Wel vraag ik me soms af of dit
meer invloed heeft op mijn gezondheid en stress stressniveau dan ik besef. Heb bijv burn-out gehad. Maar wist niet waar
dat te onderzoeken is. Dacht tot vandaag dat ik de enige was, nu ik lees in media.
Einhoven, 27-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Slaapproblemen Benauwdheid
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Ze zeggen dat het in mijn hoofd zit. Ik slik er nu medicijnen voor, Quuetiapine, 50 mg voor het slapen het werkt de hele
dag door om mijn hoofd rustiger te maken, het helpt wel
Zoetermeer, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Geluid dat lijkt
op dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren
Stress
Huisvestingsproblemen
Ik ervaar een gonzend geluid, het geeft me een gevoelvan overdruk op Mn oren
EINDHOVEN, 27-12-2019, Man, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Santpoort, 27-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen

Irritatie

Haarlem, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Ik hoor de bromtoon sinds 2007 toen ik dit appartement kocht. Ik lag al snel nachten wakker. Geluid werd steeds
ondraaglijker, mijn hele huis leek te vibreren en ook aan vlak voor het huis voelde ik de trilling. Alle aangrenzende buren
hebben meegewerkt om het geluid op te sporen, zonder resultaat. De huisarts verwees me naar de kno arts en gaf
medicatie om te slapen. Die slik ik nu 11 jaar. De gemeente, de GGD en het RIVM verwezen me naar de Omgevingsdienst
IJmond. Die gaven aan hier geen meetapparatuur voor te hebben.
Kesteren, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Druk op oren Gevoel van
trillingen in lichaam Stress
Sinds uitbreiding industrieterrein Kesteren ruime toename lawaaioverlast, vaak zeer laag en doordringend door de grond
heen trillend bromgeluid dat pijn doet aan oren. Soms zo hard bonkend (heien?) dat het hele huis trilt.
Arnhem, 27-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Veel, 's Nachts;
Trillingen Slaapproblemen
er is in huis gemeten door Peter Lentjes. adviseur geluid en trillingen. Volgens gaat het niet om geluid maar om trillingen.
Spijkenisse, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
De bromtoon is wisselend en meestal savonds/snachts hoorbaar. Het geeft ook een soort trilling.
Linne, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Irritatie
Slaapproblemen
Stress
Ik heb 2x digitaal een melding gedaan naar de gemeente Maasgouw. Geen enkele reactie gehad.
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Rozenburg, 27-12-2019, Man, 35-44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid
Irritatie Concentratieproblemen
Druk op oren Stress
Huisvestingsproblemen
Probleem wordt gewoon niet erkend en zo ook de klacht. Terwijl duidelijk is dat er een probleem is en wat de bron is.
Nijmegen, 27-12-2019, Man, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen
Stress

Geluid dat lijkt op

Groet, 27-12-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Druk op oren
Mijn rechteroor waar ik de "brom" mee hoor daar hoor ik het beste mee, mijn linkeroor hoort iets minder goed.
Daarnaast heb ik last van een hoge piep in beide oren.
Tiel, 27-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts;
dieselmotor Irritatie
Gevoel van trillingen in lichaam

Geluid dat lijkt op dreunende

Assen, 27-12-2019, Man, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Relatie/gezinsproblemen
Noordwijkerhout, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid
Ik ervaar sinds een aantal maanden last. Eerst hoorde ik ook een geluid trilling, maar ik vermoed dat dit te maken had
met een generator voor grondwater. DIt geluid is anders. Ik hoor het nu elke nacht en als mijn man zich inspant hoort hij
het ook. Mijn man attendeerde mij op het artikel op de NOS ziet omdat hij mijn verhaal hierin herkent. Zodoende ben ik
op jullie website beland en voel ik mij inderdaad serieus genomen.
Heerhugowaard, 27-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor
Slaapproblemen
Stress
Zeurend geluid, niet iedereen hoort het.
Eindhoven, 27-12-2019, Man, 65-74. Overlast: Veel, Overdag; Bromtoon Zoemend geluid
Concentratieproblemen
Druk op oren Stress

Irritatie

Hengelo, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Door dit verhaal en dat het vandaag -27 december- in het nieuws is, valt het één en ander samen door het geluid wat je
eerder niet cq nooit hoorde, maar nu steeds wel. Het zou van de buren kunnen komen in hetzelfde blok, maar er zijn een
aantal verhuizingen geweest en het geluid blijf je horen, ook als je een buur zwaar verdenkt en juist die gaat verhuizen en
het lage geluid blijft. Je gaat langzaamaan twijfelen aan jezelf (wordt ik of ben ik nu gek?!), totdat blijkt dat anderen van
dit verschijnsel ook last hebben en het blijkbaar niet een op één staand verhaal of melding is. Al met al is het zeer, zeer
irritant, vooral 's avonds en 's nachts. En je medehuisgenoot hoort het niet...
EINDHOVEN, 27-12-2019, Man, 65-74. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon

Irritatie

Colmschate, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren
Gevoel van trillingen in lichaam
Ik dacht dat het aan mij lag en kende deze problematiek helemaal niet. Ik ben opgelucht dat het dus blijkbaar en veel
groter probleem is. De huisarts graag aan dat sommige klachten nou eenmaal niet te verklaren zijn. Ik ben overigens wel
heel tevreden over hem maar blijkbaar kent hij dit verschijnsel ook niet.
Den Haag, 27-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam
inslapen is lastig en ik word bijna elke nacht wakker van, soms door hartkloppingen, soms door gevoel dat ik in mijn bed
lig te schudden.
Vrouwenploder, 27-12-2019, Man, 65-74. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Als de brom aanwezig is dan steeds minuten lang aan en daarna minuten lang uit, intermitterend dus. Op andere
locaties, b.v in Duitsland op vakantie adres is de brom niette horen
Cuijk, 27-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Weinig, 's Nachts; Bromtoon
Wellicht door industrie
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emmeloord, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Druk op de borst Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid
waalwijk, 27-12-2019, Man, 35-44. Overlast: Matig, 's Nachts;
Slaapproblemen

Vermoeidheid

Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor

Rotterdam, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen Vermoeidheid
In Rotterdam Kralingen. Ik dacht dat het een muziekinstallatie was van een van de buren. De bastonen. Afwisselend heel
laag naar minder laag. Maar het is continue 365 dagen per jaar, de hele nacht door en overdag. Ik hoor het als ik stil op
bed lig. Uiteindelijk val ik in slaap, maar het is storend. Brommmm, brooeeemmmmm, braaammmm, brommmm.
Vervelende is dat je niet weet wat de bron is. Mijn vermoeden is een generatorhuis 30 meter vlakbij. Of de snelweg verder
weg. Dat is het enige wat 24×7×365 doorgaat. Maar moeilijk te bepalen.
Drunen, 27-12-2019, Man, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Concentratieproblemen Slaapproblemen
Apeldoorn, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid
Irritatie
Druk op oren
Ik woon sinds 2017 in de buurt van een theater met een parkeergarage (500 meter) Ik denk vaak dat het van de
parkeergarage afkomstig is. Als ik in de parkeergarage sta is het geluid overweldigend hard. Maar de buren hebben een
vijverpomp continu aanstaan. Nog niet gevraagd of ze die een keer uit willen zetten. De overbuurman heeft een
bodemwarmtepop, ook een grote kanshebber. In mijn vorige huis had ik ook last (vanaf 2014), toen gaf ik ook de schuld
aan een vijverpomp.
Heerhugowaard, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van
trillingen in lichaam
wist niets van deze site; klachten sinds maart 2019, woon hier al sinds dec 2012; in wijkcentrum begane grond is nieuwe
beheerder gekomen, hun ventilatie staat op mijn dak, er zijn nu meer activiteiten, ze verlenen zo goed als geen
medewerking aan woningbouwvereniging; brom is continue, trillingen zijn van 14-02 uur; bed trilt dan enorm, ben er af
en toe hondsberoerd van
Goch, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Waalwijk, 27-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon

Slaapproblemen

Lanaken, België, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid
Ik hoor het alleen in linkeroor omdat ik doof ben rechts. Ik hoorde het toen ik in Maastricht woonde (postcode 6215) en
nu in veldwezelt ook. Diverse mensen in mijn omgeving horen het ook, anderen niet. Men heeft het ook wel eens over
windturbines?
den haag, 27-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Trillingen
Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam
Huisvestingsproblemen
ik krijg via PARNASSIA 3 maal de dodis OLANZAPINE [ 3 maal 2,5 mg} om het enigzins te dempen
Arnhem, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Trillingen
Slaapproblemen Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in lichaam
Nijverdal, 27-12-2019, Man, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie
Druk op oren
Maastricht, 27-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend
geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Hartkloppingen
Geluid soms meer, soms minder. Het is nooit helemaal weg. Ik heb géén Tinnitus!
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Purmerend, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Een airco draaide op de afdeling, de patientenkamers, deze hoor je ook in de patientenkamers waar je ligt, vooral in de
nacht. Er zat ook een onderliggende zware zoememde bromtoon bij. Andere patienten hoorde dat niet, waren ouder
tegen de 80, ik hoorde het wel. Op deze afdeling heb ik diverse x gelegen, de onderliggende zware toon was er altijd.
Slecht geslapen al die tijd. Je kan geen kant op.
Borne, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
Zuiderwoude, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Geldrop-Mierlo, 27-12-2019, Man, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts;
dieselmotor Irritatie Slaapproblemen

Geluid dat lijkt op dreunende

Bleiswijk, 27-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Druk op oren
Verhuisd in 2018 overlast nu minder, in vorig huis 3205 veel erger

Irritatie

SITTARD, 27-12-2019, Man, 25-34. Overlast: Weinig, Overdag; Bromtoon
Irritatie
Pulserende duidelijk hoorbare en meetbare brom. Door meerdere mensen waargenomen. Frequentie is 38Hz met
variërende intensiteit en patroon.
Lisse, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk
op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid
Relatie/gezinsproblemen
Naast alle andere geluiden zoals bovengenoemd heb ik ook last van hoge fluittonen bijna continu met af en toe een dag
dat het wat draaglijker is. Echter is het ook 'gewenning', ondanks het flink inbreekt op sociale interactie...gesprekken,
zowel telefonisch als het gewone dagelijkse contact met mensen. Kortom het grijpt in in het hele leven en maakt het vaak
ondraaglijk en de moed niet te verliezen om te blijven leven.
Rotterdam, 27-12-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Uden, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts;
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen
Baanverlies Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen
Huisvestingsproblemen
Tinnitus even is het geluid daarna kan het weer weg zijn niet erkend door arts zwaarlijvigheid de toon verschijnt ook in
een ander huis heb het ontdekt toen ik televisie aan repareren was dokter noemt het schizofrenie en hoge bloeddruk
maar hoor het nu ook
Linschoten, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie
Hoor in huis een constante voortdurende bromtoon, vooral als het stil in huis is ervaar ik het geluid als behoorlijk hard.
Helmond, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
Druk op oren
Tot een jaar geleden alleen klachten aan rechter oor, inmiddels beide. Zowel huisarts als audioloog diagnose tinnitus...je
moet er mee leren leven. De nachtelijke zoektochten zijn herkenbaar. Mogelijke bron was het ventilatiesysteem van een
nabij gelegen parkeerkelder. Gemeente heeft alle medewerking verleent door systeem tijdelijk uit te zetten helaas bleek
dit niet de oorzaak. De klacht van een jaar geleden aan het linker oor heeft nauw verband met verstopte neus. Een artikel
over een vernauwde / verstopte buis van eustachius omschreef exact dezelfde symptomen. De bromtoon links is anders
dan rechts welke laatstgenoemde al meer dan 10jr permanent aanwezig is. Een neusspray otrivin geeft na enkele dagen
direct resultaat aan het linker oor dus lijkt op een andere klacht dan het rechter oor. In het rechter oor is ook duidelijk
druk voelbaar. Mijn vermoeden van de oorzaak is de hoogspanningslijn in brandevoort ik woon op 75m afstand. Een
lockaart van NL met klachten laat dit verband zien
Lichtenvoorde, 27-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress Baanverlies Arbeidsongeschiktheid
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Meijel, 27-12-2019, Man, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Concentratieproblemen Slaapproblemen Hoofdpijn
Stress
Huisvestingsproblemen
Utrecht, 27-12-2019, Man, 25-34. Overlast: Matig, 's Nachts;
Trillingen Irritatie
Gevoel van trillingen in lichaam

Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor

Terneuzen, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam
Stress
Huisvestingsproblemen
Hilversum, 27-12-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend
geluid
Ik hoor het geluid maar ook mijn man of bezoek. Het is buiten te horen houdt even aan en verdwijnt dan weer een tijdje.
En daarna komt het weer terug. Zelf woon ik in Hilversum Noord. Maar een aantal jaren geleden bij mijn ouders in de
achtertuin in Hilversum zuid ook met de hele familie gehoord en afgevraagd waar het toch vandaan komt.
ENSCHEDE, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie
Druk op oren
Ik heb er sinds dit jaar recent last van. Naar mijn idee heeft dit twee oorzaken. Sinds kort is er een nieuw
transformatorhuis geplaatst. Dit n.a.v. verzwaring van de aansluiting die we zelf hebben aangevraagd! Daarnaast merk ik
dat de zojuist geplaatste airco inverter installatie (met warmtepomp) ook eenzelfde brom veroorzaakt.
Hoorn, 27-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen
Bij Beter horen duur gehoorapparaat uitgeprobeerd, hielp niets, ik hoorde in plaats van boenke boenke dreunende tonen
hele schelle echo
Veenendaal, 27-12-2019, Man, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Sinds ik hier naartoe verhuisd ben heb ik er last van
Zwolle, 27-12-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen
Druk op oren
Eerst was er 1 of 2x in het uur 4 seconden in de verte een bromtoon. Alsof een boot 'toeterde'. Aantal weken of kwartaal
jaar verder leek het alsof het geluid dichterbij kwam, ook is het nu geleidelijk aan langer dan 4 seconden geworden,
harder en vaker. Ongeveer 4x per uur. Het is vooral erg vervelend met inslapen omdat we de ramen altijd open moeten
hebben. We weten niet waar het vandaan komt en mocht het van een fabriek of iets komen, zou het voelen dat je als
'simpele' burger daar niet tegenop kunt. Ik hoop maar steeds dat het niet erger wordt.
Ijmuiden, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie
Stress
Ik heb via een lokale website verschillende keren in de gemeente gevraagd of ander mensen deze toon (brommend geluid,
niet constant aanwezig) ook hoorden. ‘Gelukkig’ wel, in mijn gezin namelijk niemand. Er kwamen als reactie veel
mogelijke oorzaken naar buiten. IJmuiden heeft veel zware industrie (Tata steel, bouw nieuwe sluizen etc). Het geluid is
niet dagelijks. Soms weken niet dan weer dagenlang. Ik slaap al jaren met oordoppen in vw een snurkende partner maar
die werken niet tegen de brom toon. Het is al meer dan 15 jaar dat ik het waarneem. In een vorige woning, op de 14e
etage nooit last van gehad. ’
Nunspeet, 27-12-2019, Man, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Irritatie Concentratieproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Stress
Huisvestingsproblemen
Geluid overstemt alle andere geluiden; om gek van te worden!
Helmond, 27-12-2019, Man, 35-44. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
Sinds ik verhuisd ben van Eindhoven centrum naar Brandevoort Helmond heb ik last van de bromtoon, die voornamelijk 's
nachts en 's ochtends hoorbaar is, mijn partner hoort dat niet.
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Leiden, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Concentratieproblemen Slaapproblemen Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen
Relatie/gezinsproblemen
Het geluid is in enkele gevallen niet hoorbaar, maar veelal in lage en soms hoge regelmaat, zowel 's nachts als overdag.
Komt van buitenaf en is soms behoorlijk aanwezig als een soort pomp/diesel motor. Het geluid lijkt op een bepaalde
hoogte aanwezig in de lucht. Lijkt als een soort deken op het dak te deinzen (hoorbaar op zolder kamer onder dak)
Vermoeden is dat het geluid van de rioolzuivering afkomt. Misschien iets te maken met bio-energie (warmte
krachtcentrale?) of het geluid komt van het tegenover liggend bedrijven terrein. Dacht altijd dat het aan mij zelf lag,
maar nu hier ruchtbaarheid aan wordt gegeven voel ik mij niet gek meer. Dit werd al minder toen enkele weken geleden
mijn vrouw (30) uit haar zelf ook het hinderlijke geluid hoorde voor het slapen gaan. Ik hoop dat het hinderlijke geluid
gelokaliseerd kan worden en kan stoppen.
Veendam, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid Druk op de borst Hartkloppingen Stress Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
APELDOORN, 27-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Druk op oren
Ik woon sinds maart 2018,in appartement, wij hebben een afzuigsysteem hier, dus ik dacht dat mijn buurvrouw die
nachts aan had staan, maar dit systeem werkt altijd ook zonder dat je hem aan hebt, ik weet niet of dit de oorzaak is?
Heemskerk, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen
's Nachts hoor ik een bromtoon en dat is lastig en vervelend als ik in slaap probeer te komen. Ik hoor deze niet elke
nacht. Als ik op vakantie ben dan hoor ik deze toon niet en is het heerlijk stil. Dan slaap ik heerlijk. Dan word ik ook niet
wakker midden in de nacht.
Scherpenzeel, 27-12-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Weinig, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Irritatie
Ik vermoed dat het iets met het nabijgelegen industrie terrein te maken heeft. Op feestdagen en in het weekend is het wel
eens minder maar soms ook niet. Overlast is niet groot, maar ik ben wel heel benieuwd naar de bron. Het zit niet in ons
huis, want buiten is het ook te horen. Mijn man hoort het ook. Ik woon hier sinds 2016 en hoorde op eerdere
woonplaatsen geen lage tonen.
Dalfsen, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend geluid
Irritatie Slaapproblemen
Haelen, 27-12-2019, Man, 25-34. Overlast: Veel, Overdag; Bromtoon Zoemend geluid Trillingen
Concentratieproblemen
Stress Arbeidsongeschiktheid
De gemeente Leudal trekt zich niets van onze klachten aan. De eigenaar-exploitant van deze shredder (
sloopverwerkingsbedrijf ) trekt zich eveneens niets van onze klachten aan, en zorgt zelfs voor meer overlast sinds onze
melding bij de gemeente.
Klazienaveen, 27-12-2019, Man, 25-34. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Veghel, 27-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Vermoeidheid Hoofdpijn

Irritatie
Irritatie Slaapproblemen

Zonnemaire, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
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Eindhoven, 27-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend geluid
Irritatie Slaapproblemen
Druk op oren
Sinds een tijdje heb ik vooral snachts laat van een zoemerige brom toon. Eerst dacht ik dat het van het klok gebouw af
kwam, ik dacht dat zal wel weer een hardcore feest aan de gang zijn omdat we dit wel eens horen maar dat bleek na het
controleren van hun agenda niet te kloppen. Zelf heb ik twee grote sub woofers in huis, ook deze uit gezet maar dat bleek
ook niet het geval. Ok de vloer verwarming s pompen uitgezet maar nog geen resultaat. Ik vermoed dat er iets bij mijn
buren aanstaat maar dat moet ik nog eens mee gaan praten alhoewel ik het hem kans geef. Mijn vrouw hoort het ook af
en toe maar zei slaapt rustig door. Ik heb er wel veel last van. Ik hoop niet dat het van Strijp t af komt, dat hebben we af
gelopen zomer ook veel overlast van gehad met sloop werkzaamheden. Ik moet nog verder op onderzoek uit. Ik ben wel
heel erg blij met deze website en dat meerdere mensen het ondervinden, heeft je toch het gevoel dat je niet gek bent.
Roosendaal, 26-12-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts;
Slaapproblemen
Berlicum, 25-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag;
de borst Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam

Zoemend geluid

Irritatie

Zoemend geluid Trillingen Irritatie

Barneveld, 25-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Stress

Druk op

Irritatie

Utrecht, 25-12-2019, Vrouw, Wil ik liever niet beantwoorden. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat
lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Benauwdheid Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Trillende bromtoon, begon ongeveer half september. Vermoedelijke oorzaak Nedal aluminiumfabriek
Oss, 24-12-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat
lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Zelfs met andere geluiden kan de overlast niet worden gemaskeerd
Kampen, 24-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Trillingen
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Stress Arbeidsongeschiktheid Huisvestingsproblemen
Medio januari 2018 was renovatie in mijn flat. Het ventilatiesysteem hield mij aanvankelijk uit mijn slaap. In najaar van
2018 heeft onderzoek uitgewezen dat ik zeer lage tonen hoorde. In januari van dit jaar sprak onderzoeker uit dat er ook
eem bron buiten de flat was. In de flat is het probleem opgelost. Maar daarna kwam het geluid van buiten de flat. Twee
geluidsbronnen. Ziggo is sinds vorige maand opgelost, maar niet de warmtepomp, die 's nachts niet luidrichtig is, als in
begin van dit jaar, maar lage tonen zijn nog steeds waarneembaar. Ik wacht op wetgeving die op handhaving toeziet. Ik
woon op kopsekant van de (derde) flat, tegenover de tweede flat. Het geluid van warmtepomp komtbinnen via
Vermudenstraat als de muur van de kopsekant van de flat
Drachten, 24-12-2019, Vrouw, 75-84. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Concentratieproblemen Slaapproblemen Hoofdpijn
Hartkloppingen
Zeer hinderlijk, heel veel gebeld en veel instantie,s gesproken,nog geen succes.
puttershoek, 24-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend
geluid
Slaapproblemen
wat is hier nu aan te doen daar gaat het mijn om.
Bad Nieuweschans, 24-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie Slaapproblemen
De last word per week irritanter. Bij meer wind en bepaalde richting minder last
IJsselstein, 23-12-2019, Man, 45-54. Overlast: , ;
arnhem, 23-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend geluid
Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress Relatie/gezinsproblemen
1e exloermond, 23-12-2019, Man, 25-34. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van
trillingen in lichaam Stress Baanverlies Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
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LEERDAM, 22-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag; Bromtoon
oren
Woerden, 22-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon
Hoofdpijn
Stress Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen

Irritatie

Druk op

Slaapproblemen

Ammerzoden, 22-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Benauwdheid
Druk op de borst Hartkloppingen Stress Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Er staat een warmtepomp 4 m van de erfgrens en heeft 70 decibel het staat in een nis helemaal op ons erg gericht .Bij de
buren gemeld maar die vinden dit onzin en willen er niets aan doen we zijn nu bezig met de gemeente en de
rechtsbijstand .Hopeloos worden we ervan het wrange is dat er weinig jurisprudentie is. Wij snappen niet dat deze
apparaten zomaar overal neergezet mogen worden en dat deze niet aan bepaalde normen moeten voldoen.Er zijn
warmtepompen die je nauwelijks hoort Lowe zijn ervan ook niet op tegen maar wel onder strenge voorwaarden. Wij
worden horendol van dat ding en als je dan nog buren hebt die zich terugtrekken in hun “comfortzone “ en bij ons de last
neerleggen kun je spreken van aso gedrag maar dat schieten wij niets mee op. Wij worden al 3 winters uit de slaap
gehouden met alle gevolgen van dien. Zelfs de NEFIT heeft voor een oplossing willen zorgen, maar halsstarrig als ze zijn,
de buren willen hem niet horen en niet zien.
Ammerzoden, 22-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen
Hoofdpijn Druk op de borst Hartkloppingen Stress Relatie/gezinsproblemen
Huisvestingsproblemen
Woerden, 22-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst Druk op
oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen
Directe buren hadden op asociale plek (1,7 m v erfgrens) pomp geplaatst. Via juridische druk verplaatst (op 17m v
erfgrens) maar nog steeds hinder door laagfrequent geluid in huis. In dezelfde periode is er nog een LFG bron bijgekomen,
ook een pomp, want dat hoor ik aan het type geluid en de variatie in toerental. Deze vermoedelijke overlastgevend staat
op 100 m afstand. Het LFG kent verschillende frequenties die niet in kadans zijn en een trillend geluid veroorzaken in ons
hele huis. Ik ben de enige in huis die in zeer ernstige mate overlast hiervan ervaart. Het maakt me letterlijk ziek en zo
depressief dat ik regelmatig het gevoel heb dat ik maar beter voor de trein kan springen. GGD en RIVM doen hoe dan ook
niets wanneer je klaagt.
Steensel, 20-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Last op verschillende locaties. Thuis 24 uur last. Bromtoon is de ene keer harder dan de andere keer. moet afleiden met
ander geluid zoals tv of radio
heerenveen, 20-12-2019, Man, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Slaapproblemen
Relatie/gezinsproblemen
Amsterdam, 19-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid
Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen
in lichaam Stress
Het geluid wordt veroorzaakt door een computerspel van de buurjongen boven. Ik heb ze al meerdere malen gewezen op
de overlast maar dit wordt genegeerd. Het probleem voor mij is dat mijn vriendin en zoon het geluid niet horen. Ook als
de computer zacht staat blijft de overlast voor mij gelijk.
Rotterdam, 19-12-2019, Man, 18-24. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
Een lage bromtoon, enkel snachts als het stil is. Het lijkt wel een soort pomp of een aggegraat in de biurt. Wellicht bij de
heemraadssingel. Helikoptergeluid.
Amsterdam, 18-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Baanverlies
Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Amersfoort, 17-12-2019, Man, 25-34. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend
geluid
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Leusden, 17-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Slaapproblemen
Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam
Sinds oktober 2019 is het gezoem gebrom aanwezig zowel overdag als savonds, uitschakelen stroom helpt niet
Drachten, 16-12-2019, Man, 75-84. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
dreunende dieselmotor
Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen

Geluid dat lijkt op

Utrecht, 16-12-2019, Man, 35-44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Trillingen
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Gevoel van trillingen in
lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen
Overlast is meerdere malen gemeten en er zijn naderhand aanpassingen gedaan. Elke keer lijkt een aanpassing een ander
probleem creëren. Nu zijn leidingen vastgezet die rammelden, maar daar zijn trillingen voor in de plaats gekomen. De
situatie speelt nu al sinds eind 2018 en zorgt letterlijk voor slapeloze nachten door geluids- en trillingsoverlast aangezien
de installatie onder onze slaapkamervloer geplaatst is. Ik hoop echt dat iemand ons kan helpen dit op te lossen, want ik
weet niet meer wat ik hier aan kan doen.
Krimpen aan den IJssel, 15-12-2019, Vrouw, 75-84. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Slaapproblemen
Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam
Stress
Ervaar regelmatig een harde bromtoon en trillingen. Woningstichting, huisarts en milieudienst Rijnmond ondernemen
geen stappen. Ga nu zelf maar een meting laten uitvoeren.
Sint-Oedenrode, 13-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Vermoeidheid
Stress

Irritatie Slaapproblemen

Dodewaard , 13-12-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam
Het geluid is buiten ook erg hard te horen vooral in het centrum van het dorp bij de winkels

Trillingen

Eindhoven, 10-12-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
In huis hoor ik sinds september 2019 continu en ritmisch gonzend geluid/trilling. In bed voelt het alsof de trillingen door
het matras heen komen. Alleen als ik hard muziek/natuurgeluiden aanzet hoor ik het niet.
Beuningen, 10-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor
Slaapproblemen Vermoeidheid
Huisvestingsproblemen
Ik ben al een tijd op zoek naar de oorzaak, vooral in de nacht is geluid hinderlijk, het lijkt op een dieselgenerator dat
omstreeks 04:00 afslaat wanneer ik weer in slaap val. Ik zou graag willen weten hoe ik e.e.a. kan aanpakken.
Bergen op Zoom, 10-12-2019, Vrouw, 75-84. Overlast: Veel, 's Nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid
Slaapproblemen
Vooral 's nachts last als omgevingslawaai wegvalt
Donderen, 10-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen
De lage bromtoon was er de afgelopen jaren in periodes wel vaker in de nacht. De laatste maanden is de bromtoon
steeds vaker en ook overdag te horen. Overdag is het met name bij het thuiswerken zeer irritant omdat je je minder kunt
concentreren. 's Nachts wordt je er regelmatig even wakker van.
Amersfoort, 10-12-2019, Man, 25-34. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Slaapproblemen Hoofdpijn
Stress
Arnhem, 09-12-2019, Man, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Concentratieproblemen
Stress
Zeist, 09-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Stress
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Den Haag, 09-12-2019, Man, 75-84. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Irritatie
Heb aan linkeroor tinnitus. Echtgenote hoort brom/zoemtoon ook. Vioooldocente jongste dochter (43) hoort geluid in
onze woonkamer niet.
Rosmalen, 09-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Trillingen
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Stress
ggd heeft gebeld, jaren geleden! .voelde me niet serieus genomen en heb gezegd dat ze niet hoefde te komen als ze t
probleem bij mij neerleggen. snap inmiddels dat t om mindset verandering gaat maar dat haalt de oorzaak natuurlijk niet
weg!
Heinenoord, 08-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Stress Relatie/gezinsproblemen
Ik ervaar sinds half mei 2019 een bromtoon in de Hoeksche Waard. Soms is het een paar dagen afwezig. Maar de laatste
tijd is het er continue. Het is er ook af en toe harder aanwezig. En in dat geval oo zeer vermoeiend. Mijn eerste gedachte
was dat het veroorzaakt zou worden door windmolens. Maar die draaien niet met windstil weer en dan hoor ik het ook.
Het lijk meer samen te gaan met de belasting van het stroom net.
den haag, 08-12-2019, Man, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Heenvliet, 05-12-2019, Man, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren
Vanaf eind oktober continu een bromtoon waarneembaar, soms iets harder, soms iets zachter. Frequentie is wel altijd
hetzelfde. Wind van bepaalde richtingen maakt het erger, of als het mistig is. Geluid is te omschrijven als een
hoogspanningskabel of transformator huis, maar dan net iets lager. Thuis alle stroom eraf gehaald, zonder resultaat.
Buren gevraagd naar nieuwe apperatuur zoals cv ketel of wasmachines, zonder resultaat. Het enige wat ik kan verzinnen,
wat ook daadwerkelijk 24-7 aan staat zijn de windmolens van Hartelpark 2 die op enkele honderden meters van onze
dorpen staan. Dit wordt versterkt doordat het geluid bijna, danwel helemaal weg is, als het windstil is. Maar waarom ik
dit geluid in de jaren dat ik hier woon niet eerder heb waargenomen is mij een raadsel. Zeer irritant, omdat het niet voelt
als een geluid in de verte maar echt alsof de bron direct naast het oor staat. In slaap komen lukt tegenwoordig alleen met
een ventilator naast het bed.
Utrecht, 05-12-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Trillingen
Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam
Relatie/gezinsproblemen
continue brom en 'nachts trilling, alsof er een zware dieselmotor op afstand draait.

Slaapproblemen

AMSTERDAM, 04-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Druk op
oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Vroeger was het af en toe overlast, de laatste maanden ervaar ik eigenlijk 24/7 erg veel overlast, veel druk op oren,
oorpijn, trillingen, en nachtenlang niet slapen. Niemand van de boven- onderburen of relatie hoort het.
Rijkevoort, 04-12-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Gevoel van trillingen in lichaam

Irritatie

Leunen, 04-12-2019, Man, 45-54. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Trillingen Irritatie
Slaapproblemen
Druk op oren Stress
Al meer dan 5 a 6 weken is er een laagfrequent bromend geluid wat me wakker houd. Ik heb de stroom al uitgezet maar
het brommend geluid bleef, het is dus iets in de buurt!
1e exloermond, 03-12-2019, Man, 25-34. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid
Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de
borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Baanverlies Arbeidsongeschiktheid
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Ik ben radeloos, het breekt mij op.
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Ammerzoden, 03-12-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op
de borst Gevoel van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Onverwacht plaatsen van luchtwarmtepomp in harde omgeving in een nis 4.50 m van erfgrens. NSG heeft gemeten en
geeft conclusie "aanzienlijke overlast. Ook meting gemeente geeft zelfde uitslag. Besluit aanpak in gang. Vooruitzicht tot
oplossing nog onbekend.
Rotterdam, 03-12-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts;
dieselmotor Irritatie Slaapproblemen

Geluid dat lijkt op dreunende

Noordscheschut, 02-12-2019, Man, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Stress
Huisvestingsproblemen
Overlast sind mei van zwaar vrachtverkeer over brug dreunen trillingen en heel veel gebrom van het asfalt door het
dreunen over deze brug. Heel veel zwaar verkeer bij huis langs wat men van verre al voelt aankomen door de grond en
het geluid ervan van het asfalt. Vanaf mei zoveel verkeer 1000 of 1100 voertuigen in een uur over deze brug geeft zoveel
gebrom in huis op het erf overal dreunt het erdoor. Ook in de nacht koelwagens die staan te draaien bij verschillende
bedrijven duidelijk hoorbaar in huis. distributiecentrum eind weg geeft ook zoveel gebrom koelwagens dus. Tankstation
waar altijd vrachtwagens ook staan te tanken met draaiende moter en koelwagens erachter. En dit is nog lang niet alles
wat een lawaai. Men kan nog nauwelijks in huis zijn zo'n gebrom en gedreun letterlijk Dieselmoters. Men voelt de
kozijnen en ramen zoveel geluid komt daar tegen aan wat overal door heen gaat.
Amsterdam, 01-12-2019, Man, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Sinds maart van dit jaar hoor ik een bromtoon, of het samenvalt met de kap van alle hoge bomen in de buurt of de
werkzaamheden aan de N200 weet ik niet. Weet ook niet of ons hoekhuis juist de trillingen opvangt want buiten lijkt het
niet hoorbaar te zijn. Vaak s nachts (wanneer er dus aan de N200 wordt gewerkt) lijt het harder of erger te worden. Zelfs
oordoppen werken niet omdat de trillingen doorgaan. Zodra ik ergens anders slaap hoor ik het nooit (dus geen tinnitus)
DEN HAAG, 01-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress Relatie/gezinsproblemen
's Morgens vroeg, vanaf een uur of 5, hoor ik een pompachtige lage bromtoon in mijn slaapkamertje, en ook buiten
achter, op het binnenterrein. Ook rond 9 uur klinkt de toon nog. Daarna weet ik niet, dan is de dag begonnen en ben ik
meestal al weg. Het is meerdere dagen per week. Ik weet niet wat het is.
Volendam, 01-12-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress
Sinds ik hier woon hoor ik in de nacht een bromtoon. Na maanden zoeken kwam ik via Twitter een artikel tegen over deze
"bromtoon" in Volendam. Ik ben over het algemeen een hele goede slaper en de keren dat ik erdoor wakker lag was te
verwaarlozen. Sinds enkele weken is het geluid echter 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 wakker van en wordt er onrustig door. Bij navraag via Facebook bij lotgenoten bleek dat er meer mensen in
Volendam last hebben van dit geluid. Vooral omgeving oude kom.
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November 2019 - 61 meldingen
Drachten Smallingerland, 30-11-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Hoofdpijn Druk op de borst Druk op oren
Stress
Het geluid is de hele dag in de woning aanwezig maar vanaf ongeveer 21.00 uur begin ik er last van te krijgen. Dan zijn er
natuurlijk minder omgevingsgeluiden. Het geluid is niet echt te dempen met oordoppen. Gaat dwars door je lichaam
heen. Ik voel vaak druk op mijn oren en in mijn hoofd en dan begint het in mijn oren te piepen. Dit pulserende gebrom is
het luidst in de ene helft van mijn slaapkamer. Gek wordt ik ervan.
Castenray, 30-11-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen
in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
Ik heb ook de politie gevraagd met mij in contact te treden, volgens hun mail hebben zij rondgereden en rondgelopen in
de nacht maar niets gevonden. Ik zoek overal en heb ook in de nacht rondgereden, rond gefietst maar een bron niet
gevonden. Bij ons wordt gebouwd, mogelijk dat het daar van komt maar het is lastig
Someren, 30-11-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Raalte, 30-11-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren
Sinds twee weken is er een continu gedreun hoorbaar voor mij. Het geluid klinkt pulserend. Ik voel bij binnentreden van
mijn huis direct een druk op mijn oren. Met oordopjes in hoor ik het ook. Op mijn werk en bijvoorbeeld bij de overburen
hoor ik het niet . Onze woning is volledig onderkelderd . ook daar is het hoorbaar. Wellicht fungeert dit als een klankkast
en resoneert het geluid in de woning . Met een muziekje op of de koelkast die aanslaat verdwijnt het geluid enigzins naar
de achtergrond. Mijn oren voelen aan alsof ik een lange reis op de snelweg heb gemaakt. Dan heb ik ook van die suizende
oren, soort drukgevoel. Of op een feestje waar je oren veel te verduren hebben gehad lig ik op bed met gesuis en bij
ontwaken is er weer stilte binnenin mijn oren. Maar nu blijft het gegons ook bij ontwaken. Dringt niet direct door, wel na
een minuutje ofzo.
Nijmegen, 29-11-2019, Man, 55-64. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Irritatie
Stress
Ik hoor het ook als ik ergens anders ben in nederland in de nacht in een stille omgeving
Culemborg, 29-11-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de
borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Graag zou ik iedereen aan willen raden om eens te kijken op www.stichtingehs.nl omdat straling door bijvoorbeeld wifi,
zendmasten en dergelijke ook l.f.g. veroorzaakt. Voor mij is heel veel duidelijk geworden. Mijn klachten zijn exact
begonnen na plaatsing van een 4G zendmast. Daar werd ik achteraf door iemand op gewezen. Vandaar dit bericht om
anderen hier bijtijds op te wijzen.
Spoordonk, 29-11-2019, Man, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Huisvestingsproblemen

Irritatie

Gouda, 28-11-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Druk
op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Sinds begin dit jaar hoor ik continu een bromtoon in huis. De oorzaak ligt niet in huis. Dat heb ik geconcludeerd na het
uitzetten van de hoofdschakelaar. Buiten hoor ik de bromtoon echter niet. De overlast is sinds kort verergert, nu hoor ik
de bromtoon ook overdag.
Alkmaar, 28-11-2019, Man, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op
oren
Ik kom graag in contact, ik wil supergraag de bron achterhalen (en uitschakelen).
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Mierlo, 26-11-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Eindhoven, 26-11-2019, Man, 35-44. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor
Slaapproblemen
Ik vermoed een pomp of aggregaat op de bouwplaats bij Strijp T of mogelijk Vredeoord
Haarlem, 26-11-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hoofdpijn Benauwdheid Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Arbeidsongeschiktheid Huisvestingsproblemen
Rotterdam, 26-11-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Weinig, 's Nachts; Bromtoon
oren

Irritatie

Druk op

Dinteloord, 25-11-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Kruiningen, 25-11-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Stellendam, 25-11-2019, Vrouw, 18-24. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Geluid dat lijkt
op dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Hoofdpijn Druk op de borst
Stress
Ik woon vlakbij een aantal windmolens, misschien dat het daar door komt, slaap al heel mn leven slecht en word ook
wakker door het geluid. Het gaat met intervallen eigenlijk heel de avond door.....
Raalte, 25-11-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Arbeidsongeschiktheid
Verhuisd in 2017 vanwege toenemende en blijvende lfg. Lfg in het nieuwe huis zeer zacht en weinig te horen. Nu eind
2019 dagelijks en zeer gped hoorbaar. De industrie is uitgebreid met o.a. een groot koelmagazijn van jumbo, 2
supermarkten hebben verbouwd, buren vloerverwarming aangelegd. Uit huis komt het niet. Op mijn werk hoor ik het
niet, bij sommige vrienden ook niet. Ik blijf in de alert fase en kan me niet makkelijk overgeven aan mij slaap. Terwijl ik zo
moe ben. Haptoterapie en psycholoog helpen me niet verder. Mijn lijf reageert, dit is niet te sturen.
's-Hertogenbosch, 25-11-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Benauwdheid
Gevoel van trillingen in lichaam
Stress
Al meerdere keren is hier iemand geweest vd woningbouw...er word glashard gezegd dat zij niks horen en ik het maar op
moest nemen met mijn mobiel? Tijd niks van gehoord weer gebeld, buren hebben meegewerkt of het niet van hun
kwam...was niet zo! Toen ik zei dat meerdere waaronder mijn zoon het hoorden kreeg ik als antwoord...dat is genetisch
bepaald?? Nog nooit zo'n onzin gehoord!!! Ik word er helemaal depri van en kan er slecht van slapen. Woningbouw doet
niks meer en opnemen met mobiel is onmogelijk!! Ik kan helaas niet iemand laten komen financieel om dit bij mij te
onderzoeken. Geestelijk en lichamelijk ga ik hier aan onderdoor en niemand die je helpt! Ik ga nog een poging wagen bij
de gemeente.
Arnhem, 24-11-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid
Slaapproblemen
Gevoel van trillingen in lichaam

Trillingen

Alphen aan den Rijn, 24-11-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid
Niet alleen ik wordt er wakker van maar ook mijn man, wij kunnen het geluid niet echt plaatsen plaatsen maar
vermoeden een diesel aggregaat die al geruime tijd staat te draaien op het fietspad langs het spoor
Ingen, 24-11-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
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Arnhem, 24-11-2019, Man, 45-54. Overlast: Weinig, 's Nachts; Bromtoon
arnhem, 23-11-2019, 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 Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van
trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
eerst de lager vliegende vliegtuigen, nu warmtepompen in wooomgeving erbij. Hel op aade
Nijmegen, 23-11-2019, Man, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Irritatie
Gevoel van trillingen in lichaam
Gasselte, 23-11-2019, Man, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Benauwdheid
Gevoel van trillingen in
lichaam
Huisvestingsproblemen
Mijn echtgenote ervaart het traumatisch. In Gasselte is het erger. Met name de bladblazers, trekkers, dieselmotoren, en
constante gons.
Amsterdam, 22-11-2019, Man, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Ik ben zeker van plan een melding bij de GGD te doen en naar de huisarts te gaan.
Buren, 21-11-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Sinds kort is er sprake van een pulserende bromtoon die onophoudelijk op de voorgrond treedt. Vooral in huis . overal
even sterk. Het zorgt ervoor dat ik geen rust krijg. Tot voor kort was het hier doodstil. Dit is sinds een 5 dagen
Hoogland, 21-11-2019, Man, 65-74. Overlast: Weinig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen

Irritatie

Arnhem, 21-11-2019, Man, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid
Irritatie
Overlast waarschijnlijk afkomstig kassen complex Bergerden (bij Huissen)
Helchteren, 21-11-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor
Slaapproblemen
Druk op oren Stress
Het geluid doet denken aan een brander van een luchtballon of dieselmotor. Het fluctueert wat in intensiteit, elke paar
seconden klinkt het zwaarder.
Blankenham, 20-11-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Weinig, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Het begint in de namiddag tot in de vroege ochtend .elke dag.het hele jaar al.Het is niet monotoon.Als je goed luistert
bonkt het af en toe.Geluid is zoals een vliegtuig wat heel hoog vliegt zoemerig brommerigt
Leiden, 20-11-2019, Vrouw, Jonger dan 18. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen
Druk op oren
In 2018 hoorden we allemaal geregeld een hoge pieptoon in onze buurt. Daar was veel ophef over, de toon verdween.
Sinds enkele maanden hoor ik, als enige van ons 6 kopppige gezin, een lage bromtoon, met druk in mijn oren en hoofd.
Amsterdam, 20-11-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress Baanverlies
Arbeidsongeschiktheid Huisvestingsproblemen
Ik heb het café reeds aangesproken en ze zeiden dat ze de ventilatie niet meer zouden laten draaien tijdens sluitingstijden
edoch houdt men zich niet daar aan.
Zeist, 19-11-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie Vermoeidheid
Druk op oren
Sinds enige tijd ervaar ik lfg. Met ervaren bedoel ik meer dan alleen het horen van de bromtoon. Het lijkt dwars door mn
lichaam te gaan maar concentreert zich als een gonzend en drukkend geluid op en tussen mijn oren. Er is een meting
gedaan door de milieudienst. Hierbij zijn alle groepen in huis uitgeschakeld. Hierna stak er maar 1 freq boven uit en die
zat rond de 50 Hz. De frequentie van elektriciteit. Ik vermoed daarom dat de bromtoon te maken heeft met het
Nederlandse (ondergrondse) elektriciteitstransport netwerk.
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Venray, 19-11-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op oren Hartkloppingen Stress
Huisvestingsproblemen
Vorig jaar hadden wij ook last van deze bromtoon met tussenpozen. Sinds een week is de brontoon constant aanwezig.
sint hubert, 19-11-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
ik kom onder de vliegtuigen van schiphol helemaal tot rust. het zijn die mestvergisters en frequentiegeneratoren van die
boeren hier en die koeling 200m achter mijn huis
Utrecht, 18-11-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Weinig, Overdag; Bromtoon
Irritatie
Lage bromtoon, buiten. licht hinderlijk alsof ver weg een apparaat of pomp aanstaat.
Amersfoort, 18-11-2019, Man, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Gevoel van
trillingen in lichaam
Ik heb al jaren last van laagfrequent geluid. Nachten wakker gelegen. In de nacht op zoek naar de bron daardoor mensen
lastiggevallen , door dat ik dacht dat zij de oorzaak waren. In de tijd regelmatig ziek gemeld op me werk daardat ik zo
gestressed was. Was in die tijd welbang om me baan te verliesen. Via de huisarts nu sinds twee jaar slaapmedicatie
gekregen dat vangt nu 80% van de problemen op. Voor de andere 20% is het uitzingen en gestressed worden (slaappil
werkt maar 5 uur) of vluchten naar een andere omgeving in mij geval zels een andere plaats waar ik dan wel weer rustig
een nacht kan slapen op een slaappil. De laatste weken is de overlast van het laag frequentgeluid toegenomen slaap
gemiddeld 5 uur.
Utrecht/Zeist, 18-11-2019, Man, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van
trillingen in lichaam Stress Baanverlies Arbeidsongeschiktheid
ik kan zelf audiometingen doen alles komt over de 50db. cafe doet er niks aan.
Enschede, 16-11-2019, Man, 18-24. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Huisvestingsproblemen
Het geluid is extra irritant omdat het 5 minuten duurt, dan abrupt stopt, en na een minuut of 5 ineens weer opzwelt. Ook
is het geluid slechts op bepaalde plekken in de kamer te horen, en alleen in de winter, waardoor het lastig is om het aan
andere mensen te laten horen.
Waddinxveen, 14-11-2019, Man, 35-44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen
Gevoel van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
Alkmaar, 13-11-2019, Man, 35-44. Overlast: Veel, Overdag;
Trillingen Concentratieproblemen
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Hopelijk melden zicht meer mensen die last hebben van de machine van P. de Boorder & Zoon B.V., Otterkoog 2, 1822
BW Alkmaar (dan hoor ik dat graag)
Nijmegen, 13-11-2019, Vrouw, Wil ik liever niet beantwoorden. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts;
Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Zowel mijn dochter van 29 als ik (55) horen en voelen regelmatig een zware lage dreun. Het geeft vooral veel hoofdpijn en
stress (en mogelijk mijn hoge bloeddruk) . Een vriendin die een wijk verderop woont ervaart hetzelfde. Buiten voelen we
het ook. Alsof er ver weg een zware auto aan staat. Of een afzuiging van een groot gebouw. Mogelijke bron: 1. de
snelweg vlakbij. Sinds de nieuwe brug geopend is is er beduidend meer wegverkeer. 2. de afzuiging die de woningbouw
geinstalleerd heeft maakt een zoemend dreunend geluid.
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Hellevoetsluis, 13-11-2019, Man, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst
Druk op oren
begin dit jaar is de geluidsoverlast begonnen. Wellicht dat hiervoor ook al wat geluid was maar dit was vrij beperkt. Ik
begin er steeds meer last van te krijgen. Omgevingsdienst DCMR zegt eigenlijk dat er geen norm voor is dus niet op te
lossen. Gevolgen zijn wel erg. Niet kunnen slapen en concentratieverlies zorgt ervoor dat ik niet alleen snachts last heb
van het geluid maar ook op mijn werk/andere locaties de gevolgen ervaar.
Beverwijk, 11-11-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Stress
Huisvestingsproblemen
hoornaat, 10-11-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts;
dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen
Stress

Geluid dat lijkt op dreunende

tuitjenhorn, 09-11-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen Stress
300 meter bij ons vandaan is een distributiecentrum geopend met draaiende koelwagens. Maar hoor ook vaak gebrom
als er geen koelwagens staan.Op de ene plek in huis wel en een meter verder weer niet.
DINTELOORD, 09-11-2019, Man, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid
Concentratieproblemen
Toch zeker is dit voor mij al 2 jaar aan de gang. Ik neem een brommend geluid in sinus-vorm waar, dus golvend, een lage
toon die varieert in hoogte. In de omgeving Dinteloord is er de laatste jaren veel veranderd; een nieuwe snelweg, een
nieuw kassengebied en een lading extra windmolens. De oorzaak is niet voor mij te lokaliseren. S-nachts goed hoorbaar
buiten tussen de huizen, lage brommend geluid wat op en neer gaat. Binnenshuis constant aanwezig, zeer irritant als je
geconcentreerd aan het leren of lezen bent. Ik ben nu zo ver dat ik achtergrond muziek in de vorm van white noise moet
aanzetten om het geluid te onderdrukken. Begon serieus aan mijzelf te twijfelen of het geen phantoom geluid zou zijn.
Echter op andere plaatsen, hoor ik het niet. Zodra ik in mijn huis stap, gelijk raak. Zover ik weet ervaar ik geen
gezondsheidsklachten, maar je gaat er op letten en het begint knap irritant te worden. Omvormer van mijn zonnepanelen
losgekoppeld, maar dat is niet de oorzaak.
De Meern, 08-11-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid
Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Er is een geluid dat door het hele huis klinkt en continu hoorbaar is.
barendrecht, 07-11-2019, Man, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts;
oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam

Slaapproblemen

Druk op

Apeldoorn, 07-11-2019, Man, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen Stress
Baanverlies Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
We zijn al 2 jaar in gesprek met 'buurman' Talens. Ze staan ons wel te woord, soms vriendelijk en soms reageert men ook
onvriendelijk of verwijtend omdat wij 'veel zouden klagen'. Talens heeft naar ons weten slechts zeer beperkt maatregelen
genomen die het probleem daadwerkelijk verminderen. Het aantal geluidsbronnen is ook toegenomen. Een andere
bewoner in de straat is verhuist (huis verkocht) vanwege de overlast door Talens.
Hilvarenbeek, 07-11-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Sinds de KPN verdeelkast is uitgebreid zijn er ventilatoren in geplaatst die 24 uur per dag overal in mijn huis een
brommend/zoemend geluid veroorzaakt. Met raam open of in de tuin hoor je de kast ook. Op klacht bij KPN geen reactie.
Gemeente doet wel veel moeite zonder resultaat.
Leeuwarden, 05-11-2019, Vrouw, 18-24. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen
Het geluid is vaak in de namiddag te horen of savonds, wanneer ik het hoor is het vaak in een ritme en om de paar
minuten de toon is altijd het zelfde. Verder hebben mijn huisgenoot en ik een klein buurtonderozekje gedaan en de
buurman vertelde dat een vrouw aan de overkant van het water er ook last van had en doe zegt dat het de fabriek is.
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Den Haag, 04-11-2019, Man, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid Benauwdheid
Stress
Zelf het dak op geweest paar dagen nadat installatie aldaar was gepleegd. Fotos gemaakt, frequenties gemeten. Het
betreft een uitbreiding van de GSM units naast de GSM mast. Kan ik zien aan de verse bevestigings brackets. Binnenshuis
spectrometer gebruikt en meting komt overeen met frequentie van GSM unit.
Linschoten, 04-11-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van
trillingen in lichaam Stress
Het lijkt of het weer invloed heeft. Bij regen en mist meer overlast. Wat is de oorzaak? De nieuwe riolering? Vliegverkeer?
De snelweg? Het gemaal?
Zevenhuizen, 04-11-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen Gevoel van
trillingen in lichaam
Relatie/gezinsproblemen
almere poort, 04-11-2019, Man, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Ik hoor sinds een paar jaar constant (soms hard, soms zacht) een bromtoon alleen in huis. stroom overal van af gehaald
maar blijft bestaan. Lijkt net een dieselmotor. Heb wel wat meldingen aangemaakt maar krijg weinig terugkoppeling.
Gebruikt Spectrum lab en die slaat behoorlijk uit.
Acquoy, 03-11-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Ik wordt knettergek van 'de brom'. Ik ben de enige van ons gezin die het hoort/voelt. De bromtoon komt niet binnen via
m'n oren? Mijn hele lichaam reageert er op; ik heb n veel te hoge spierspanning, hartkloppingen (inmiddels medicatie van
de cardioloog) en een continu veel te hoog stressgehalte (hoog cortisol, aangetoond in bloedonderzoek). Het gebrom is
gestart in ons vorige huis, en ik dacht dat het door n snelweg in de buurt kwam. Inmiddels zijn we, mede door het
gebrom, verhuisd naar het buitengebied van een klein dorpje, waar nauwelijks auto's rijden. Onze eerste nacht hier was
verschrikkelijk...ik hoor/voel weer dezelfde brom. Ik ben inmiddels radeloos want ik kan zo niet leven. Ik ben er letterlijk
ziek van.
Wassenaar, 02-11-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
Huisvestingsproblemen
Buurtonderzoek verricht.geen resultaat.ik ben de enige die dit hoort
Weesp, 01-11-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Zutphen, 01-11-2019, Vrouw, 18-24. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
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October 2019 - 74 meldingen
Blaricum, 31-10-2019, Vrouw, Wil ik liever niet beantwoorden. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie
Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in lichaam
Geluid is niet vaak te horen, maar komt nu en dan voor, altijd in de avond

Geluid

Venlo, 31-10-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Druk op oren Gevoel van trillingen in
lichaam
Brom en/of trilling. Laagfrequent. Goed hoor en voelbaar, varieert in intensiteit, niet in frequentie. Zeer storend. Ik heb er
fysiek last van, en kan er niet van slapen. Lijkt zoals velen al gemeld hebben, op een stationair draaiende dieselmotor.
Bekend fenomeen in deze buurt/stadsdeel (voor mij). Komt regelmatig voor, in ieder geval meerdere keren per jaar... en
soms meerdere nachten per week. Hoop dat het na vannacht weer weg is. Overlast is dermate dat ik dit niet meerdere
nachten zou uithouden. Bron voor mij volstrekt onduidelijk.
Hoogeveen, 29-10-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
VLIJMEN, 29-10-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Druk op de borst Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen

Irritatie

Maastricht, 28-10-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Zowel Papierfabriek als GGD, gemeente , provincie geven alleen gedragstherapie en dat men weinig kan doen. LFG is
geen punt van aandacht bij Sappi
Oss, 28-10-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat
lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van
trillingen in lichaam Stress
Al geruime tijd overlast en klachten. De laatste tijd in de gaten gehouden, vaak van zondagmiddag/avond tot maandag
de grootste overlast (zwaarste brom/diepste trillingen)
Rotterdam, 27-10-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Stress
Huisvestingsproblemen
Ieder jaar rond de maand oktober/november na controle cq onderhoud veel last dakventilator appartementsgebouw
Groenendaal Rotterdam slapeloze nachten wanhoop onveilig gevoel concentratie problemen pyn en druk oren vooral
rechts constant muggengeluid. Stress, paniek slechts.overdag oververmoeid. Ziek voelen. Ventilator op juiste stand zetten
eerst frequentie meten misschien een optie verhuurder erkent probleem niet.
Veldhoven, 27-10-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Molenpolder Tienhoven Utrecht, 25-10-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend
geluid
Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Ik weet zeker dat het geluid van buiten komt. Het klinkt alsof het een grote afstand aflegt. Het is een resonerende
bromtoon.
Venlo, 25-10-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie Slaapproblemen
Vermoeidheid
Ik dacht dat ik het geluid in mij oren had. Mijn man blijkt het ook te horen. Maakt niet uit raam open of dicht. Mijn
irritatie zit erin alsof het in mijn hoofd zit. Kan er niet van slapen. Ik weet toch al dat je nergens serieus genomen wordt. Ik
zal GGZ proberen.
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Epe, 23-10-2019, Man, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat
lijkt op dreunende dieselmotor Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
het is is wel eens een paar dagen weg of soms iets langer en dan die stilte heerlijk maar het komt altijd weer terug het
gaat wel steeds harder merk ik ik moet muziek nu op 15 decibel zetten om het niet te horen ben het zat dat er niks tegen
gedaan kan worden hoop dat jullie mij kunnen helpen
Groningen, 23-10-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de
borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
Huisvestingsproblemen
Alkmaar, 22-10-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat
lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op
oren Gevoel van trillingen in lichaam
Ermelo, 21-10-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Slaapproblemen
Druk op de borst Hartkloppingen Gevoel van trillingen in
lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Geen verdere toelichting, maar ik word er helemaal gek van
Wijhe, 21-10-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Druk op
oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
sint hubert, 21-10-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van
trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid Huisvestingsproblemen
als ik erders logeer slaap ik de hele nacht ben hier nu al bijna een jaar compleet op tilt en gemeente weigert die boer aan
te spreken. machines brullen en stampen en alles trilt, scheuren zitten in de buitenmuur
Amsterdam, 20-10-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag; Gonzend geluid Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen
Gevoel van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
Studentenhuis 2 etages boven ons heeft nieuwe wasdroogcombi. Staat zo'n 14 uur per dag aan. Ik lijk de enige van ons
gezin die er last van heeft (veel last).
Amsterdam, 20-10-2019, Man, 45-54. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon
Trillingen
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Stress
stationair draaiende motor/ ventilatorgeluid dat overal in mijn huis te horen (en vooral voelen) is, kan daardoor niet
slapen. Ik heb het eerdere jaren ook wel eens gehad, maar het verdween weer. Nu sinds week weer continu 's nachts.
Beuningen, 20-10-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Gonzend geluid
Slaapproblemen
Druk op oren
Huisvestingsproblemen
Voorburg, 20-10-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Gonzend geluid
Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Er is een verkeerstunnel aangelegd (de Rotterdamse Baan) onder de Binckhorst. Tunnel loopt bijna onder mijn huis. Sinds
een week of 5 hoor ik dit geluid. Ik vermoed dat het met apparatuur in deze tunnel te maken heeft. Er zit een patroon in
het geluid
APELDOORN, 20-10-2019, Man, 35-44. Overlast: Matig, Overdag; Bromtoon Zoemend geluid
Slaapproblemen
Heeswijk-dinther, 19-10-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie Slaapproblemen
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Sinds vorig jaar opvallende bromtoon die mij 's nachts opvalt. Ik dacht dat het de basstonen van muziek in de omgeving
waren, echter blijven te tonen tot sochtends vroeg gewoon doorgaan waardoor ik besefte dat het wel iets anders moest
zijn. Met tijden houdt het me enorm uit mijn slaap. Ik overweeg volgende stappen te gaan nemen adhv de adviezen op
jullie site. Ben vooral benieuwd of anderen in de omgeving het ook horen. Samen sta je toch sterker.
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Volendam, 19-10-2019, Man, 55-64. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Soest, 18-10-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
Stress

Irritatie

Geluid dat lijkt op dreunende

Borne, 17-10-2019, Man, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Stress Baanverlies Huisvestingsproblemen
Ik vermoed dat een recent nieuw in gebruik genomen bedrijfspand de oorzaak is van de geluiden.
Noordwijk, 17-10-2019, Man, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Stress
Niet iedereen in mijn straat hoort het geluid
Enkhuizen, 17-10-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op
oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Voorjaar 2019 is er op korte afstand een kassencomplex van Syngenta gebouwd, Appolohal. Het is met de nieuwste
technologie gebouwd, 34 klimaatkamer, gekoelde kassen en opslagruimte. Een centrale koelmachine die samen met
buffervat en pompen buiten is opgesteld. En daar komen de bromtoon en trillingen vandaan. Het RUD gaat het nog
verder onderzoeken en hopelijk komt er een oplossing. Meerdere bewoners in mijn straat ervaren ook de bromtoon.
Haarlem, 17-10-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Hoofdpijn
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in
lichaam
Er is geen pijl op te trekken wanneer het geluid er is; zwaar brommend, rondstampend als aan motor of een heipaal,
maar ook monotoon. Vaak zijn daarbij ook trillingen waar te nemen. Zeker op de 1e en 2e verdieping van onze woning
lijken de bedden soms te trillen. Het is meestal 's nachts, maar bij regenachtig weer of lange droogte ook overdag waar te
nemen. Vandaag rond 11.30 uur weer begonnen, nadat het even rustig is geweest. Vaak heb ik er 's nachts het meeste
last van en kan ik er soms niet van in slaap komen. Sinds een dag of 3 is daar een drukkend gevoel op mijn hoofd bij
gekomen. Alsof mijn hersenen op exploderen staan in mijn schedel. Het is geen hoofdpijn, maar meer druk die een soort
kriebelend gevoel direct onder mijn schedel laat ontstaan en die voor overdruk op mijn beide oren zorgt. Van voorhoofd
tot achterin mijn nek en van links tot rechts. Als ik uit huis weg ben heb ik er minder last van en verlaagt de druk, maar
zodra ik weer thuis ben begint het irriteren opnieuw.
Herentals, 17-10-2019, Man, 35-44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Trillingen
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Druk op oren Stress
Hoorn, 16-10-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Irritatie
Slaapproblemen
Huisvestingsproblemen
Sinds enkele jaren hoor ik een mechanisch geluid, vooral ‘s nachts irriteert het. Heb in de wijk rondgelopen waar dit
vandaan kwam. Hoorde toen dat het de zendmast is die deze overlast geeft.
Breda, 15-10-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Sinds 4 weken overlast, vooral in de avond en nacht, nu regelmatig ook overdag

Slaapproblemen

Nijmegen, 15-10-2019, Vrouw, 75-84. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen
Huisvestingsproblemen
Amsterdam, 15-10-2019, Man, 35-44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Druk op
oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid Huisvestingsproblemen
Putte, 14-10-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen

Geluid dat lijkt op

Roosendaal, 13-10-2019, Man, 55-64. Overlast: Matig, Overdag; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen
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Amsterdam, 13-10-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van
trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Ik heb in 2018 meegedaan aan een schiftelijke onderzoek van de Universiteit van Groningen,maar was in gelegenheid om
mee te doen aan de vervolgonderzoek waar ik aanwezig moest zijn op een afspraak en onderzoek in Groningen.Inmiddels
ben ik bij de KNOarts in OLVG -oost,Amsterdam en heb een diganose:Hyperacusis.Ik gaa op 1nov. 2019 een MRIscan
nemen en weet dan meer.
Lelystad, 13-10-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Druk op oren Stress Relatie/gezinsproblemen
valkenswaard, 12-10-2019, Man, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
geluid is ergens net na deze zomer 2019 begonnen.. zowel binnen als buiten huis te horen . hoofdschakelaar woning
uitgezet midden in de nacht geluid bleef.. buitens huis hoorbaar maar kan geen richting bepalen. geluid is in stille woning
overdag waarneembaar.. weet me geen raad gemeld bij behandelend psycholoog geen oplossing via hem. directe buren
het probleem kenbaar gemaakt zij ondervingen geen hinder.
Alkmaar, 12-10-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Arbeidsongeschiktheid
Sinds jan 2019 dag en nacht LFG overlast in huis waardoor
slaaptekort/stress/vermoeidheidsklachten/gezondheidsproblemen
Gorinchem, 12-10-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress

Irritatie

Soerendonk, 11-10-2019, Man, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen
Irritatie Vermoeidheid Druk op de borst
Stress
Huisvestingsproblemen
Ik hoor op diverse plaatsen in het huis een "bromtoon" die lijkt uit de "grond" te komen. Overdag is de toon aanwezig,
maar door omgevingsgeluiden wordt ik afgeleid dus is dit minder hinderlijk. Op het moment dat ik naar bed ga dan raak
ik in een soort van onrustige paniek omdat ik dan de toon continu weer ga horen. Ik vind het lastig om te bepalen bij wie
ik moet zijn voor de klacht, vandaar de melding op deze site. Er zijn meerdere personen bij ons in de buurt die deze toon
ook horen. Graag hulp wat de beste aanpak is in deze.
voorschoten, 11-10-2019, Man, 18-24. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid

Irritatie

Wijchen, 11-10-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Benauwdheid Druk op oren Gevoel van trillingen in
lichaam
Sassenheim, 10-10-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Stress
Sinds Juni 2019 ervaar ik een continue zoem. Mijn kind hoort het niet. Het is verschrikkelijk en slaap er slecht door, ik
word er wakker van. Omdat andere het niet horen denk je dat je "gek" wordt of dat ik last van tinnitus heb. Toen ik
melding deed bij mijn VVE werd er gezegd ga naar een.KNO arts! Terwijl ik aangaf dat ik dacht dat het een het ventilatie
systeem in het gebouw lag. Nadat ik dese site gelezen had weet ik wel beter, het is lfg. De verhalen zijn herkenbaar. En
zodra ik het geluid van 207 herz aanzet is het geluid "verdwenen" , hoor ik het niet meer. Voor mij een bevestiging dat het
lfg is anders zou ik het blijven horen.
Delft, 10-10-2019, Man, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen Stress Baanverlies
Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen
Ik ben hoogsensitief, mijn buren horen deze toon niet. Ik heb het vaak aangekaart bij de buren. Mijn overbuurman denkt
dat het tussen mijn oren zit, maar dat kan niet, want nu hoor ik het bijvoorbeeld niet, en vannacht duidelijk wel.
Vanochtend was het ook er ook nog.
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Breda, 09-10-2019, Man, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Wassenaar, 09-10-2019, Man, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Stress
koelcompressor aldi melding pas gemaakt

Irritatie

Joure, 08-10-2019, Man, 45-54. Overlast: Weinig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen
Ik hoor al sinds ongeveer november 2018 een stevige bromtoon. Met name in de ochtend goed hoorbaar/voelbaar maar
ook regelmatig overdag. Ik heb dat ook aangegeven bij gemeente De Fryske Marren en zij geven aan dat het 'opgelost' is.
Dat is niet zo. Ik woon in een mooi stil huis, en hoor een bromtoon. Mijn vrouw hoort 'm ook, maar heeft er minder last
van dan ik.
Meerssen, 08-10-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Vermoeidheid
Hoor t geluid sinds n week of 4...begint s nachts tot ver in de morgen..dan is t plots weer stil.

Slaapproblemen

Dordrecht, 08-10-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Slaapproblemen
Eindhoven, 08-10-2019, Man, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend geluid
Trillingen Irritatie Slaapproblemen
Stress
Hilversum, 07-10-2019, Man, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Geluid is twee maanden bezig. Woningbouwvereniging en installatiebedrijf deden onderzoek. Konden niets horen, maar
zochten ook niet op LFg. Ze raadden aan om bij de buren uit te zoeken, maar laatsten weten van niets. Opnieuw
onderzoek aangevraagd.
Roermond, 07-10-2019, Man, 25-34. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Slaapproblemen

Trillingen Irritatie

Goedereede, 06-10-2019, Man, 45-54. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Irritatie
Boekel, 06-10-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie
Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Geen melding gemaakt. Ik hoorde het voorheen ook in odiliapeel. Toen dacht ik dat het de vliegtuigmotoren waren van
de basis
Amsterdam, 06-10-2019, Man, 45-54. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor
Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel
van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
Lijkt op een pomp of misthoorn
AMSTERDAM, 06-10-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts;
dreunende dieselmotor Trillingen
Stress
Het voelt alsof er een auto voor de deur stationair staat te draaien

Geluid dat lijkt op

Huissen, 06-10-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Slaapproblemen
Stress Relatie/gezinsproblemen
Blaricum, 05-10-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Vermoeidheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Stress
De brom is er vrijwel altijd, echter de eerste week oktober enkele dagen is het stil. Ook is het nu plotseling stil in Wijhe,
gemeld door iemand op Facebook . Beide plaatsen liggen langs een gastransportleiding. En er is melding gemaakt door
de NAM dat er deze week werkzaamheden aan de leiding/ station zijn in Hardenberg. Toeval, of is dit de gasleiding de
oorzaak van de brom?
Huissen, 05-10-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Vermoeidheid
Druk op oren Hartkloppingen Stress
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Amsterdam, 05-10-2019, Man, 35-44. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst
Stress

Irritatie

Dordrecht, 05-10-2019, Man, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
De laatste 10 dagen weer de bromtoon gehoord. Al 5 jaar komt het geluid - blijft een aantal dagen/weken - en verdwijnt
weer voor onbepaalde tijd. Mijn buurman heeft er ook last van (Wat me gerust stelt en het dus toch niet aan mijn oren
ligt). De bron van het geluid weet ik niet. Woon aan de rivier dus misschien de motor van een boot? Of werkzaamheden
op de snelweg die in de verte ligt? s’Nachts rond rijden om het geluid te achterhalen heeft nooit wat opgeleverd. En nu,
sinds 2 uur is de toon opeens verdwenen. Het blijft een raadsel waar het vandaan komt en een grote irritatie!
Mantgum, 04-10-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, ; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor
Trillingen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in
lichaam Stress
Arnhem, 04-10-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Sinds maart 2019 heb ik veel last van LFG. Wij wonen aan de zuidkant van Arnhem (Rijkerswoerd). Wekenlang gaat het
geluid dag en nacht door. Gek word je ervan. Koptelefoon, oordopjes, het helpt allemaal niks. Ik ben nog slechthorend
bovendien, maar dit geluid blijf je horen. Het zorgt voor slecht slapen, druk op de oren, hoofdpijn, druk op de borst, gevoel
van trillingen in lichaam, hartritmestoornissen, zelfs ventrikelfibrilleren heeft het al een keer veroorzaakt. Het geluid is
met name binnenshuis goed te horen maar vaak ook achter in de tuin. De buren horen het niet. Soms stopt het ineens en
is het wekenlang weg, maar na een aantal weken begint het weer. Ik hoop dat het te maken heeft met
wegwerkzaamheden in en om Arnhem die afgelopen maanden veel hebben plaatsgevonden, maar vrees dat het één of
andere fabriek is of de kassen hier in de omgeving. Binnenkort maar het huis verkopen. Dit is niet leefbaar.
Nijkerk, 04-10-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in
lichaam Stress
Sinds voorjaar 2018 veel meer last van opzwellende bromtonen, trillingen/ vibraties en zoemen in huis. Alsof in de verte
continu dieselmotoren staan te draaien. Woon vlakbij de A28 afslag Nijkerk Zuid. In de omgeving veel bedrijven, een
sporthal met generatoren op het dak en veel verkeer. Sinds 2016 staat ook vlakbij onze woonwijk een groot
industrieterrein met groot gekoelde distributiecentrum en vrachtwagens met koeling. Ik denk dat dat de grootste
boosdoener is. Gekmakend deze geluiden en trillingen! Continu druk op oren en borst, trillingen door lichaam heen,
chronische stress, concentratieproblemen, hartkloppingen, pillen nodig om te kunnen slapen enzo. Ik zit ook al jaren met
tinnitus en hyperacusis, wat alleen maar erger wordt hierdoor. Ik vraag mij af of meer mensen dit ervaren op de
Terrassen in Nijkerk. Voel mij de enige
Almere, 03-10-2019, Man, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Irritatie Slaapproblemen
Stress
Nog geen actie ondernomen.
Middelharnis, 03-10-2019, Man, 75-84. Overlast: Matig, Overdag; Bromtoon
Ik hoor het zowel binnen als buiten

Irritatie

Pijnacker, 02-10-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid
Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid
Huisvestingsproblemen
Meting is verricht. Geluid is niet te lokaliseren in onze woning. We wonen in de buurt van een gaspomp en een
elektriciteitshuisje. Bovendien staan er elektriciteitsmasten in de buurt. Ik word knettergek van het geluid! Het is nooit stil
in huis!!!.
Amsterdam, 02-10-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst Druk op oren
Gevoel van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
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den haag, 02-10-2019, Man, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op
oren Stress Relatie/gezinsproblemen
up date! ben al 10 maanden bezig om van deze ellende af te komen heb alles al over de vloer gehad politie enz.enz. wel
begrip maar er gebeurt niets! gehoorschade gekregen hyperacusis volgens de KNO arts hebben jullie nog een advies want
het is heel erg hier ik heb stapels bewijzen
Eindhoven, 01-10-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid
Vele klachten uit stadsdeel Strijp. Zomer 2019 was redelijk rustig. Sinds 29 september weer nadrukkelijk aanwezige brom.
Volgens spectrum analyse 100 Ha.
's-Hertogenbosch, 01-10-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend
geluid Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Stress
Relatie/gezinsproblemen
Sinds maart 2019 ervaren wij als gezin veel overlast van een onophoudende lage brom/zoem toon. dit geluid is vooral
'savonds en 'snachts het ergst. na onderzoek zijn we er achter gekomen dat het van een warmtepomp afkomstig is.
Helaas heeft de gemeente nog geen actie ondernomen. maar wij hebben inmiddels aardig wat klachten zoals: slapeloze
nachten,hoofdpijn,oorsuizen,vermoeidheid en prikkelbaar. Ook de buren ervaren hetzelfde probleem. Het is echt
verschrikkelijk.Ik hoop dat hier heel snel een oplossing voor gevonden kan worden.
Eindhoven, 01-10-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Dordrecht, 01-10-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen Stress
Het geluid is er al jaren en heb het gevoel dat het komt door het industrieterrein bij de gamma Dordrecht
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September 2019 - 65 meldingen
Enschede, 30-09-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag; Bromtoon Zoemend geluid
Concentratieproblemen Slaapproblemen
Relatie/gezinsproblemen

Irritatie

Eindhoven, 30-09-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Nuenen, 29-09-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid
op de borst Gevoel van trillingen in lichaam
Lijkt alsof er een soort bastoon is, alsof heel ver weg een bassist aan hwt spelen is.

Irritatie

Druk

Goirle, 29-09-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren
Relatie/gezinsproblemen
De gemeente Goirle heeft wel onderzoek gedaan. En ook aanpassingen aan het rioolgemaal. Echter geen van allen heeft
geleid tot een passende oplossing. Nu geeft de gemeente in een extreem droge zomer aan dat de waarde onder de curve
zijn. Heel logisch hij draait weinig. Maar op een dag als 29 sept. (vandaag) wanneer het veel regent is het extreem
aanwezig. En gaan je hersenen tegengeluid produceren in de vorm van een piep.
Etten-Leur, 28-09-2019, Man, 65-74. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
Na enige tijd kan ik slaap vallen. Ik vraag me af of dit in de loop van de tijd erger wordt! Ik ben hier bang voor.
Biddinghuizen, 28-09-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst
Stress
Geen geschikte therapeut. Ga nu naar iemand die mij kan helpen ontspannen
Heerlen, 28-09-2019, Vrouw, 75-84. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam
Huisvestingsproblemen
Rotterdam, 28-09-2019, Vrouw, 75-84. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Trillingen Slaapproblemen Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam
ik heb al jaren last van een suis in mijn linkeroor maar daar kan ik mee leven, omdat ik dat heb ben ik bij een KNO arts
geweest met de vraag of die suis kan veroorzaken dat ik geluid anders waarneem, volgens de arts is dat niet zo, de suis is
een tinnitus en dat is er altijd maar voor mij geen probleem, waar ik nu last van heb is vervelender en ik denk dat dit LFG
is en nooit eerder last van gehad, bij huisbaas geïnformeerd die een en ander heeft laten nakijken waar niets uitkwamen
en het zit dus blijkbaar bij mijzelf, dat denk ik niet omdat ik alleen in mijn huis daar last van heb en denk ik dat er iets
veranderd is in de situatie in het complex of om mijn woning. Ik heb nu de geschillencommissie in geschakeld en hoop dat
zij adviseren om een meting te laten doen om zo achter de bron te komen. Ik ben er nog niet klaar mee.
Opeinde, 28-09-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam
Ben wel doorgestuurd naar audiologisch centrum. Daar had men geen oplossing. Kon wel meedoen aan een slaapcursus.
Rosmalen, 27-09-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat
lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Eindhoven, 27-09-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen
Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid
Groningen, 25-09-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam
Het geluid is het sterkst hoorbaar binnenshuis (ook in het huis van de buren) en in de auto (voor de deur). Buitenshuis is
het geluid meer verstrooid. verder weg van mijn woonplek hoor ik het geluid niet meer. Mijn buren horen dit geluid niet.
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Waalre, 25-09-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen
Stress
Door val van mijn fiets, op mijn hoofd dacht ik dat ik een beschadiging had opgelopen. Sinds ruim een maand hoor ik een
brommend geluid, welke af en toe overgaat in hardere frequentie. Heb in huis de afzuiginstallatie uitgezet, ben buiten
gaan luisteren. Denk dan dat het de snekweg is, waar ik tot op heden nooit last van had gehad. Oordopjes werken
averechts ineens. Het geluid komt nog harder binnen lijkt wel. Sliep al slecht, dit is niet te doen nu. Geen idee waar het
ineens vandaan komt.
's-Hertogenbosch, 22-09-2019, Man, 75-84. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon
Huisvestingsproblemen

Stress

Oss, 21-09-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Trillingen
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Someren, 21-09-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Kerkdriel, 21-09-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de
borst Druk op oren Hartkloppingen Stress Relatie/gezinsproblemen
Ik heb in deze jaren tot nu toe ook geen overlast ondervonden, maar ook altijd aangenomen dat ik de enige was die t
hoorde dus t wel aan mij lag, zo kan ik ook precies horen als mijn internet storing geeft op mijn laptop,. sinds paar
maanden is de overlast zo erg dat ik ben gaan zoeken,want het kan toch niet zo zijn dat ik zo moet leven,en zo kwam ik
sinds gisteren te weten van t bestaan en nu vooral bezig met wat en hoe ,informatie etc en vandaaruit gaan handelen,
maar het is echt niet te doen, thuis burnout en kom amper buiten ivm angsstoornis, al met al echt heavy stuff
Hengelo Ov, 20-09-2019, Man, Wil ik liever niet beantwoorden. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie Slaapproblemen
Enschede, 19-09-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Oosterbeek, 19-09-2019, Man, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag;
Irritatie Concentratieproblemen
Hoofdpijn Druk op de borst Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Klagen help geen zier. Meerdere dagen per jaar ergeren wij ons geweldig aan de luide muziek (DJ's) en gillen de sprekers.
LFg is wel het ergste. De meldingen betreffen twee personen. De vraagstellingen zijn niet compleet.
Den Hoorn - Texel, 19-09-2019, Man, 65-74. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Nieuwrode, 18-09-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Benauwdheid Druk op oren Stress Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Espel, 18-09-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Holten, 18-09-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat
lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress Relatie/gezinsproblemen
Heerenveen, 18-09-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de
borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid
Ben nog in behandeling bij longarts tinitis reumaen nog vele klachten die al maar erger worden . Smaak in de mond van
ijzer of verbrand. Zeer veel hoofdpijn slapeloosheid, trillingen in het lichaam, en ga zo door ik weet niet meer waar ik het
zoeken moet zo heftig is het. Ziek, en ik wordt al zieker.
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Oss, 17-09-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Concentratieproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Druk op oren Stress
Valkenburg, 17-09-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: , Overdag en 's nachts;
Vermoeidheid
Druk op oren Hartkloppingen Stress

Irritatie

Slaapproblemen

Almere, 17-09-2019, Man, 35-44. Overlast: Veel, 's Nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen
Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam
Stress
Ik heb het wel eens proberen te volgen maar ben helaas nergens uitgekomen. ik weet het exacte jaar tal niet. Het kan zijn
dat het al langer is maar niet langer als 5 jaar geleden.
den haag, 17-09-2019, Man, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
Huisvestingsproblemen
warmte pomp en zonnepanelen en omvormer van de buren veroorzaken veel overlast bij ons in het begin leek het wel
mee te vallen maar nu een jaar later niet!!! het is nu om gek van te worden de hele dag gezoem getril gerommel gebonk
enz.enz. de heledag gefluit en gesuis in de oren en ruzie met de buren morgen audiologisch onderzoek maar ik denk dat
ik een ernstig gehoorprobleem er aan op gelopen heb
Hellevoetsluis, 16-09-2019, Man, 25-34. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Hartkloppingen Stress
Huisvestingsproblemen
vermoeden van de veroorzaker (patat fabriek farm frites) die deze zomer productie opgevoerd heeft, bomen weggehaald
heeft en zodoende meer geluid verspreid
Huizen, 16-09-2019, Man, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen Gevoel van
trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Oss, 16-09-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Gorinchem, 15-09-2019, Man, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Irritatie Slaapproblemen
Winschoten, 14-09-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Gevoel van trillingen in
lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Oude Pekela, 14-09-2019, Man, 55-64. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Steenwijkerwold, 14-09-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend
geluid
Irritatie Slaapproblemen Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Ik hoorde een aantal jaren geleden voor het eerst een lFG. Dat was toen alleen nog 's nachts wanneer ik in bed lag. Sinds
een aantal weken is de overlast ineens heel sterk. Ik hoor het nu ook overdag en ook buiten. Ik heb er overdag minder last
van omdat er dan veel meer ander geluid is. 's Nachts hoor ik het heel irritant en duidelijk. Ik kan me voorstellen dat dat
komt doordat ik in rust ben en het verder stil is in huis. Ik dacht eerst dat het in mijn hoofd zat, omdat mijn man het niet
hoort. Ik zit ook in de overgang, dus vervolgens dacht ik dat het daaraan lag. In ons gezin van 4 personen hoort onze
jongste zoon van 17 jaar het echter ook. Dat was een geruststelling voor mij, maar gelukkig heeft hij er geen last van. Dat
komt vooral omdat hij nauwelijks thuis is en veel met muziek bezig is. Ik hoor het ook alleen in onze woonomgeving. Ik ga
nog op onderzoek uit. Wanneer ik weet waar het vandaan komt, kan ik me er hopelijk ook makkelijker voor afsluiten.
Didam, 13-09-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen Gevoel van
trillingen in lichaam Stress
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Bilthoven, 13-09-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen
Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
het is heel frustrerend omdat mij 3 huisgenoten het niet horen. het is een huurhuis maar de woonboouwvereniging heeft
er erg weining aan gedaan: er kwam iemand langs die ook niks hoorde. Ik begrijp het ook niet, waarom ineens sinds een
paar maanden? Er is hier niks bijzonders in de omgeving. Je voelt je machteloos.
Maastricht, 13-09-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van
trillingen in lichaam Stress
Sinds april 2019 hoorde ik plots 's nachts een continue bromtoon met korte onderbrekingen. Dit is nu al maanden aan de
gang, 80% van de tijd hoor ik deze bromtoon. Vooral 's nachts heel irritant, kan er niet van slapen. Zet zelf maar muziek
op, maar die moet best hard om de bromtoon te overstemmen. Dus van slapen komt niks. Ik woon hier geweldig in mijn
eigen huis, maar door die bromtoon is mijn woonplezier hier helemaal weg.
Almere, 10-09-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Vermoeidheid
Stress
Ik vermoed sterk dat het met de zonnepanelen die afgelopen week bij de buren (goedkoop huurhuis) zijn geplaatst te
maken heeft. Kabel onder de grond? Omvormer?
Oss, 09-09-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Trillingen
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst Druk op oren
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Na melding was de overlast na enkele dagen in sterke mate verminderd. Nu opnieuw overlast. De trillingen zijn erg
heftig/zwaar
Gouda, 09-09-2019, Man, 65-74. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Irritatie
Gevoel van trillingen in lichaam
Relatie/gezinsproblemen
Elst, 09-09-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Sinds juli 2019 wonen wij op dit adres, daarvoor op oude adres te leusden geen klachten hier in nieuwe woonplaats wel.
culemborg, 09-09-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Vermoeidheid

Irritatie

Leiderdorp, 09-09-2019, Man, 25-34. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren
Stress
Wijchen, 08-09-2019, Man, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hoofdpijn Druk op de borst Hartkloppingen Stress Relatie/gezinsproblemen
Al jaren vecht ik tevergeefs tegen de overlast uit koelventilatoren die nooit uitgaan. Het lijkt alsof we in de Rotterdamse
havens wonen waar telkens zware containerschepen voorbij komen dieselen. En nee het zit niet tussen mijn oren, het zit
bij de achterburen. Zowel ik als onze zijburen ervaren hetzelfde, maar zelfs nu ik voor de derde keer met de gemeente
contact heb gehad begint me echt de moed in de schoenen te zakken. er is een periode geweest waarop de gemeente de
veroorzaker op de vingers heeft getipt en hierbij is de koeling een tijdje aangepast geweest, maar nu is het weer als
vanouds. De enige keer dat ik de laag frequente tonen niet hoor, is als ik zelf mijn muziek op 90dB afspeel. Pas dan komt
het gebrom niet meer over als afwijkend en hinderend. Maarja om nu dag en nacht zelf rond de 90 decibel te produceren
lijkt me ook niet echt een oplossing. De gemeente daarentegen zou mijns inziens hierin toch echt moeten handhaven,
maar helaas. Ze doen alsof hun neus bloed aangezien.
EDAM, 08-09-2019, Vrouw, 75-84. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Hoofdpijn
Huisvestingsproblemen
Sinds 1995 wonen wij aan deze laan,maar dit wordt nu een probleem,maar verhuizen is ook n probleem, vooral om dit
geluid en dreun 24 uur aanwezig is.Wie wil hier wonen?l
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Zwolle, 08-09-2019, Man, 55-64. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Ik dacht een afblaasventiel van de IJsselcentale. Ik heb het veelal rond 23:00 uur in het begin. Later heb ik de brom ook
wel op andere momenten gehoord op de dag gehoord. Het is wel weggeweest. Maar het bleef bestaan en voor mij
hoorbaar, terwijl de IJsselcentrale gesloopt was. Ik heb er redelijk vrede mee, maar blijf nieuwsgierig wat de oorzaak
feitelijk is. Ik denk aan gebrom van de aardlagen die schuiven.. Ik ben benieuwd of andere mensen dit lage gebrom ook
horen.
Nistelrode, 07-09-2019, Man, 35-44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress

Irritatie

Heerhugowaard, 07-09-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren
Hartkloppingen Stress Arbeidsongeschiktheid
Bunschoten, 07-09-2019, Man, 35-44. Overlast: Zeer veel, 's Nachts;
Slaapproblemen Hoofdpijn
Arbeidsongeschiktheid

Zoemend geluid

Irritatie

Rijswijk(nb), 06-09-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Hartkloppingen Stress
Vorig jaar in dit dorp komen wonen en na een paar maanden had ik ineens een bromgeluid in mijn rechteroor. Het wordt
bestempeld als tinitus. Ik heb al jaren tinitus aan beide oren, maar dit bromgeluid is nieuw en gek makend.
Alkmaar centrum, 06-09-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend
geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Zelf vermoed ik dat het de gasopslag Bergen is, maar ook de ondergrondse verwarmingsbuizen vd HVA of electra station
Oterleek kunnen de boosdoeners zijn. Oi de wereld wordt er niet fijner van.
Zeist, 05-09-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Graag onderzoek en erkenning van de problematiek. Ik word niet geloofd en zou me aanstellen en me de geluiden
inbeelden. Nu weer erg veel last na 6 weken vakantie in natuurpark gebied waar ik eindelijk weer eens normaal kon
slapen en dus niets te horen was. Voor mij reden genoeg om nu aan voor de bel te trekken. Ik ga bovenstaande instanties
ook benaderen en melding maken. De overlast is ondraaglijk.
Amsterdam, 05-09-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts;
Trillingen Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Ik voel sinds 1,5 weken een trilling in de hele buurt 'de pijp' te Amsterdam. Er zit ook geen logisch ritme in. Maar hij staat
steeds meer aan dan uit. Ik heb het aan meerder mensen gevraagd, maar niemand voelt de trillingen.
Den Haag, 05-09-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Geluid dat
lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Druk op oren Stress
Sinds ongeveer 3 weken een irritante bromtoon zowel op de dag als in de avond. hoofdschakelaar aan en uit gezet maar
geen resultaat. Druk op de oren en hoofd.
Breda, 05-09-2019, Man, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Slaapproblemen

Irritatie

Veenendaal, 04-09-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam
Baanverlies Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Ik heb al vele adressen door Nederland gehad sinds het voor mij in 2011 begon. Niet overal ben ik het hele traject
ingegaan. Dat is niet te doen. Mijn artsen zijn op de hoogte/ gemeente Almere is op de hoogte.
Alphen aan den Rijn, 04-09-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
Stress
Gelukkig kan ik me er voor afsluiten en gaan slapen door me op iets anders te focussen, maar het geluid is er altijd, ook
overdags maar dan overstemmen de dagelijkse geluiden.
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Hengelo, 03-09-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts;
Trillingen Irritatie
Hartkloppingen Stress
Huisvestingsproblemen
de benedenbuurvrouw is na een gesprek met de wijkkracht rustig. Maar een vrij nieuwe jonge buurman heb ik in het
weekend 2 keer en vanavond er weer op geattendeerd. Maar ik hoor het nu nog steeds en durf niet nogmaals te klagen.
Dokkum, 03-09-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Stress
Almere, 03-09-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, ; Bromtoon
Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen Stress
Alliantie is dit jaar zonnepanelen aan het plaatsen bij mijn buren. Sinds dien is de ellende begonnen.
Heerde, 03-09-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie
Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Onlangs pas op zoek gegaan naar verschijnsel. Blijkt dat het vaak voorkomt. Deze melding is eerste stap
Kampen, 02-09-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren
Huisvestingsproblemen
Sinds mei 2018 woonachtig op dit adres en vanaf het begin al last. Klinkt als een berm maaier in de verte. Erg
doordringend geluid, waardoor slapen al die tijd al lastig is. Het geluid is er overdag en snachts. Een keer in de zoveel tijd,
is het geluid gedurende een paar dagen afwezig/minder. Zou het dan toch bepaalde pompen oid zijn? Zou graag
onderzoek willen laten doen, maar heb begrepen dat dit erg prijzig is.
Hoogezand, 01-09-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
Ik meld nu omdat het vanavond weer begonnen is. Dreunend, als dieseltrein in de verte en/of zware bas van muziek.
En/of werkzaamheden. Mijn man hoort het niet.
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August 2019 - 34 meldingen
Heerhugowaard, 30-08-2019, Man, 35-44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen
Druk op oren Stress
Hernieuwde melding. Na het overlast van 25juli t/m 18 aug 10 dagen stil. Nu vanaf 28 augustus 2019 tot op heden (30
Augustus 2019 wederom continu overlast. Wind komt uit ZW.
Grubbenvorst, 30-08-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend
geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Stress
Heb het aangekaart bij milieu vereniging "de Parel " zij hebben die strijd tegen overlast geluidshinder stilgelegd. Bij buren
aangekaart maar geen gehoor. Huisarts zegt dat er niks aan te doen is. Raad gekregen om te verhuizen. De dorpsraad
vond het overdreven en ik en mijn man moesten maar wennen of weggaan.
Oss, 25-08-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Trillingen
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in
lichaam Stress
Amsterdam, 24-08-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Irritatie Concentratieproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress Baanverlies
Huisvestingsproblemen
Langeveen, 21-08-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
alphen aan den rijn, 21-08-2019, Man, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Gevoel
van trillingen in lichaam Stress
Sinds een aantal maanden geregeld last van een brommend/zomend geluid , in het begin had ik er niet elke dag last van
of viel het me niet altijd op. Sinds een week of 3 heb ik er elke dag last van en de laatste 3 dagen zo erg dat ik er niet van
kan slapen , oordoppen en muziek helpen niet. Het is voor mij pas 3 dagen echt een probleem maar wordt er nu al gek
van. Ik hoor het voornamelijk in huis en in de schuur maar gisterennacht 4 minuten buiten gelopen en dan hoor ik het ook
al is het een stuk zachter. Verder nog iet gemeld bij andere instanties maar daar ga ik vanaf vandaag ook mee beginnen.
Utrecht, 20-08-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen Stress
Groningen, 20-08-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Irritatie Slaapproblemen
Op vakantie 2 weken op Ameland. Vanaf dag 1is er de constante bromtoon/ zoemend geluid aanwezig. Voor de
bewoners wil ik toch een melding maken. ik ga over 2 dagen weer naar huis maar de overlast is hier enorm.
Berlaar, 20-08-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
dieselmotor
Slaapproblemen Vermoeidheid

Geluid dat lijkt op dreunende

Oss, 19-08-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor
Slaapproblemen
Ik hoor het soms maanden niet en dan opeens weer wel. Altijd ‘s nachts en het lijkt het meest op een draaiende
wasmachine, echt een diep deinend soort gedreun. Ik ben nog nooit buiten gaan luisteren of ik het dan ook hoor. Vooral
weer in slaap komen is lastig.
Leunen, 19-08-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Slaapproblemen
Gevoel van trillingen in lichaam Stress

02 February 2020

Irritatie

Pagina 56 of 106

Wintelre, 18-08-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam
Stress Baanverlies Huisvestingsproblemen
Ik heb geen meting laten doen omdat ik dat niet kan betalen (€1500). Ook nergens melding gemaakt omdat nu al gezegd
wordt dat het ‘tussen de oren zit’. Wil wel naar de huisarts gaan. Mijn hart raakt er zo door van slag dat ik bang ben dat
er iets heel fout gaat. Ik slaap regelmatig bij de buurvrouw. Houd in agenda nachten bij. Het is gemiddeld 2 nachten per
week redelijk te doen thuis. De rest is een drama. Geen idee waar het vandaan komt. De hele nacht een vibrerend bed. Ik
word er ziek van en doodmoe. Matras in de woonkamer lost niets op. ik woon gelijkvloers. Rubber plaatjes onder t bed
lost niets op. Volgens een roedeloper zit ik ook nog op een kruising van wateraders. Weet niet of dat waar is. Ik weet niet
meer wat te doen. Heb geen mogelijkheid andere woonruimte te kopen. ben alleen. Ben echt radeloos!
Coevorden, 18-08-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Irritatie Slaapproblemen
Huisvestingsproblemen
amersfoort, 18-08-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen

Irritatie

Uithoorn, 18-08-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Slaapproblemen
wijnaldum, 18-08-2019, Man, 35-44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van
trillingen in lichaam Stress Baanverlies Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Hilversum, 16-08-2019, Man, 45-54. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon

Irritatie

Tzum, 16-08-2019, Man, 25-34. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Stress
Relatie/gezinsproblemen
We zijn verhuisd vanuit ons koophuis in Berlikum naar een huurhuis in tzum 20 km verderop en het geluid is er nog steeds
het drijft mij tot wanhoop en ik word er bang van het geeft een gevoel dat als het zo moet het van mij niet meer hoeft het
beinvloed mijn en mijn vrouw haar leven volledig ik voel me machteloos
Barendrecht, 14-08-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Hoofdpijn Druk op oren Stress
Sinds half januari 2019 zoem of gonstoon continue aanwezig in huis maar ook op mijn werkplek die zich 4 kilometer van
mijn huis bevindt. Op mijn werkplek lijkt het geluid nog wat indringender. Het geluid is over het algemeen alleen binnen
hoorbaar, buiten zijn meestal teveel omgevingsgeluiden. Kan niet traceren welke richting het geluid vandaan komt. Ook
geen verschil merkbaar bij verschillende windrichtingen. Mijn gezin en collega's horen wel iets heel in de verte, maar
ervaren dit niet zo storend als dat ik dat doe.
Heerhugowaard, 13-08-2019, Man, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Sinds 25 juli 2019 ondervind ik last van LFG. Er is een rijtje nieuwbouw owningen opgeleverd rond die tijd en sindsdien heb
ik af en toe last. Dan weer dagen niet, dan weer dagen wel. Het geluid is overal in en rondom het huis waarneembaar en
ook bij de buren in huis. Het geluid is alsof er een dieselmotor stationair staat te draaien, alsof er een druk op mijn
trommelvliezen staat en alsof er een trilling door mijn hoofd gaat. Mijn linkeroor heeft er het meeste last van lijkt het.
Mijn vrouw en kind horen het niet en hebben nergens last van.
Westwoud, 12-08-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Buurvrouw is alcohol/drugsverslaafd en wil niet meewerken.
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Rijswijk, 12-08-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Vermoeidheid
Wij wonen in een nieuwbouwwijk die nog deels in aanbouw is. Afgelopen maanden is de brom ons opgevallen en met
name 's nachts als het stil is, is deze goed waarneembaar, ook un tijdens de bouwvakvakantie. We hebben al geprobeerd
bij ons en de directe buren de electriciteit af te schakelen, maar zonder resultaat. We hebben contact opgenomen met de
prjectmanager van de nieuwbouw en Stedin (netbeheerder bij ons), maar nog zonder resultaat.
Horst, 11-08-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst Druk op oren
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen
Al jaren last van de vijverpomp van de buren. Zowel laagfrequent als een brom van 147 hertz rond de 41 DBA . Inmiddels
al bijna drie jaar aan het klagen bij woningbouw en gemeente. Woningbouw heeft me zelfs geblokkeerd. ze zijn mijn
gesanik zat. Het zijn gewoon leefgeluiden volgens hun. Gemeente heeft het over de onmogelijkheden om op te treden
wegens gebrek aan normen voor lfg. Er zijn wel enkele metingen gedaan in DBA omdat de vijver met toebehoren een
enorme herrie maakt. Echter tijdens metingen word de pomp uitgeschakeld door de buren en verder heeft de
medewerker van de RUD die hier enkele malen is geweest geen verstand van geluid. Ik vind het echt schandelijk dat een
bestuursorgaan die voor de veiligheid van de inwoners moet zorgen personen stuurt om onderzoek te doen zonder enige
opleiding of voldoende kennis! Sinds vorig jaar ben ik volledig afgekeurd. Hyperventilatie, darm maag klachten, geen
energie door slaapgebrek. Hoe moet het straks met ons met al die warmtepompen.
Breda, 10-08-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Slaapproblemen Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Relatie/gezinsproblemen
Mijn man hoort het gelukkig ook. De buurman niet. Ik heb er het meeste last van. We kunnen het geluid zelf niet traceren
en denken over een professionele opsporing, maar door de kosten stellen we dat steeds uit.
Velsen-Noord, 08-08-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Het probleem is sinds zo 24 mei 2019. Het is in de nacht begonnen en niet meer opgehouden. Het geluid (vibrerend en
brommend) is voornamelijk binnenshuis te horen zowel in Velsen-noord als in Beverwijk. In Heemskerk in mindere mate
en nog meer naar het noorden niet meer.De intensiteit is afhankelijk van de windrichting. Bij wind uit het (zuid) oosten is
het wat minder. Meestal is hier westenwind en dan is het geluid erg intens!. Mijn idee is dat het van Tata Steel afkomstig
is aangezien dat aan de kust ligt en dicht bij Velsen-Noord. Ik moet hiervan nog melding maken bij de Omgevingsdienst
Noordzeekanaal. Andere omgevingsdiensten hebben al gezegd niets te kunnen doen.
Haastrecht, 07-08-2019, Man, 35-44. Overlast: Veel, Overdag; Bromtoon
Vermoeidheid
Druk op oren Stress

Irritatie Concentratieproblemen

Amstelveen, 05-08-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Gevoel
van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Deze geluidshinder is snachts het ergste en er is overdag gemeten maar snachts niet en dat veroorzaakt alle medische
klachten die het leven erg beinvloeden
Westervoort, 04-08-2019, Man, 35-44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de
borst Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Leeuwarden, 04-08-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Hilversum, 03-08-2019, Man, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid

Irritatie

Gouda, 03-08-2019, Man, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Relatie/gezinsproblemen
Zie in andere toelichtingen exact hetzelfde wat ik ervaar, je kan alleen maar in herhalingen vallen.
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Alphen aan den Rijn, 03-08-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie
Druk op oren

Geluid

Amersfoort, 01-08-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag; Bromtoon Zoemend geluid
Irritatie
Ik hoor het met regelmaat thuis en werk, afstand is 2 km. Had het artikel in AD niet gelezen. Laatste dagen weer last en
dacht ... ik ga eens googlen! Tot mijn grote verbazing blijken veel meer mensen hier last van hebben. Stelde me enigszins
gerust... dacht ben toch niet gek!
Culemborg, 01-08-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Bij deze stuur ik nog maar weer een keer een berichtje. Deze ellende duurt nu al twee jaar en er is nog altijd geen
oplossing. Inmiddels weet ik dat er meerdere mensen in en rondom mijn wijk zijn die met dit zelfde gigantische probleem
te kampen hebben. Het heeft echt een enorme impact op je leven en op je gezondheid. Ieder mens heeft recht op stilte
zonder herrie die door wat dan ook veroorzaakt wordt. Niemand heeft het recht om de gezondheid van anderen zo te
schaden.
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July 2019 - 44 meldingen
Curacao, 31-07-2019, Man, 25-34. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Benauwdheid Druk op de
borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
Amersfoort, 31-07-2019, Man, 35-44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Hoofdpijn
Stress
Het geluid is door de meeste mensen die hier komen hoorbaar. Eerst dachten we aan een helikopter of een wasmachine
die ergens aan stond. Zelfs de ventilator hebben we uit het stopcontact gehaald om te kijken of het daar van kwam. Het
geluid lijkt aan te zwellen en weg te ebben. Is zowel overdag als snachts hoorbaar maar verschilt vaak in hoorbaarheid.
Wintelre, 29-07-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid Trillingen
Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst Gevoel van trillingen in lichaam
Arbeidsongeschiktheid Huisvestingsproblemen
Het gaat bij mij niet zozeer om het irritante zoem-muggen-geluid maar meer om het constante, irritante trillen van de
woning en vooral mijn bed. Ik kan gewoon niet meer slapen! en ik wordt er knettergek van! 3 jaar geleden ben ik verhuisd
van een oude woning naast een drukke weg, naar een buitengebied. Heerlijk rustig zou je zeggen. totdat 2 jaar geleden
het bed-schudden begon. Ik dacht dat het aan mij lag, dat het niet echt was, dat het mijn lijf was, spanning of stress,
maar ik had helemaal geen spanning of stress. Toen dacht ik dat het misschien door het militaire oefenterrein kwam
waar ik vlakbij woon, maar die oefeningen zijn er niet altijd en het schudden en trillen ging wél gewoon door. Als er
oefening was werd het alleen wel extra versterkt. Misschien lag het aan mijn vriezer? Dus die is naar de schuur verhuisd,
maar dat was het ook niet. Nu zit ik zelfs op mijn werk de hele dag te schudden, ik wordt er knettergek van!
Axel, 26-07-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
dieselmotor Irritatie
Huisvestingsproblemen

Geluid dat lijkt op dreunende

Vinkeveen, 23-07-2019, Man, 75-84. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts;
Slaapproblemen
Berltsum, 22-07-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts;
dieselmotor Irritatie Slaapproblemen

Zoemend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende

Castricum, 21-07-2019, Man, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen
Bron is waarschijnlijk de riooldrukleiding van de Camping Bakkum die enkele tientallen meters van ons huis loopt
(overlast erger in de zomer dan in de winter)
Vlissingen, 20-07-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren
Appingedam, 17-07-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van
trillingen in lichaam Stress
AMERSFOORT, 17-07-2019, Man, 55-64. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon
Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
In de 2 jaar dat ik in de woning woon heb ik van dag 1 last van een zeer dordringende toon. Deze toon begint om
ongeveer om 0.30 uur en ik word daar wakker van. Via huisarts naar audioloog, slaap onderzoek gehad geen ernstige
dingen gevonden, hartonderzoek gehad. Heb nu temazepam slaap medicatie maar zelfs dan word ik wakker. klachten zijn
hoofdpijn, raar gevoel in lichaam, soms hartkloppingen, trillingen in hoofd en lichaam (vloelt alsof je dicht bij stroom
staat). Ben een paar weken ziek thuis geweest en ben met halve dagen begonnen. het heeft allemaal geen zin.
Verjaardagen schrap ik omdat ik niet tegen de 'drukte"" kan. Ik zoek de rust op maar mijn leven is er niet vrolijker op
geworden. Ik heb af en toe een kort lontje en moet me regelmatig ver-excuseren omdat ik iets te kort door de bocht
reageer. Mensen geloven mij niet meer,nemen mijn klachten niet serieus. Iedereen heeft een mening ook doktoren etc. Ik
ben openbaar bezit geworden. Werken valt me zwaar en mijn dagen zijn te lang.
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Hoevelaken, 17-07-2019, Man, 65-74. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Vermoeidheid
Sinds wij hier in een nieuwbouw woning wonen (april 2018) hoor ik, als het aan het einde van de middag (omgavings
lawaai wordt minder). Ik ben bereid om mee te werken in het onderzoek om te traceren waar het vandaan komt.
Rotterdam, 17-07-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Vermoeidheid
Het is er dag en nacht. Maar overdag maskeren de omgevingsgeluiden het. Het klinkt als een pomp. Ik kan het (nog) een
soort negeren door er niet naar te luisteren maar zodra ik wakker word s nachts dan dreunt het. Gelukkig ben ik een
goede slaper. Maar ik kan me voorstellen dat het onhoudbaar wordt als ik dat niet ben. Ik heb ooit bij de rijdende rechter
een item gezien van een oudere dame die er gek van werd. Ik kan me dat heel goed voorstellen.
Oosterhout, 17-07-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat
lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Zwolle, 16-07-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Trillingen
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen in
lichaam
Sinds 11 juli 2019 hoor ik in huis (en in veel mindere mate buiten) een lage zoemtoon. Van de een op de andere dag
ontstaan, met name 's avonds en 's nachts goed te horen. Ik voel ook een soort trilling in mijn lijf. De zoem houdt enkele
seconden aan om vervolgens een seconde onderbroken te worden. De lengte van de zoemtoon is wisselend. In ons
huizenblok lijkt geen aanwijsbare oorzaak te zijn. Ik slaap er ontzettend slecht door en ben benieuwd of meer mensen in
(de omgeving van) Zwolle hier zo plotseling last van hebben.
Amersfoort, 16-07-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van
trillingen in lichaam
KNO-arts diagnosticeerde binnen 2 minuten zonder te luisteren naar mijn verhaal tinnitus. Wel heeft ze doorverwezen
naar audioloog. Deze geloofde niet in tinnitus, maar wel in LFG, nav langdurige blootstelling aan vijverpomp van de buren
die tegen onze fundering was aangebouwd. Nadat vijverpomp uiteindelijk verplaatst is, is het probleem van horen van
LFG gebleven. Meestal is er mee te leven, maar er zijn nachten dat het geluid zo sterk is dat ik helemaal niet kan slapen,
ook niet met slaappillen. Gek genoeg is dit vaak in de nacht van zaterdag p zondag. Ik hoor het geluid dan tussen zeven
en half acht zondagsmorgens stoppen.
Oss, 16-07-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat
lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Amsterdam, 16-07-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Hartkloppingen
Stress Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
De GGD is in het verleden betrokken door de bewonerscommissie en bleek vooral geinteresseerd in de beleving die de
bewoners hadden van het geluid en niet in het zoeken naar een oplossing van het bestaande (door de Milieudienst
gemeten) geluid.
Arnhem, 16-07-2019, Man, 55-64. Overlast: Matig, Overdag; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen
De omgevingsdienst is langs geweest maar zegt niks te kunnen doen omdat we een bedrijf zijn. De buurman (eigenaar
van het restaurant) zegt niks te willen en kunnen doen omdat hij binnen de toegestane decibellen blijft. Maar de overlast
is niet lawaai maar de bromtoon van de enorme koelkasten die hij in het pand naast ons heeft staan. Ze slaan ongeveer
elk kwartier aan en brommen dan een kwartier. Om gek van te worden. Op sommige plekken in onze studio ervaren we
het heel sterk. We weten niet wat we moeten ondernemen om het te stoppen.
Voorhout, 15-07-2019, Man, 25-34. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Druk op de borst Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
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Dedemsvaart, 15-07-2019, Man, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen
Druk op oren Stress Relatie/gezinsproblemen
In de omgeving veel boerenbedrijven, elektriciteitsmasten, een rioolkastje voor de woning, planning van 10 grote
windmolens op1,5 km afstand
EMMEN, 14-07-2019, Man, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Stress
Huisvestingsproblemen
Ik heb met diverse adviseurs geluid contact opgenomen. Maar je komt niet verder. En de testen die bij mij met Spectrum
Lab zijn gedaan komt niet het geen wat ik waarneem maar een sissend geluid. En ben bang gehoorschade op te lopen.
Oosterhout, 13-07-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress Arbeidsongeschiktheid
Ik ben door overlast verhuist door de buren woon nu in een flat verschrikkelijk maak je het weer mee gek wordt je dr van
ze zeggen savonds moet t na 22.00 stil zijn sommige hier hebben echt t lak aan je begrijpen niet dat je er last van heb dit
moet echt streng aan gepakt worden slapeloosheid en stress krijg je erdoor
Geldrop, 13-07-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress Relatie/gezinsproblemen
Huisvestingsproblemen
Castricum, 13-07-2019, Man, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren
Hartkloppingen Stress Baanverlies Relatie/gezinsproblemen
Ik heb gewoond in verschillende steden.In Westervoort, Lelystad en sinds kort in Castricum ondervind ik hevig last van
laag frequent geluid. Omdat dit in 2015 mij mijn relatie en gezin heeft gekost en heeft geleid tot een hevige burn-out kan
ik melden dat ik sinds kort in de woning van mijn partner in Castricum weer voortdurend een brom waarneem. Alle
goedbedoelde adviezen ten spijt is de oorzaak opnieuw niet aan te wijzen en ken ik nog altijd geen methode die afdoende
de hinder beperkt of weg neemt. Omdat ik ernstige problemen heb ervaren in het verleden doe ik deze melding. Ook het
gebruik van maskerend geluid werkt maar gedeeltelijk. Dat constante (tegen-) geluid zorgt er voor dat je niet uitrust
tijdens je slaap. Ik hoop nog altijd dat er een meetmethodiek wordt gevonden om de bron van LFG vast te kunnen stellen.
Alkmaar, 13-07-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Wij wonen in een appartement (begane grond) sinds 2012. Wij vermoeden dat de werking van ventilatoren (onder ons
appartement werken er tenmisnte 5 in een parkeerkelder) de bron en de oorzaak is. Enkele zijn op ons verzoek uit gezet.
Naar de nog actieve ventilatoren gaat men binnenkort onderzoek doen ( als het kan in lagere werkstand en
ophangrubbers vernieuwen of verbeteren). We overwegen inmiddels serieus om ons (koop)appartement zeer binnenkort
te gaan verkopen (we zijn al aan het zoeken naar een ander appartement waarbij de hoorbaarheid een belangrijk
aandachtspunt is).
Wolfheze, 12-07-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Sinds het kappen van flink wat bomen tussen de A50 en Wolfheze lijkt de overlast afgelopen jaar flink toegenomen te zijn.
Vooral in de avond en ochtend bij warmer weer zijn de bromtonen goed te horen wanneer het verder stil is. Het is geen
constante bromtoon maar telkens een aantal seconden tot maximaal ongeveer een minuut en dan stopt het weer een
paar seconden. Alleen een bepaalde frequentie (vrachtverkeer) dringt door in het huis. Het huis is erg goed geïsoleerd,
maar daardoor vallen de maskerende hogere tonen weg en blijft alleen het gebrom over. De enige manier om er
geen/minder last van te hebben is zelf een muziekje opzetten (maar dat gaat ook een keer irriteren).
arnhem, 11-07-2019, Man, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Druk op oren
Sinds enige weken een constante brom/zoemtoon in de straat. Geeft druk op de oren.
Arnhem, 09-07-2019, Man, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen
Huisvestingsproblemen
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groningen, 09-07-2019, Man, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen
Ik heb sinds 2014 al last van ernstige trillingen, ik draai binnenkort helemaal door en gooi mijzelf voor de trein OF IK
VERMOORD IEMAND !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, IK WIL NIET MEER LEVEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
IK KAN ER NIET MEER TEGEN !!!
Reusel, 09-07-2019, Man, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress

Irritatie Slaapproblemen

Lieshout, 09-07-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Trillingen Slaapproblemen
Vermoeidheid Hoofdpijn
We wonen hier sinds een jaar . Overlast geluid begon meteen alleen wisten we niet wat het was . Hoorbaar door heel het
gezin . Inmiddels duidelijk dat het door zendamateur komt .We wonen sinds een jaar in dit dorp .We weten nu ook dat er
al eerder werk van is gemaakt door andere buurtbewoners door een straat die schuin voor ons ligt . Agentschap
meerdere malen ingelicht gemeentehuis RIVM. Maar blijkt allemaal nog niet genoeg bewijs in wetenschap .ze zijn nog
niet zo ver blijkbaar intussen zitten wij met het probleem !!!!
Den Haag, 09-07-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Geluid dat lijkt
op dreunende dieselmotor Irritatie
Sinds tweeënhalf jaar hoor ik een bromtoon in de late avonduren en soms ook 's nachts en de vroege ochtend. Daarna
niet meer aangezien er ander geluid komt zoals omgevingsgeluiden. Het was een enkele keer niet te horen maar dat was
meer uitzondering dan regel. Soms hoorde ik het met het ene oor (links) ook minder. De laatste tijd lijkt er steeds minder
aan te ontkomen en welhaast niet eens laagfrequent meer. Alsof er een (diesel)motor stationair draait. Met geluk kan ik
het intussen met oordoppen genoeg dempen om er toch doorheen te slapen. Ik dacht lang dat het aan mijzelf lag maar
op de burenapp hoor ik steeds meer buurtbewoners erover sinds dit jaar. Sommigen hebben ook een eigen onderzoek
gedaan en naar zeggen zou het uit de Haven van Scheveningen komen met schepen die generatoren laten draaien dag en
nacht. Dit is iets van de laatste twee jaar, daarvoor hoorde ik het veel minder of niet. Ik heb mij eerder gemeld op deze
site maar leek mij zeker niet overbodig om dat weer te doen.
Tilburg, 08-07-2019, Man, 45-54. Overlast: Veel, Overdag; Bromtoon Zoemend geluid Irritatie
Concentratieproblemen
Druk op oren Stress
Het geluid begint de laatste tijd 's ochtends. Eerder heb ik het nauwkeuriger bijgehouden, maar die info kan ik nu niet
vinden. Het is altijd vrijwel exact dezelfde frequentie. Sommige dagen nauwelijks of niet hoorbaar. Ooit heb ik gedacht
dat het te maken had met nat weer: natter = meer last. Het geluid is buiten niet hoorbaar. Het lijkt te resoneren waarbij
de woning als klankkast lijkt te fungeren. Ik weet zeker dat het ook met een gevoeligheid van mezelf te maken moet
hebben omdat ik exact hetzelfde geluid op meerdere plaatsen kan waarnemen dus binnen in andere gebouwen op
geheel andere plekken. Het geluid is niet constant. Soms een minuut doorlopend maar nooit veel langer dan dat voordat
er een korte tussenstop is. Het is vrijwel zeker een werkelijk bestaand geluid en niet iets psychisch. Het klinkt alsof er op
een knop of pedaal gedrukt wordt en het geluid ingezet wordt en weer losgelaten wordt.
Drachten, 08-07-2019, Man, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Sinds enkele jaren een continue bromtoon hoorbaar in huis, buiten het huis en ook in de vrijstaande garage. Stroom
volledig uitgeschakeld, maar dit had geen effect. Geluidsmeting wees uit dat er een continue piek van 17 Hz
waarneembaar is. In eerste instantie was het geluid voornamelijk in de winter hoorbaar, nu ook in de zomer. Geen idee
waar het geluid te moeten zoeken... Het begint zo langzamerhand (te) hinderlijk te worden.
Hoensbroek, 08-07-2019, Man, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Irritatie Slaapproblemen
Stress
Loo, 07-07-2019, Man, Wil ik liever niet beantwoorden. Overlast: Aanzienlijk, Overdag; Bromtoon Zoemend
geluid Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Stress
Mijn lieve, maar niet al te tolerante buren hebben vorig jaar (2018) een Intex jacuzzi in gebruik genomen. Helaas naar
enkele gesprekken vorig jaar lijkt het niet helemaal tot hun doorgedrongen te zijn dat er behoorlijke overlast door hun
toedoen word veroorzaakt. Het is bijna onmogelijk om aan het geluid te ontsnappen in en om het huis.Naar mijn mening
moeten dit soort baden verboden moeten worden in kleine tuinen ook in verband met de energietransitie want het zijn
energievreter.
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Wissenkerke, 07-07-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag; Gonzend geluid
Irritatie
Noordgouwe, 05-07-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst Gevoel
van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
Hypnose en emdr geprobeerd op eigen initiatief: weinig resultaat van. Van huisarts eenmalig diazepam gehad om even
beter in slaap te vallen. Gebruik elke nacht zwarte ruis als maskeer geluid. Ben vorig jaar in juli hier komen wonen en ben
omgeven door deze bewaarschuren... zelfs 2 op 70 meter van mijn huis. Drama! Had nog nooit van lfg gehoord en mijn
man hoort het niet...... de boer aan de overkant doet schuren op mijn verzoek snachts tussen 01-05 uur uit: langer jan
niet ivm de gewassen in de schuur zegt hij. 1 grote zware brom hier snachts geluid stapelt van al die schuren en ik tril m’n
bed uit en voel m’n harts zelfs gek overslaan. Door de enorme brom die constant aanwezig is hele nacht slaap ik elke
nacht slecht en kort. Het geeft veel relatie stress"
Amsterdam, 04-07-2019, Man, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Baanverlies Huisvestingsproblemen
Alkmaar, 03-07-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Vermoeidheid
Stress Relatie/gezinsproblemen
Zware bromtoon tussen 1.30 en 10 uur ochtend

Irritatie Slaapproblemen

Zutphen, 03-07-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Al ongeveer een jaar lang hoor ik geregeld een continu lage brom-trillingstoon, maar de laatste weken is het duidelijk
toegenomen. Voornamelijk nachts als ik in bed lig is het verschrikkelijk storend in mijn slaap. Het dreunt in beide oren en
door mijn lichaam, ik lig er elke nacht van wakker. Oordopjes helpen niet, en vooral rond 3.00 in de nacht is het het
hardst. Maar ook ochtends om 9.30 hoor ik het geregeld nog steeds. Elektra in huis al uitgezet (hoofdschakelaar) om te
testen of het weg gaat, maar dat is niet zo. Ik heb sterk het vermoeden dat het ergens van buiten komt, mogelijk een
pomp bij een bouw verderop, of anders de windmolens, gasleidingen en/of elektra, bronbemaling etc.
norg, 01-07-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst
Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
In uw vraagstelling staat waarnemen via oren maar ik ervaar het meer als het voelen van geluid. Je hoort het ook maar
mijn hele lijf en leden staat onder druk van iets wat resoneert door huis en tuin. Wanneer gedreun gegons wegvalt is
opgelucht ademhalen. Ik woon hier sinds 28 april 2019 maar wil wel kruipend weg. Krijg nauwelijks slaap en door gebrek
aan slaap verdwijnt mijn energie en levenszin. Als dit blijft duren dan hoeft het voor mij niet meer. Hulp inschakelen ?
Maatschappelijk werk is en op de hoogte en ervaart het gedreun en met name gegons (wat op en in je hoofd gaat zitten
en duizelingen veroorzaakt) ook. Misschien kan ik de moed verzamelen de GGD in te schakelen maar veel vertrouwen heb
ik hier niet in. Mijn buurvrouw ervaart dito klachten en nog heftiger. Zij heeft gedurende 6 jaren geen hulp gehad en het
probleem wordt niet erkend.
AMERSFOORT, 01-07-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt
op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Arbeidsongeschiktheid
In maart 2018 voor het eerst wakker van trillingen en brom, dacht aan wasmachine buren. Niks mee gedaan, daarna in
mei nog eens. Weinig aandacht aan gegeven. In de zomer viel het me op dat ik in de verte een brom hoorde die niemand
anders in huis hoorde. Sinds oktober 2018 ineens heftige brom en trillingen, elke nacht. Paniekaanvallen, hartkloppingen,
niet slapen etc. Sinds januari ziek thuis door burn-out en brom/tril. Sindsdien gaat het wel wat beter, hulp van goede
psycholoog. Maar brom blijft bij vlagen aanwezig. Ik weet dat het geen tinitus is, want hij is er gelukkig niet altijd. Ik hoop
nog steeds dat ie gevonden wordt of weggaat zoals ie ook gekomen is. Ik wil mijn oude leven weer terug, weer werken,
slapen en plezier hebben.
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amersfoort, 01-07-2019, Man, 65-74. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Denk dat het geluid komt van pompen aanwezig op het nieuwe gedeelte industrieterrein van Bunschoten/Spakenburg dat
bijna grenst aan Nieuwland. Na aanleg meerdere banen A-1. Op de dijk bij de Eemhof zijn veel windmolens bijgeplaatst.
(plm. 25 erbij) totaal nu plm.45. Alles is vanuit onze woning en terras te zien. (4e etage)
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June 2019 - 33 meldingen
Horst, 29-06-2019, Man, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Trillingen
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in
lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid Huisvestingsproblemen
Leiden, 28-06-2019, Man, 75-84. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid
Irritatie
In december 2016 zijn bij ons zonnepanelen geplaatst. Omdat buren klaagden over 'gezoem' zijn wij er op gaan letten.
Het is geen constant geluid maar een korte zoen die zich herhaalt en ook niet gedurende de hele dag of nacht te horen is.
Het geluid komt niet uit de omvormer van de zonnepanelen. Feenstra, die de panelen geplaatst heeft zegt, dat
zonnepanelen niet kunnen zoemen en dat misschien sprake is van een wespennest of een vogelnest. Van beide is geen
sprake. Als we Feenstra laten onderzoeken en die vindt niets kost het ons de voorrijkosten en het arbeidsloon. Omdat het
geluid veel minder irritant is dan het geluid van de overvliegende vliegtuigen naar Schiphol zoek we we zelf nog even
door. We hebben niet gehoord van vergelijkbare problemen.
Hengelo, 28-06-2019, Man, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid
Irritatie
Concentratieproblemen Vermoeidheid
Stress
Rondgevraagd aan bezoekers in en rond mijn huis evenzo de buren. Merendeel van hen was het niet opgevallen maar na
goed luisteren bevestigt men de aanwezigheid van het gonzend geluid op lage frequentie.
Assen, 28-06-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen
Huisvestingsproblemen
Sinds enige tijd hoor ik in de omgeving een zware bromtoon. Mijn partner hoort het ook.Ik kan er niet van slapen.Actie
ondernemen heeft weinig zin.Melding maken heeft hopelijk nut Ik slaap met oordoppen in met als gevolg oorproblemen
en jeuk aan oren.Dit geluid is horror!"
Horst, 26-06-2019, Man, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Trillingen
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Stress
Arbeidsongeschiktheid Huisvestingsproblemen
Heb alle info bewandeld, en al mijn elektrische apparatuur gecheckt, ook heb ik meerdere malen de stroom eraf gehad.
En toch blijft het geluid consequent aanwezig. Heb verschillende personen laten luisteren, ook zij konden niet vaststellen
om wat voor geluid het gaat. Mijn rust en woongenot gaat hier onder gebukt!!
Monnickendam, 24-06-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat
lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen Gevoel van trillingen
in lichaam Stress
Wanhoop nabij omdat festiviteiten met muziek steeds harder, langer en vooral keiharde bas die overal doorheengaat.
Daarnaast vanaf het water veel bromgeluiden.
Spijkenisse, 22-06-2019, Man, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Stress Baanverlies
Huisvestingsproblemen
Ik heb sinds begin dit jaar ontzettend last van een dreunende toon. Oordoppen helpen niet. Ik lig nachten wakker en kan
geen tv meer kijken. De dreun overstemt alles. Ik heb geen idee wat de bron is en zou graag in contact komen met
gedupeerden uit de buurt
Maarssen, 21-06-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat
lijkt op dreunende dieselmotor
Druk op oren Hartkloppingen Stress
Net nieuw komen wonen in Maarssen. Na 1 week viel mij het geluid sochtends in huis ineens op. Ik vermoeden het al
vanaf de eerste dag maar ik had er nog geen aandacht aan gegeven. Tot ik sochtends rustig in huis op de bank ging
zitten. Tot nu erger ik mij totaal niet aan het geluid, omdat ik blij met de woning ben. Maar de druk op de oren is wel een
ding.. ik ben benieuwd waar het vandaan komt.
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Amersfoort, 20-06-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie
Hoofdpijn Benauwdheid
Stress
De bron is een warmtepomp van de buren er zit wel afstand (ongeveer 12m) tussen de warmtepomp en onze
huis/voorgevel maar de warmtepomp maakt heel veel herrie. Super irritant! De overlast is tijdens koudere dagen als het
buiten minder dan +8 C graden is."
Maastricht, 20-06-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor
Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen in
lichaam
Na de verandering van de verkeerssituatie in Maastricht ervaar ik sinds kort een extra belasting op mijn oren door LFG.
Naast de auto's, fabrieken, stadsgeluid, brommende bassen van muziek is er sinds april 2019 een zeer aanwezig LFG bij
gekomen. Een in de buurt liggend fabriek heb ik meteen gebeld en na onderzoek bleek er een lager kapot te zijn. Deze
hebben ze gemaakt maar nu blijf ik regelmatig dit geluid horen. Lastig is het om er geen aandacht aan te schenken want
het gonst hevig in mijn hoofd. NA nogmaals op onderzoek uit te zijn geweest bleek dat op het moment dat ik de geluiden
hoorden ook de deuren van deze fabriek open te staan. De fabriek heeft gelukkig meteen mee gewerkt en is bereid er iets
aan te doen. Ik heb melding gemaakt bij de gemeente, het onderzoek loopt nog. Hopelijk komt er in de toekomst ook een
norm voor geluidsbelasting met de optelsom van het totaal aan geluiden.
Den Bosch, 20-06-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Trillingen
Irritatie Slaapproblemen
Druk op oren
Het lage geluid wordt door meerdere mensen waargenomen maar voor mij levert het vanwege hyperacusis extra
problemen op. Een kennis denkt aan een nieuw waterzuiveringsapparaat. Er waren in het verleden al klachten vanwege
botenmotoren maar die hielden soms op. Dit geluid stopt niet en is ook op west te horen.
amsterdam, 18-06-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: , Overdag en 's nachts;
Trillingen Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Benauwdheid Druk op de borst Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Relatie/gezinsproblemen
Ik heb vorig jaar in juni al een melding gemaakt bij de gemeente, een keer ivm bouwwerkzaamheden bij de tramhalte
Willem de zwijgerlaan en een keer ivm bouwwerkzaamheden op het Bellamyplein. De Gemeente doet weinig tot niets.
Gedurende het jaar voelde ik af en toe iets waarschijnlijk ivm bronbemaling in buurt. Nu voel ik weer regelmatig door de
week rond 6 uur sochtend in het weekend even niets. Dit hindert mij ontzettend in mijn slaap. Ik krijg het gevoel dat het
weer net zo als toen bij de tramhalteBronbemaling veroorzaakt ook veel problemen maar daar begin ik niet eens over
omdat hier de gemeente steeds zei dat dit ivm veiligheidsredenen moet. Ik ben vertwijfeld verdrietig en voel me door de
overheid erg in de steek gelaten."
Best, 18-06-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Slaapproblemen
Gevoel van trillingen in lichaam Stress

Irritatie

Amere, 17-06-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Wonend in een buurt met kleine stadstuintjes,plaatsen mijn buren onlangs een opblaasbare Eltrex jacuzzi pal naast m’n
schutting en terras. De aanhoudende bromtoon van de installatie ( filter ed) is hoorbaar door de hele tuin en in de
slaapkamer. Al tuinierend, werd ik opeens zo trillerig als een alcoholiste, kreeg hartkloppingen zonder te weten waarom
en waardoor. Over de bromtoon had ik al geklaagd bij de buren die toen geprobeerd hebben de installatie te isoleren.
Kan niet goed. Op het internet kwam ik viavia bij u terecht.Mijn probleem kan dus niet worden opgelost, herhaalt zich
zolang de jacuzzi daar staat - de hele zomer - en is mijn fijne tuin ziekmakend terrein geworden. Niet zo leuk allemaal. Nu
zulke zwembaden steeds meer in de mode raken zou men fabrikanten er eigenlijk eens op moeten kunnen aanspreken om
deze producten deugdelijker en beter geïsoleerd af te leveren. Ze blijken niet alleen een ramp voor
laagfrequentgeluidsgevoeligen te zijn, ook andere buren klagen erover
Deventer, 17-06-2019, Man, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Concentratieproblemen
Druk op oren
Met name in huis ervaar ik de klachten, ook omdat het overige geluid dan grotendeels weg valt. Ik twijfel sterk of het aan
mijn zelf ligt of toch aan de omgeving. Ik heb het idee dat het geluid er continu is maar dat het soms heel zacht staat en
daarmee bijna niet waarneembaar en ook soms luider staat en dat ik het dan wel verneem.Het kan zijn dat de frequentie
lager is dan de 45 hertz maar dat mijn speakers het niet afspelen met de subwoofer nog niet getest."
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Tilburg, 17-06-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Zoemend geluid Trillingen Irritatie
Slaapproblemen Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Het gaat de hele nacht door. De ene keer is het erger dan de andere keer. Ik hoor het ook soms in mijn auto of op andere
plekken in de wijk.
Oostburg, 16-06-2019, Vrouw, 75-84. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend
geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
Ik was verrast door de uitzending op omroep Zeeland deze week waar dit probleem ter sprake kwam en voelde me voor
het eerst gehoord! Je voelt je erg alleen staan omdat niemand in je omgeving hetzelfde ervaart als jij. De geluiden zijn
sterk afwisselend van aard, soms heel hard en storend, kan gevolgd worden door doodstille dagen en later weer
overgaan in zoemend geluid etc.
'S-GRAVENHAGE, 14-06-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
Druk op oren Stress
Vannacht lig ik weer wakker van het geluid. Het is een maand weg geweest. Ik ontdekte het een paar maanden geleden.
Vanaf een uur of 1 's nachts tot vroege ochtend. Alles in huis uitgezet. Geen verschil. Alleen de twee achterste
slaapkamers en de buitenste (hoekwoning) het meest. Mijn man heeft buiten bij huis alles ook uitgezet maar ik bleef het
horen. Hij hoort het niet maar hij heeft een gehoorbeschadiging.Het is nu na een maand weer terug...Vorige keer duurde
het een paar dagen aangesloten.Ik woon in Ypenburg maar het is niet het verkeer op de A4 A12 A13. Ik typ dit nu om 5
uur 's nachts. Ik hoor het verkeer nu aantrekken. Het is niet dat geluid. Eerder als een stationair draaiende vrachtwagen
een paar straten verderop. Het pulseert ook. De eerste keer ben ik buiten gaan kijken omdat ik inbrekers verwachte
verderop."
Middelrode, 14-06-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Relatie/gezinsproblemen
Tilburg, 13-06-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Twijfel omdat niemand anders het hoort...

Irritatie

Stadskanaal, 12-06-2019, Man, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Stress
Sinds begin dit jaar vreemd brommend geluid dat eerst in frequentie toe nam en nu ook nog eens in volume toeneemt.
Eerst eens per 2 weken een dag wat al snel eens in de week werd, toen 2 dagen in de week en ook de nachten erbij tot we
nu bij 24/7 zijn en nu neemt het in volume toe, het volume is inmiddels al op 6 dagen in de week onhoudbaar. Een dag in
de week kan je even op adem komen want dan is het voor nu al een verademing maar dan nog steeds is het geluid
aanwezig. Ik noem het stand 1 en 2, 6 dagen standje 2 en 1 dag standje 1. Klinkt alsof er iemand 24 uur per dag met een
kapotte stofzuiger aan de gang is. Zit al twee maanden op een meting te wachten, helaas hebben ze niet zoveel haast...
aardenburg, 12-06-2019, Man, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk
op de borst Druk op oren Stress
heel erg irritant slaap niet meer en je gaat er langzaam maar zeker aan kapot
Terneuzen, 12-06-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in
lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Mijn gehoor is in orde. Echter het laagfrequent geluid drijft mij regelmatig hoog op.
Heemskerk, 11-06-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress Baanverlies
Arbeidsongeschiktheid
De klachten begonnen van het een op het andere moment. We hebben de klachten in huis maar ook,zij het wat minder, in
onze tuin. Mijn man heeft ook klachten. Minder sterk.We zijn tot in het AMC onderzocht. Men kon geen lichamelijke
afwijkingen vinden.In het AMC hadden we de klachten niet.We zouden thuis onderzocht moeten worden.
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Westerkwartier gemeente, 10-06-2019, Man, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Gonzend geluid Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie
Stress
ERMELO, 10-06-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Geluid komt van de jacuzi van de buren. Aangetoont is dat mijn huis fungeert als klankkast. Gemeente doet niets.
Rijswijk, 07-06-2019, Man, 55-64. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie Slaapproblemen
Vermoeidheid
Stress
Huisvestingsproblemen
Appartementencomplex boven een Albert Heyn We hebben kelderboxen, AH ook. En in deze kelderbox heeft AH sinds kort
koelinstallaties aangebracht. Dit veroorzaak een luide bromtoon door het gehele complex. AH heeft wel geprobeerd het
te verhelpen, zonder resultaat. AH zegt nu, pech, je hebt er maar me te leven... 2 bewoners die er vlak boven wonen
kunnen snachts niet slapen, alleen met oordopjes in. Slaapproblemen, gezondheidsklachten etc, Er is een meting gedaan
door Omgevingsdienst maar die zei dat het beneden de norm was. 20 Decibel....dus jammer. Maar snachts is het doodstil
en dan hoor je het geluid zeer goed. Niet weg te denken!
norg, 06-06-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid
Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid Huisvestingsproblemen
Geachte mensen, ik ben sinds 28 april jl verhuist naar de Leliestraat 7 te norg. mij was reeds vermeld dat de buurvrouw
van nr 5 erg veel hinder ondervond maar ik had niet veel keuze wegens ernstige gezondheidsklachten verschimmeld huis
bos. Inmiddels heeft de maatschappelijk werker ook een enorme brom toon geconstateerd met een grote druk op hoofd
en oren. Slapen doe ik dusdanig slecht dat ik nu na langdurige omstandigheden de zin om te leven verlies. Ik zie niet meer
in waarom nog gelijk te behalen daar waar de mensheid met deze heftige klachten in woonomstand tegen beton en
dovemansoren aanloopt. Ik voel geluid, ja ik ben een gevoelig mens maar ik wil slapen. Momenteel maak ik gebruik van
internet via de bibliotheek en lees dus niet met regelmaat mijn email. Ik wens dat u voor mij en mijn omgeving iets kunt
betekenen.
Bilthoven, 06-06-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Druk op oren Stress Relatie/gezinsproblemen
geluid is afkomstig van Jacuzzi van de buren

Irritatie

Baarn, 04-06-2019, Man, 65-74. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Hartkloppingen
Arbeidsongeschiktheid
Wij hebben tot aan de Raad van State geprocedeerd maar hebben geen gehoor gevonden bij de rechter omdat de
gemeente liegt (IKEA kachel /boiler van de Amalialaan 126 zou van 23.00 uur tot 4.00 uur 's morgens uit zijn, maar dat is
niet zo. recent is daar nog een boiler opwarming bijgekomen die op een vesuvius met geiseractiviteit lijkt). Het
laagfrequente geluid kan ook van de continue motor voor het rondpompen van 10.000 vierkante meter kantoorruimte
verfrissing vandaan komen maar gekeken is daar nooit naar.
Dordrecht, 04-06-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, 's Nachts;
Trillingen Slaapproblemen
Vermoeidheid
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Bunschoten, 02-06-2019, Man, 35-44. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Slaapproblemen
Het is nu 4 weken aan de gang. Ik ben nog aan het zoeken naar de bron. Ik verdenk een verdeelstation in mijn buurt. Daar
het warmer is en de heledag aanhoudt. Het is niet in mijn huis dat heg ik al gecontroleerd door de stroom eraf te halen.
Almere, 01-06-2019, Man, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Sinds enige weken een voortdurende bromtoon in huis. Overal in huis even hard, richting niet te bepalen. De intensititeit
wisselt wel. Ik hoor het ook in het huis van mijn directe buren (rijtjeshuis in blok van 6 huizen). Af en toe is het weg: za 25
mei ging het weg, ma ochtend was het er weer. Do 30 mei s'avonds (Hemelvaart) en vrij 31 was het weg, (of heel zacht),
za ochtend was het er weer. Hoofdschakelaar omzetten helpt niet. Mechanische ventilatie uitzetten bij mij en de buren
helpt niet. Buitenshuis (verder dan een paar meter) of waar dan ook elders hoor ik het niet het is echt alleen in mijn huis
en van de buren. Oordoppen helpen niet. Gehoorbeschermers wel enigszins. Mijn vrouw en ik horen het. Mijn zoon niet.
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May 2019 - 58 meldingen
Halsteren, 31-05-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen
Irritatie
Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Ik hoor al ruim 4 weken een bromtoon (voel het ook als trillingen).Ik heb al overleg gehad met de buren, die hebben een
paar weken geleden een vijverpomp geplaatst, helaas was dat niet de bron.De andere buren hebben een pomp voor
beregening van de tuin, ik had het idee dat dat vorig jaar de last veroorzaakte (het is toen heel lang weg geweest), de
pomp schijnt uit te staan maar ik hoor/voel nog steeds een brom.
Leiden, 31-05-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress Baanverlies Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen
Huisvestingsproblemen
Berg en Terblijt, 31-05-2019, Man, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen Hoofdpijn
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
bromgeluid mogelijk afkomstig van stroomaggreaat dat dag en nacht aanstaat t.b.v. zendmast kpn gelegen op ca 250 m
afstand
Utrecht, 30-05-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Heb de indruk dat het echt ergens van buiten komt. Wanneer ik mijn oren dichtdruk hoor ik de brom niet.Er wordt bij ons
veel gebouwd. Misschien heeft dat ermee te maken. Ben benieuwd of meer mensen in de Leidsche Rijn er last van
hebben. Vaak hoor ik maanden lang geen brom en dan in eens weken achter elkaar meerdere dagen per week en heel
wat uren per dag met korte tussenpozen wel.
Amsterdam, 28-05-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Sinds eind 2017 brom, met daar doorheen een hoger gekuid alsof er ergens een motor aan het stampen is. Destijds
gemeld bij jullie.Ik dacht de ventilatie van de school, maar die is een weekend uitgezet en dat hielp niet.De gemeente
dacht het trafohuisje aan de overkant, waar een bromtoon uit komt die iedereen buiten kan horen. Zou overeen komen
met hun metingen.Maar omdat het trafohuisje aan de geluidsnormen voldoet deed de gemeente niets meer.Dus zelf
maar in conclaaf met Kenter, die het onderhoudt.En vorige week zijn de transformatoren vervangen!Helaas, het maakt
geen donder uit. Het bromt maar door.Het transformatorhuisje is nu wel stil, daar hoort nu niemand buiten meer een
brom.,
Rotterdam, 27-05-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Trillingen
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst
Stress
Arbeidsongeschiktheid Huisvestingsproblemen
Haarlem, 27-05-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Hartkloppingen Stress Relatie/gezinsproblemen

Irritatie

Oss, 27-05-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid Geluid dat
lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Dedemsvaart, 25-05-2019, Man, Wil ik liever niet beantwoorden. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts;
Bromtoon Zoemend geluid Trillingen Irritatie Slaapproblemen
Haren, 24-05-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Gevoel van trillingen in lichaam
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Rosmalen, 24-05-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Stress
Het bromgeluid is niet leuk, maar vooral die onnatuurlijk constante trilling door je gehele lichaam maakt het vervelend.
Het geluid kun je eventueel nog wegnemen dmv muziek of oordoppen, echter de trilling dus niet. Hoor het in de gehele
omgeving van 's-Hertogenbosch, zowel in Vlijmen als in Rosmalen. Het is recent begonnen, ook overdag duidelijk
waarneembaar. Als het blijft aanhouden, wil ik het alsnog laten onderzoeken. Het liefst stel ik het uit, omdat
doktersonderzoeken en -rapporten veel tijd kosten en ik overdag gewoon moet werken. Helemaal als dadelijk blijkt dat
meer mensen in de omgeving last hebben van bromtoon. Net als allestoringen.nl zou er een website moeten zijn waar dit
soort overlast gemeld en in kaart gebracht kan worden.
Haarlem, 23-05-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend geluid
Irritatie Slaapproblemen
Sinds 4 mei 2019, ik kwam toen terug van vakantie, hoor ik als ik naar bed ga een lage zoemende bromtoon en kan daar
niet van in slaap komen. In een buurtapp hebben sinds 22 mei 2019 meerdere mensen uit de wijk hier iets over gemeld en
velen horen sinds begin mei dit geluid. Her is dus een probleem dat meerdere mensen treft.
Zutphen, 23-05-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Druk op oren Stress
Dreunend, bijna flapperend geluid. Oordoppen helpen niet, integendeel. Laagfrequente brom op koptelefoon wel, maar
dat kun je niet dag en nacht doen. Zeer vaak gemeld, nooit is het verminderd. De laatste week is het (nog) erger
geworden, het geluid komt overal bovenuit. Het is zo erg dat ik het nu met beide oren hoor, eerder met bijna exclusief
met rechts. Ik hoor het zelfs buiten!
Groningen, 22-05-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Slaapproblemen
Gevoel van trillingen in lichaam
Ik heb onderzoek gedaan bij buren etc, ook anderen gevraagd of ZE t konden horen. Iemand tipte mij, toen ik de
frequentie beschreef, dat het 4G kon zijn. Er staan vele grote zendmasten in mn buurt, KPN, vodafoon etc.Ze weet
vervelend geluid, het probleem wordt steeds groter, zeker als 5G er komt.
Huissen, 22-05-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Ik woon sinds 2015 in Huissen. Sinds ik hier woon hoor ik vaak ‘s avonds en ‘s nachts een laag bromgeluid. Ik slaap hier
slecht van in en word hierdoor ook ‘s nachts wakker en kan daarna niet meer inslapen. Omdat we in een kassengebied
wonen denk ik dat het geluid misschien van installaties komt die daar gebruikt worden voor koelen en/of verwarmen.
Haarlem, 21-05-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Ik woon hier ( beneden appartement) al 8 jaar en sinds april hoor ik een zoemend en ronkend geluid in de schacht van een
vaste kast die in mijn slaapkamer is. Overdag en 's nachts, maar niet altijd. Ik noteer het. Soms is het 's avonds stil, maar
dan begint het 'S nachts en word ik er wakker van. Alsof er een grote ventilator staat te ronken. Mijn boven- en naaste
buren horen niets. Ik had de Dienst Omgevingsgeluid IJmond gebeld, maar die komen alleen, als het van een bedrijf komt.
Er zitten wel veel bedrijfjes en bedrijven in mijn buurt. Hoek vd straat en de Waarderpolder, dus dat is lastig. Het zit niet
in mijn hoofd, want mijn dochter hoort het ook!
Amsterdam, 20-05-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in
lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid
Ik hoor al wekenlang een misselijk makende bromtoon in mijn huis, vooral 's nachts is het geluid het sterkst, oordoppen
helpen niet.
Munstergeleen, 20-05-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op de borst Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Ben inmiddels helemaal uitgeput door het nauwelijks kunnen slapen vanaf eind 2016 door het constant gezoem en
gebrom en getril en daarbij af en toe gedreun en gebonk.
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Amsterdam, 20-05-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Het is niet zo laag dat niemand behalve ik het hoort. De buren en m’n huisgenoot hebben er ook last van. We weten
alleen niet waar het geluid vandaan komt, maar bij ons is het het hards in de badkamer. Het is altijd non-stop voor een
paar dagen achter elkaar en dan weer een aantal maanden niet. Maar als ik het hoor heb ik er heel veel last van. Volgens
mij heeft de buurman het een keer aangekaart bij de gemeente als geluidsoverlast maar omdat het daarna verdween kon
de gemeente er niets mee. Dit is nu al de vierde keer dat ik deze brom hoor en ik woon hier sinds februari 2018. Ik kan er
niet door slapen.
1e exloermond, 18-05-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen
Vermoeidheid Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in lichaam
Relatie/gezinsproblemen
sneek, 18-05-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen
ik word psychotisch genoemd. vorige week met ambulance. ziekte van Tietze. heb astma ontwikkeld, val nog een x dood
neer. kan niet functioneren.
Helmond, 17-05-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Sinds 26-04-2019 merk ik een bromtoon en een trilling. Ik heb o.a. contact gehad met een opzichter van een bouwproject
in Helmond i.v.m. de waterpompen die daar staan. Het is niet duidelijk of dit de oorzaak is. In Helmond wordt momenteel
op meerdere plekken gebouwd en gerenoveerd. Het geluid en de trilling zijn 24 uur per dag te horen en voelen. Ik heb
melatonine tabletjes gekocht om in slaap te vallen. Oordopjes helpen niet tegen het geluid.Soms hoor ik twee soorten
geluid en trilling door elkaar, waarvan er één zo sterk is dat ik ondanks melatonine tabletjes meerdere keren per nacht
wakker wordt en daarna bijna niet meer in slaap val. Dit komt door het geluid, maar vooral ook door de trilling. Soms
slaap ik elders in de hoop een keer goed te slapen, maar het liefst slaap ik thuis. Voor 26-04-2019 was het in mijn buurt
meestal helemaal stil en sliep ik altijd goed. Ik hoop dat de overlast van één van de bouwprojecten afkomstig is, want dan
weet ik namelijk dat het ook weer stopt.
Hedel, 17-05-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst Gevoel van
trillingen in lichaam
Sinds kort en alleen in de woonkamer, voorste deel, je hoort het boven de tv uit.
Rotterdam/hoogvliet, 15-05-2019, Man, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie
Stress
heb al sinds jaren last van bromtoon van grote vijverpomp van buren deze staat tegen mijn kant vanhet huis gebouwd
heb al diverse gespreken met buurman gehad en zegt iedere keer er iets aan te doen maar komt belofte niet na ben nu
met pesioen en wil rustig in mijn tuin kunnen zitten maar door het iritante gebrom is dit niet mogelijk soms is deze brom
ook in huis hoorbaar
1e exloermond, 15-05-2019, Man, 18-24. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Zoemend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op
oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen
Huisvestingsproblemen
Oosterhout, 13-05-2019, Man, 35-44. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon
Ik hoor sinds dat ik hier in oosterhout woon een brom van vermoedelijk 50hz, en zocht eens op internet hoe en wat, en
kwam op deze site. Ik moet nog verder uitzoeken of het in huis is of verder weg, ik ga ook nog zelf meten. maar ik wil al
wel vast melding maken van deze locatie
Amsterdam, 12-05-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Veel, Overdag; Bromtoon
Irritatie
Ik woon tegenover Artis. Sinds 1 week staat er een apparaat te brommen wat vooral bij zuiderwind ontzettend hinderlijk
is.Heb al geprobeerd een antwoord te krijgen van Artis. Zij zeggen dat de vetkanalen worden gereinigd en vorige week
klaar zouden zijn.Ik wordt van het kastje naar de muur gestuurd. En ik geloof niets van hun verhaal. En het zeer
hinderlijke geluid gaat maar door.
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Echt, 12-05-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Gevoel van trillingen in lichaam
Stress Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Ik weet niet precies wanneer ik de eerste keer deze vervelende bromtoon heb waargenomen. Heb in eerste instantie
aangenomen dat het geluiden bij de buren waren. Ik woon in een tussenwoning, vandaar deze gedachten gang. Ik
probeer al ruim 10 jaar te achterhalen waar het vandaan komt: luisteren aan de muren, raam open / raam dicht,
binnen/buiten, zolder, kelder, met oor op de grond, hoofdschakelaar uit, heb zelfs de elektriciteitsmeter laten vervangen
omdat ik dacht dat dit de oorzaak was. Denken dat ik gek ben omdat ik iets waarneem en totaal niet kan ontdekken wat
en waar het vandaan komt. Oordoppen helpen niet. Ik heb de laatste tijd het idee dat het steeds erger wordt, het geluid
wordt luider en de tijd waarop ik het waarneem langer. Probeer nu al 6 uur te slapen, heb toen maar de computer
aangezet en deze, alweer, slapeloze nacht dan maar een goed benut.
Eindhoven, 11-05-2019, Man, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen
Lage monotone bromtoon van minder dan 50 Hertz. Niet pulserend. plotseling vanaf week 15 2019 tot heden, elke dag
hoorbaar. Soms enkele uren niet hoorbaar. Brom is bij Noordelijke wind het hardst. In huis is het duidelijk hoorbaar maar
buiten niet/nauwelijks hoorbaar ivm omgevingsgeluiden. Brom is wel zodanig , dat ik bijna niet in slaap kan komen. Brom
thuis in Vlasven maar ook in Meerbergsven geconstateerd in dezelde mate.In Vlasven thuis is de brom in elke ruimte
hoorbaar in dezelde sterkteIn groepsapp Gijzenrooi hebben ook enkele anderen deze bromtoon gehoord. Waneer ik op
maat gemaakte oordoppen in doe dan is de bromtoon bijna weg.Al tientallen keren in de buurt rondgewandeld en
rondgefietst maar de oorzaak niet gevonden.
Veldhoven, 11-05-2019, Man, 45-54. Overlast: Matig, 's Nachts; Gonzend geluid
Slaapproblemen

Irritatie

Wateringen, 11-05-2019, Man, 35-44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen
Stress
Huisvestingsproblemen
Ik ben verhuisd in februari en de eerste avond voelde ik deze bromgeluid. Ik heb de elektrameter en gasmeter vervangd, ik
heb de vloerverwarmingpomp uitgeschakeld. Ik heb alles geprobeerd maar ik kan nog steeds de bromtoon horen. Mijn
vrouw hoort het niet. Ik denk dat het kan misschien komen van mijn buur, of iets in de omgeving.
den haag, 10-05-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Meerdere buren hebben er ook last van
Horst, 09-05-2019, Man, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Stress Arbeidsongeschiktheid
Winschoten, 09-05-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid Geluid dat
lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Slaapproblemen Vermoeidheid Benauwdheid Druk op de borst Druk
op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam
Huisvestingsproblemen
Woon in flat BOTANICA-HOF huur en koop woningen. Intern een gemeenschap van vitale ouderen 50 jaar en
ouder.Voorzitter gemeenschap en toewijzing voorzitter en hun vrouwen gaan niet mee in dit verhaal LFG geluid.
(vrijwilligers)Zeggen dat ik gek ben en stemmen hoor, Dat heeft de toewijzing voorzitter bedacht , hij was bewaker, en
heeft alle kennis?? voorzitter gemeenschap moedigt hem aan. Deze mensen zijn bewoners, (pensioen) geen
arts.Publiekelijk in vergadering 2015 vernederd door voorzitter , IK hoor LFG, buizen gieren/dreunen, wordt er wakker
van. Voorzitter zegt, ga maar naar de dokter, bestuur doet niets. 2015/ 2019 sommige bewoners zeggen, dat ik stemmen
hoor,> DAT IS SOCIAAL PESTEN.( meelopers.) Gemeente verwijst naar meldpunt overlast( 2019). Mijn vraag was, wil
iemand van omgevingsgeluid spreken. Gemeente vind dat te duur! Meldpunt overlast gaat wooncorporatie er bij
betrekken en nu buurtbemiddeling, voor sociaal pesten. Geluid is er nog en pijn in lichaam
Volendam, 09-05-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
dreunende dieselmotor Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Volendam, 09-05-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Vermoeidheid

Geluid dat lijkt op
Slaapproblemen

Volendam, 09-05-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Slaapproblemen
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Volendam, 09-05-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Trillingen
Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress Relatie/gezinsproblemen
Het geluid is eentonig en neemt soms toe in volume en stopt soms om dan na 45 minuten weer opnieuw te starten Mijn
man hoort het ook
Meppel, 08-05-2019, Man, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts;
dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Hoofdpijn
Stress

Geluid dat lijkt op dreunende

Nijmegen, 07-05-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon
Vermoeidheid

Irritatie Slaapproblemen

Nieuwegein, 07-05-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Sinds jaren hoor ik in eigen huis een zoemend/brommend/gonzend geluid, voelt ook als trilling in mijn lichaam. Oordopjes
helpen er niet goed tegen, dempen het geluid een beetje, maar de trilling en geluid lijken via achter mijn oren via bot toch
binnen te komen.Geluid bij buren was anders, hun ventilator uit en vervangen loste dat geluidsprobleem op, maar de
brom/zoem/trilling blijft, is soms erger dan andere keren, is iedere dag aanwezig, alleen in nacht van zondag op maandag
is deze minder. Soms denk ik dat de windrichting of het weer algemeen ook uitmaakt, in winter als alles kaal is lijkt meer
dan in zomer met blaadjes aan bomen die geluid lijken te helpen absorberen. Ik hoor dit geluid niet alleen in eigen huis,
maar ook in sommige huizen van vrienden/vakantielocaties (m.n. in Nederland overigens). Buiten is het op simmige
locaties ook hoorbaar/voelbaar, erg vervelend. Mijn ervaring is dat het soms met grootschalige stroomstoring heerlijk stil
is, was maar altijd zo.
Stadskanaal, 06-05-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren
Stress
Sinds twee maanden een non-stop bromgeluid in huis. Wat begon met af en toe eens een nacht, een keer of tien per jaar,
werd langzamerhand ook overdag.Het was dan eens in de twee weken dat het een dag en een nacht door ging en dan
ineens weer ophield, het volgde elkaar steeds sneller op.Nu sinds twee maanden gaat het onophoudelijk door, dag en
nacht, nog geen seconde is het meer stil
Doenrade, 06-05-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Trillingen Irritatie
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Elst, 06-05-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst
Stress
Geluidsoverlast is van de heinz fabriek sinds er in 2015 nieuwbouw is geplaatst is er overlast. Sinds die tijd strijd over die
overlast vooral snachts. Koeltoren geeft overlast een hoge toon 24 uur. Een soort generator zwaar geluid. En het lossen
van suiker en zout uit vrachtwagens met een pomp die vaccuum trekt.
Wognum, 06-05-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen Vermoeidheid

Irritatie

Amsterdam, 06-05-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Hoofdpijn
Gevoel van
trillingen in lichaam Stress
In mijn woning in Amsterdam-Oost hoor ik allerlei geluiden, afkomstig van ventilatoren, passerende treinen, spelende
kinderen, etc. Hier kan ik allemaal tegen. Maar …, sinds enkele maanden is er een geluid waar ik helemaal dol van word:
een indringende bromtoon, die na enige tijd begint te voelen als een enorme dreun. Het is mij onbekend waar dit geluid
vandaan komt. Een organisatie in de buurt heeft de eigen ventilatoren getest, binnenkort komt de afdeling Milieu van het
stadsdeel op een avond langs om metingen te verrichten. Mensen en instanties zijn welwillend, maar ik heb er een hard
hoofd in of de bron wel gevonden wordt, er staat hier zo ontzettend veel apparatuur in de buurt. Een tijdlang was de
bromtoon constant, maar nu zit er zo nu en dan een onderbreking in en hoor ik het geluid niet. Dat zijn uurtjes van grote
opluchting! Herkent iemand (uit de buurt) dit verhaal? Op één persoon na ben ik de enige in mijn flat die dit geluid
waarneemt.
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lent, 06-05-2019, Man, 55-64. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Vermoeidheid
Relatie/gezinsproblemen
door minder verkeer is geluidsoverlast beprkt tot snachts want overdag is het niet te onderscheiden.. Windrichting is ook
bepalend. DE bron lijkt uit de verwarmingsketels van Kasen te komen, want de overlast door dieselmotoren van schepen
op de waal is anders van aard. Nu ik weet dat buren het ook horen weet ik dat het niet aan mij ligt...
Den Haag, 06-05-2019, Man, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op
oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen
Laagfrequente pulserende bromtoon; bijna continue aanwezig. Mijn vrouw hoort de toon ook maar heeft er minder last
van - ze kan het wegfilteren.
Nijmegen, 06-05-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Slaapproblemen
Is vooral in de zomer hoorbaar waneer ik snachts de slaapkamer raam heb open staan

Irritatie

Den Haag, 06-05-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress Relatie/gezinsproblemen
Ik hoor in huis een zeer laag bromgeluid. Het is niet luid maar dreunt door het hele huis. Het is ook buiten te horen. Soms
is het beter te horen dan andere keren en de ene keer duurt het ook langer dan de andere keer. Ik kan er moeilijk door in
slapen vallen en slechter door concentreren als ik thuis moet werken. Ik vermoed dat het een pomp is van het gemaal wat
in de buurt zit. Het geluid komt zeker niet van binnen uit, ik heb alles (ook de ketel en de afzuig installatie) uitgezet en het
zware brommende geluid blijft. De tijstippen van de overlast is heel wisselend. Nu dat ik deze melding maak is het 2 uur 's
nachts en is de brom heel duidelijk aanwezig waardoor ik nu echt niet meer kan slapen. Het geluid komt ook niet van de
vaatwasser van de buren.
Ter Aar, 05-05-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren
Sinds juni 2018 verhuisd naar een nieuwbouwwoning. In vorige huis (in een dorp verderop) hoorde ik soms ‘een machine’
die aanstond, ik dacht de wasmachine van de buurvrouw. Aangezien we gingen verhuizen heb ik er niet veel aandacht
aan geschonken. Het geluid was niet overheersend. Eerste half jaar in de huidige woning nergens last van. Vanaf begin dit
kalenderjaar zijn de geluiden er. In natte periodes is het geluid erger. Het begint in de wintertijd om half 11 is avonds en
nu in de zomertijd om half 12. Het geluid hoor ik buiten niet. Stroom is er in huis afgeweest, maar daar niets mee kunnen
ontdekken. Naaste buren hebben geholpen het geluid op te sporen (2 onder 1 kap woning), maar niets gevonden. In de
maand maart dacht ik, het is over, en dat het te maken had met woningen die nabij gebouwd worden, maar dat was ook
een vrij droge maand. In april begon het geluid weer, maar zachter, alsof de geluidsbron verderop stond. Maar vanavond
breekt het geluid alle records.
Nijmegen, 05-05-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Weinig, 's Nachts; Bromtoon
Nijmegen, 05-05-2019, Man, 45-54. Overlast: Matig, 's Nachts; Gonzend geluid

Irritatie
Slaapproblemen

Nijmegen, 05-05-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie Slaapproblemen
Vermoeidheid
Ik hoor dit brommende zoemende geluid sinds afgelopen zomer en zelfs met mijn raam dicht. Ik ben soms af en toe
wakker en daarom viel het me op. Ik vraag me af wat voor geluid dit is. Het is een heel naar geluid. Niet hard maar
storend genoeg om te melden.
Nijmegen, 05-05-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen

Irritatie

Apeldoorn, 05-05-2019, Man, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op
oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Ik heb sinds enkele maanden last van een bromtoon. Ook ik heb m’n hele huis onderzocht en niet kunnen vinden. Ik bleef
het waarnemen, nadat ik de hoofdschakelaar har uitgezet. Allereerst gedacht aan Tinnitus, maar nadat ik meerdere
verhalen op deze site heb gelezen, weet ik zeker dat ik ook Lfg waarneem. Fantastisch dat deze stichting bestaat. Dit
alleen haalt al een stuk van de wanhoop bij me weg, want die is er wel degelijk.
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Vlijmen, 05-05-2019, Man, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Baanverlies Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Vleuten, 04-05-2019, Man, 35-44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
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April 2019 - 53 meldingen
Opmerking, 21-04-2019, , . Overlast: Onbekend vanwege technische storing van de website, ;
Vanwege een technische storing konden er geen meldingen worden gedaan van 21 april t/m 2 mei
Geldrop, 20-04-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Ik heb in juli 2 jaar last van een zoemend geluid wat elke keer een soort van opstart en steeds harder gaat . Elke nacht
weer opnieuw in die herrie trek ik niet meer ik functioneer niet meer en heb een zware baan in de zorg die ik bijna niet
meer kan uitvoeren op een normale manier.ik heb al 1,5 jaar contact met de Aldi waar de herrie vandaag komt . Ik woon
boven de Aldi en ze hebben al Een aantal keren aanpassingen gedaan zonde resultaat . Nu hebben ze laatst een
geluidsmeting gedaan . Ik vond dit vreemd de man meet 1 maal in de vroege avond in de slaapkamer dit duurde nog geen
5 minuten vond dit erg vreemd. Daarna kreeg ik te horen dat er maar 2 procent van de bevolking deze geluiden hoort en
dat de Aldi niks fout doet. Ik heb wel aangegeven dat ondanks de norm die zij aangeven ik geen rapport heb gezien en dat
er niet op het ergste moment in de nacht is gemeten . Ik vind het kwalijk dat de Aldi zegt wij doen niks verkeerd maar ik
ga er wel lichamelijk aan kapot Ten einde raad ben ik
Etten-Leur, 20-04-2019, Man, 65-74. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Relatie/gezinsproblemen
"s-nachts ervaar ik een brommend, pulserend geluid met hele korte tussenposen.Ik woon in een appartementencomplex
boven winkels die op hun beurt staan op een parkeergarage.Ik heb zelf de idee dat het niet een bepaalde bron is,
waarvan de bromtoon vandaan komt..Waarschijnlijk een combinatie van geluiden: parkeergarage met luchtverversing
apparaten; winkels met airco's die op onze dak van het complex staan; in de buurt aanwezige appartementsgebouwen en
wellicht ons eigen complex.? Erg irritant geluid om in slaap te komen, maar vooral een groot probleem om in slaap te
komen als je bent wakker gebromd!Hopelijk wordt hier nog eens een oplossing voor gevonden.
Koningsbosch, 19-04-2019, Man, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress
Rijnsburg, 19-04-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Mijn man en ik hebben er vooral savonds als we op bed liggen hinder van, rond een uur of 10 in de avond dan horen we
het. Het is zo erg dat we iedere avond ook in de winter een ventilator aan zetten om het geluid te onderdrukken. Ook als
we overdag op bed liggen dat is op zolder dan hoor ik het continue geluid. Ook op de tweede verdieping horen we het in
de douche.We zijn bij alle buren geweest, in kruipruimtes en van alles d stekker eruit gehaald en niks haalt aan.Toen een
paar weken geleden een buurman ermee kwam dat hij snachts buiten een bromgeluid hoorde maar we kunnen niet
vinden waar het vandaan komt. Het is niet vol te houden.
Oosterhout, 19-04-2019, Man, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
In mijn vorige woonplaats Breda ontdekte ik voor het eerst het laagfrequent geluid. Dat droeg bij aan de reden tot
verhuizen. Helaas is het ook hier in Oosterhout aanwezig. Vaak 's avonds/'s nachts in bed hoorbaar (en voelbaar!) bij
gebrek aan omgevingsgeluiden. Zeer storend, wordt er wakker van. Zojuist begon het weer als aan, uit, aan, uit en is nu
overgegaan naar constante brom. Niks helpt, ook geen oordoppen. Gek is dat het zeer plaatselijk aanwezig is, in de
woonkamer is bijv niks waarneembaar. Dat was in Breda ook, zeer plaatselijk. Maar het komt duidelijk van buiten en lijkt
als iets heel groots/zwaars. Vliegbasis Gilze-Rijen maakt gebruik van bepaalde frequentie trillingen als stoorzender, kan
het daarmee te maken hebben?
EINDHOVEN, 18-04-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend
geluid Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Stress
Ik heb melding gemaakt bij Philips High Tech Campus omdat ik dacht dat het geluid daar vandaan kwam. Zij hebben een
meting uitgevoerd en inderdaad wel een laagfrequent geluid geconstateerd. Waarschijnlijk afkomstig van de A2 die
vlakbij ligt. Maar dat is een lage bromtoon terwijl ik voornamelijk een zoemend/gonzend geluid ervaar.Zij hadden een
vermoeden van GSM masten.Verder is daar niets uitgekomen
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Eindhoven, 17-04-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Arbeidsongeschiktheid
Ik heb de afgelopen jaren geen melding van laag frequent geluid meer gemaaktt. Niet omdat het er niet meer was, maar
meer omdat ik pyschis zonder onderuit ben gegaan en zo hard heb moet werken om me staande te houden , dat ik niks
meer wou lezen of horen over de bromtoon die ik bijna elke dag hoor en voel.. zo veel stress had ik.In mijn wijk blijft het
brommen, er zijn meer mensen die het horen maar de gemeente erkent het niet en stuurde in 2011 na aandringen een
meneer langs voor een geluidsmeting. Hij registreerde niks totdat hij op ons aandringen laag bij de grond en en bij de
muren een meting deed. Hij was verbaasd, ons huis blijkt te trillen. Was hij nog nooit tegengekomen. Wat ik wel snap als
je alleen willekeurig in de lucht meet.Dus mijn advies laat de zogenaamde specialist ook het geluid dicht bij de grond
meten.Vervolgens geven ze aan dat het geluid van veraf komt, kan kilometers verderop zijn en doen er vervolgens niks
mee. Dat is het antwoord van gemeente waar ik woon
Tilburg west, 17-04-2019, Man, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Stress
Ik heb al bijna 30 jaar last van tinnitus, en alles wat met mijn gehoor te maken heeft . de laatste paar jaar ook L F G. om
gek van te worden . Kon niet achterhalen waar het geluid vandaan kwam, want ik heb er buiten mijn huis ook last van .
.Een artikel over L F G 8 maanden geleden in de buurtkrant , gaf het antwoord ,het schijnt van een wind molen hier 3km
verderop te komen. er waren nog een paar mensen die er last van hebben.
eindhoven, 17-04-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
Ik ben in de straat op onderzoek geweest . ook de buren hebben alles in huis uitgezet en het geluid horen ze
regelmatig.Een paar deuren verder gevraagd of ze in het bezit waren van warmtepomp, antwoordt ontkennend, waarbij
ze vertelde dat ook de dochter dit geluid regelmatig hoorde op de zolderBen ook in de straat achter mijn huis op zoek
gegaan maar ook daar geen pomp en was het geluid lichtjes hoorbaar.Dit geluid is ook hoorbaar op postcode 5627, een
mede bezoeker aanwezig op dat adres beaamde dat zij het geluid hoorde,dit adres is een paar KM in vogelvlucht van mijn
adres.Vriendelijke groet Frits Stoter
Etten leur, 17-04-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren
Oss, 17-04-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Groningen, 17-04-2019, Man, 35-44. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress

Trillingen Irritatie
Irritatie

Tilburg, 17-04-2019, Man, 35-44. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
eindhoven, 16-04-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, 's Nachts;
Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress

Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor

's-gravenhage, 16-04-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Sinds een week of 4 voel en hoor ik een brom. De eerste week was het nog niet zo hevig, maar nu constant. Vooral in de
avond en de nacht het gebonk.Dacht misschien komt het door de lichtmast die defecte lampen heeft, doorgegeven aan de
Gemeente Den Haag, maar tot op heden niets van gehoord.Werd 2 weken geleden, vrijdagnacht op zaterdag uit mijn bed
gebonkt. Om 3:00 op straat gelopen in de hoop de oorzaak te vinden.Afgelopen weekend zwaar oververmoeid bij een
vriendin gaan slapen, "het" zit nu in mijzelf, duurde 1,5 dag dat ik weer tot mijn positieven kwam.. Huismeester is er mee
bezig, stuurde eerst iemand van een firma die de reparaties doet, zonder tools en die geen brom en bonken hoor of
voelt.Bel die firma omdat ik vermoed dat afzuigsysteem in trappenhuis misschien de oorzaak is, om deze even uit te
schakelen, kan niet anders worden andere bewoners de dupe. Bedoelde ook niet het hele weekend.Verder nergens
gemeld, want moet procedures volgen eerst woningstichting.
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Asten, 16-04-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Matig, 's Nachts; Zoemend geluid Trillingen Irritatie
Slaapproblemen
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
De woningbouwvereniging heeft huis aan huis mechanische ventilatie geïnstalleerd. De apparaten hangen aan de
dakbalken in de bergruimtes tussen de slaapkamers. Daardoor resoneert het geluid van ieder apparaat meerdere huizen
ver, en dat is erg hinderlijk. Daar komt bij dat mijm buurvrouw dat onding soms dagenlang dag en nacht op maximaal
laat staan, als het koud is of zij op vakantie is. Gevolg: stress, benauwdheid, slaapproblemen en een chronische piep in
mijn oren, en nog brandgevaar toe. Ik heb zelf de stekker uit het apparaat getrokken, want het kent geen stand 0. Daar
komt nog bij dat de buizen dwars voor de deur van het berghok lopen... Niet echt slim. Het zou al heel wat schelen als die
machine beneden bij de CV-ketel hing. Al blijft het onzin, want onze huizen zijn niet vochtig, de ramen staan meestal open
en we hebben ook ventilatieroosters. NB: wanneer die apparaten kwamen weet ik niet meer precies.
Vught, 16-04-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen
Tilburg, 16-04-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Gevoel van trillingen in lichaam Stress

Slaapproblemen

Valkenswaard, 16-04-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Concentratieproblemen Slaapproblemen Hoofdpijn Druk op de borst
Ik heb nooit geweten dat je daar melding van kon maken.Ik heb er doorlopend last van. Alsof er steeds een vrachtwagen
voor de deur staat met de motor aan.
Ten Post, 16-04-2019, Man, 45-54. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen
Druk op oren
Kno deed geluidstest. Constateerde een tekort in linker oor bij laag en gaf aan dat de hersenen dit gaan aanvullen. Had
ook mijn zoon van 10 jaar gemeten wegens zijn pieptoon in zn hoofd. Daar meette hij een tekort bij hoog. Gaf aan dat het
erfelijk is. Nam verder geen actie.
Handel, 16-04-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress

Irritatie

Glimmen, 16-04-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid
Huisvestingsproblemen
Sinds ettelijke jaren geleden is deze nieuwe gastransportbuis aangelegd t.h.v. Noordlaren/Midlaren en de pompen
veroorzaken dit overlast in de wijde omgeving. Er is in Groningen onderzoek gedaan maar kon de herkomst niet
vaststellen, maar aan de gastransportbuis is nooit gedacht.
Meeden, 16-04-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Concentratieproblemen Slaapproblemen

Irritatie

Best, 15-04-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam
Ik maak nog maal een melding omdat hier in Best blijkbaar meerden mensen last hebben. Soms is het zo hard s,nacht dat
ik het eigenlijk niet meer normaal vind.Het is ook harder dan vorig jaar.Gelukkig is het niet alleen nachten.Ik heb er vooral
s,nacht last van.Ook is mij opgevallen dat het vorig zomervakantie heel tijd weg is geweest.Maar ik heb wel gemerkt de
nachten dat het er is heb ik meer lichamelijke klachten.Het zijn vage lichamelijk klachten.
nederweert, 14-04-2019, Man, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat
lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van
trillingen in lichaam
mensen van de gemeente zijn s'avonds hier bij mij thuis geweest om te luisteren met 2 personen, maar zij horen niets. Ik
word er snacht's gek van, en na lange tijd val ik pas in slaap. als ik op vakantie ben in het buitenland en daar in hotels
slaap, heb ik nergens last van!
Enschede, 13-04-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress
Amstelveen, 13-04-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress
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Ommeren, 12-04-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor
Slaapproblemen
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Zoetermeer, 12-04-2019, , 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren
Weet niet meer wanneer het begon, maar het is zal zeker tien jaar. Oorzaak ligt niet in huis en ook niet bij buren (beide
kanten zijn inmiddels - om een andere reden - verhuisd).
Swifterbant, 11-04-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon
Vermoeidheid Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in lichaam

Slaapproblemen

Delft, 10-04-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen
Stress
Mijn buren hebben sinds oktober 2018 de geluidsboxen aan de muur bevestigd. Ik hoor in zowat mijn hele huis de lage
tonen. Woningbouwvereniging gemeld. Buren gesproken, maar niemand kan ze dwingen de geluidsboxen van de muur te
halen. En ik word er knettergek van. Vermoeiend om voortdurend geluid te horen, niet heel hard, maar toch
voortdurend.Sorry als mijn melding niet valt onder jullie onderwerp. Ik weet niet of jullie het ook hebben over zulke lage
tonen, of alleen over lage tonen van andere bronnen. Overigens herken ik alles in jullie goede en informatieve website.
Teteringen, 10-04-2019, Man, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Druk op oren

Irritatie

Emmen, 09-04-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Vermoeidheid
Stress
Het is geen Tinnitus anders zou ik het overal moeten horen, ik neem het waar in onze goed geïsoleerde woning. Zodra ik
buiten sta wordt het geluid gemaskeerd door omgevings geluid, voornamelijk de snelweg A37 waar onze wijk aan ligt.
Vooral in de nacht als het stil is is het geluid er altijd, windrichting zal ook meespelen want de ene keer is het erger dan de
ander.
Haarlem, 09-04-2019, Man, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam
Stress
Nijmegen, 09-04-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Hoeven, 09-04-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in
lichaam
Hardenberg, 09-04-2019, Man, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
N.a.v. een klacht bij de gemeente heeft de Provinciale Omgevingsdienst i.s.m. de GGD een huisbezoek gebracht en
gedurende een weekend een meting verricht. Uit de aard van de vragen en opmerkingen tijdens het huisbezoek is
duidelijk gebleken dat bekend is waaruit de klachten bestaan. Helaas is tot op heden (een half jaar na de meting), ook na
navragen, geen enkele rapportage of reactie n.a.v. de meting ontvangen. Op verzoek van de GGD is een gehooronderzoek
verricht. Hieruit bleken geen afwijkingen. Zonder verder enig bewijs te hebben kan nog opgemerkt worden dat de
overlast begon ten tijde van de introductie vann het 4G netwerk, maar dat kan ook toeval zijn.
Enschede, 09-04-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Sinds een paar maanden hebben 3 personen last van een laag frequent geluid, wij wonen alle 3 op een hofje, bestaande
uit 13 woningen. Volgens 1 buurvrouw was het de mechanische ventilatie van een nabij gelegen flat, echter de
woningbouw zegt dat men dat na onderzoek heeft uitgesloten.
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Apeldoorn, 08-04-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op
oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Utrecht, 07-04-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid
Stress Baanverlies
Huisvestingsproblemen
Sind de bouw van het RIVM(!!) vlak bij mij ervaar ik m.n. 's nachts een geluid dat nog het meest lijkt alsof iemand ergens
zijn kozijnen met een vlakschuurmachine afschuurt. Het komt en gaat en komt. Geluid gaat door oordoppen heen en zelfs
professionele Peltor CE95 gehoorbeschermers (waar ik mee probeer te slapen, is geen doen) houden het niet 100% tegen.
Gebeld met de verantwoordelijke van dit project, is vol begrip en zegt dat er iets geïsoleerd gaat worden maar er gebeurt
(nog?) niets. Het zouden volgens hem trilnaalden (?) kunnen zijn, of een generator. De man is bereid langs te komen maar
ben bang dat hij het niet zal horen, geluidsoverlast is zo relatief (mijn buurman slaapt bijv door brandalarmen heen).
Gepolst in de wijk, niemand heeft blijkbaar last dus ben ik gek?? Ik woon vlak langs de A27 die nu nog 'maar' 8 baans
breed is en binnenkort wordt verbreed naar 14 banen. Ik heb net een nieuwe job waarvoor ik om 5 uur op moet staan, ik
ga dit niet volhouden.
Woensdrecht, 07-04-2019, , 35-44. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon
dieselmotor Concentratieproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn

Geluid dat lijkt op dreunende

Leidschendam, 06-04-2019, Man, 75-84. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen
Stress Relatie/gezinsproblemen
In ons appartement is een brom ontstaan die geen van onze buren hoort uitschakelen van stroom geeft geen resultaat
Hoorn, 05-04-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Matig, 's Nachts; Gonzend geluid
Druk op oren Stress

Vermoeidheid Hoofdpijn

Leiden, 04-04-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Arbeidsongeschiktheid
Sinds 2011 voel ik trillingen en hoor ik laag frequent geluid. Na een tijdje zoeken ontdekte ik dat het van zendmasten
kwam. Later hoorde en voelde ik het geluid ook van andere draadloze communicatiesystemen. En...van de huizen met
zonnepanelen op het dak. In 2011 is een meting uitgevoerd in mijn huis door de omgevingsdienst West-Holland. De
gemeten LFG had de frequentie 50Hz en 63Hz. Maar het geluid kwam niet boven de LFG-curve uit, al hoorde ik het geluid
goed. In 2012, toen het geluid zich had geïntensiveerd, heb ik opnieuw een meting laten uitvoeren. Ditmaal waren de
frequenties 31,5Hz en 100Hz. Daarbij kwam 100Hz boven de curve uit. Dit heeft echter geen vervolgonderzoek
opgeleverd omdat LFG geen prioriteit heeft voor de dienst en zij niet kunnen handhaven. Niemand is verder ingegaan op
mijn aanwijzing dat het van de zendmasten afkomstig was. Ik ervaar de nieuwe zendtechnologie als voornaamste LFGbron. Verder produceren ook zonnesystemen LFG.Deze bronnen zijn overal.
Wageningen, 03-04-2019, Man, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid
Slaapproblemen
Stress
Sinds ongeveer 2 maanden een akelige zoemtoon/gonzend geluid, door het hele huis heen. Overdag wordt het vaak
overstemd door andere geluiden, maar 's nachts houdt het ons uit onze slaap. Eigen zoektocht heeft een vermoedelijke
bron opgeleverd: een verdeelstation van NUON, zo'n 50 meter van ons huis vandaan. Weten niet goed wat nu te doen.
Velp, 03-04-2019, Man, 35-44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Den Haag, 03-04-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Stress
Via de 'Nextdoor' buurtmail ben ik erachter gekomen dat het brommende geluid 's nachts afkomstig is van de in de haven
liggende en werkende motoren van schepen.
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Vlaardingen, 02-04-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Benauwdheid Druk op de borst Druk
op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Dcmr ingelicht. De bron is drie weken uit geweest na maanden overlast en plotseling was het daar weer. Direct een
aanslag op mijn gezondheid en welzijn. Het voelt alsof mijn hele lichaam trilt. Ik voel het in mijn borst en keel, oren.
Buiten is het geluid ook duidelijk waar te nemen.Het maakt mij steeds radelozer. De bron is waarschijnlijk duidelijk. Een
zwaar installatie/ventilatie systeem van een telefooncentrale midden in een woonwijk in Vlaardingen.Geluidsopnames
gemaakt. 65db gemeten aan omgevingsgeluid midden in de nacht. Windstille omgeving.Je voelt je machteloos, omdat
niet iedereen een zelfde last of helemaal niet ervaart. Een melding bij de dokter en het ggz zullen mijn volgende stappen
zijn.
Huizen, 02-04-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Hartkloppingen Stress
Oirsbeek, 02-04-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat
lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Zoeterwoude, 02-04-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel
van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Wij wonen nu 30 jaar in Zoeterwoude.In 2005 zijn er langs de A4 een tweetal windmolens geplaatst. Na het plaatsen van
de molens merkte ik dat er een zeer laagfrequente brom waarneembaar was van een zo lage frequentie dat de brom
meer als trilling dan als geluid wordt waargenomen. Aanvankelijk hebben we geen moment gedacht aan de relatie tussen
het bromgeluid en de komst van de windmolens maar op een gegeven moment besef je dat er in onze woonomgeving
maar een ding is veranderd in de tijd en dat zijn de molens. We hebben destijds de milieudienst Leiden ingeschakeld en
deze heeft door bureau Peutz een onderzoek laten doen. De metingen gaven overduidelijk aan dat er in huis een
laagfrequente brom aanwezig is. Het Peutz rapport geeft als hypothese dat het vrachtverkeer op de A4 de oorzaak is. Ik
heb nooit eerder last gehad van de brom terwijl het verkeer op de A4 ook 30 jaar geleden al zeer intensief was. Inmiddels
zijn de twee windmolens weer weg maar zijn in dezelfde periode 4 nieuw
Eindhoven, 01-04-2019, Man, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Zoemend geluid Irritatie
Last van hard zoemend geluid. Meestal rond 22u tot 22.35u. klink als een grote machine (graafmachine oid) of
koelinstallatie. Geluid doet me het meest denken aan een mechanisch geluid. Monotoon zonder tussenpozen van stilte. Ik
hoor het zowel binnen als buiten. Mijn vriendin en buren horen het ook. Ik vermoed dat het van de DAF afkomstig is maar
dit weet ik niet zeker.
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March 2019 - 53 meldingen
Rijswijk, 31-03-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Gonzend geluid
Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam Stress

Slaapproblemen

CAPELLE AAN DEN IJSSEL, 30-03-2019, Man, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Al sinds jaren ervaar ik deze laagfrequente bromtoon. Alleen lijkt het erop dat ze deze week nog iets extra's opgestart
hebben. In al die jaren is het twee keer gebeurd dat het geluid er niet was, wat een verademing en wat een rust gaf dat.
Nu dus het tegenovergestelde.
Amsterdam, 29-03-2019, Man, 65-74. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van
trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
De brontoon is begonnen eind 2018 na het verbouwen van de etage onder de mijne. Daarvoor was de etage opmerkelijk
stil voor een locatie midden in de stad (doodstil). De dreun gaat de hele dag en nacht door. Bij het slapen maak ik gebruik
van white noise op YouTube met beperkt succes, veel wijn te drinken (behulpzaam voor de eerste twee uur), slaappillen
(enige uitwerking maar wel sufmakend). Heel af en toe kan ik bij een vriend slapen. Twee vrienden hebben de nacht op
mijn etage doorgebracht: de ene hoorde het beluid maar kon redelijk goed slapen, de andere kon minder goed slapen. De
beneden buur heeft op mijn verzoek de cv-ketel een keer uitgezet op mijn verzoek. De last was opmerkelijk minder. Maar
hij is niet erg bereid me verder te helpen, reageert alsof ik me aanstel en is, volgens hemzelf, een beetje slechthorend. Ik
word radeloos. Overweeg een andere etage tijdelijk te huren of permanent te zoeken, een hotel kamer te vinden. Uw site
heeft me goed gesteund, waarvoor mijn dank.
Eindhoven, 29-03-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon
Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress Arbeidsongeschiktheid

Irritatie Slaapproblemen

breda, 28-03-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Gonzend geluid Trillingen Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Stress
Al enige tijd hoor ik snachts een toon wat lijkt op ventilator of stromende kraan, wc die blijft lopen. Mijn man is beetje
doof dus ik ben de enige die het hoort. Ik heb mijn oren uit laten spuiten, speciale koptelefoon gekocht maar het geluid
komt er doorheen. Overdag doe ik de radio aan dus dan hoor ik het niet. Ik heb geprobeerd met muziekje te slapen maar
ik wil zo graag rust in mijn hoofd. het gevolg van het geluid is dat ik enorme gonzende oren heb gekregen waardoor mijn
omgeving zegt dat het tussen mijn oren zit... Ik word er stapelgek van....probeer wel om het minder groot te maken en te
focussen op andere dingen, soms lukt het.Ik heb ook het idee dat het ene avond erger is dan andere, maar het is wel
constant zonder onderbreking aanwezig. Ik denk dat als je de bron zou weten dat het makkelijker te accepteren is.
Zwolle, 27-03-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Benauwdheid Druk op de borst
lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen

Trillingen Irritatie
Gevoel van trillingen in

Waalwijk, 26-03-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Hartkloppingen Stress
Bron is al jaren bekend, tw ventilatoren zendmasten op dak naastgelegen voormalige GGZ-inrichting. GGZ heeft
medegedeeld hiermee bekend te zijn en heeft providers verzocht om maatregelen. Tot nu toe niets gedaan.
Omgevingsdienst Midden en West-Brabant krijgt van de gemeente Waalwijk geen toestemming om onderzoek te
verrichten naar deze LFG-overlast.
kaatsheuvel, 26-03-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts;
Concentratieproblemen Slaapproblemen
Huisvestingsproblemen

Trillingen Irritatie

Haaksbergen, 25-03-2019, Man, 65-74. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Hartkloppingen Stress
Relatie/gezinsproblemen
Oss, 25-03-2019, , 25-34. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
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Reuver, 24-03-2019, Man, 25-34. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie Slaapproblemen Hoofdpijn
Stress

Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor

Terwolde, 24-03-2019, Man, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de
borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
Huisvestingsproblemen
Wij ervaren dagelijks enorme hinder!! We overwegen om te gaan verhuizen, maar wie zegt dat we daar niets voelen en
horen. We zijn wel bang voor onze gezondheid, die trillingen en geluiden in huis en lichaam kan niet goed wezen.
Goor, 24-03-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie Slaapproblemen
Vermoeidheid
Wij hebben zins januari last van een brom geluid enkele malen melding van gemaakt.Ze zeggen dat ze metingen hebben
verricht maar wij hebben nog steeds geen resultaten gezien. Wat ik wel begrepen heb is dat nu de gemeente weer een
beslissing moet nemen of ze door mogen gaan met het onderzoek.
Bant, 24-03-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress

Irritatie

Voorburg, 24-03-2019, Man, 85 of ouder. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid
Concentratieproblemen
Huisvestingsproblemen
Zelfs binnenshuis, maar zeker in mijn achtertuintje wordt geconcentreerd lezen bemoeilijkt, nog afgezien van
voortdurende irritatie
Hoorn, 19-03-2019, Man, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Zoemend geluid
Slaapproblemen
Vermoeidheid
Druk op oren Stress
Huisvestingsproblemen
Sinds 2018 is er in de wijk een zoemend geluid hoorbaar. Er zijn geluidsmetingen verricht (Gemeente Hoorn, RUD) helaas
de bron is niet traceerbaar. Grondig onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden.
Maastricht, 18-03-2019, Man, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Irritatie
Dieren, 18-03-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Benauwdheid
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
ik ga zo de meldingen bij gemeente ed inzetten maar wilde eerst hier melden. Ik hoor het geluid pas sinds een week en
begin nu de gevolgen al te merken. Ik heb ook ervaring met tinitus maar dit is idd anders. het zit ook meer voelbaar in
mijn nek en achterhoofd en het houdt mijn lijf in een soort waakzaamheidsstand waardoor ik niet in slaap komt. Met
afsluiten voor nare geluiden en er ontspannen in blijven heb ik door mijn tinitus wel leren omgaan en zo probeer ik ook
met deze brom om te gaan maar mijn lijf denkt daar op een of andere manier anders, autonoom over. ik ben beniewd of
ik de enige ben in deze buurt. Vannacht heb ik een wandeling door de wijk gemaakt en ik nam het overal waar, dit
weekend is het van zaterdagochtend tot zondagavond afwezig geweest dus ik vermoed dat het iets uit de industrie is, en
dat in het weekend de machines even niet aanstonden.
Amsterdam, 18-03-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
heb sinds 3 jaar last van lfg . heb woningbouw al vaker ingeschakeld . Laatst zouden ze komen met apparatuur. Zijn 2x
langs geweest maar zonder. Ook heb ik melding gemaakt bij de gemeente , ze hebben wel tips gegeven maar meten zelf
doen ze niet. Wil ook nog contact opnemen met handhaving Heb ook al verschillende dingen onderzocht,maar zonder
resultaat. Ik wil alleen maar dat er een keer een meting wordt gedaan.
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Gennep, 17-03-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van
trillingen in lichaam Stress Baanverlies Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Leien dak gesaneerd vanwege asbest, daarna nieuw leien dak erop opgeleverd nov 2018. sindsdien veel geluid hinder.
constant rommelend dreunend geluid. geluiden van buiten komen veel harder binnen. dakdekker heeft ontluchting
dakpannen geplaatst iets minder hinder. geluid meter firma Jan Tril Arnhem laten komen. kon geluid niet meten te laag
frequent. had niet de apparatuur ervoor. constateerde verkeerde onder en boven druk slechte lucht circulatie. kon bron
niet lokaliseren. kan er niet van slapen. ga veel logeren. als je de bron weet te lokaliseren dan kan je er wat tegen doen. ik
blijf zoeken waar het vandaan komt. doe suggestie aan aannemer hij weet het ook niet. ik krijg weinig begrip van
mensen om me heen. hij wil nu dak isoleren, was niet gebeurd alleen oude leien eraf en nieuwe erop gelegd. ik weet het
niet meer. Heb buren al gevraagd naar bronnen niemand heeft wat veranderd de laatste tijd.
OVERLOON, 17-03-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Het geluid is vrijwel altijd aanwezig. Een enkel moment is het weg. Nu we door een verbouwing de slaapkamer op de
begane grond hebben gemaakt, kan ik slechts op slaapmedicatie slapen. Anders is het vrijwel onmogelijk. Door mijn lichte
slaap heen hoor/voel ik het.
Oss, 17-03-2019, , 25-34. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam
Nieuwrode, 17-03-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, 's Nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Stress
Relatie/gezinsproblemen
Rosmalen, 16-03-2019, Man, 35-44. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
Ik zou graag willen weten of/hoe ik kan laten meten of dit geluid er daadwerkelijk is of dat het “tussen mijn oren” zit
Rotterdam, 15-03-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op oren Hartkloppingen
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
De trilling en het gezoem zijn zowel overdag als snachts hoor en voelbaar; slaap bijna niet meer en als je dan een dag vrij
neemt om thuis bij te komen werkt het ook niet omdat de trilling en het gezoem te groot is
Oostzaan, 15-03-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op
oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Berchem, 14-03-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Ik woon op twee plaatsen. In Antwerpen, stedelijk gebied, en ‘op den buiten’ in Rijkevorsel.In ons buitenhuisje, gelegen
tussen de velden hoor ik het ‘s nachts altijd. In t begin enkel ‘s nachts. Maar sinds kort ook al enkele keren overdag. Er
zijn veel industriële landbouwbedrijven bijkekomen. Veebedrijven, kippenbedrijven, grote tomatenserres en
aardbeiserres. Geen idee of dat de oorzaak is. In Antwerpen hoor ik het niet elke nacht. Maar wel bijna elke nacht. In
Antwerpen is de bromtoon heel wisselend van hinderlijk tot heel hinderlijk. In Rijkevorsel is hij veel duidelijker aanwezig
en steeds ‘heel’ hinderlijk. Het vervelendste eraan is dat heel mijn lichaam het hoort of beter gezegd het ‘voelt’.
Oorstoppen helpt niets. De laatste tijd, als ik ergens anders slaap, begin ik het op meer en meer plaatsen te horen, daar
waar ik het vroeger niet hoorde. Heb er min of meer mee leren omgaan door de techniek toe te passen van mensen met
Tinnitus.
Eindhoven, 14-03-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Arbeidsongeschiktheid
Continu bromgeluid en trillingen ,ben nog volop bezig uit te zoeken waar het vandaan komt , het drijft mij tot waanzin.
duurt niet zolang voor ik mezelf laat opnemen. GEK word je ervan. please wat kan ik doen
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Haarlem, 14-03-2019, Man, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Soest, 13-03-2019, Man, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat
lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Als bewoner van de wijk Overhees in Soest heb ik hier in 2017 al een melding gedaan van een zwaar brommend
dieselachtig geluid alsof er een stoomboot voor de deur ligt of er een bulldozer in de buurt staat te draaien. Dit geluid is
niet altijd aanwezig maar wel zeer regelmatig en mij is opgevallen dat het vooral ernstig is bij sterke NW/ZW wind.
Natuurlijk is dit geluid vooral s'nachts onuitstaanbaar hinderlijk en houd mij regelmatig uit mijn slaap tot hoofdpijn aan
toe maar zelfs overdag en s'avonds hoor ik het dwars door de tv of muziek heen. Opvallend is dat het geluid in ruimtes
aanzienlijk beter te horen is dan buiten. Met de gemeente uiteindelijk tot het punt geluidsmeting gekomen maar dat was
moeilijk kort te sluiten ivm mijn drukke baan. Nu nog steeds periodes leven in een nachtmerrie dus! Vind het echt
ongekend dat er eenvoudig honderden al niet duizenden klachten over hetzelfde geluid te vinden zijn op internet en we
met z'n allen tegen de muur blijven lopen! Ongekend!!!
Beverwijk, 12-03-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst
In 2012 hebben wij, Westelijk Beverwijk, overlast gehad van een bromtoon. Na veel klachten is er door de odnzkg actie
ondernomen en de oorzaak, een transformator van Tata Steel, gevonden. Sinds najaar heb ik weer kast van zo’n zelfde
bromtoon. Heb 1x melding gemaakt en het zou doorverwezen worden naar de geluidexpert. Niets meer van vernomen.
Eigenlijk durf ik geen melding meer te maken omdat ik bang ben de enige te zijn die het hoort. Mijn man heeft nergens
last van maar dat had hij in 2012 ook niet.
Best, 12-03-2019, Man, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Irritatie Slaapproblemen
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Audioloog voor oordoppen aantemeten. Al een paar jaar last van lfg in de wijk, de gemeente Best geeft aan geen budget
te hebben voor metingen en het traceren van de overlast/ hinder die ik ondervind. Ga hier zeker mee verder richting
gemeente en provincie. Met dank aan de s ch ng voor aangedragen ps .
Spijkenisse, 12-03-2019, Man, 25-34. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid
Concentratieproblemen Hoofdpijn
Stress
HOOGVLIET ROTTERDAM, 11-03-2019, Man, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid
Zoemend geluid Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Stress
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Sinds 3 jaar hinder van ziekmakende zoemtoon welke met name in de avonden en weekenden binnen voor mij hinderlijk
aanwezig is. Soms ook wel eens minder. Al heel vele malen melding gemaakt bij DCMR maar nog nooit echt serieuze
opvolging hierop gekregen. Inmiddels openbaren er zich gezondheids en relatieproblemen ten gevolge hiervan. Al
meerdere malen overwogen om te verhuizen. Heel jammer dat deze problemen niet serieus genomen worden door
instanties.
Amsterdam, 11-03-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Arbeidsongeschiktheid Huisvestingsproblemen
Arnhem, 11-03-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de
borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
Gilze, 11-03-2019, Man, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid Geluid dat lijkt
op dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
Oss, 11-03-2019, , 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Slaapproblemen Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in lichaam
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Assen, 10-03-2019, Man, 55-64. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid
Bromgeluid is ca 1 1/2 jaar gaande. Er zijn in mijn omgeving, Assen Zuid, divserse werkzaamheden gestart
(infrastructuur). Mogelijk heeft het iets te maken met bemaling. Verder wonen wij op het gasveld Eleveld. Mogelijk dat
het daar mee te maken heeft.
Stadskanaal, 10-03-2019, Man, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in
lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
Niet aﬂatend resonerend geluid waarvan ik het vermoeden heb dat het van de 4g masten komt...Ervaar vaak geen rust
meer.. gespannenheid ..
Oosterhout, 09-03-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, ; Bromtoon
Wij wonen 300m. ten westen van de A27. Sinds een week of 4,5 horen wij regelmatig een laag frequent geluid vanuit de
omgeving, althans zo lijkt het, voor een seconde of 15-20. Ik dacht eerst aan jongeren met subwoofer in auto, maar dan
eentje die serieus laag gaat. Zaterdag 9 Maart 2019, Ben rondje in buurt gaan lopen om 21:00. Geen jongeren in een
auto. Geluid komt ten oosten van de A27 uit de richting Dongen. Vooral 's avonds tussen 19:00 en 21:00 en uit dezelfde
richting. Nu is het zaterdag 21:22: 20 seconden horen mijn vrouw en ik een 25Hz toon buiten en in huis. A27 is nu weinig
verkeer. Om 21:23 hoor ik in de verte een ziekenwagen. Paar minuten stil, dan hoor je het weer, wellicht nog iets lager in
frequentie. Er moeten veel meer mensen zijn die dat horen en die er mogelijk wel last van hebben.
sprang-capelle, 09-03-2019, Man, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag;
Trillingen
Concentratieproblemen
Stress
Mijn huis is gerenoveerd en daardoor is de doorgifte van geluiden zoals dreunen door kinderen heel erg geworden, soms
uren aan een stuk, gemeld bij buurman maar zegt doet er wat aan niks dus. De huizen zijn ingepakt in piepschuim, ze
dateren van 1959 en de betonnen platen van plafond lopen door, dus dit geeft door, het is na de renovatie 3 x erger, de
chinook helikopters die overkomen latehn het huis, de pc en muis ge4woon schudden en of het bed als je er in ligt, alles
wordt doorgegeven, en ik weet niet wat er aan te doen. De buur heeft waarschijnlijk ook laminaat gelegt en zonder
demping, maar weigert het alsong te doen wegens het werk. ongelofelijk, daarom ben ik ook zo tegen rijtjeshuizen en
hebben andere landen deze niet standaart zoals amerika behalve misschien in steden dan nog kan je ze los van elkaar
zetten dat scheeld enorm tegen deze overlast, de woningbouw kan niets doen, maar volgens mij moeten ze dan de vloer
isoleren, dus ga eens meten.
Gilze-Rijen, 08-03-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in
lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Oss, 08-03-2019, , 25-34. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid Trillingen
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in lichaam
Bunde, 07-03-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
dieselmotor Trillingen Irritatie
Gevoel van trillingen in lichaam

Geluid dat lijkt op dreunende

Schalkhaar, 06-03-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
De overlast is pas sinds een paar weken. Ik ben eerst op internet gaan zoeken waar ik jullie vond. Vandaar deze melding
alvast. Ik heb de stekkers van mijn cv en de afzuiginstallatie uitgeschakeld. Dat is het niet. Het begint pas in de nacht
rond 00.30. Overdag soms ook . Als ik zelf muziek ed aan heb is hette negeren. Bij stilte niet. Ik kan niet bepalen waar het
vandaan komt wanneer ik deur of raam opendoe. Ga niet s nachts alleen op pad. Het is een doordringend geluid, trillend.
Alsof er grote machines lopen/wordt geboord in de grond. Moeilijk te omschrijven. Ik heb er last van omdat je het niet zo
zeer hoort als wel voelt. Ga nog verder op onderzoek. Wil weten of er s nachts gebouwd wordt. Een paar km verderop is
een tunnel gebouwd die nu af is. Nooit last gehad. Misschien staat daar iets aan. Het is onder een spoor doorgebouwd.
Ook is er gebied vlakbij waar al jaren gebouwd wordt. Idem. Ben vooral ook benieuwd wat mijn rechten zijn, mocht ik de
bron vinden.
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Yerseke, 06-03-2019, Vrouw, 75-84. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie Slaapproblemen
Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Hartkloppingen
Geluidsoverlast door muziek in een flat eind jaren '60, zeer gehorig. Er woont een arbeidsmigrante (met zoon die niet in
seniorenflat hoort). 's Nachts eenzelfde deun te horen, harder -- zachter, en dat gaat zo maar door. Het begint op
pestgedrag te lijken sinds een paar dagen.
Tilburg, 05-03-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam
Stress
Enschede, 04-03-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Veel, 's Nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst Druk op oren
Stress Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Eindhoven, 04-03-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie Slaapproblemen
Vermoeidheid
Stress
Sinds enige tijd veel last van een brommend geluid vooral s’nachts waardoor ik niet in slaap kan komen en er wakker van
wordt .het is zeker al vijf maanden aan de gang maar de laatste maanden is het erger geworden. er zijn meer mensen in
de buurt die dit ook ervaren dus het zit niet in mijzelf wat ik eerst dacht omdat ik ook tinnitus heb wat een hoge toon is en
ik dacht nu krijg ik er nog een geluid bij maar dat is niet zo.overal in de buurt gekeken en ik denk dat het van het
cementbedrijf weber-beamix vandaan komt want toen het een nacht stil was lag het bedrijf ook stil s’nachts helaas maar
1nacht daarna was het erweer ik word erhelemaal gek van twee geluiden in je hoofd is teveel van het goede. Ik ben
benieuwd waar de mensen die in Eindhoven er ook last van hebben wonen dan kunnen we samen misschien iets
ondernemen!
Mijnsheerenland, 03-03-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Slaapproblemen
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Relatie/gezinsproblemen
Arnhem, 03-03-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst
Stress
Huisvestingsproblemen
Ik ben mijn huidige appartement (soc. huurwoning op de 4de van in totaal 5 etages in de wijk Het Broek in Arnhem)
betrokken rond maart 2018. De voorkant (wnkmr, eetkmr, keuken, balkon), kijkt uit over industrieterrein Het Broek. De
4de en 5de etage steken uit boven een soort van geluidsheuvel die zich op het terrein vh distributiecentrum van PostNL
bevindt dat zich pal voor de voorkant van mijn flat bevindt. Achter dit terrein ligt de Doctor C. Lelyweg en daarachter een
groot industrieterrein. De boosdoener is 99% zeker een folie producerend bedrijf 'Snelcore', Bruningweg 1, dat 24/7
draait. (www.snelcore.nl) Ben zowel buiten als binnen bij Snelcore geweest. (binnen kun je niet rondlopen zonder
oordoppen in) Onttzettende herrie. Er staan grote lawaaierige, brommerige ventilatoren op het dak, grote silo's buiten
(aan mijn kant) met een wirwar van buizen die herrie veroorzaken. Ik ondervind hier bijna 24/7 last van. Bromtonen,
trillingen, continue dreunend housemuziek-achtig geluid.
Arnhem, 02-03-2019, Man, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Slaapproblemen
Mijn vermoeden is dat de bron een transformatorhuis is in ons appartementen complex. Deze is in het pand
geïntegreerd. Ga renner eens benaderen. Tevens staat er een c2000 mast vlak bij onze woning. Ik weet echter niet of dit
een oorzaak kan zijn?
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February 2019 - 50 meldingen
aalst, 27-02-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen
in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Woerden, 27-02-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
dieselmotor Irritatie Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress
Zarren, 27-02-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Weinig, 's Nachts;

Geluid dat lijkt op dreunende

Zoemend geluid

middelharnis, 25-02-2019, Man, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Druk op oren Gevoel van
trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Al 2 jaar af en toe last, in 2019 vijf weken achter elkaar onophoudelijk last. Vervolgens 1 week niet en nu weer volle bak.
Hoge druk op rechteroor. Voelt als pulserend elektrisch. Trek dit niet veel langer, ga er echt aan kapot.
Julianadorp, 25-02-2019, , 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen
Het geluid is sinds een jaar aanwezig. Het is een zware bromtoon die soms even wegvalt maar direct weer terug is. De
ene dag is het erger dan de andere. Ik hoor het binnen maar ook buiten het huis in de buurt. Geen idee waar het vandaan
komt. Momenteel is het erger dan een paar maanden geleden. Op andere plaatsen zoals op mijn werk, hoor ik geen
geluiden. Zodra ik thuis kom is het geluid direct daar. Vooral 's nachts, als het stil is, is het het ergst. Zelfs met tv geluid
op de achtergrond hoor ik het nog steeds.
Oss, 25-02-2019, , 25-34. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Vermoeidheid Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in lichaam

Trillingen

Slaapproblemen

Pijnacker, 22-02-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hoofdpijn
Stress Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen
Vanaf 2100 ‘s avonds. Geen eenduidig patroon te ontdekken in welke dag het precies komt.
Landgraaf, 22-02-2019, Man, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Gonzend geluid
Irritatie
Slaapproblemen
Stress
Ik neem aan dat de zandafgraving in de buurt de schuldige is. Deze verplaatst zich en is blijkbaar dichterbij gekomen.
Overdag heb ik weinig last doordat het geluid overstemd wordt. Soms wordt ik 's nachts wakker en is het geluid weg.
Normaal dag en nacht aanwezig. Vaak zwak, soms zo sterk dat ik er hoofdpijn van krijg. De bromtoon is in het hele huis
en lijkt uit de grond te komen.
Oss, 22-02-2019, Man, 35-44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Irritatie
Hoofdpijn Druk op oren
Zoemend geluid. Een stationair draaiende auto. Stroom in de meterkast helemaal uitgezet, alle groepen, daarna het huis
doorlopen. Diepe bastoon blijft. Met specifieke meters is de toon te zien. Oorzaak onbekend. Ik vrees dat wanneer deze
toon gemeld wordt men hier niets aan gaat doen.
's- Hertogenbosch, 21-02-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag; Gonzend geluid
Concentratieproblemen
Gevoel van trillingen in lichaam
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West-Graftdijk, 21-02-2019, Man, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt
op dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Benauwdheid Druk
op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen
Huisvestingsproblemen
Ik ben gediagnosticeerd met vestibulaire migraine. Als het niet goed gaat hoor ik het heel sterk, soms minder. Als ik
bijvoorbeeld midden in de woonkamer sta of in een deurpost is het veel duidelijker hoorbaar. De trillingen lijken mijn
linkeroor sterker te bereiken. Maar soms voel ik de trilling ook. Het is letterlijk ziekmakend. De gevoeligheid van 1 oor is
extreem helaas. Ook heb ik er een virus op gehad wat het nog erger heeft gemaakt. Ik hoorde in stilte altijd wel een
zachte brom in dit huis maar na het virus in mijn oor is het ineens extreem. Buiten is het minder. En de ene dag is het ook
minder dan de andere dag. Het is zeer frustrerend en verpest mijn leven op momenten. Dan zou ik mijzelf iets aan willen
doen. Maar de veerkracht heb ik nog. In ieder geval ben ik eens gaan zoeken naar info en ik was stomverbaasd dat het
zoveel voorkomt! En nu dan maar besloten het ook te melden.
Zwolle, 20-02-2019, Man, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Huisvestingsproblemen
Randstad verlaten (huis en bedrijf verkocht) wegens overmatige herrie naar woonboerderij buiten Zwolle. Echter daar
ook een zoemend geluid. Soms hard dan weer zacht maar wel geleidelijk. 's Nachts is het niet meer te doen en ik slaap al
maanden niet goed. Zoals gewoonlijk horen familieleden dit geluid niet, maar gelukkig wel een kennis die onderzoek
heeft verricht (stroom is overal uitgezet omdat het vermoeden bestond dat het geluid afkomstig was van 3
warmtepompen op het dak van een verbouwde stal). Hij hoorde duidelijk hetzelfde (ik wordt dus niet voor gek verklaard).
Moet nog afspraak maken met audiocentrum hier in Zwolle maar twijfel of dit wel zin heeft. Weet nu niet meer wat te
doen want alle buren wonen op minimaal 200/300 meter van onze boerderij met daartussen weilanden en kans is nu
kleiner dat bij hen het geluid vandaan komt door een of ander apparaat. Als er operatief iets aan mijn overgevoelig
gehoor te doen is, hou ik mij aanbevolen.
Warmenhuizen, 20-02-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend
geluid Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Ik woon in een appartementencomplex. Toon is ook gehoord door een buurman in zijn woning maar hij hoort het luider in
mijn woning. De woningbouw is bij mij geweest en 1 persoon heeft deze toon (gelukkig) ook waargenomen. Zij willen
meewerken om de oorzaak te achterhalen omdat het vermoeden bestaat dat het te maken heeft met het
ventilatiesysteem wat in elk appartement aanwezig is. Zij zijn ook op zoek naar adviezen om dit aan te pakken en hoe je
dit kunt meten.
Amersfoort, 20-02-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Trillingen
Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam
Stress
Huisvestingsproblemen
Word niet serieus genomen, niemand doet iets, hoewel velen met mij dit ook horen 's nachts in Amersfoort. Heb zelfs
opnames gemaakt.
Amsterdam, 19-02-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress
Sinds oktober 2018 hoor ik 24 uur per dag een zoem/gons toon. Er was altijd wel iets te horen maar sinds dit moment is
het voor mij ondraaglijk geworden. Overdag kan ik ermee leven maar 's nachts heb ik veel moeite in slaap te vallen en
heel vaak word ik wakker midden in de nacht en kan niet meer inslapen. Ik slaap dus al maanden heel slecht en ik raak er
heel erg gespannen van. Mijn onderbuurman hoort het ook en vindt het ook irritant maar de impact is op hem minder. Ik
doe aan yoga, mediteer, kan me goed ontspannen maar het lukt me niet meer van dit geluid los te komen. Er is een paar
weken geleden een meting verricht maar deze geluidsman is zo druk dat ik het rapport daarover maar niet krijg en nog
geen vervolgstappen zijn genomen. Buren zijn aardig maar ik merk dat ze het langzamerhand liever willen vergeten dat ik
hier erg mee zit.
Amsterdam, 18-02-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat
lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van
trillingen in lichaam Stress
Amsterdam, 18-02-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Stress Baanverlies
Huisvestingsproblemen
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Haarlem, 16-02-2019, Man, 25-34. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress Arbeidsongeschiktheid
Trillingen/ Bromgeluiden, op en af qua frequentie en aanwezigheid. Alles begon december 2018 tot op heden i.v.m. riool
werkzaamheden. Even rustiger tijdens kerst en het begon begin januari 2019 weer in alle hevigheid toen ze echt van start
gingen met het riool dubbelen. Het lijkt 1:1 verband te hebben met werkzaamheden aan het riool in deze buurt in
Haarlem Noord. Het lijkt een tijdelijk riool pomp/pompgemaal dat over uren draait. Er wordt aangegeven door
verantwoordelijke van gemeente Haarlem dat het aflopend is hier. De tekeningen van het riool zijn helaas niet openbaar
op opendata.haarlem.nl. Deze website is mij aangegeven om zijn woorden te kunnen checken. Wij buurtbewoners
hebben sinds omleg van een deel van het oude riool nog voordat de echte werkzaamheden in de straat hier achter half
januari begonnen overlast. Ze blijven zich verschuilen dat het met kerst rustig was en er toen ook problemen werden
ervaren en er toen geen tijdelijke pompgemalen stonden. Kastje Muur Verhaal
Eindhoven, 15-02-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid
Irritatie
Druk op oren Stress
Sinds een jaar of zo horen we geregeld gezoem buiten. Het is om gek van te worden. Geen idee waar het vandaan komt.
Het is monotoon en als het er is dan houdt het urenlang aan. Geen idee waar er melding van te maken. Vandaag is het
ook er de hele dag al. Hele gezin ervaart het als zeer vervelend. We zouden graag willen weten waar het vandaan komt
en waarin het is en of er wat tegen gedaan kan worden. Soms is het overdag, maar ook vaak laat in de avond.
Nijverdal, 15-02-2019, Man, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend geluid
Irritatie Slaapproblemen
Stress
Huisvestingsproblemen
Binnenshuis met varierende intensiteit. Buitenshuis minder sterk te horen, maar in gehele blok. Zeurend geluid, dat uit de
vloer lijkt te komen, maar zonder merkbare trilling. Wellicht gerelateerd aan buitentemperatuur, voor eerst in najaar
2018 opgemerkt en nu dagelijks last.
Lemmer, 14-02-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Vermoeidheid
Gons / brom meerdere jden van de dag merkbaar. Vaak ook in avond en tot in de kleine uren.Circa in 2010 begonnen,
ook periodes geweest hij er niet of nauwelijks meer was. Vanaf september 2018 helaas weer iritant aaanwezig. Te goed
in huis waarneembaar echter buiten niet te traceren.
Amstelveen, 14-02-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend
geluid Irritatie Slaapproblemen
Laag zoemend gonzend geluid, bijna continu maar soms met heel korte pauzes. Heel soms is het geluid een tijdje weg.
Geluid komt van buiten, heb stroom in eigen huis uitgeschakeld, maar geluid ging niet weg.
Werken, 12-02-2019, Man, 25-34. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Stress Relatie/gezinsproblemen
groningen, 12-02-2019, Man, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen
Eindhoven, 12-02-2019, Man, 35-44. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid
rotterdam, 12-02-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts;
Slaapproblemen
Stress

Zoemend geluid

Oss, 11-02-2019, , 25-34. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Gevoel van trillingen in
lichaam
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Eindhoven, 11-02-2019, Man, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid
Irritatie
Het gashuisje van Enexis geeft tientallen keren er dag een harde gonzende toon de ene keer is het harder dan de andere
keer. Het geluid doet mij denken aan aan toeter van een stoomboot. Een maand geleden stond de deur van het gas huisje
open een monteur van Enexis was daar voor jaarlijkse controle. Ik vroeg hem na de oorzaak van het geluid, en hij
informeerde dat gashuisjes nu eenmaal dat geluid produceren tijdens de koude maanden. Wel informeerde hij mij dat de
druk te hoog stond en dat hij die terug gezet had van 105 naar 100Bar. Ik hoopte op verbetering maar helaas het geluid
blijft maar doorgaan.
Zandvoort, 10-02-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Slaapproblemen
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam
Heb al jaren tinnitus. Aan gewend. Sinds 10 jaar ook een gons/hum dat soms zeer irritant is en in sterkte/kracht wisselt.
Ook de hele dag hoorbaar overal. Sinds vorig jaar een paar x een harde lage brom met trillingen door alles heen gehoord.
In huis overal even sterk. Partner hoort en voelt het niet. Afgelopen keer was op 9 februari om 02.00u en duurde 1 uur.
Zwakte af en was weer weg. Ik wil niet teveel melding maken, wil geen neuroot worden. Ambtenaar van gemeente zei
dat het kon veroorzaakt worden door luchtblazen in riolering. Verder niet op in gegaan.
Rhenen, 10-02-2019, Man, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat
lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk
op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Sinds eind januari 2019 nagenoeg niet meer kunnen slapen van een hinderlijke bromtoon die tevens als trilling voelbaar
is. Deze bromtoon is zowel binnen als buiten hoorbaar voor mij. Kennelijk zijn er in de directe omgeving los van elkaar
vergelijkbare ervaringen. Inmiddels heb ik er al een aantal nachtelijke rondes opzitten met als doel de bron van deze
laagfrequente toon op te sporen. Vooralsnog zonder resultaat. In de tussentijd heb ik op basis van de instructies die
gegeven worden door de stichting, zelf een eerste onderzoek uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in het zichtbaar maken
van een frequen e van 150 Hz.De melding heb ik eerder al gedaan bij de gemeente Rhenen. Een zogenaamde BOA is
gaan luisteren en heeft niets kunnen waarnemen. Deze methodiek is m.i. niet helemaal de juiste. Er zou een gedegen
aanpak moeten komen om dit strategisch op te sporen zodat de bronveroorzaker aangesproken kan worden om
maatregelen te nemen.
Den Oever, 10-02-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in
lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Ben in een gebied met scheepvaart komen wonen. Het lijkt in mijn huis te zitten. De buren hebben zonnecellen en een
omvormer maar zijn nooit thuis dus horen het niet. Maar iedereen weet dat je dit pas na langdurige blootstelling gaat
horen. Elke ochtend als de zon opkomt begint het knagende bromtoontje. Uiteindelijk raken mijn oren zo overbelast dat
ik andere geluiden ook harder ga waarnemen en hoor ik alleen nog een zware buzz en gedreun. Soms is het 1 dag weg. Ik
heb geen idee wat het is. Heb nu de buren gevraagd de omvormer een paar dagen uit te zetten. Ze zijn daar niet blij mee.
Maar het kan ook dieselmotoren of de snackbar zijn met 6-tal van die apparaten op het dak. Maar die gaat pas om 12
uur open. Of het is een mengelmoes van al die apparaten. Ik hoop dat er snel een wetgeving komt die ook een limiet stelt
aan laag frequent geluid. Dit zal fabrikanten dwingen apparatuur te maken die deze geluiden veel minder maken.
Uithoorn, 07-02-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie Slaapproblemen
Vermoeidheid
Druk op oren Hartkloppingen Stress
Het begon op een zaterdagmorgen, lijkt op een diesel vrachtwagen/aggregaat, maar het wordt nu steeds luider, slapen
lukt niet meer, soms begint het om 2 uur 's nachts, soms om 7 uur, de gemeente een paar keer mailtje gestuurd ,er kwam
iemand langs die het zelf niet hoort, en die zelfs zei dat mensen anders naar mij gaan kijken als ik deze melding doe, alsof
ik een gekkie ben, ondertussen is slapen een probleem, probeer het met muziek op mijn koptelefoon, maar het geluid is
inmiddels zo hard dat het door de muziek heen komt, trommelvlies "klappert"ook.
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Den Haag, 07-02-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, ; Bromtoon Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Benauwdheid Druk op de borst Hartkloppingen Gevoel van
trillingen in lichaam Stress Baanverlies Huisvestingsproblemen
Zo'n 1 ½ jaar geleden begon er ineens 'n soort Bromgeluid,ik dacht, stationair lopende wagen,was 't niet, het is een heel
laag geluid...sommige van mijn vrienden horen het,sommigen niet. Maar hierbij voel ik vibraties/ trillingen die mij met
name 's nachts spierkrampen en hartkloppingen bezorgen. Dit heeft een buurman, 2 straten verderop precies zo. GGD
neemt de telefoon niet op,al weken, gemeente gebeld zij weten niks, vandaag RIVM gebeld maar kun je niks aan kwijt. Ik
hoop dat u wel deze klacht documenteert alvast bedankt
Heerlen, 07-02-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie Slaapproblemen
Stress
Ik heb vorig jaar dit geluid ook gehoord, maar heb het niet thuis kunnen brengen. Ik hoor het ook als ik mijn oren dicht
houd, een vervelende bas. Alsof er een wasmachine ergens draait maar dan uren lang. Of alsofiemand dancemuziek op
heeft staan of een tv. Maar niemand in mijn flatgebouw heeft iets aan staan maar ik word er zo gek van dat ik er lichtelijk
paranoïde van word! Ik wil gewoon weten waar het vandaan komt zodat ik het kan elimineren!
Den Haag, 06-02-2019, Man, 65-74. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie Slaapproblemen
Stress
Dit is de tweede melding van mij. Ik ben de wanhoop nabij. Ik wordt af en toe knettergek 's nachts. Vanaf nu ga ik 's
nachts mijn bed uit om de bron te vinden. Overdag ga ik locaties af waar ik machines o.i.d. vermoed. Ik heb een schema
gemaakt van de afgelopen 3 maanden. Deze kunt u vinden via
https://drive.google.com/open?id=1G6Z9JYccJi219dpP8nX0Q-l9ocK3Y-Kr. Het is vast niet professioneel, maar u komt er
wel uit denk ik. De dagen dat ik niets hoor zijn schaars.
Eindhoven, 06-02-2019, Man, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
Druk op oren
Toen ik het geluid voor het eerst hoorde, dacht ik dat er ergens ver weg muziek gedraaid werd en ik alleen de bassen
hoorde. Toen ik dit elke avond hoorde en mijn vrouw niet, dacht ik dat het in mijn hoofd zat.Toen wij diverse weekenden
in een hotel hebben overnacht en ik daar het geluid niet hoorde, wist ik dat het niet in mijn hoofd zat. Uiteindelijk ging
mijn vrouw het ook horen en het begon steeds meer te irriteren. Het gaat 24 uur per dag door, maar overdag kan ik er
mee leven. Eens in de 5-6 weken stopt het geluid. We kunnen dan weer genieten van de stilte in de nacht. De pret duurt
meestal maar 1 nacht, maar soms wel 3 nachten. Daarna is de teleurstelling des te groter als het weer begint. We slapen
nu met wax oordopjes en dat gaat redelijk goed. Hopelijk gebeurt er eens een wonder en stopt het geluid voorgoed.
Wouw, 06-02-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst Druk op
oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Ga nu melding maken bij de door u aangegeven instanties. Het duurt nu al meer dan 5 weken 24 uur per dag en het is om
letterlijk gek van te worden.
Oegstgeest, 06-02-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid Irritatie
Slaapproblemen
Sinds augustus/september hebben we in huis een 'zoem' toon, die dag en nacht klinkt, wel met onderbreking, klinkt als
soort pomp. We hebben alle apparatuur in ons huis meerdere keren uit gehad, maar helpt niks. Je hoort het in alle
kamers even goed en geluid trilt ook door bed en dan schedel, dus oordoppen helpt niet. We hadden een logé die al
meerdere keren bij ons gelogeerd had en die hoorde het ook en ging 's snachts kijken waar het vandaan kwam, maar kon
het ook niet vinden. Het komt dus niet uit ons huis, daar zijn ze al 2 keer voor geweest (installatiebedrijf). Ik heb het de
gemeente ook gemeld, nog geen reactie.
Uitgeest, 06-02-2019, Man, 25-34. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren
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Lievegem, 04-02-2019, Man, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen
Stress
Er is in mijn huis een soort resonantieverschijnsel tussen de 30 en de 40 Hz. Ik heb dit gemeten met een Roland recorder
en software op mijn PC. Mijn vrouw hoort dit niet, maar ik hoor dit continu. Ik heb grondige onderzoeken (2 x) laten
uitvoeren door een specialist (van het gehoor), steeds was het resultaat dat ik een goed gehoor heb voor mijn leeftijd en
zeker geen Tinnitus. Mijn veronderstelling is dat de oorzaak komt van bij de buren en waarschijnlijk van verschillende
bronnen, zij horen echter niets. Het probleem is nu dat er in België blijkbaar geen diensten zijn die zo een verschijnsel
kunnen opsporen.
Voorburg, 04-02-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Stress
Nijmegen, 04-02-2019, Man, 65-74. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts;
Slaapproblemen
Stress

Irritatie Slaapproblemen
Zoemend geluid

Irritatie

‘s Hertogenbosch, 04-02-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend
geluid Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van
trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid
Het is verschrikkelijk dat meerdere mensen uit Den Bosch en Engelen de laatste jaren melding hebben gemaakt van
bijzonder hinderlijke brom/zoemtonen bij de Gemeente en Provincie en dat daar vervolgens niets of nauwelijks iets mee
gedaan is. Ze komen na een klacht met een soort pipi Langkous metertje langs, daar komt vervolgens natuurlijk niets uit.
Einde verhaal en het advies om maar met de GGD te gaan praten. Het geluid zal dan wel tussen de oren zitten. De GGD
die tot de conclusie is gekomen dat er inmiddels veel mensen met ernstige hinder door de permanent aanwezige zoem en
bromtoon rondlopen, weet niets beters te melden dan het advies om maar iets ontspannends te gaan doen. Voorwaar
geen optie omdat mensen die deze vreselijke brom dag en nacht waarnemen niet meer bij machte zijn om zich überhaupt
nog te ontspannen. Je staat, als je deze hinder ervaart, er alleen voor. Het geluid ontwricht je leven. Zozeer zelfs dat je
fysieke en mentale gezondheid ernstig in gevaar komt.
Ede, 04-02-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Vrij luide bromtoon, partner hoort het alleen als hij er op let. Ik lig er wakker van. Meerdere buren geven ook aan er last
van te hebben. We proberen op dit moment de klachten te inventariseren. Frappant is dat het geluid er niet altijd is, maar
als het er wel is, is het vrij luid. Een dreunend stationaire lage dreun. Lig er uren wakker van.
sint hubert, 04-02-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van
trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid Huisvestingsproblemen
Oldehove, 03-02-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Huisvestingsproblemen
Amersfoort, 03-02-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam
Sinds 2017 al zoekende naar de oorzaak van het bromgeluid. Het klinkt alsof er constant een vaatwasser of een droger
aanstaat. Inmiddels weet ik dat drie buren en een vriend die in dezelfde wijk woont hinder ondervinden van hetzelfde
soort geluid. Ik ben dus niet gek. Morgen ga ik ook een melding maken bij de gemeente.
Den Haag, 02-02-2019, Man, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Stress
Nijland, 01-02-2019, Man, 45-54. Overlast: Matig, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie Slaapproblemen
Ik neem sinds 2013 een bromtoon waar. Heb toen 3 maanden met een zware hersenschudding thuis gelegen. Daarvoor
nooit iets van een sonore bromtoon vernomen. Heb afgelopen jaren er ook weinig last van gehad maar hoor hem de
laatste tijd sinds het winterweer weer heel duidelijk.
Amsterdam, 01-02-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Het gezoem komt vaak tijdens de wintermaanden opduiken. November en februari heb ik er het meest last van. Het is een
onregelmatig geluid. Ik zou zo graag willen weten waar het vandaan komt. En wat het is.
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January 2019 - 82 meldingen
Amsterdam, 31-01-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Sinds 16 Februari wordt ik 's nachts gewekt door dit lage geluid. Ik schrik dan wakker met een stress gevoel. Het lijkt of
mijn oren de contante druk niet aankunnen en zelfs pijn gaan doen. Ik heb de huisbaas ingelicht over dit probleem. Hij is
komen kijken maar hoorde niets. Ik zelf ben er achter dat het een zeer laag frequentie geluid is. Ik omschrijf het zelf alsof
er buiten op straat een generator loopt. Mijn dochter van 12 jaar hoort het niet en mijn vriend ook niet. Ik dacht dat het
aan mij lag en dat ik opeens Tinnitus of id had. Vandaag bij de dokter geweest en mijn oren blijken goed in orde. Mijn
directe buren is een restaurant wat sinds kort in heropening is. Ik heb hier voor nooit last gehad maar sinds zei hier bezig
gaan is dit probleem ontstaan. Gisteren was ik daar binnen en er staan diverse koelkasten, een freezer en een
afzuiginstallatie die allen dit geluid kunnen veroorzaken. Door ze een voor een uit te zetten hoop ik dat we het probleem
kunnen lokaliseren.
Nijkerk, 31-01-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Sinds een aantal maanden hoor ik een piepend pulserend geluid in de Kamerlingh Onneshof te Nijkerk Het komt niet uit
een bron in mijn huis maar ergens van buiten. Het is zeer irritant en overheersend. Gisteren 30-01-2019 en nu 31-012019 is het goed hoorbaar. Ik heb met een spectrum analyse een opname gemaakt in mijn huis en die vergeleken met een
opname in de trein. Daar zit een duidelijk verschil tussen. Indien we in de auto gaan zitten, zodat je andere
omgevingsgeluiden uitsluit, hoor ik het ook buiten in de auto. Naar mijn idee is het hoorbaar in de hele wijk. Het is heel
irritant. Het was hier altijd heel erg stil, behalve geluid van de snelweg, maar dat kon je buitensluiten. Dit geluid niet, het
dringt overal doorheen. Ik heb het nu gemeld bij de gemeente en de provinciale omgevingsdienst, bij de ggd kon het niet,
die verwezen mij door.
Dordrecht, 31-01-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid

Irritatie

Amsterdam, 30-01-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid
Concentratieproblemen Slaapproblemen
Stress
Ik hoor het geluid nu zo'n 3 jaar. De laatste paar maanden is het continu, wisselend van zacht tot behoorlijk hard en
indringend. Het gaat om een gonzend, brommend geluid dat steeds weer aanzwelt. Ik heb de mate van overlast een tijdje
dagelijks genoteerd met bijbehorende windrichtingen en -snelheden om te zien of het meer/minder is bij verschillende
windomstandigheden, maar daar kwam niets uit. Ik woon in de buurt van veel nieuwbouw, een paar scholen, een
snelweg en de Zuidas, dus de oorzaak vinden is voor mij onbegonnen werk. Eerder dacht ik nog dat het een buurman kon
zijn die dag en nacht muziek draaide, maar dan lijkt het me dat anderen daar ook over zouden klagen. M'n vriend hoort
het geluid niet, buren horen het niet, ik voel me er alleen voor staan. Overdag kan ik het geluid overstemmen met ander
omgevingsgeluid, maar 's nachts is het altijd weer een verrassing of het geluid al dan niet, en dan hard of zacht aanwezig
is. Ik ga denk ik toch de stap naar de gemeente wagen.
Amersfoort, 30-01-2019, Man, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Hartkloppingen Gevoel
van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Vooral 's avonds als ik in slaap wil vallen en 's nachts als ik slaap en / of wakker word, hoor je het goed vanwege de stilte.
Het geluid is er overdag echter ook. Het is continu, zwaar, brommend, trillend geluid. Met een test kom ik tussen een
constante van 24-26 decibel. De elektriciteit heb ik uitgezet voor een controle. Ik ben niet tot een bron binnenshuis
gekomen. Mijn partner hoort het 'gelukkig' niet. Het geluid is er echter wel blijkt uit de test. Anders had ik wellicht aan
mijzelf, oorsuis, gelegen. Ik ben erg bang dat het een lokale bron is, veroorzaakt door machines die buiten mijn macht van
beinvloeding liggen. Het zorgt in mijn situatie voor slaapproblemen, met alle bijbehorende klachten van dien. Het lijkt
erger te worden naarmate het mij meer opvalt. Ik ben blij om te lezen dat LFG bestaat. Alleen kan alleen oprecht gelukkig
zijn als ik er geen last meer van heb. Dure oordoppen, slaapthee, pillen, ontspanningsoefeningen, nieuw bed en gordijnen,
hebben geen effect op LFG
ASSEN, 30-01-2019, Man, 45-54. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Druk op oren Stress Arbeidsongeschiktheid Huisvestingsproblemen
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Dongen, 29-01-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
Druk op oren Gevoel van trillingen in
lichaam Stress
Sinds 6-9 maanden hoor ik een zwaar brommend, alles overheersend geluid. Ik zet vaak de radio aan om het niet te
horen. Kan er s nachts niet ban slapen. Het zoemen gaat in mn hoofd zitten en ik kan me voorstellen dat mensen er
stapelgek van worden.
Zwolle, 28-01-2019, Man, 75-84. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen Gevoel
van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Wij wonen in blok van 5 huurwoningen. In oktober 2017 werden hierin nieuwe hr-ketels en ventilatiewarmtepompen
geplaatst. Meteen was er sprake van doordringend dreunend geluid soms zelfs voelbaar. Meteen geklaagd bij de
aannemer en woningcorporatie. Ongeloof en geen bereidheid iets te ondernemen. Na dreiging met juridische stappen
werd in maart 2018 de pomp aukoestisch ontkoppeld opgehangen. Geen effect op geluidshinder. Eind maart werd
geluidsmeting uitgevoerd door ingenieursbureau Nieman uit Zwolle. Conclusie ernstige geluidshinder en slaapverstoring,
mogelijk ernstige medische klachten. Na veel onwil van de verhuurder werd begin juli de ophanging van de pomp van de
buren aangepast volgens de aanbevelingen van bureau Nieman. Begin oktober, kachels branden, constateerden wij geen
verbetering. Eind november gesprek met verhuurder. Ze willen niets meer doen. We moeten maar verhuizen. Opnieuw
gedreigd met juridische stappen. Toch weer meting (bijlage). Nu onderzoek hele woonblok.
Utrecht, 28-01-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Wij zijn verhuist naar een 60+ benedenwoning en woonden daar met veel plezier. To dat zomaar ineens van de een op de
andere dag mijn vrouw geteisterd werd door wat achteraf laagfrequent geluid bleek te zijn, iets waar wij nooit eerder van
gehoord hadden. Ons leven stond meteen op zijn kop ook al hoor ikzelf het niet werd ik op slag de therapeut voor mijn
vrouw omdat ik dacht dat het verkeerd met haar zou aflopen als ik haar niet 100% zou bijstaan. Na overal nul op het
rekest gekregen te hebben en dat waren heel veel was de eerste gang naar de huisarts, vervolgens KNO - Audioloog Stichting laagfrequent - GGD - Wijkagent - omgevingsdienst - UMC Neuroloog - Cardioloog - Psygiater - inspecteur
geluid - Bureau Zuid - RIVM - Mindfulnes - psygoloog - speciale koptelefoon - brandbrief wooncooperatie - email bedrijf
anti geluid enz enz. Uiteindelijk allemaal niets opgeleverd. We kunnen alleen dagelijks uit huis vluchten. Mijn vrouw roept
ik maak er een einde als het zo blijft
Waalwijk, 28-01-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Trillingen Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Stress
Ik kan mijzelf herinneren dat het geluid op woe 2 januari 2019 is begonnen. Er zijn een tal van zaken geweest die rond die
datum hebben gespeeld: Op 2 jauari is de stroom in de straat voor drie kwartier uitgevallen. De druk vh water is door de
gemeente verhoogd. Ze zijn bezig geweest met ons internet. Maar geen van deze zaken lijken van invloed te zijn.
Bijkomend is, dat we sinds de vierde week van januari een trillende bijkeukendeur hebben van tijd tot tijd. Houd je de
deurklink vast/trek je deur vast in de deurstijl (jaren '30 huis) dan houd het (logisch wrsch) op. De frequentie van de zwaar
golvende geluiden is wisselend. Er zijn zelfs een aantal dagen deze maand geweest dat het geluid helemaal weg was.
Echter kregen we er toen wel een soort gehoem (als een droger of vaatwasser) voor in de plaats. Maar dat was minder
storend dan de trillende zwaar golvende geluiden. Ik ben ten einde raad (nu al).....
Heerhugowaard, 28-01-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op
oren Hartkloppingen Stress
Het geluid ervaar ik een paar weken. Ik word er gek van. Ik weet niet welke stappen ik moet ondernemen.
Blaricum, 27-01-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam
Norg, 26-01-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
ik woon sinds 2014 in Norg. De bromtoon die ik hoor is niet altijd aanwezig. Soms is hij er een aantal dagen niet. en dan
weer wel alsof er ergens een motor wordt aangezet. Het is geen egale bromtoon, maar meer alsof er steeds a.h.w. gas
wordt gegeven. Vooral 's nachts hinderlijk omdat het dan stil is. Ik vraag me af of het iets te maken heeft met de
gasopslag in Langelo. Het schijnt zo te zijn dat het gasveld doorloopt tot onder Norg. Ik neem aan dat er regelmatig gas
wordt in- en uitgepompt .Verder heb ik geen idee waar het geluid vandaan komt.
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Gouda, 26-01-2019, Man, 75-84. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Irritatie
Slaapproblemen
Stress Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
h ps://nachtelijkegeluidshinder.nl/h ps://geluidshindergroenehartziekenhuis.nl/In verband met uitbreiding en
nieuwbouw van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda, zijn in 2007 twee nieuwe, grote Koelinstallaties geplaatst boven op
het dak van het Energiegebouw. Deze twee koelinstallaties van IBK COMPAC, type FOCS-CA/SL 1922, hebben in totaal vier
compressoren, elk met een geluidsvermogen volgens ISO 3744 van 86 dB(A). Zonder enige afscherming zijn deze
installaties in de open lucht geplaatst. Na meer dan vier maanden, en nóg een aanmaning van de milieudienst is, op
woensdagmiddag 12 december 2007, binnen enkele uren, een heel goedkoop, veel te laag en veel te dun geluidswandje
geplaatst. Dit wandje is opgebouwd uit 4 cm dunne paneeltjes Type: "R_nassau". De foto's tonen aan dat dit
geluidswandje geen enkele afscherming geeft in de richting van de bovenste etages van de flatgebouwen Bleuland-1 en
Bleuland-2. In 2013 is een gedeelte van dit miserabele wandje weggewaaid!!
Berghem, 25-01-2019, Man, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts;
Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Het klinkt alsof er verderop een feest is waarvan je de dreun vd muziek hoort. Maar de muziek wordt steeds gepauzeerd.
Goirle, 25-01-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor
Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Druk op oren Gevoel van trillingen
in lichaam
Weet u, zoals de meesten, ken ik ieder geluid in mijn huis. Ik kwam die vrijdagochtend 7 sept. 2018 binnen, terug van
boodschappen doen. Ik sta op de deurmat en hoor een dreunend geluid, alsof ik in de machinekamer zit van een
zwembad of in een onderzeeër zit. Ik denk: wat gaan we nou krijgen!? Ik heb nachten niet kunnen slapen, deed een
kussen op mijn linker oor. Links had ik er meer last van dan rechts. En ik trok mijn dekbed zo goed mogelijk over mijn
hoofd... Het hielp niet. Ben het geluid de volgende dag gaan opnemen met een interview recorder. Bij het opnemen sloeg
de meter precies zo uit, zoals ik het geluid ook hoorde. De toon b op de piano. Ik zit in de muziek. Maar toen ik de
weergave aan de ingenieur doorstuurde kon hij het niet horen. Vervolgens is hij het hier komen opnemen. Ook zijn meters
sloegen uit. Hij constateerde dat het iets laagfrequents moest zijn omdat het niet boven de 50 Herz uit kwam. Het geluid
is er sindsdien altijd, al is de last wisselend.
Schagen, 25-01-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Hallo beste mensen, ik ben net achter gekomen dat jullie dit werk verrichten. Daar ben ik ontzettend blij mee. Ik ga
misschien verder proberen uit te zoeken. Het geluid dat ik hoor lijkt alsof iemand info verzendt via Mors methode pippippippip, achter elkaar. Het klinkt ook van verre. In Wieringerwerf of Wieringermeer heeft Microsoft enorme opslag
van gegevens gebouwd. Ventilatieschachten etc.... misschien dit iets daarmee te maken heeft. Ik ken meer mensen die in
de beurt aan de slapeloosheid lijden. Dat geluid kan ook de oorzaak zijn. Ik slaap doorgaans beter op andere plek dan
huidige slaapkamer.
Molenstede, 24-01-2019, Man, 35-44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts;
Slaapproblemen
Druk op de borst Hartkloppingen

Zoemend geluid

Irritatie

Zevenbergen, 24-01-2019, Man, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Hartkloppingen Stress
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
We wonen in een oud pand, met onder onze woning een restaurant. Na een aanvaring met onze beneden buurman is hij
allerlei geluidgevende apparaten aan gaan zetten in de nachten. Nu wil de verhuurder een geluidsmeting laten doen
maar dit is waarschijnlijk alleen in decibellen dus voor deze klachten geen goede meting. Gelukkig kwamen wij per toeval
deze site tegen en hebben eindelijk rekening gevonden voor ons probleem. Ik ben zelf al 5 jaar hartpatiënt en ben nu
gedwongen bij mijn broer te slapen of zware slaapmedicatie te nemen. Ik hoop van harte dat jullie iets voor mij kunnen
betekenen, wij zijn inmiddels de wanhoop nabij!
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Berghem, 24-01-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Vermoeidheid
Al enkele weken lang hoorde mijn overbuurman op 411 rond de klok van 00:00 een hele harde bromtoon nu hebben wij
er ook echt op gelet deze week en ook wij horen het luid en duidelijk ! Met een decibelmeter app hebben we gemeten
vanuit normaal omgevingsgeluid (20db) naar bijna (50db) als deze bromtoon begint, dit houd Enkele seconden aan en
dan neemt het af en begint het naar enkele minuten opnieuw , helaas gaat dit Enkele uren zo door en wij zelf hebben
binnenshuis alles uit gesloten het komt ergens vanaf buiten. Het lijkt net of het geluid resoneert en dat het huis als
klankkast dient. Doormiddel van een vraag op Facebook blijkt wel degelijk dat er meerdere mensen dit horen. we zien dit
graag opgelost zodat we allemaal weer normaal kunnen slapen.
Groningen, 24-01-2019, Man, 25-34. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Bromtoon twee dagen voor oud en nieuw, begint rond 23:00 en gaat tot eind van de ochtend meestal door. Heb alles
afgesloten wat mogelijk was binnen het pand maar bromtoon blijft doorgaan.
Rotterdam, 24-01-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de
borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam
Ik ben als kind al gevoelig geweest voor LFG, maar sinds okt 2018 is er iets veranderd in mijn leefomgeving waardoor LFG
in ieder geval 's nachts mijn leven beheerst. Er zijn diverse werkzaamheden in de wijk. Aanleg snelweg, pompen in sloten
en recreatiebad in de buurt. Het is niet te traceren waar het LFG vandaan komt. Overdag is het er ook, maar dan is het te
doen door de vele bijgeluiden. Het is ook niet zozeer het geluid maar de trilling in het lichaam wat gekmakend is. Het is
alsof het lichaam door de trilling constant in een vluchthouding is, dus slapen met hartkloppingen en een enorme dosis
adrenaline is niet mogelijk. Ondertussen bij de huisarts wel slaappillen gekregen en steeds vaker aan verhuizen aan het
denken, maar ik heb een geweldig plekje en werk om de hoek. Helaas zijn er te weinig meldingen van buurtbewoners om
bij het DCMR een onderzoek te doen in te stellen.
Bergeijk, 24-01-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Hoofdpijn

Irritatie

Bussum, 24-01-2019, Vrouw, jonger dan 18. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend geluid
Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen
Druk op oren
Rond een uur ‘s nachts hoorde ik een doffe klap en toen dacht ik dat er een soort groot schip in de lucht op mijn huis opaf
kwam, ik ben het gaan googelen en kwam opeengrgeven moment hier uit, toen heb ik een HZ meter geprobeerd en
geprobeerd het geluid wat ik hoorde te matchen met het aantal hertz. En ineens voelde ik zegmaar een hele zachte plop
in mijn oren en was het weg, toen heb ik het nog een minuutje heel zachtjes gehoord (misschien 70-80hz?) en was het
weer weg. Het is nu 1:28 uur ‘s nachts.
Zoetermeer, 23-01-2019, Man, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Zoetermeer Rokkeveen West. Sinds een paar maanden hoor ik het brommende geluid. Een zware pomp of generator lijkt
het. Nachts maar ook overdag. Gevraagd bij de buren. Ze horen niets. Mijn vrouw wel gezocht in de omgeving, niets
kunnen vinden wat zo'n geluid maakt. Op uw website gekomen omdat het maar in mijn hoofd zoemt. Bedankt voor de
goede informa e.Een App gedownload: Spectroid. Die gee een geluid van 32 Hz aan. Dus ik ben niet gek. Morgen
maak ik er werk van bij de gemeente. Het zal wel een transformator station zijn. Andere machines worden af en toe
uitgezet terwijl deze steeds lijkt aan te staan. Ik hoop er een oplossing voor te vinden.
eindhoven, 22-01-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts;
dieselmotor Irritatie Slaapproblemen

Geluid dat lijkt op dreunende

Wouw, 22-01-2019, Man, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Slaapproblemen Hoofdpijn Druk op de borst Druk op oren Gevoel van
trillingen in lichaam Stress
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wijk bij duurstede, 22-01-2019, Man, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen Vermoeidheid
- De brom wordt door andere gezinsleden bevestigd
- Het betreft op het moment van vaststelling altijd een monotone toon van dezelfde sterkte
- De intensiteit is op hetzelfde moment, op verschillende plaatsen binnenshuis verschillend
- Vaak is aan de brom niet te ontkomen, soms valt hij minder op
- Irritatie is vooral 's nachts wanneer het stil is

Irritatie

maarn, 22-01-2019, Man, 45-54. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Zoemend geluid Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen
Gevoel van trillingen in lichaam Stress Baanverlies Huisvestingsproblemen
vanaf 2016 heb ik wisselend last van trillingen in mijn haar armen en onderbenen. nu is het de laatste tijd s,avonds sachts
niet uit te houden, trillingen zijn erg pijnlijk en op bepaalde mommenten heb ik het gevoel dat mijn kiezen uit mijn mond
vallen. het is echt alleen bij mij in huis als ik en stap binnen doe dan voel ik de onaangename " druk" die er binnen hangt.
Zwolle, 22-01-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor
Slaapproblemen Vermoeidheid Druk op de borst Gevoel
van trillingen in lichaam Stress
Het valt me op dat het brommend, zoemend, ik noem het een generatorgeluid steeds meer toeneemt. Het geluid is ook
niet constant, het lijkt alsof steeds weer een machine tot extra inzet aangezet wordt. Eerst hoorde ik het geluid alleen bij
werkzaamheden aan bijvoorbeeld het spoor (we wonen relatief dichtbij het spoor). of bij bouwwerkzaamheden of
wanneer iemand een hogedrukspuit gebruikt. Inmiddels hoor ik het geluid elke dag en nacht als een immer aanwezige
diepe brommende 'bas'toon. Ook op mijn werk is het geluid vaak hoorbaar en niet alleen voor mij. Mijn overbuurman
heeft er een handje van de muziek en bas hard te zetten. Dit geeft een vergelijkbare basdreuntoon maar zelfs als hij
slaapt blijft deze diepe brommende bastoon. Ik kan me goed voorstellen dat mensen dit echt als overlast ervaren, er
wordt immers steeds een appel op je gehoor en je hele systeem gedaan, een basdreun voel je immers in je hele lijf,
doodvermoeiend.
Hengelo(O), 20-01-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid Geluid dat
lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hoofdpijn
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid
Ik ben lymepatiente en bezoek door een ongeluk al een neuroloog .Ik ben twee maanden geleden verhuisd.ik heb op mijn
vorige adres ook een probleem ervaren met name s nachts, neit overdag..In mijn huidige appartement heb ik duidelijk
last wanneer de buren het ventilatiesysteem gebruiken voor koken en of douchen en ik zelfs niet in mijn bed kan liggen of
op de bank kan zitten.het dreunt zo hard door , dat het net lijkt of er in derdaad een dieselmotor draait van een auto.Ik
vind het onacceptabel.ik kende dit huis al en heb er in het verleden vaak gelogeerd toen mijn vriend er woonde.Destijds
speelde het probleem niet.dit kwam volgens mij omdat er nog geen ventilatiesysteem was geinstalleerd.Ook waren er
destijds nog geen slimme meters geplaatst en stond er niet op 200 meter afstand een mobiele telefoontoren met 7
antennes.Ik vind echter zon ventilatiesyteem een ramp omdat het door je hele lichaam heen dreunt en trilt...op zeker vier
plaatsen in mijn huis waar ik mij graag bevind.....
Alkmaar, 20-01-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie
Stress
Er zijn meer mensen die dit horen. Kwamen we achter doordat iemand het meldde in een Facebook groep van Koedijk
(grenst aan Alkmaar), en zij heeft als het goed is ook melding gedaan bij jullie. Ze gaf aan dat meerdere mensen het
horen en aan de reacties onder het bericht zien we dat er meer zijn. Mogelijk bron zou de gasinstallatie kunnen zijn aan
de andere kant van het kanaal. Het begon vorig jaar zomer met soms tussenpozen van een of meer dagen/weken.
Pijnacker, 20-01-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Woon in appartement op bovenste verdieping. Sinds heropening ( verbouwing)kapsalon op de bg. Is bromtoon
gestart.Kapsalon hee een nieuwe klimaatbeheersing geïnstalleerd en zet deze niet geheel uit in de nacht. ( dit om
bevriezing te voorkomen) Bij lage buitentemperatuur slaat deze herhaaldelijk aan) Overdag hoor ik het ook maar dan zijn
er veel tegengeluiden en wordt het geluid meer opgenomen. Kapsalon heeft enkele manieren geprobeerd het geluid te
dempen maar werkt niet afdoende. Heb nu klacht ingedient bij woningbouw. Mocht deze niets doen zal ik verdere
stappen ondernemen door gemeente in te schakelen.
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Assen, 19-01-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
De gemeente heeft een jaar of drie geleden meerdere metingen gedaan en niets kunnen vinden. Ze wilde nog weer eens
terugkomen om te meten maar toen heb ik gezegd dat het overduidelijk was dat ze toch niets zouden vinden en dat ze
moesten stoppen. Het schoot namelijk echt niet op. Na vier , vijf keer meten , vruchteloze pogingen, wilde ze het weer
proberen. Toen was ik het wel zat want het antwoord was al lang duidelijk, namelijk dat ze het toch niet zouden kunnen
achterhalen. Wij, mijn man en ik, horen de bromtoon ook als we elders zijn: In Frankrijk, Denemarken, Oostenrijk,
Spanje, Zaltbommel, bij buurtbewoners in huis. Het idee dat je geen kant op kunt omdat het overal in deze wereld lijkt te
zijn, is gekmakend. We verkloten onze wereld, maken haal volledig onleefbaar . We maken onszelf ziek. Ik weet zeker dat
het alles te maken heeft met straling, sneller internet, wifi-spots, HAARP. Wat een ellende.
Mechelen, 19-01-2019, Man, 55-64. Overlast: Zeer veel, 's Nachts; Bromtoon
Slaapproblemen Hoofdpijn

Irritatie Concentratieproblemen

Arnhem, 18-01-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van
trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid Huisvestingsproblemen
Het is om gek van te worden, machteloos,ziek, moedeloos.ik wou dat ik kon verhuizen.ver weg van alles het maakt me
niet meer uit waarheen zolangzamerhand, als ik maar een keer rust krijg.
Hengelo, 18-01-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Slaapproblemen
Druk op oren Stress

Trillingen Irritatie

Nieuwkoop, 18-01-2019, Vrouw, 25-34. Overlast: Veel, 's Nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid

Trillingen Irritatie

Alkmaar, 17-01-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Stress
mijn huisgenoot en ikzelf nemen beiden LFG -alleen thuis/binnenshuis waar- sinds ergens rond juli 2018 alszijnde een
pulserend gebrom/gezoem gelijkend op dat van b.v. een wasmachine/wasdroger/draaiende motor dag en nacht met
tussenpozen van stilte in eerste instantie het duidelijkst waarneembaar tijdens de stille uren s.morgens tussen 05.00
en 07.00 u s.avonds in bed voor het inslapen tussen 22.00 en 23.00 u vanaf oktober is het volgens ons beiden frequenter
en prominenter aanwezig nu ook gedurende de dag naast de fysieke klachten vanaf mei 2018 die losstaan van het
LFGnemen de stressgerelateerde klachten sinds juli toe en veroorzaken (nog meer ) fysiek ongemak ( naast het reeds
bestaande vanaf mei 2018) is de vermoeidheid toegenomen/ een constante geworden ben ik in een vicieuze cirkel
beland van : stress-slaapproblemen-vermoeidheid-fysiek ongemak-stress-slaapproblemen -vermoeidheid-enz.enz.enz.
sint hubert, 17-01-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van
trillingen in lichaam Stress Baanverlies Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Als het enorme gezoem begint, vliegt het magnetisch veld naar bijna 200 en zwabbert alle kanten op, na 70 minuten
werd het minder en halveerde het zwabberende magnetisch veld, het lijkt een machine of een apparaat wat aangezet
wordt wat enorme stroomvervuiling veroorzaakt en laagfrequent geluid daardoor. enexis en omgevingsdienst in
geschakeld. Bron moet gevonden worden dit doet heel erg pijn.
Zwolle, 16-01-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Matig, 's Nachts; Gonzend geluid Zoemend geluid
Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Vlak bij mij in de wijk worden nieuwe straten en woningen gebouwd. Ik denk dat de toon daardoor is ontstaan. Een
aantal jaren geleden had ik ook gedurende ongeveer twee jaar last van een toon; die ontstond toen door de verbouwing
van het station. Nadat het nieuwe station was opgeleverd, was de toon verdwenen. De huidige toon hoor ik de hele dag,
maar ik heb er overdag weinig last van omdat ik aan het werk ben of de radio of tv aan heb. Maar als ik wil slapen is het
heel hinderlijk en overheersend. De toon klinkt door oordopjes of een koptelefoon heen. Ik ga vaak expres slapen met de
radio of tv aan om het geluid niet te horen (na anderhalf uur schakelen ze zichzelf uit). Maar midden in de nacht word ik
toch meestal wakker van de toon en kom dan niet meer in slaap.
eindhoven, 16-01-2019, Man, 45-54. Overlast: Zeer veel, 's Nachts;
dieselmotor
Slaapproblemen
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Neerkant, 14-01-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Irritatie
Hoofdpijn
Al sinds ca 1 jaar last van bromtonen. Dacht eerst dat het aan mezelf lag daar ik slecht horend ben en die eeuwige suis
heb. Nadat we dat hebben gecontroleetd bij de audicien , is dat uitgesloten . Dus er is echt ergens een bromtoon. In het
begin keek ik wel eens naar buiten of er een tractor of vrachtwagen langskwam . Dat was niet aan de orde . Verder is het
geluid er smorgens , smiddags , savond . Gelukkig niet s'nachts .
Zaandam, 14-01-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op de borst Hartkloppingen Gevoel van
trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Heb al eerder melding gemaakt van lfg, maar dat was een andere oorzaak, en aan de andere kant van ons huis, nu sinds
er nieuwe riolering, gas en water leidingen zijn gelegen in onze wijk het Kalf te Zaandam, is er nadat dit klaar was sinds
ong. 4 maanden een denderend geluid aan de andere kant van ons huis, wij hebben een hoekhuis, en aan die kant is het
heel erg, dus zit nu tussen twee lfg geluiden in, de ene wat bijna zeker weten van de vloerverwarming en cv van de buren
is, heb daar metingen van laten doen, alleen nog niet exact de bron, maar nu dit denderende geluid is volgens mij van die
leidingen, heb wel al contact gehad met de gemeente, en die zouden iemand langs sturen, dus nog even afwachten, wat
daar uit komt, hoop echt dat dit beter gaat, als bij de buren, waar ik al 10 jaar lang last van lfg geluid heb, sinds ze een
houtkachel en vloerverwarming hebben, en een cv, die volgens hun het haast niet meer doet, en je hoort die heel erg door
de muur heen boven bij de trap/slaapk.
Haarlem, 14-01-2019, Man, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
sinds 7-1-2019 een brom geluid in huis, de hele dag door maar met name in de avond en nacht veel last van. Slapen gaat
slecht.
Nieuwegein, 14-01-2019, Man, 25-34. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Concentratieproblemen Slaapproblemen
Druk op de borst
Stress Baanverlies
Huisvestingsproblemen
Ik woon hier nog niet zo lang. Lage brom continu. Sterker in de avond. Mijn vriendin hoort het niet. Vermoedelijk geen
tinnitus omdat uitsluitend bij passerende vliegtuigen de geluidsdruk lijkt te worden onderbroken. Sinds het begin van de
winter is de brom vaker te horen en ook continu. Ik heb vermoedelijk niet de middelen om de bron op te nemen vanwege
de lage frequentie.
Waddinxveen, 13-01-2019, Vrouw, 75-84. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt
op dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Volgens de arts zit het geluid in mijn hoofd (tinnitus) en moet ik er maar mee zien te leven. Toen ik in de buurt hoorde van
mensen die ook een bromgeluid horen bleek het dus van buiten te komen (waarschijnlijk het zwembad in onze buurt).
Mijn dochter hoort het óók bij mij in huis. Ik heb de ODMH gebeld maar die verwijst me naar de verhuurder en die weer
naar de gemeente. Dus van het bekende kastje naar de muur. Normaal slapen lukt gewoonweg niet!
Waddinxveen, 13-01-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst
Al drie jaar erge last van bromgeluid. Altijd gedacht dat het in het huis zat maar nu blijkt de boosdoener het nabijgelegen
zwembad te zijn (installaties en/of transformatorhuisje). Talloze keren de gemeente gebeld echter zonder resultaat.
Inmiddels ook melding gedaan bij de Omgevingsdienst. Nu maar hopen op snelle oplossing.
Alphen aan den Rijn, 13-01-2019, Man, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend
geluid Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van
trillingen in lichaam Stress Baanverlies Relatie/gezinsproblemen
Wij wonen boven een restaurant. Leidingen afzuiginstallatie loopt door leidingschacht door onze woonkamer. Leidingen
zijn lek (vastgelegd in rapport). Leidingschacht is kapot, lucht wordt uit onze woonkamer de schacht ingezogen.
Afzuigmotor zuigt met een te hoge luchtsnelheid (vastgelegd in rapport), en staat niet trillingsvrij op het dak (vastgelegd
in rapport). De laagfrequente geluidstrillingen van de motor dreunt via de leidingen en lekkages ons appartement in.
Leidingschacht is niet geïsoleerd. Betrokkenen zoals installateur, aannemer complex, restaurant, eigenaar pand
restaurant geven elkaar de schuld van de oorzaak. Vele e-mails naar betrokken en gemeentelijke instanties. Paar
gesprekken met betrokken gehad. Wij zijn al meer dan 2 jaar de dupe en zijn helemaal radeloos, met bovenstaande
klachten als gevolg. Er staat wel in januari een overleg gepland tussen betrokkenen.
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Baarn, 12-01-2019, Man, 25-34. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Druk op oren Stress
Zit onder een vliegtuigkruispunt en dicht bij een snelweg (met geluidsscherm) . Heb echter niet het idee dat dat de
trillingsbron is. Namelijk m.b.t. vliegtuigen: ik kan het niet koppelen aan de vliegtuigradar, ook is het geluid vrij
constant/golvend. Ook is het de snelweg niet, of een brug/viaduct lijkt me. Dan zou het tussen 15.00 en 19.00 moeten
dreunen en daarna afnemen en 's nachts redelijk rustig zijn. Soms is het ook 's nachts. Ook is het vaak/zeer vaak. Het is
eigenlijk niet te dempen. Als je oordoppen indoet of een goede afsluitende gehoorbeschermer opzet, hoor je de bel en de
tv niet meer, maar het lage gedreun nog wel. (hoge frequenties dempen veel gemakkelijker dan lage) Het lijkt wel wat op
een eindeloos denderende dieseltrein, het is een beetje een "golvend/pulserend" geluid. Heb de indruk dat het soms
varieert in sterkte. Geen idee of er een verband is, maar heb de indruk dat het geluid afwezig is, of minder sterk als het
geregend heeft.
Amsterdam, 12-01-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Vermoeidheid

Slaapproblemen

Rotterdam, 11-01-2019, Vrouw, 75-84. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen
Gevoel van trillingen in lichaam
Het is ongeveer een jaar geleden dat ik voor het eerst last kreeg van de bromtoon. De GGD hefft mij doorgestuurd naar
de huisarts , KNO arts, Audioloog en vorige week als laatste de Psycholoog! Bij de Psycholoog zien ze LFG als een soort
Tinnitus en dat is echt heel wat anders dan het geluid dat wij horen! Het geluid is er nog steeds in alle hevigheid!
Afgelopen nacht weer een tijdje op mijn balkon gezeten om dat ik het daar bijna niet hoor! Nu de nachten kouder worden
is dat niet meer te doen en voel ik mij soms een soort dakloze die buiten slaapt!!
Den Haag, 11-01-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren
Ik woon in Den Haag en heb sinds eind 2018 elke nacht last van een brommend geluid, het geeft een druk op de oren,
krijg er hoofdpijn van en ben overdag echt doodop. Op het werk kan ik me de laatste tijd moeilijk concentreren. Ik heb
oordoppen geprobeerd, maar werken niet. Ik maskeer de bromtoon nu met een achtergrond muziekje bij het slapen
gaan. Nu woon ik vlakbij de haven van Scheveningen, dus ik dacht eerst, misschien is het wel een schip of een machine in
de haven. Maar het zou ook afkomstig kunnen zijn van een andere bron, omdat ik het echt elke nacht hoor. De ene keer is
het duidelijker te horen dan de andere keer. Ligt denk ik ook aan hoe de wind staat.
Leusden, 11-01-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen Gevoel van
trillingen in lichaam Stress Arbeidsongeschiktheid Huisvestingsproblemen
Melding overlast gemaakt bij het desbetreffende bedrijf, draait 24/7 diensten. Vervaardigen plastic tuinpotten. Met
name in de nacht veel overlast, bonkende machines in de laagbouw (niet geïsoleerde silo's of hallen). Vorkheftrucks rijden
in de nacht met metalen spoelen. Veel geschreeuw van werknemers (Polen) om boven het geluid uit te komen.. waanzin
dit! Ons huis is voorzien van nieuwe kozijnen, dubbelglas en zelfs rolluiken. Het bromt en gonst nog steeds, vooral in de
nacht. Volgende stap, om erkenning te krijgen van de fabriek. Melding maken bij Gemeente en GGD. Hopelijk komt er een
meting en kan er wat aan gedaan worden. Persoonlijk denk ik, dat de fabriek ook zelf hier iets aan kan doen dmv
geluidsisolatie en instructie personeel....
zevenaar, 10-01-2019, Man, 65-74. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op
oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
Alles is nog in onder zoek bij de provinciale milieu dienst , er worden binnenkort metingen verricht, de fabrikant heeft toe
gezegd er aandacht aan te besteden en heeft op voorhand het aantal ponsgaten slaan beperkt. En heeft toegegeven dat
er ook s nachts gewerkt en probeert dit te beperken. Sinds drie dagen is er minder gebonk maar de trillingen zijn nog
steeds hinderlijk aanwezig met name in de nacht en vroege morgen; hierbij is slaapgebrek nog altijd aanwezig en om bij
te komen slaap ik soms 2 nachten bij familie, tegen stress en bijkomende agressie.
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Amsterdam, 10-01-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen
Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op oren Stress
Sinds eind september / begin oktober is er een laag sonoor pompend dreunend geluid in elke ruimte van mijn huis. Ik
woon er al 27 jaar zonder dit geluid, maar ineens is het er. Ik kan er niet van slapen of wordt er wakker van. De nieuwe
vloerverwarming van de bovenburen is het niet, de bovenbuurman heeft deze als test uitgezet, het geluid bleef aanwezig.
Bij diverse buren in huis geluisterd (begane grond, 1 hg, 2 hg en diverse huizen links en rechts van mij), ik hoor het overal,
maar de buren horen het niet. Ook in mijn tuinhuis hoor ik het en ook in het tuinhuis van een buurvrouw twee huizen
verderop. Een aantal keer heb ik het 's nacht in mijn tuin heel vaag dit geluid waar kunnen nemen. 's Nacht rond gaan
lopen en fietsen of ik het geluid kon traceren, dit is nog niet gelukt. Ik weet niet of het in mijn woonblok is of komt van
bouwprojecten in de omgeving die er veel zijn. Mediteren, mindfulness en oordoppen helpen niet. Mijn hoofd en lijf zijn
constant in de stress.
Bergen, 10-01-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts;
Geluid dat lijkt op dreunende
dieselmotor Trillingen Irritatie Vermoeidheid Benauwdheid
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Boxmeer, 09-01-2019, Vrouw, 18-24. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
dieselmotor Irritatie Slaapproblemen
Gevoel van trillingen in lichaam

Geluid dat lijkt op dreunende
Huisvestingsproblemen

Zelzate, 09-01-2019, Vrouw, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Trillingen
Slaapproblemen
Was van plan om nog melding te doen aan gemeente én aan haven van Gent. Ik woon heel dicht tegen industrie en
kanaal, kan aan tijdelijke verbouwing, graafwerken, baggerwerken liggen, ik hoop dat er zoiets uit komt: dat het tijdelijk
is. Grootste probleem is dat het geen egaal geluid is: er zit een onregelmatige versterking in, die het lastig maakt om mee
in te slapen. Oordoppen helpen niks. Mijn zoon en man horen ook niks...
Waddinxveen, 09-01-2019, Man, 35-44. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Zoemend geluid
Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren Hartkloppingen Gevoel
van trillingen in lichaam Stress
De toon is meestal savonds/snachts en ik doe nu de afzuiger aan dan hoor ik het minder. Alleen ik hoor het.
Oegstgeest, 08-01-2019, Man, 35-44. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Geluid dat lijkt
op dreunende dieselmotor Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Stress
Al sinds 2015 last van laagfrequent geluid. Een soort brommend, dreunend, gonzen: alsof er een stationair draaiende
vrachtauto voor de deur staat. Soms is het geluid gelijkmatig, en op dezelfde toonhoogte, soms lijkt het meer te
pulseren. Het is er niet continu: vaak duurt het een paar minuten, afgewisseld met enige seconden (of soms zelfs
minuten) stilte. Soms is het ineens dagen achter elkaar afwezig. Het volume verschilt ook. Meestal is het geluid niet zo
heel hard, en kan ik het alleen binnenshuis horen, en buiten niet. En soms is het zo hard dat ik het zelfs buiten hoor. Ik
hoor het zowel overdag als 's nachts en 's weekends. Het volume en de frequentie lijkt geen verband te houden met het
tijdstip. Ik hoor het niet alleen bij mij thuis, maar ook op andere plekken. Ik lijk de enige te zijn die het hoort. Mijn gehoor
is getest, en dat bleek prima in orde te zijn. Ook heb ik geen tinnitus.
Zaandam, 08-01-2019, Man, 35-44. Overlast: Matig, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid
Hoofdpijn
Apeldoorn, 07-01-2019, Man, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Zoemend
geluid Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren
Hartkloppingen
Huisvestingsproblemen
Burgh-Haamstede, 07-01-2019, Man, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie
Voor mij is dit de eerste maal dat ik hiermee in aanraking kom. Ik begrijp de frustratie van anderen die hetzelfde
probleem ervaren en zich onbegrepen voelen. Ik heb werkelijk geen idee wat de bron van deze geluidsoverlast zou
kunnen zijn. Wel heb ik het vermoeden dat het gaat om geluid dat voortgebracht wordt door zeer grote installaties. Deze
worden vaak gebruikt / beheerd door grote organisaties / bedrijven met aanzienlijke belangen en invloed. Dat maakt mij
als individuele burger bangig voor eventuele uitkomsten van metingen en wat dies meer zij.
Schijndel, 07-01-2019, Man, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Geluid dat
lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Slaapproblemen
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Huisvestingsproblemen
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Hillegom, 06-01-2019, Man, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Druk op
oren Gevoel van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Ik ben al 15/20 jaar steeds dover aan het worden. Heb altijd uitstekend gehoor gehad en ook altijd zorg gedragen voor
mijn gehoor (oordopjes in de disco), ondanks dat ik al mijn hele leven tinnitus heb. Sinds ik doof ben geworden, ben ik ook
muziek gaan horen en ook belletjes (in 1 oor). Muziek trouwens, die ik nog nooit eerder gehoord kan hebben, 17e eeuwse
clavecimbel orkest, of opera's in een taal die nog moet worden uitgevonden, kan werkelijk vanalles wezen, soms ook heel
eentonig, zelfs soms een beetje als de dreun die ik dus ook hoor, maar meestal gewone door mij geliefde muziek. Ik vertel
dit, omdat ik dus heel duidelijk onderscheid kan maken, tussen wat zich, in mijn hoofd afspeelt en er buiten. Er zijn
momenten dat ik 2 soorten muziek in mijn hoofd heb, de doofheids-muziek en het liedje wat ik die dag loop te zingen. Er
zijn ook momenten, als ik wakker word van de dreun, dat ik naar buiten loop om te horen waar het ophoud, zodat ik er
zeker van ben dat het niet in mijn hoofd zit
Hendrik Ido Ambacht, 06-01-2019, Man, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie Vermoeidheid
Stress
Sinds geruime tijd hoor ik een zwaar brommend geluid. Soms is het wat minder. Het irriteert me mateloos. Ik woon in de
Amandelgaarde in de Wijk Volgerlanden in Hendrik Ido Ambacht. Heb melding gedaan bij de gemeente. Er kwam een
ambtenaar van Openbare ruimten. Toen deze man kwam hoorden we natuurlijk niets. Volgens hem zou het geluid
kunnen zijn van de bouw aan het zwembad in H.I. Ambacht. Alleen wel vreemd dat het geluid s 'nachts ook
waarneembaar is. Ook mijn partner hoort het vaak niet. Wij zijn aangesloten bij Nextdoor en ook daar heeben een flink
aantal mensen geklaagd. Ik heb contact met de buren gehad en de één hoort het wel en de ander niet. Er is een
buurvrouw die niet kan slapen van het geluid. De bewuste ambtenaar zou de zaak overdragen aan de Milieudienst. Dit is
nu al weer een paar maanden geleden, maar nog niets gehoord.
sint hubert, 06-01-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Zeer veel, ; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend geluid Geluid
dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Arbeidsongeschiktheid Huisvestingsproblemen
woon vanaf 7 december in een verbouwde woning en heb technische mankementen gevonden die de bronnen van buiten
denkelijk versterken. Ik lig te vibreren op mijn slaapplek, bed kom ik al niet meer en als ik het dorp uit ga ben ik dat
gezoem en getril kwijt. In woning zitten alle cv leiding koud door de betonen muren en lopen klem tegen de centraal
ventilatie systeem, het gezoem komt vaak per dag heel hard binnen en ik meet een voortdurend zwabberend magnetisch
veld, lijkt op een fabrieksinstallatie en/of warmtepompen van buren die de oorzaak is/ zijn van laag frequent geluid +
harmonischen en door de bouwfouten in huis versterkt. Enexis heeft nu schrijvende meter voor het hoge magnetisch veld
in mijn huis 300 bij buren 750. Moet nog actie ondernemen naar woningbouw en gemeente.
Zwolle, 04-01-2019, Vrouw, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid Irritatie
Concentratieproblemen Vermoeidheid
Stress
Sinds enige tijd, een paar maanden nu, ervaar ik vooral ´s middags en ´s avonds een zoemende toon. Ik kan niet
ontdekken waar het vandaan komt. Het is steeds met tussenpozen stil. Het is erg aanwezig en duidelijk hoorbaar. Ik vind
het bloed irritant en wordt er moe, rusteloos, geïrriteerd en prikkelbaar van.
Overloon, 04-01-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Gevoel van
trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Heb geprobeerd via mijn huisarts meer druk te voeren op de instan e die de me ng moet komen verrichten.Zij wilde
zich daar niet voor lenen. Inmiddels de gemeente ingeschakeld en deze hebben belooft een nacht meting uit te laten
voeren door ODBO, hier moet ik op wachten. Geluid voor het eerts geconstateerd 2017 - eerst de ongeving midden in de
nacht afgegaan om te kijke waar het vandaan kwam, dienst ingeschakkeld. Duurde maanden voordat ze mij serieus
namen. Denk met hoge waarschijnlijkheid te denken dat het van een boer afkomstig is met een mest verwerker/
schroefkompressor. Bij het rond fietsen kom ik iedere keer weer bij hem uit. Slaap nu al 8 weken bij mijn vader in het dorp
10 km verder op en ook daar hoor ik het geluid maar in vele mindere mate. volgens de google maps ligt zijn woning in een
rechte lijn met het bedrijf. En ik kan mij niet voorstellen dat ik de enige ben die dit hoor. weet ook niet hoe ik meer
mensen kan bereiken.

02 February 2020

Pagina 104 of 106

DORDRECHT, 04-01-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt
op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Slaapproblemen Vermoeidheid
Hartkloppingen Gevoel van
trillingen in lichaam
Huisvestingsproblemen
Jarenlang was het heel gewoon dat ik midden in een gesprek opgelucht kon roepen: "Hè hè, die is goddank eindelijk
weg!" omdat ik als enige van het gezin extreem gevoelig was voor stationair draaiende automotoren. Zo'n rotgeluid dat
je meer voelt dan hoort. Toen hier een tijd geleden voortdurend de straten open lagen i.v.m. het aanleggen van een
warmtenet en daarna i.v.m. vervanging van de riolering stond er altijd wel ergens een aggregaat of een pompinstallatie
te grommen (dacht ik!!!). Maar de werkzaamheden zijn voorbij en ik hoor/voel nog steeds bijna continu gebrom. Vooral
als ik even rustig wil zitten of als ik naar bed ga om te slapen. Ik voel het echt trillen en dat kan een heel opgejaagd gevoel
geven. Alsof het mijn hartslag en ademhaling beïnvloed. Met ademhalingsoefeningen krijg ik de boel wel weer onder
controle maar in slaap vallen is echt een crime.
Soest, 04-01-2019, Man, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Druk op oren
Het was uiterst prettig uw website te vinden omdat je op deze manier gesteund wordt. Dank ook voor de vele suggesties
en tips. Voor de meeste mensen is het geluid niet waarneembaar en dan wordt je klacht niet begrepen terwijl het een
enorme impact op je functioneren heeft. In mijn geval is de storing medio 2018 ontstaan, in eerste instantie tamelijk
zachtjes, inmiddels zeer nadrukkelijk aanwezig. Ik ga de door u genoemde instanties benaderen hoewel mijn
verwachtingen dat dit een oplossing zal brengen niet al te groot zijn.
Arnhem, 04-01-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, 's Nachts; Bromtoon
Irritatie Slaapproblemen
Vermoeidheid
Stress
Het gaat om een lage bromtoon die alleen's nachts te horen is. Oordopjes werkt niet, gaat er dwars doorheen. Geluid is
niet te lokaliseren. Meerdere mensen in dezelfde buurt hebben hier last van, maar er zijn ook genoeg mensen die het
geluid niet horen. Ik heb echt geen idee hoe ik de radeloosheid die je voelt 's nachts kenbaar kan maken of hoe ik dit
probleem kan oplossen. Het beheerst je leven, soms denk je dat verhuizen de enige optie is.
Amersfoort, 03-01-2019, Vrouw, 75-84. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid
Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam
Ik heb in 2012/2013 al melding gemaakt vanuit Nijkerk waar ik toen in een caravan woonde. Sinds 2017 woon ik in
zuidoost Amersfoort op een flat 5e etage. Ook hier hoor ik hetzelfde laagfrequente geluid. Ik hoor het ook bij mijn dochter
in noord Amersfoort. Ik hoor het aan de voet van de duinen in Bergen (NH). Omdat ik overal dezelfde bromtoon/trilling
hoor/voel heb ik me nooit gemeld bij de gemeente waar ik woon omdat ik het idee heb dat het in de atmosfeer zit. Ik
woon nu aan de A28, maar 's nachts is de bromtoon erger dan overdag. Dáár komt het niet vandaan. Buiten zijn teveel
geluiden die maskeren. Toen ik in Nijkerk in het buitengebied woonde (heel stil) kon ik het geluid ook buiten waarnemen.
Overdag heb ik altijd een radio aan en als ik het geluid niet hóór, voel ik het ook niet. Af en toe zijn er (met name overdag)
momenten dat het echt heel stil is. Heel, héél soms is dat ook wel eens 's avonds en 's nachts. Ga er nu melding van
maken bij GGD en Gemeente.
Zwaagdijk west, 03-01-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Zoemend geluid
Irritatie Slaapproblemen
Stress
Huisvestingsproblemen
Ik merkte het geluid van de een op de andere dag. Het klinkt alsof er iemand ver weg een stofzuiger aan hee staan.Ik
dacht het is de ventilatie of kachel maar ik heb alles uit gezet en tot mijn schrik hoorde ik het nog steeds. Tijdens een stille
ochtend een rondje gefietst. Ik hoor het overal in een straal tot nu toe onderzocht van 3 km. Ze hebben de stroomkaart
verzet ivm aanleg snelweg. Dat zijn de enige twee veranderingen die ik opgemerkt heb in de buurt maar het gezien is niet
te traceren.
Landgraaf, 03-01-2019, Man, 55-64. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn
Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress Relatie/gezinsproblemen
Kno arts volgt nog ! Metingen zijn nog gaande ! Er is lfg gemeten maar bron nog niet gevonden. 16hz gemeten met
47db.Reeds nu nieuwe apparatuur en me ngen lopen nog bij meerdere loca es.
Appelscha, 02-01-2019, Man, 45-54. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Gonzend geluid Geluid dat lijkt
op dreunende dieselmotor
Slaapproblemen Hoofdpijn
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Alkmaar, 02-01-2019, Vrouw, 65-74. Overlast: Aanzienlijk, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid
Gevoel van trillingen in lichaam
Huisvestingsproblemen
Ik heb altijd met plezier in winkelcentrum de Mare gewoond, maar sinds ik verhuisd ben naar een beneden verdieping van
hetzelfde gebouw heb ik last van een bromtoon . Ik kan er niet van slapen en hoor de bromtoon de hele dag. Als ik
oordoppen indoe is het iets minder. Ook helpt de radio wel iets.
Haren, 02-01-2019, Man, 35-44. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon
Concentratieproblemen Slaapproblemen

Irritatie

Drachten, 02-01-2019, Man, 45-54. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Geluid dat lijkt op
dreunende dieselmotor
Slaapproblemen Hoofdpijn
Gevoel van trillingen in lichaam Stress
Sinds medio 2016 last van een laag geluid. Ik werd een keer wakker en dacht dat er een auto in de straat stond stationair
te draaien. Is nooit meer weg gegaan. Eerste verdachte waren alle bronbemalingen die in Drachten stonden voor de
aanleg van de Drachtstervaart en daarna het omleggen/vernieuwen van een groot deel van het riool in Drachten. Nu
deze werkzaamheden zijn afgerond is het geluid er nog steeds. En het lijkt ook wel luider. Daarbij is er nu een klingel
geluid bijgekomen rond de 90Hz dat niet-continue is. Ik heb zelf metingen gedaan met Spectran. Resultaat is dat ik
eigenlijk niet meer in mijn huis kan zijn, zeker 's nachts. Overdag is ook lastig. Bij andere huizen in de buurt (300m verder
op) hoor ik het zelfde geluid. In het begin bij de gemeente melding gedaan, ze gaven aan er niets aan te kunnen doen en
dat het zowieso lastig is om de bron te vinden bij laagfrequent geluid. Ik heb nog geen melding gedaan bij de andere
instanties, dat ga ik nu zeker doen.
sint hubert, 02-01-2019, Vrouw, 55-64. Overlast: Veel, Overdag en 's nachts; Bromtoon Gonzend geluid Zoemend
geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie Concentratieproblemen Slaapproblemen
Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren Hartkloppingen Gevoel van trillingen in
lichaam Stress Baanverlies Arbeidsongeschiktheid Relatie/gezinsproblemen Huisvestingsproblemen
Enexis heeft vanaf voor de kerst een schrijvende meter in mijn meterkast opgehangen. ik meet in huis en op straat
enorme hoge magnetische velden tot 750. heb met kerst op schiphol-oost en nieuw vennep KLACHTENVRIJ gelogeerd,
daarvoor 3 maanden in santpoort gelogeerd. Hier is het vanaf dat ik de sleutel heb helemaal mis en heb nog geen nacht
normaal geslapen, nog geen dag rust aan mijn kop in huis gehad. Er staat hier vlak achter een bedrijf met een koeling die
vrezelijk kabaal maakt.
Groningen, 02-01-2019, Vrouw, Wil ik liever niet beantwoorden. Overlast: Zeer veel, Overdag en 's nachts;
Bromtoon Gonzend geluid Zoemend geluid Geluid dat lijkt op dreunende dieselmotor Trillingen Irritatie
Concentratieproblemen Slaapproblemen Vermoeidheid Hoofdpijn Benauwdheid Druk op de borst Druk op oren
Hartkloppingen Gevoel van trillingen in lichaam Stress
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