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Nederlandse overheid is blind voor geluidsoverlast
windmolens
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Van geluidsoverlast kun je gek worden. Omwonenden van windparken klagen al jaren

over herrie door windturbines. De wetenschap is het niet eens over de

gezondheidsgevolgen van dat specifieke geluid. Slaapstoornis is wel een aantoonbaar

effect, blijkt uit een vandaag verschenen artikel in Nederlands Tijdschrift voor

Geneeskunde. Wat ook zeker is: Nederlandse geluidsnormen zijn verouderd en voldoen

niet om overlast door laagfrequent geluid vast te stellen. Mogelijke

gezondheidsklachten spelen daardoor geen rol bij het plannen van nieuwe windparken.

W A S  D I T  K A D E R  N U T T I G ?   

D I T  S T U K  I N  1  M I N U U T

Omwonenden van windparken hebben last van laagfrequent geluid

(bromtonen) van de molens. Het zorgt voor slaapstoornis en andere

gezondheidsklachten. Dit speelt in het hele land.

Wetenschappers zijn het oneens over de directe gevolgen voor de

gezondheid door de geluidsoverlast en pleiten daarom in een vandaag

verschenen artikel voor beter onderzoek. Volgens hen is slaapstoornis wel

duidelijk aangetoond, met alle gevolgen van dien.

De Nederlandse geluidsnormen zijn verouderd en blijken ongeschikt om

laagfrequent geluid goed in kaart te brengen. Klagers kunnen daarom

nergens terecht met hun klachten, want de windmolens voldoen aan de

heersende geluidsnormen.

Dit artikel is onderdeel van een tweeluik over windmolennormen in

Nederland in samenwerking met RTV Noord.
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‘Het is een symbool van machtsmisbruik.’ Zo ervaart Siep van der Velde het leven in de buurt

van het Oost-Groningse Windpark N33 bij Meeden. Het park staat op iets meer dan een

kilometer van zijn zorgboerderij. ‘Vanaf de eerst dag dat die dingen er staan, is er een pulserend

bromgeluid. Je hoort het niet altijd bewust, maar je ervaart het altijd.’

Windpark N33 bestaat uit 35 molens van zo’n 200 meter hoog. Al voor de komst van het park in

de zomer van 2020 was het bij omwonenden omstreden. Ze vreesden aantasting van de

leefomgeving, horizonvervuiling, problemen met slagschaduw en geluidsoverlast.

Van der Velde was aanvankelijk niet per se tegen de komst van de molens, al had hij ze liever op

een halve kilometer verder van zijn huis gezien. ‘Ik snap die energietransitie wel, maar ze

denken niet na over de aantasting van de omgeving en de overlast.’ 

Toen de molens er eenmaal stonden, werden zijn twijfels bevestigd. Zolang hij overdag aan het

werk is op zijn zorgboerderij valt het mee, maar zodra hij ’s avonds rustig aan de keukentafel

zit, hoort hij de brom. ‘In bed hoor ik het ook. ik probeer het dan van me af te zetten, maar ik

slaap wel minder sinds de molens er staan.’

Hij is niet de enige die er last van heeft. Een paar maanden nadat de molens zijn gaan draaien,

meldden tenminste honderd omwonenden van Windpark N33 geluidsoverlast van de

 die van de windmolens afkomstig zijn.

Dit park is niet de enige plek waar het probleem speelt. 

Een kleine greep uit de berichten: bij windpark Spui (5 molens van 198 meter hoog) bij het

Zuid-Hollandse Piershil klagen omwonenden over geluid. De Telegraaf vermeldde zelfs de

eerste ‘Nederlandse klimaatvluchteling’; een echtpaar uit Hoeksche Waard dat vanwege het

windmolengeluid op 500 meter van hun huis ging verhuizen. Ook bij windpark Geefsweer (14

molens van 213 meter) nabij Delfzijl zijn bromtonen gemeten. En bij het omstreden windpark

Drentse Monden Oostermoer (45 molens van 210 meter hoog), een park dat nog niet

operationeel is, wordt op dit moment uitvoerig geluidsonderzoek gedaan. Ook rond dat park

vrezen omwonenden  voor geluidsoverlast met gevolgen voor hun gezondheid.

‘Je hoort het niet altijd bewust, maar je ervaart het altijd’

bromtonen
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En het worden er meer: op dit moment heeft de overheid op  

toegekend voor windparken op land. Op ongeveer de helft van de locaties zijn de turbines nog

niet gebouwd. Ook hebben bijna alle regio’s in Nederland nieuwe windmolens opgenomen in

hun plannen voor energietransitie. Grote kans dat het aantal meldingen van overlast

toeneemt. 

Theo Vrij woont vlakbij windpark Geefsweer, even onder Delfzijl. Een van de 200 meter hoge

turbines staat op een paar honderd meter van zijn huis. Daaromheen staan ook nog talloze

Windparken met (angst voor) geluidsoverlast
Op deze kaart staan 7 bestaande en 5 nog te realiseren windmolenparken waar 
geluidsoverlast, of vrezen voor geluidsoverlast na realisatie van de parken. Bij w
nog geluidsonderzoek gedaan. Dit overzicht is niet uitputtend.

(Gepland) park met vrees voor geluidsoverlast Gerealiseerd park met g
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windmolens.

‘’s Nachts word ik er regelmatig wakker van,’ vertelt hij. ‘Niet elke nacht, maar wel een paar

keer in de week. De slechte nachten hebben invloed op mijn humeur overdag. Ik ben sneller

geïrriteerd, en kan me minder goed concentreren.’ Inmiddels slaapt hij met een draaiende

ventilator in de slaapkamer, om het brommende geluid van de windmolens te maskeren. 

Toch geen aanstellers?
Geluidsoverlast is een van de veelgenoemde bezwaren die tegenstanders van windparken

hebben. Het gaat van het gesuis van de ronddraaiende wieken tot lage bromtonen, het

zogenoemde laagfrequente geluid. Tot voor kort werden mensen die er last van hadden

weggezet als aanstellers of zelfs ‘wappies’ die geluiden horen die er niet zijn. In verschillende

onderzoeksrapporten vermeldt het RIVM een verband tussen windturbinegeluid en ,

maar niet tussen windturbinegeluid en andere gezondheidseffecten. 

FTM en RTV Noord besloten de proef op de som te nemen en trokken tijdens de eerste

sneeuwval van het jaar naar Noordoost-Groningen, op zoek naar het laagfrequente geluid. In de

buurt van een aantal windmolens hoorden we niet alleen het whoesh-geluid van de wieken die

langs de mast gaan, maar ook een lage brom. Zo laag dat moeilijk was om te bepalen uit welke

richting het kwam. Op momenten dat ander omgevingsgeluid wegviel, bijvoorbeeld van de

drukbereden N33, was het nog duidelijker te horen. Zelfs vanuit de gesloten auto merkten we

het op. Het is geen herrie zoals voorbijrijdend vrachtverkeer of kwetterende ganzen, maar de

toon is lager en subtiel aanwezig.

De metingen gaven onze oren gelijk. Er was niet meer dan een klein, maar gevoelig

meetapparaartje voor nodig, dat we zowel buiten als op de dashboard van de auto konden

neerzetten. Het pikte een lage bromtoon op die regelmatig licht van frequentie wisselde. Dit is

kenmerkend voor windturbines, de beweging van wind en wieken zorgen ervoor dat het geluid

steeds een beetje verandert.

Het beeld van aanstellerij van omwonenden kantelt langzamerhand, ook in de wetenschap. In

Frankrijk erkende een rechter in Toulouse afgelopen maand het bestaan van het

windturbinesyndroom: lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, tinnitus, duizeligheid en

slaapstoornis als gevolg van windmolengeluid. Een echtpaar, dat veel gezondheidsklachten

Inmiddels slaapt hij met een draaiende ventilator in de slaapkamer,
om het brommende geluid van de windmolens te maskeren

hinder
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kreeg toen een bos tussen hun huis en een windpark werd weggehaald, kreeg daarom een

schadevergoeding van ruim een ton toegekend.

In een wetenschappelijk artikel dat vandaag is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor

Geneeskunde, laat een groep artsen zien dat er wetenschappelijk geen eenduidig bewijs is voor

het bestaan van het windturbinesyndroom, maar dat effecten zoals hinder en slapeloosheid wél

zijn aangetoond. Daarnaast is er volgens hen meer onderzoek nodig, zowel medisch als naar

het geluid om de gezondheidseffecten in kaart te kunnen brengen.

Probleem bij dit onderzoek: de Nederlandse geluidsnormen voor windmolens zijn verouderd.

Volgens geluidsdeskundigen houden die onvoldoende rekening met laagfrequent geluid, en dat

is juist waar mensen last van hebben. De Raad van State heeft afgelopen juni geoordeeld dat

voor nieuwe vergunningen de windmolennormen eerst opnieuw vastgesteld moeten worden,

tot die tijd ligt de planning voor nieuwe parken stil. Dit zou het moment kunnen zijn om ook

naar de meetmethodes van laagfrequent geluid te kijken.

Windturbines veroorzaken doorgaans geen oorverdovend lawaai. Omwonenden hebben last van

het zogenoemde ‘whoesh-geluid’, dat is het geluid van wieken die zoeven in de wind. Daarnaast

merken sommige mensen verdragende, lage, donkere tonen op: het laagfrequent geluid. De

grens hiervoor ligt volgens geluidsdeskundigen bij geluidsfrequenties 

.

Volgens Tjeerd Andringa, universitair docent en onderzoeker auditieve cognitie van de

Rijksuniversiteit in Groningen, denken veel mensen bij geluidsoverlast aan hoe hard het geluid

klinkt. ‘Maar dat is niet het enige aspect van geluidsoverlast. Een ander belangrijk aspect is

hoorbaarheid.’

Een voorbeeld: je ligt samen met je partner in bed op een zwoele zomernacht. Er vliegt een mug

voorbij, waar jouw partner niet wakker wordt, maar jij wel. Die hinder heeft volgens Andringa

De Nederlandse geluidsnormen voor windmolens zijn verouderd

tussen 20 en 100 of 125

Hertz

Luister hier naar het windmolengeluid:

0:000:00 / 0:30/ 0:30
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niets met het volume van het muggengezoem te maken. ‘Het geluid is niet luid maar wel

hoorbaar.’ In hoeverre iemand hinder door een specifiek geluid ervaart, verschilt per persoon.

Hetzelfde geldt voor het laagfrequente geluid dat windmolens kunnen produceren. Jan van

Muijlwijk is gepensioneerd geluidsdeskundige van de gemeente Veendam. Hij heeft het

geluidsonderzoek verricht bij Windpark N33. ‘Dat laagfrequente geluid is helemaal niet luid.

Maar het is wel zo laag dat het heel ver draagt. Hoewel lang niet iedereen daar last van heeft,

zijn er mensen die er een stuk gevoeliger voor zijn.’ 

Geluidsnormen in Nederland zijn gericht op volume, niet op lage frequenties. Daar ligt voor

klagers precies het probleem. Dat het geluid niet luid is, zorgt ervoor dat veel mensen die last

hebben van laagfrequent geluid tot nu toe weinig gehoor vinden bij overheidsinstanties. De

windmolens maken immers geen herrie en voldoen keurig aan de normen. 

Om de problemen met laagfrequent geluid in kaart te brengen, moet geluid anders worden

gemeten, stelt Jan van Muijlwijk. ‘Je moet juist heel specifiek naar het geluidsspectrum kijken

in je analyse. Want dan kun je goed meten of de hinder die mensen ervaren ook echt komt door

een specifieke laagfrequente toon die door de windmolens wordt geproduceerd.’

De windmolens maken immers geen herrie en voldoen keurig aan de
normen

Al het meetbare geluid is samen te vatten in één getal: decibel. Deze meeteenheid wordt

gebruikt om het volume van geluid te bepalen. Zo is het geluid van een druppelende kraan 20

decibel, het geluid van een pratend mens rond de de 55 decibel, het geluid van een stofzuiger

ongeveer 70 decibel, en in een luide discotheek wordt de bezoeker blootgesteld aan 110

decibel.

Bij een geluidsmeting met een decibelmeter wordt al het geluid opgenomen en samengevat in

H O E  M E E T  J E  L A A G F R E Q U E N T  G E L U I D ?

L E E S  V E R D E R
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Meting op 2 december 2021 in de buurt van de molens van Windpark Geefsweer. Het kronkelige
lijntje is het laagfrequente geluid dat daar gemeten is. Het schommelt tussen de 70 en 80 Hertz.
Laagfrequent geluid van windmolens verandert soms van toon, mede doordat de wind niet altijd
even hard waait en exact uit dezelfde richting komt. Als je goed inzoomt zie je ook het patroon van
de draaiende wieken. Dat zijn de kleine horizontale streepjes.
© EGBERT MINNEMA

Op deze manier heeft hij het geluid kunnen meten waar mensen rondom windpark N33 last van

hebben. ‘Het gaat echt om bromtonen. Dat ik het heb gemeten kwam heel onverwacht. Ik dacht

echt: “Houston we have a problem”.’

Omdat de geluidsnormen geen rekening houden met dit soort geluid, krijgen gehinderden vaak

nul op het request als ze klagen bij de overheid. Ook windparkeigenaren benadrukken

regelmatig dat de molens keurig aan de geluidsnormen voldoen.

Met enige regelmaat komen verhalen naar buiten van mensen die klagen over de

geluidsoverlast van windturbines en de mogelijke gezondheidsschade hierdoor. Veel genoemde

klachten zijn: hartkloppingen, slapeloosheid, oorsuizen, een drukkend gevoel en/of

concentratieverlies. 

Het RIVM heeft zich al een aantal keer gebogen over deze gezondheidseffecten. In zowel 2017

als 2020 publiceerde het gezondheidsinstituut een rapport over de gezondheidseffecten van

windturbinegeluid. Conclusie: er bestaat een directe relatie tussen hinder en
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windturbinegeluid, maar er is geen reden om aan te nemen dat het windturbinegeluid direct

klachten veroorzaakt, zoals hartkloppingen en oorsuizen.

Zo is in het laatste rapport uit 2020 te lezen: ‘Voor andere gezondheidseffecten (dan hinder,

red.) zijn de resultaten van wetenschappelijk onderzoek niet eenduidig: deze effecten hangen

niet duidelijk samen met het geluidsniveau, maar soms wel met de ervaren hinder.’  

Kritiek op RIVM
Het RIVM krijgt veel kritiek op deze onderzoeken. Met name critici van grote windparken

verwijten het RIVM vooringenomenheid. Een rapport dat vaak wordt aangehaald door

tegenstanders is het rapport ‘Gezondheidseffecten van windturbinegeluid’ van epidemioloog

Dick Bijl, in opdracht van  en gefinancierd via crowdfunding.

Dit rapport is geen resultaat van eigen geluids- of gezondheidsonderzoek, maar Bijl analyseert

de methode van de RIVM-rapporten aan de hand van medische standaarden uit zijn vakgebied,

de epidemiologie. Volgens hem kan het RIVM niet de conclusie trekken dat er geen relatie

bestaat tussen windturbinegeluid en andere gezondheidseffecten.

Een andere wetenschapper met stevige kritiek op de geluidsrapporten van het RIVM is

universitair docent wetenschapscommunicatie Joris van Hoof van de Universiteit van Twente.

Begin oktober van dit jaar verweet Van Hoof in zijn rapport ‘De verborgen belangen in

literatuur windturbines’ het RIVM onvoldoende transparantie over belangenconflicten bij

sommige aangehaalde onderzoeken. Onderzoekers daarvan zouden ook in dienst zijn van

windenergiebedrijven, wat het RIVM naliet te vermelden. Later onthulde de Twentse krant

Tubantia dat Van Hoof zelf banden heeft met de antiwindmolenlobby en dus ook niet geheel

onafhankelijk is. 

In reacties  op deze publicaties bijt het RIVM van zich af. Zo zou Bijl het oorspronkelijke RIVM-

rapport uit 2020 ‘op veel plekken onjuist of onvolledig’ weergeven. ‘Hiermee worden de auteurs

woorden in de mond gelegd, die vervolgens gebruikt worden om daar conclusies uit af te

leiden,’ schrijft het instituut. Ook van belangenverstrengeling is geen sprake. Het zijn juist de

critici die zich niet houden aan wetenschappelijke standaarden, vindt het RIVM.

artsencollectief Windwiki

RIVM slaagt er onvoldoende in duidelijk te maken waar de grens
tussen feiten en �ctie ligt in dit zeer gepolariseerde dossier
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De discussie is troebel: veel critici hebben zelf ook belangen in het windmolendebat en in de

wetenschap heerst er onenigheid over effecten van laagfrequent geluid op gezondheid. Het

RIVM slaagt er onvoldoende in om tegenstanders overtuigend duidelijk te maken waar de grens

tussen feiten en fictie ligt in dit zeer gepolariseerde dossier. Waar critici en overheidsinstantie

het wel over eens zijn: het onderzoek moet worden uitgebreid, en ‘de rol van framing van voor-

en tegenstanders van windturbines en van onderzoekers’ zou daarin een plek moeten krijgen.

LUISTER OOK DE REPORTAGE VAN RTV NOORD:

LUISTEREN

In het vandaag verschenen wetenschappelijke artikel vullen  klinisch fysicus en

audioloog Jan de Laat van het Leids Universitair Medisch de conclusies van het RIVM daarom

aan: laagfrequent geluid door windmolens zorgt met name voor hinder en slaapverstoring. Die

slaapverstoring veroorzaakt vervolgens andere klachten, zoals hartkloppingen,

concentratieverlies en oorsuizen.

Volgens De Laat en zijn medeauteurs is er 

nodig om deze klachten te relateren aan  windmolengeluiden. Dat zal ‘betere verklaringen voor

klachten van patiënten opleveren dan nog meer epidemiologisch onderzoek,’ waar het RIVM-

onderzoek onder valt. 

Dat aanpassingen achteraf niet zo makkelijk zijn, blijkt uit de aanpassingen bij het windpark

N33. De parkeigenaren – het van oorsprong Amerikaanse Eurus Energy en het Duitse RWE – 

hebben naar aanleiding van de gemeten bromtoon beloofd de software aan te passen, waardoor

er minder laagfrequent geluid zou zijn. Eind november bracht het windpark naar buiten dat de

molens inmiddels 24/7 draaien met nieuwe software-instellingen.

Eerder mat geluidsdeskundige Van Muijwijk bij aanpassingen onder bepaalde

weersomstandigheden ’s avonds na tien uur inderdaad een verschil in frequentie, maar

omwonenden zeggen er nog weinig van te merken. En ook de steekproefmetingen van RTV

Noord en Follow the Money wijzen uit dat de bromtoon nog niet verdwenen is.

onder meer

meer laboratorium- en proefpersonenonderzoek

‘Tussentijds optreden tegen (te hard) geluid is niet mogelijk’
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Omwonenden van windpark Geefsweer in Groningen kunnen inmiddels via een hinderapp

klachten over geluid en geur doorgeven. Er is een aparte categorie voor laagfrequent geluid

door windmolens. Het blijkt een wassen neus. Wie een bromtoon meldt, krijgt een 

dat de melding weliswaar wordt geregistreerd, maar niet op de kaart wordt getoond. Of de

windmolengeluiden binnen de normen vallen, wordt namelijk jaarlijks gecontroleerd op basis

van een gemiddelde. ‘Tussentijds optreden tegen (te hard) geluid is niet mogelijk.’ 

Het zijn precies deze verouderde normen die geen rekening houden met laagfrequent geluid.

Pas wanneer de geluidsnormen specifieker zijn aangescherpt, zou het probleem (voorafgaand

aan het plaatsen van molens) verholpen kunnen worden. Daar is nu mogelijk juridisch ruimte

voor: na een uitspraak van de Raad van State afgelopen juni ligt de bouw van veel windparken

minstens een jaar stil. De landelijke windmolennormen moeten eerst opnieuw onder de loep

worden genomen. Volgens een uitspraak van het Europese Hof had hiervoor een milieu-

effectrapportage moeten worden gemaakt, maar die ontbreekt.

Het wrange is: de Nederlandse overheid had dit allang kunnen doen.

Over waarom dit niet eerder is gebeurd en wat de mogelijke gevolgen zijn, gaat ons volgende artikel.
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Ik wil bijdragen met een vraag kennis of ervaring iets anders

PLAATS BIJDRAGE

 Bewerkt 9 december 7:08

Ik denk dat het probleem groter is dan het kaartje doet vermoeden. Er wordt wel gesproken over
windpark Spui, maar op een paar kilometer verder afstand moeten op twee plekken nieuwe
parken komen. Eentje met tussen de 6 en 9 molens, die 18MW moeten opbrengen. En eentje met
slechts twee molens, maar wel 250 meter hoog. Van dat laatste type moeten er, een eindje
verderop, nog een paar komen. 

https://www.ad.nl/voorne-putten/massaal-bezwaar-tegen-windmolens-achter-spijkenisse-
noord~a234aaf5/ 
https://www.rijnmond.nl/nieuws/1431872/Windmolens-van-250-meter-bij-Beneluxplein-roepen-
weerstand-op 
https://www.ad.nl/rotterdam/komen-hoge-windmolens-bij-vaanplein-er-wel-college-vreest-
ingrijpen-provincie~a5eb0719/

Peter Stroo OPTIES 

Draag bi j
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 Bewerkt 9 december 7:44

VRAAG

Net zoals hinder verband heeft met positieve en negatieve emoties of belangen lijkt de
interpretatie van meetresultaten verband te hebben met positieve en negatieve economische
resultaten of belangen. 

Er lijkt dus een mismatch tussen wat beleidsmakers menen te meten en wat direct omwonenden
ervaren. Denk hierbij ook aan Lelystad Airport, Gaswinning, Tata steel, etc.  

Gebruiken we wel de juiste meetapparatuur? Een gevoel van veiligheid of onbehagen meet je niet
met een geigerteller, geluidsmeter, beefsensor of �jnstofmeter. Zouden we de klachten niet
gewoon serieus moeten nemen?

Vincent Huijbers 8
OPTIES 

Draag bi j

 Vincent Huijbers  9 december 10:00

Ik zie de mismatch vooral tussen wat de regels zijn en wat de praktijk is. In Nederland zijn we
goed in het verschuilen achter de regels. Een buitenlandse kennis de�nieerde het pas tre�end:
Dutch people don't mind people getting hurt, as long as they are not the one holding the knife.  

Dat is ook mijn ervaring met ervaren geluidsoverlast in de wijk van een evenement dat een paar
maanden duurde. Het evenement zelf wil niks veranderen, de gemeente kwam pas op de laatste
dag langs om te meten en de meting was ook nog eens niet volgens het eigen protocol gedaan.

Roland van Laar 2



OPTIES 

Draag bi j

 Roland van Laar  Bewerkt 9 december 12:07

Het valt inderdaad op dat het vaker over de norm gaat dan om de klacht. 'De meetresultaten
vertellen toch echt dat u geen overlast kunt ervaren'.  

Maar in het geval van Lelystad Airport vind ik het opmerkelijk dat het lastig is om tot goede
meetresultaten te komen: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2260277-gegoochel-met-cijfers-
geluidsoverlast-lelystad-airport 
Hoe moet je dit soort berichten lezen naast de gretigheid waarmee deze luchthaven geopend
moest worden? 

En waarom duurde het zo lang voor de politiek in actie kwam tegen de vervuiling van Tata
Steel terwijl de klachten zich opstapelden en de onrust groot was? Hoe moet je dan het
schrappen van Tata steel in een rapport van de GGD over kankergevallen in die omgeving
interpreteren? 

Vincent Huijbers 8



OPTIES 

WORD LID DONEER INLOGGEN
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https://nos.nl/artikel/2395212-onderzoeker-tata-steel-terecht-geschrapt-uit-rapport-
omwonenden-woedend 

In al deze gevallen lijkt de klacht en onrust niet serieus genomen. De aanpak wekt bovendien
argwaan en de schijn dat andere belangen zwaarder wegen.  

Als een positieve impuls de hinder van windmolens kan doen verdwijnen en plaatsing van de
molens in landsbelang is zouden we er over kunnen nadenken om direct omwonenden
�nancieel tegemoet te komen. Maar dit zal vast niet in de businesscase zijn opgenomen.

Draag bi j

 Vincent Huijbers  9 december 21:40

Oké, maar dat serieus nemen van de klachten, hoe ziet dat er dan uit in de praktijk? Iedereen die
last heeft van een windpark krijgt een schadevergoeding?

Bart Genuit



OPTIES 

Draag bi j

 Bart Genuit  Bewerkt 9 december 22:07

Je zou daar inderdaad aan kunnen denken. Ik zou het geen schadevergoeding willen noemen
maar een aandeel in de opbrengst. Desnoods gratis stroom. Als direct omwonende lever je wat
in voor een collectief doel en daar mag best wat tegenover staan. 

Vincent Huijbers 8



OPTIES 

3 UITKLAPPEN

 Vincent Huijbers  13 december 14:24

De overheid leeft in een papieren werkelijkheid. Bij de herinrichting van de straat stond een
aggregaat pal onder ons slaapkamerraam op de 1e verdieping 24/7 aan. Na klacht kreeg ik te
horen dat het niet erg kon zijn want het voldeed aan de norm. Toen ik ze uitnodigde om dan
eens te komen logeren bleef het stil.

Paul Sporken 10



OPTIES 

Draag bi j

 9 december 9:30

Kop had uiteraard 'doof' ipv 'blind' moeten zijn. Gemiste kans!

Rembrandt OPTIES 

WORD LID DONEER INLOGGEN
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Draag bi j

 Rembrandt  9 december 10:02

Uiteraard lag 'doof' voor de hand. Maar dat heeft net een iets andere betekenis. Het zou hier
suggereren dat de overheid bewust niets wil weten van de geluidsoverlast van windmolens. Waar
het hier om gaat is dat bij de geluidsnormen geen rekening is gehouden met een bepaald type
geluid: de laagfrequente tonen die voldoen aan de decibelnorm. De overlast die dat speci�eke
geluid veroorzaakt werd niet gemeten. Niet meten, is niet weten. Men was dus niet zozeer doof,
maar 'blind' voor de gevolgen.

Arne van der Wal 10



OPTIES 

Draag bi j

 9 december 9:48

VRAAG

Is er al iets bekend over, of een kaartje van, alle nieuw geplande windturbines die volgens de RES-
sen (Regionale Energie Strategie) in elke regio zullen worden opgericht? En wat is de relatie met
de Omgevingswet? 

Het grote aantal nog aan te leggen windparken, ook in dichtbevolkt gebied, in combinatie met een
wet die het makkelijker maakt dit soort beslissingen "door te drukken" maakt het vraagstuk
omtrent windturbines en overlast nog prangender vermoed ik.

Ard P. 2
OPTIES 

Draag bi j

 9 december 10:03
VRAAG

Geldt voor het laag frequent geluid bij windmolens hetzelfde als bij hoogspanningsstations,
bijvoorbeeld een 150 kV-station. Zijn daar ook studies van. 
Kan hier ook sprake zijn dat er wel geluidsonderzoek gedaan wordt naar geluidshinder in
decibellen maar niet naar de lage frequenties.

Arian J.P. Bakker
OPTIES 

Draag bi j

 9 december 12:11
Walter Boer 2 OPTIES 
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ROVM is voor mij niet meer een betrouwbare bron, ook bij de windmolens laten ze (weer) steken
vallen met wederom grote gevolgen. De burger wordt als lastig ervaren. Het is een patroon.
Gaswinning, toeslagen, gezondheidszorg…. De politiek moddert maar wat aan. Gelukkig is er FTM,
benieuwd naar het volgende artikel

Draag bi j

 Walter Boer  Bewerkt 9 december 12:59

Ik denk dat je het RIVM bedoelt? Geen idee hoe het nu bij het RIVM is, maar uit projecten die ik
in het verleden deed, onder ander voor de Adviesraad Gevaarlijke Sto�en, waarbij we ook met
het 'onafhankelijke' RIVM (en TNO) te maken hadden en informatie bij hen opvroegen, kan ik me
herinneren dat deze partijen op management- en directieniveau behoorlijk gepolitiseerd zijn,
met benoemingen vanuit Den Haag. Dan hoorde je van een werknemer bijvoorbeeld dat ze niet
alles konden / mochten zeggen, of kreeg je een corrigerende mail of telefoontje van een
manager / directielid wanneer er iets was gezegd door een werknemer wat niet mocht / hoorde,
niet in het o�ciële plaatje paste.

Nico Janssen 6



OPTIES 

Draag bi j

 Nico Janssen  9 december 13:33

Het niet alles kunnen of mogen zeggen is een aanloop naar doofpot constructies en corruptie.  

Is het niet dat juist wat je van een overheidsinstantie niet verwacht maar helaas steeds meer

Willem Klerk 3



OPTIES 

3 UITKLAPPEN

 Bewerkt 9 december 13:29
VRAAG

Welke onderzoeken zijn er gedaan in het buitenland mbt laagfrequente tonen? Er staan
bijvoorbeeld al heel lang veel molens in Duitsland. Hoe is dat daar gegaan met klachten en
metingen?

W. Baars 1

OPTIES 

Draag bi j

 W. Baars  9 december 16:50

Er is recent onderzoek uit Taiwan. Al staan de windturbines wel wat dichterbij (tot 200 meter
kom ik tegen): https://www.nature.com/articles/s41598-021-97107-8 
En in Australië wordt meerjarig onderzoek uitgevoerd door Flinders University (kan het

Krispijn Beek



OPTIES 

WORD LID DONEER INLOGGEN
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onderzoek helaas niet vinden, wel dit artikel over het onderzoek): 
https://reneweconomy.com.au/wind-turbine-swoosh-more-annoying-more-often-at-night-new-
study-�nds/

Draag bi j

 9 december 13:40
VRAAG

Op hoeveel (kilo)meter van bewoning worden deze e�ecten minder?

Jonas Florusse
OPTIES 

Draag bi j

 9 december 14:05
KENNIS OF ERVARING

Zojuist gepubliceerd rapport over Laag Frequent Geluid in Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde: https://www.ntvg.nl/system/�les/publications/D5/d5999.pdf 
Duidelijk advies: Geen IWT in staal van 10x de masthoogte, nader gedegen onderzoek, aanpassing
wet- en regelgeving i.v.m. bescherming burgers.

Rob van Eerden
OPTIES 

Draag bi j

 Rob van Eerden  Bewerkt 9 december 14:47

Dank voor de link. Ik heb het gelezen en de conclusie is vooral dat er nog veel niet bekend is. Het
nawoord van de KNO arts is veelzeggend: "het is nog te vroeg om stelling te nemen". Verder is
het verhaal (deels) gebaseerd op een al behoorlijk oude boek uit 2009 van de Australische
kinderarts Pierpont. Haar theorie de Wind Turbine Syndrom bleek niet te kloppen toen (zie. o.a.
https://checksandbalancesproject.org/nina-pierpont/ ). Detail dat ook niet over het hoofd gezien
mag worden is dat Pierpont's man een gepensioneerde docent was met een lange geschiedenis
van anti-wind lobby (die sterk is in Australië ivm de belangen in kolen). en ook in dit artikel wordt
er anekdotisch bewijs aangedragen (56 jarige vrouw die niet meer goed slaapt, etc.) 

Het is dus een oud verhaal dat nu weer oppopt.  

Maar goed, slecht slapen is vreselijk en een brom horen zeker ook. Moeten we misschien ook
eens kijken (herstel: luisteren naar) naar gemalen, snelwegen, luchtvaart, scheepvaart,
bouwprojecten, etc. Het is dus wel goed dat hier beter onderzoek naar gedaan wordt, maar dat
de overheid hier blind voor is (kop van het artikel), is imho teveel stennismakerij. De gemeente
Amsterdam heeft al aangegeven de nieuwste onderzoeken over geluid mee te nemen in de
besluitvorming en de reden dat de overheid dit (al dan niet ingebeelde) probleem nog niet

W. Baars 1
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verder heeft bekeken is misschien wel omdat er zo weinig gevallen bekend zijn van vele
windparken die er nu al meer dan 10 jaar op verschillende plekken op de wereld staan. 

Verder onderzoek dus prima, helaas ben ik bang dat de anti-wind lobby en nimby mensen er
mee aan de haal gaan. Ik zie de berichten alweer over linkedin en facebook verschijnen van
mensen die vooral geen windmolen in hun zicht willen. De waarde van je huis zou er zomaar van
kunnen dalen....

Draag bi j

 W. Baars  9 december 16:53

Is al bekend hoe het staat met de publicatie van het internationale onderzoek van de heer De
Laat, waar hij in 2020 al over sprak tegen o.a. EenVandaag? Zie :  
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/windmolens-steeds-krachtiger-en-te-vaak-dichtbij-

ijk ijl d h l l i di i /

Krispijn Beek



OPTIES 

2 UITKLAPPEN

 Bewerkt 9 december 14:51

De oplossing voor alles? https://www.terrapower.com/  
Winmolens afbreken, zonnevelden verplaatsen naar daken of afbreken en nieuwe kernenergie
gebruiken. Klinkt eng? Verdiep je in de nieuwe technieken en zie dat het oude kernafval juist
opgeruimd wordt en koeling passief is geworden.

René Simons OPTIES 

Draag bi j

 René Simons  9 december 15:19

Helemaal gelijk, die windmolens draaien niet op wind maar op subsidie.  

Kernenergie in de nieuwste vorm zou een heel veel beter en schoon alternatief betekenen voor
de toekomst.

Willem Klerk 3



OPTIES 

Draag bi j

 Willem Klerk  9 december 20:13

https://www.ucsusa.org/resources/advanced-isnt-always-better

Vincent Huijbers 8
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 René Simons  Bewerkt 9 december 20:12

Kernenergie moet zeker onderzocht en doorontwikkeld worden. Maar laten we niet overhaasten
en een voorschot nemen op technieken die zichzelf nog niet bewezen hebben. Kernenergie zal
niet de roofbouw op de planeet stoppen dat vooral met consumentisme te maken lijkt te
hebben. Meer energie voor meer van hetzelfde lost het probleem denk ik niet op. 

https://www.ucsusa.org/resources/advanced-isnt-always-better

Vincent Huijbers 8



OPTIES 

Draag bi j

 Vincent Huijbers  9 december 22:04

Klopt helemaal. Eerst moeten 'we' weer opnieuw leren in balans te zijn met de natuur en inzien
wat nu echt toegevoegde waarde geeft aan een gezond leven.

René Simons



OPTIES 

Draag bi j

 9 december 14:57

KENNIS OF ERVARING

Wij woonden in een grote, door ons geheel verbouwde boerderij in de Noordoostpolder. Na de
komst van het giga windmolenpark aan en op de dijk van het IJsselmeer op 650 meter van onze
prachtige boerderij, zagen wij geen andere mogelijkheid om aan het ondragelijk laagfrequente
lawaai te ontkomen dan te verhuizen.  
Door het ronduit asociale handelen van de boeren/eigenaars, die met de molens ongegeneerd
binnen liepen, verloren wij ons fantastische home.

Harrie Hageman 3
OPTIES 

Draag bi j

 9 december 17:22

Wat mij iedere keer weer opvalt bij deze bevindingen dat er geen onderzoek gedaan wordt naar
wat nu de oorzaak is van deze laagfrequente geluidsgolven. Er wordt wel genoemd dat er
aanpassingen aan de software is gedaan, en dat hielp niet, maar weet men dan wat de oorzaak is? 
Het zou toch mogelijk moeten zijn om wetenschappelijk vast te stellen wat de oorzaak is en wat er
dan gedaan kan worden. 
Maar degenen die de molens plaatsen interesseert het geen moer, want ze voldoen aan
(verouderde) normen.  

Peter Frederiks 2 OPTIES 
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Wordt natuurlijk weer een modelletje gemaakt in Excel om te laten zien dat het er niet is. 
Ik wijs even op de Erasmus brug in Rotterdam die enorm last had van resonanties. Onderzocht en
aangepast.  
Moet toch ook kunnen bij dit verschijnsel met windmolens.

Draag bi j

 Peter Frederiks  9 december 18:13

Je vergelijkt appels met peren, de trillingen van die windmolens verspreiden zich als
geluidsgolven en dat is het probleem. 

Wat de Erasmusbrug betreft de kabels of tuien waar de brug aan hangt, begonnen te zwiepen,
waardoor de hele brug bewoog. De Erasmusbrug moest dicht, zogenaamd gesloten wegens
weeromstandigheden.  

Uiteindelijk worden er aan de uiteinden van de draden dempers geïnstalleerd die de trillingen
van de draden opvangen. De Erasmusbrug wordt als het ware in bedwang gehouden en het
verkeer kan er weer overheen.  

Geen zwiepende geluiden meer dus, maar ''vrolijk geklik''.

Willem Klerk 3



OPTIES 

Draag bi j

 9 december 19:06

KENNIS OF ERVARING

ik vond een uitgebreid onderzoek uit 2014 over low frequencies in Denemarken. Ik moet er nog
doorheen, maar een van de interessante conclusies is dat de dba bij lage frequenties juist bij de
nieuwere en grotere windmolens minder is dan bij de oudere kleinere windmolens. link:
https://www.acoustics.asn.au/conference_proceedings/INTERNOISE2014/papers/p991.pdf

W. Baars 1
OPTIES 

Draag bi j

 10 december 10:00
VRAAG

De e�ecten van deze geluidshinder is misschien beter "objectief" te meten aan de hand van
gedrag van dieren. Is daarnaar onderzoek gedaan? De melkproductie van koeien in de omgeving
van grote windmolens?

Marco Bommeljé 2

OPTIES 
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 10 december 10:18

Naast geluidsoverlast en aantasting van het landschap veroorzaken de grote windturbines op
termijn een ander enorm milieuprobleem. In de wieken zijn veel thermohardende kunststo�en
verwerkt. Wanneer een windmolen na zijn levensduur ontmanteld wordt, kunnen deze plastics
niet hergebruikt worden en het is de vraag of en hoe de vervuilers het afval zullen verwerken. En
of de vervuilers voor die kosten gaan betalen.. 

Zie ook https://solar.lowtechmagazine.com/nl/2019/06/small-wooden-wind-turbines.html

Marco Bommeljé 2 OPTIES 

Draag bi j

 Marco Bommeljé  10 december 11:49

Kunnen die dan niet gewoon verbrand worden, zoals we altijd doen? 
Of in het asfalt gestoken, zoals we altijd doen? 
Of verwerkt in bouwmaterialen, je raad het al...

Teun Kloosterman 1



OPTIES 

Draag bi j

 10 december 11:46

KENNIS OF ERVARING

Ik heb het wel eens ervaren toen ik bij een vriend bleef slapen die vlak naast de Waal bij Nijmegen
woont achter de dijk. De hele nacht gedroomd of eigenlijk ijlen over helicopters, bleek achteraf de
scheepsdiesels te zijn die stroomopwaards gaan. De lage trillingen trekken door de klei en laten
het hele huis 'schudden'. Iets wat je pas hoort als je 's nachts je hoofd op je kussen legt. 
Maar aan de lacherige reacties merkte ik wel dat ze dat niet meer merkten na hun halve leven bij
een vaarroute gewoond te hebben.

Teun Kloosterman 1
OPTIES 

Draag bi j

 10 december 16:26
KENNIS OF ERVARING

Ik heb hier (in Nijmegen) ook al jaren last van een bromtoon (ongeveer 99,5 Hz continu). Overdag
valt het nog wel mee vanwege het omgevingsgeluid. 

Hier zijn overigens geen windmolens in de buurt. 

Koert Gielen
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Ik kan het geluid wel duidelijk registeren (met de android app "infrasound detector" bijvoorbeeld)
maar de oorzaak achterhalen blijkt nog niet zo gemakkelijk. 

We hebben vlakbij (op zo'n 50 meter afstand) een paar antennes staan van telecomproviders
maar die heb ik nog niet als oorzaak kunnen aanwijzen. 
Ik ben dus nog steeds "zoekende". 

En het is blijkbaar zeer lastig om de richting waar het geluid vandaan komt te bepalen (vanwege
de zeer lage frequentie). 

Ik heb dus het vermoeden dat de oorzaak niet alleen met windmolens te maken heeft. 
Tijd dus om dit eens diepgaand te onderzoeken en de normen bij te stellen.  
Zeker wanneer je bedenk dat het probleem alleen maar groter gaat worden.

Draag bi j

 Koert Gielen  11 december 19:53

Als je er gevoelig voor bent hoor je de hele tijd lage tonen. Afkomstig van verkeer,
bouwprojecten, pompen en weet ik veel. Ik ben bang dat het bij leven in de stad hoort en als we
naar windmolens gaan kijken dan moet er zeker gekeken worden naar alle belangrijke bronnen
van (lage tonen) lawaai.

W. Baars 1



OPTIES 

Draag bi j

 Koert Gielen  12 december 22:28

Dank Koert voor je bijdrage, laagfrequent geluid is overal en als het om tonaal geluid gaat
hinderlijk maar moeilijk te traceren. En niet iedereen is er gevoelig voor.

Gerlach Velthoven


OPTIES 

Draag bi j

 12 december 0:01
KENNIS OF ERVARING

Overdag krult het geluid omhoog als gevolg van de temperatuur gradient van de atmosfeer. 's
Nachts is het anders om en blijft het geluid geplakt aan de grond en is de verzwakking van de
cylindrische spreiding evenredig met de afstand i. p. v. met kwadraat van de afstand zoals het
geval is met sferische spreiding. Dit is gemakkelijk zelf te constateren.' s Nachts hoor je de trein en
het autoverkeer heel goed. Op een zonnige dag verdwijnt het geluid in de ochtend als gevolg van
de tekenomslag van de temperatuur gradient van de atmosfeer. Dus ik zou zeggen dames en

nico roosnek 3
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P L A T F O R M  V O O R  O N D E R Z O E K S J O U R N A L I S T I E K

heren het dag- en nachtritme omdraaien. Voor de rest wordt u door nitwits met onwetenheid
bestookt. TNO en RIVM, zwaar gesubsidieerd door de belastingbetaler, hebben het adagio: Wie
betaalt bepaalt. Dus als u geen expert bent adviseer ik u niet naar hun rapporten te kijken. Bewijs
te over dat u op het verkeerde been wordt gezet.

Draag bi j

 nico roosnek  12 december 10:24

Heb je hier een bron bij over hoe dat werkt met temperatuur en geluid?

W. Baars 1



OPTIES 

Draag bi j

 12 december 22:25

KENNIS OF ERVARING

Jammer dat in dit artikel geen goede duiding gegeven wordt aan het gemeten geluid in
Groningen. Het gaat weliswaar om vrij laagfrequent geluid maar vooral om tonaal geluid. Een
bepaalde frequentie (toon) die sterker is dan andere frequenties en in de hersenen een
alarmsignaal veroorzaakt. Dat maakt het zo hinderlijk. Bij industriegeluid wordt bij dat soort
geluid bij de meting 5 Db opgeteld als 'straf'. Dat wordt niet toegepast bij windmolens omdat het
niet veel voorkomt. Maar soms dus wel. En dat is precies wat er ontbreekt aan de Nederlandse
norm voor windmolengeluid. Als deze toon laag is draagt deze verder en kan ook in huizen
doordringen. Daar moeten we dus echt wat aan doen. dat kan ook. Een windmolen met een
tonaal geluid is abnormaal en moet gerepareerd worden. Helaas vertellen journalisten en
tegenstanders van windmolens liever dat het om 'laagfrequent' geluid gaat. Dan kun je de boel
lekker opjuinen. Maar het is dus niet juist en ook misplaatst.

Gerlach Velthoven
OPTIES 
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