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BOUWSTEEN voor de  
Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 

 
Hoofdonderwerp: Laag frequent geluid (LFG) 
Opsteller: Expert Laag frequent geluid 
Meedenkers: TBD 
Inhoud bouwsteen overgenomen uit andere visie: NEE, namelijk: …………………………………………  
Versie d.d.: 22-10-2019 
(NB Vanwege openbare publicatie zijn hier alleen de experts of organisaties genoemd, niet de namen van de 

experts) 
 

Inleiding 
Geluid kan worden ingedeeld naar de waargenomen toonhoogten in: 

 normaal geluid met frequenties tussen 125 Hz en 20000 Hz met daarin de 1000 Hz als de 
referentie frequentie voor de hoorbaarheid curven; 

 Laagfrequent geluid met frequenties hoger dan 20 Hz doch lager dan 125 Hz; 

 Infra-geluid geluid met frequenties lager dan 20 Hz. 
 
Laag frequent geluid (LFG) in samenvatting (ref. 1): 
 

 Fysische eigenschappen van LFG: 
 heeft lage frequentie, f, tussen 20 en 100 Hz; 
 heeft lange golflengte, λ, in atmosferische omstandigheden, tussen 3 en 17 m; 
 heeft een lage demping en  
 draagt ver, in de orde van kilometers; 
 is moeilijk te isoleren, slechts te isoleren bij de bron door specifiek LFG-isolerende 

maatregelen; 
 heeft groot doordringend vermogen in het geval van niet specifiek LFG-geïsoleerde 

wanden en gevels van woningen; 
 resoneert en slingert daardoor op in ruimten met de afmetingen van de halve 

golflengte van het betreffende aanwezige geluid. 
 Heeft vaak een tonaal karakter i.g.v. een enkele veroorzakende installatie. 

 

 Oorzaak van LFG: 
 wordt in het algemeen veroorzaakt door het afstralen van het (laag frequente) 

geluid vanaf een trillend (of resonerend) voorwerp/apparaat met de betreffende lage 
frequenties; 

 wordt veroorzaakt door alle normale geluidsbronnen die i.h.a. meestal laag 
frequente componenten in hun spectrum hebben; 

 Specifieke LFG bronnen: 

 Industriële installaties, zoals airco’s, pompen, compressoren, aggregaten, 
transformatoren; 

 Verkeer, met name dieselmotoren, weg en banden; 

 Scheepvaart, met name in de havens 

 Luchtvaart, met name vliegtuigmotor-  en propellerlawaai; 

 Windmolens; 

 Installaties in de woonomgeving zowel buiten- als binnenshuis, zoals 
ventilatie- en afzuiginstallaties, airconditionings, warmtepompen, 
huishoudelijke apparaten; 

 Natuurlijke bronnen zoals onweer. 
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 Invloed van LFG op de mens en maatschappij: 
 LFG manifesteert zich, indien hoorbaar, als zoem en/of brom tonen en indien 

voelbaar als een trilling (of zindering) op verschillende delen van het lichaam; 
 Naarmate de frequentie afneemt is LFG slechter hoorbaar in vergelijking met 

normaal geluid doch tevens wordt het LFG toenemend voelbaar (als trilling, 
zindering); 

 Onmiddellijk grote hinder treedt op indien de geluidsintensiteit de gehoorgrens 
overschrijdt; 

 Gezondheidsschade ontstaat t.g.v. het optreden van stress en slaapdeprivatie 
vooral indien LFG structureel langdurig aanwezig is, waardoor behalve de 
geluidsintensiteit ook de geluidsduur en daarmee de totale geluidsdosis een 
cumulatief schadelijk effect oplevert; 

 LFG geeft de volgende klachten: 

 Slaapgebrek; 

 Moeheid of totale lichamelijke uitputting; 

 Concentratie problemen als gevolg van slaapgebrek; 

 Hart- en vaat ziekten, hersen infarct; 

 Long problemen (astma, klaplong); 

 Evenwichtsproblemen; 

 Algehele malaise gepaard gaande met verschillende pijn klachten zoals 
bijvoorbeeld pijn op de borst, kramp in gewrichten, zweten. 

 Het ontstaan van specifieke bindweefsel veranderingen aan de fascia t.g.v. de 
blootstelling van het menselijk lichaam aan de LFG trillingen. Door het LFG worden 
de inwendige organen in verschillende doch zekere mate (langdurig) in resonantie 
gebracht waartegen het lichaam weerstand zal bieden in de vorm van bindweefsel 
groei z.d.d. een verstijving optreedt. Voorbeelden zijn verstijving en/of verdikking 
van het hartzakje, ophoping van bindweefsel rond organen, bloedvat verstijvingen; 

 Ziekte verzuim en sociale ontwrichting t.g.v. boven vermelde hinder en 
gezondheidsproblemen alsmede onbegrip door maatschappij; 

 Economische verliezen. 
 

 Remedie tegen LFG: 
 Voorkomen van het ontstaan van LFG bij de bron door een juist ontwerp van de 

installatie (bijvoorbeeld lage bladbelasting bij windmolens, het voorkomen van 
excitatie nabij eigen frequenties van installaties); 

 Voorkomen van laagfrequente trillingen en voortplanting (bijvoorbeeld door de 
grond) van constructies die LFG kunnen afstralen d.m.v. de juiste balancering, 
uitlijning in combinatie met isolatie t.o.v. de fundering; 

 LFG isolatie d.m.v. specifieke maatregelen afhankelijk van de situatie, bijvoorbeeld 
fundatie trillingsdempers en/of plaatsing binnen een zware (bijvoorbeeld betonnen) 
geluiddichte omkasting; 

 LFG isolatie (van ventilatoren) d.m.v. het toepassen van grote lucht toe- en 
afvoeren alsmede coulissen dempers; 

 Toepassen van voldoende afstand tot de bron z.d.d. de geluidsintensiteit afneemt 
door de geometrische uitbreiding; 

 Isolatie van woningen en gevels d.m.v. specifiek LFG werende (meestal duurdere) 
isolatie materialen (gevels van woningen hebben een zeer slechte isolatie tegen 
LFG (ref.2); 

 Enz, enz.  
 
Referenties 

1. RIVM, Factsheet laag Frequent geluid (LFG), bijlage 1 bij 90/2013 DMG KvL/RvP/IvK/ms, 3 
juni 2013. 

2. M.L.S. Vercammen (1990): Laagfrequent geluid overdrachtsmetingen, Adviesbureau Peutz 
& Associes bv (Rapport nr. R548-12), 1990. 
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Huidige situatie 
De huidige situatie m.b.t. LFG kenmerkt zich door een in het algemeen gebrek aan maatschappelijk 
bekendheid, kennis en urgentie met de problematiek van LFG. 
 
LFG is vrijwel onbekend bij de burger, overheid, rechtelijke macht en zorgverleners waardoor de  
eventuele (gezondheid) klachten en het juridische kader niet in relatie gebracht kunnen worden met 
LFG.  
 
Bij klachten over LFG wordt door de overheid in eerste instantie de oorzaak bij de mensen zelf 
gezocht (het is psychisch - het zit tussen de oren, folie à deux, tinitus -, danwel het zijn aardtrillingen, 
of andere niet ter zake doende oorzaken of een totale ontkenning zodat geen maatregelen genomen 
behoeven te worden. Bij aanhoudende klachten wordt niet specifiek onderzoek gedaan (lokale 
geluidmeetdienst of inschakeling van GGD) die vervolgens de niet technisch onderrichte burger 
opnieuw op het verkeerde been zet door toetsing aan de wettelijke normen.  
Bij werkelijk specifiek op LFG gericht nader onderzoek (langdurige, hoge resolutie spectrale 
metingen) blijkt het dan om geluid, met name laag frequent geluid (LFG) en trillingen te gaan 
veroorzaakt door industriële of verkeer geluidsvervuiling van de woonomgeving. Nader onderzoek 
naar de bron wordt dan opnieuw geweigerd op grond van onjuiste interpretatie van de metingen of het 
toepassen van een onterechte maatstaf. Vooral onkunde, gesjoemel met data en het niet 
onafhankelijk zijn van de betreffende onderzoeksinstantie(s) (wie betaald bepaalt), de vermeende (of 
geveinsde) zogenaamde complexiteit van het onderzoek en de bestuurlijke onkunde (of politieke 
onwil) danwel gewoon het gebrek aan het hiervoor benodigde budget (verkeerde zuinigheid) is de 
achterliggende motivatie het nadere onderzoek naar de mogelijke bron(nen) van LFG te weigeren! 
Hieraan ligt ten grondslag dat de gebruikelijke systematiek van wettelijke geluidsnormering d.m.v. 
spectrale geluidsmeting met A-weging (Lp in dB(A)) (zie bijvoorbeeld ref. 1 voor industrielawaai) het 
hinderniveau t.g.v. LFG onvoldoende beperkt. 
Omdat voor de specifieke problematiek van LFG en trillingen geen wettelijke normen gelden waaraan 
de geluidniveaus getoetst kunnen worden en waarmee direct maatregelen afgedwongen kunnen 
worden verschuilt het bestuur zich achter formele doch onterechte gronden.  
Een resolute oplossing voor de LFG problemen wordt hierdoor in ieder geval niet gevonden en begint 
voor de klagers een (juridische) lijdensweg om zich van de geluidsvervuiling te ontdoen. 
 
Referenties 

1. Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening, 22 januari 2013, VROM, IPO, VNG, 
VNO-NCW BMRO 
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Trends & Ontwikkelingen 
Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw kreeg de problematiek van LFG en trillingen meer bekendheid 
door een aantal casussen (Vercammen ref. 1, meldpunten netwerk en meer, ref.2). Door deze 
particuliere inspanningen zijn een aantal richtlijnen opgesteld waarvan de Vercammen-curve (ref. 3) 
en NSG-richtlijn (ref.4) de bekendste zijn om de hinder t.g.v. LFG te beperken of te voorkomen. De 
overheid heeft echter het probleem toen en nog steeds niet structureel aangepakt en weigert tot nu 
toe een wettelijk kader te definiëren. 
LFG wordt niet stelselmatig onderzocht, geen epidemiologische onderzoeksinitiatieven worden (door 
het RIVM) ondernomen. Dit terwijl de maatschappelijke bewust wording en noodzaak is toegenomen 
o.a. door Portugees onderzoek naar het zogenaamde Vibro Acoustic Disease (VAD, ref. 5) en 
toenemend aantal klachten (leefmilieu, ref.6). Ondertussen moeten de slachtoffers van het LFG 
lijdzaam toezien en voortdurend de lichamelijke klachten en ziekten ondergaan en worden hierdoor 
als maar zieker (tot de dood aan toe) en afgescheept met therapieën en medicijnen die nergens 
toedienen omdat de oorzaak niet wordt weggenomen (dweilen met de kraan open). 
 
Voorlichting m.b.t. LFG door bijvoorbeeld GGD of RIVM wordt niet stelselmatig en continu aan de 
bevolking gegeven. Bij uitzondering en omdat de laatste jaren LFG meer bekendheid heeft gekregen 
door het aantal klachten en via de media (KRO-NCRV, ref. 7, Omroep Zeeland, ref.8) is een 
inventarisatie verricht naar LFG in opdracht van het ministerie van I & W door het RIVM (Kamp e.a., 
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ref. 9 en 10) alsmede een studie naar de ontwikkeling van LFG door bureau LBP/Sight (ref.11). 
Tevens is een GGD-richtlijn  (ref. 12) opgesteld in navolging van de NSG-richtlijn.  
De conclusie van het RIVM en gerapporteerd aan het ministerie I & W (ref. 10) is dat er geen 
maatregelen nodig zijn en slechts een monitoring van het LFG gewenst is. Het ministerie van I & W 
dan wel BZ zien daarom nog steeds geen aanleiding het beleid t.a.v. LFG te wijzigen. 
 
Bij deze rapporten (ref. 9, 10, 11 en 12) kunnen meerdere kanttekeningen geplaatst worden.  
 
De GGD-richtlijn (ref. 12) besteed vooral veel aandacht aan die situaties waarbij aan het optreden van 
LFG wordt getwijfeld, en de oorzaak bij de klager wordt gelegd of het opsporen van de bron moeilijk 
of onmogelijk geacht wordt. Dit alles op basis van zeer beperkte expertise, onderzoekingen en 
rapportages. De klager is dan terug bij af terwijl reële alternatieve mogelijkheden veronachtzaamd 
worden. 
 
Het LBP/Sight rapport rapporteert de trends in welke mate het LFG zal toe- of afnemen in Nederland. 
Samenvattend kan gezegd worden dat t.g.v. isolatie maatregelen de daarmee gecreëerde 
geluidsruimte (t.g.v. de vigerende geluidsnormen in dB(A)) zal worden opgevuld of overschreden door 
een toename van het (weg-, rail- en vlieg-) verkeer en een toename van het aantal installaties. 
Tegelijkertijd echter wordt door de (niet specifiek LF) isolatiemaatregelen het geluidsspectrum 
zodanig veranderd dat de relatieve en absolute hoeveelheid LFG zal toenemen. De hinder en 
slaapverstoring, - en de daarmee gepaard gaande (bewezen) ziekmakende effecten -, bij de 
bevolking zal dan ook bij gevolg toenemen. 
Bij de aanbeveling teneinde een nauwkeuriger werkwijze te volgen voor het bepalen van de 
blootstelling aan de hoeveelheid LFG ontbreekt een duidelijke aanbeveling aan welke (LFG) norm 
voldaan zal moeten worden. Een aanbeveling om een dergelijke norm te ontwikkelen of gebruik te 
maken van bestaande LFG richtlijnen ontbreekt volledig! 
Concluderend een zeer globaal en onnauwkeurig rapport waarbij dosis-effect en blootstellingstijd 
van/aan LFG niet wordt besproken laat staan gekwantificeerd. 
 
Het RIVM (ref. 9 en 10) schat het aantal ernstig gehinderden door LFG op 2 % van de bevolking doch 
zegt elders dat het niet mogelijk is precies aan te geven hoeveel mensen last hebben van laag 
frequent geluid. Bovendien dat LFG bronnen niet zijn aan te wijzen en geen relatie met welzijn en 
gezondheid is te leggen. Het RIVM schiet hierbij duidelijk te kort en zou daarin bij de aanbevelingen 
aan het Ministerie(s) doortastender (en onafhankelijker) moeten zijn. 
 
Beide rapporten (ref. 9 en 11) baseren hun uitspraken op slechts zeer beperkte en onnauwkeurige 
data, het RIVM bovendien op een beperkt aantal (slechts buitenlandse) rapporten sinds 2004. 
 
De toenemende industrialisatie en verkeersintensiteit (spoor, weg, scheepvaart en luchtvaart) heeft 
een toenemende blootstelling aan LFG tot gevolg. Daarom is er een noodzaak voor een specifieke 
LFG-norm en toepassing van specifieke LFG-isolatie. 

 Specifieke LFG-norm met daarin de dosis-effect relatie; 
 Specifieke isolatie eisen voor LFG in de industrie; 
 Handhaving d.m.v. normstelling en isolatie-eis in vergunningen en AmvB; 
 Inpassing van dergelijke eisen in bestaande milieu vergunningen en AMvB’s per direct; 
 Mogelijkheden voor de burger om deze normstelling bij een overheid af te dwingen; 
 Onderzoek naar de ziekmakende effecten van LFG en maatschappelijke impact. 

 
Het milieu beleid zal zich daarom door de hiervoor geschetste ontwikkelingen, - o.a. door de invoering 
van de omgevingswet alsmede door het niet meer accepteren van milieuoverlast, hinder en vervuiling 
met gezondheidsschade als gevolg -, moeten toeleggen op het voorkomen van gezondheidsschade 
bij de verlening van vergunningen aan milieu belastende activiteiten waarbij de in eerste instantie 
eventueel mogelijke economische last zal moeten worden geaccepteerd danwel gecompenseerd. 
 
Het is daarom van belang dat een wettelijke LFG-norm ontwikkeld en aangenomen zal worden die 
hinder, overlast en vervuiling met gezondheidsschade als gevolg zal voorkomen. Klachten m.b.t. LFG 
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zullen hierdoor verdwijnen, en de leefomgeving alsmede gezondheid voor mens en dier zal hierdoor 
in belangrijke mate in kwaliteit winnen. 
 
Referenties 

1. M.L.S.Vercammen,. Setting Limits for Low Frequency Noise, Journal of Low frequency noise 
and vibration, vol. 8, no 4, 1989. 
M.L.S.Vercammen, Low-Frequency noise limits, Journal of Low frequency noise and 
vibration, vol. 11, no 1, 1992. 

2. Meldpunten Netwerk, meldingen over LFG 1989, Dagblad artikelen: AD 15 en 22 december 
1994, NRC 27 februari 1995, TV uitzending Avro’s Televizier 8 februari 1995. 

3. De Vercammen-curve: wat is dat?, Achtergronden bij LF-geluid criteria, ir. M.L.S. 
Vercammen, ir. G.W. Lassche, Peutz bv, Geluid Trillingen, Luchtkwaliteit, 2007. 

4. NSG-richtlijn Laagfrequent Geluid, NSG, Nederlandse Stichting Geluidhinder, www.nsg.nl 
april 1999. 

5. Vibroacoustic disease: Biological effects of infrasound and low-frequency noise explained by 
mechanotransduction cellular signaling, by Mariana Alves-Pereira,-_, Nuno A.A. Castelo 
Branco. 

6. Leefmilieu, rapporten en artikelen m.b.t. LFG, www.leefmilieu.nl 
7. KRO-NCRV, De Monitor, Klachten over LFG, 10-8-2017, 6-9-2017 
8. Omroep Zeeland, 30.000 Zeeuwen horen lage bromtonen, 12 juni 2019 
9. RIVM, Meldingen over en hinder van Laagfrequent Geluid of het horen van een bromtoon in 

Nederland: Inventarisatie, RIVM Briefrapport 2018-0119, I. van Kamp et al.  
10. RIVM, Brief aan Min. I & W, Ontwikkeling LFG in Nederland, Oplegnotitie bij oriënterend 

onderzoek, E.C.M. van Schie, 9-10-2018 
11. LBP/Sight, Laagfrequent geluid, Oriënterende studie naar de ontwikkeling van laagfrequent 

geluid in Nederland, ir. Th.B.J. (Theo) Campmans, 21-7-2017. 
12. RIVM en GGD, Meldingen over een bromtoon, Voorlopige GGD-richtlijn Medische 

Milieukunde, RIVM Rapport 2016-0014, R. Slob et al. 
13. ABRS RvSt, nr. 200509380/1, d.d.13 december 2006. 

 

 
Ambitie en doel voor 2030 m.b.t. LFG 
De ambitie m.b.t. LFG dient het voorkomen van hinder, overlast en milieuvervuiling met 
gezondheidsschade als gevolg te zijn. Deze ambitie kan per direct gerealiseerd worden door 
toepassing van bestaande wet- en bestuursmiddelen doch dient in ieder geval zo spoedig mogelijk 
gerealiseerd te worden met als uiterste datum 2030. 
 
Gezondheid dient centraal gesteld te worden in het milieubeleid, terwijl de huidige milieunormen niet 
per definitie beschermend zijn voor de gezondheid. 
 
Omdat vast staat dat de huidige wettelijke geluidsnormen geen bescherming bieden tegen 
blootstelling aan LFG dient per onmiddellijk het beleid van de overheid te worden bijgesteld met de 
huidige ter beschikking staande middelen.  
 
In dit verband kunnen wanneer sprake is van LFG klachten de reeds ontwikkelde methodieken 
worden toegepast. Hierbij wordt gedoeld op (verbeterde) onderzoekingen door GGD (ref. 12) en LFG 
metingen die gebruik maken van de methoden zoals beschreven in ref. 4 waarbij de LFG 
grenswaarden uit ref. 3 en 4 kunnen worden toegepast. Bij overschrijding is sprake van hinder als 
gevolg van LFG en kan worden gesproken van geobjectiveerde en dus objectiveerbare hinder aldus 
de Raad van State (ref. 13) waarmede een juridisch handvat voor de overheid gecreëerd is om het 
probleem verder te kunnen aanpakken. 
De oorzaak van de LFG hinder dient vervolgens te worden opgespoord door toepassing van de juiste 
geluidmeet technieken (een bron kan altijd worden gevonden) waarna de verantwoordelijke 
veroorzaker kan worden aangesproken. Indien deze zich niet verantwoordelijk acht dient de overheid 
de betreffende vergunning met de ter beschikking staande juridische bestuursmiddelen aan te vullen 
met de toegepaste betreffende LFG grenswaarden (uit ref. 3 en/of 4) en vervolgens te handhaven. 
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Evaluatie van de op deze manier verkregen ervaringen eventueel aangevuld met LFG onderzoek 
door het RIVM zouden kunnen bijdragen om tot een eenduidige en effectieve (concept) wetgeving 
m.b.t. LFG te besluiten. 
In een later stadium en na deze evaluatie van het beleid en onderzoek kunnen wettelijke 
aanpassingen worden voorgesteld en na goedkeuring worden toegepast zodanig dat e.e.a. 
rechtstreeks in de omgevingswet en milieu wetgeving kan worden geïntegreerd en geïmplementeerd. 
 
Referenties (nogmaals) 

3. De Vercammen-curve: wat is dat?, Achtergronden bij LF-geluid criteria, ir. M.L.S. 
Vercammen, ir. G.W. Lassche, Peutz bv, Geluid Trillingen, Luchtkwaliteit, 2007. 

4. NSG-richtlijn Laagfrequent Geluid, NSG, Nederlandse Stichting Geluidhinder, www.nsg.nl 
april 1999. 

12. RIVM en GGD, Meldingen over een bromtoon, Voorlopige GGD-richtlijn Medische 
Milieukunde, RIVM Rapport 2016-0014, R. Slob et al. 

13. ABRS RvSt, nr. 200509380/1, d.d.13 december 2006. 
 

 
Uitvoering 
Wetgevende instantie, i.e. Eerste en Tweede kamer, Overheid (overleg tussen het Rijk, Provincie en 
Gemeenten), regionale omgevingsdiensten, DCMR, RUD’s, meetbureau ’s, bedrijfsleven en inwoners. 
 

 

 
Raakvlak met andere onderwerpen 
Welke onderwerpen uit andere bouwstenen zijn nauw verweven met dit onderwerp? 
Bouwsteen Wonen, en overige onderwerpen, zie bouwsteen Milieu en geluid 
 
Wat is het effect van de voorkeursoptie op deze andere onderwerpen? 
Het effect van de voorkeursoptie is dat de gezondheid binnen de leefomgeving centraal komt te staan 
bij de milieu vergunningen en LFG wordt tegengegaan. 
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