
Laagfrequent Geluid



LFG ondervindt op zijn weg van de bron naar de ontvanger weinig invloed van
luchtabsorptie en bodemdemping. Hierdoor is het op grote afstand van de bron
nog waarneembaar
Door de grote golflengte in relatie tot de afmetingen van een menselijk hoofd, is
het door te luisteren nagenoeg onmogelijk de richting van de bron van het
geluid te bepalen
Als gevolg van de grote golflengte ondervindt het geluid ook weinig hinder van
obstakels, zoals afschermingen en gebouwen, zodat de niveaus in woningen niet
veel lager zullen zijn dan de niveaus buiten

Het continu horen van laagfrequent geluid (LFG ook wel bekend als een bromtoon)
kan uw leven behoorlijk verstoren. Het kan zelfs zo erg zijn dat uw gezondheid er
onder lijdt. Het kan leiden tot slapeloosheid en vermoeidheid, uitputting en stress.
Hierdoor kunnen lichamelijke klachten ontstaan, bijvoorbeeld hoofdpijn,
misselijkheid en psychische klachten, als depressies en paniekaanvallen. 

Wat is LFG?

Geluid: “zich door de lucht voortplantende trillende beweging die door het
gehoororgaan waargenomen, respectievelijk daardoor waarneembaar is”. 
Het bereik van het menselijk gehoor ligt in het frequentiegebied tussen 20 en 20.000
Hz. Binnen dit bereik is het menselijk oor het meest gevoelig voor frequenties van
ongeveer 500 tot 4000 Hz. Geluid met een hoge frequentie geeft een hoge toon en
geluid met een lage frequentie geeft een lage toon. Een hoge toon, bijv. 5000 Hz
klinkt piepend, een lage toon, bijvoorbeeld 50 Hz klinkt brommend (zoals
bijvoorbeeld een koelkast). 

Laagfrequent geluid (LFG) wordt over het algemeen omschreven als dat aandeel dat
zich bevindt tussen de frequenties van 20 en 100 Hz. en wordt vaak beschreven als
een dieselend geluid, een zware bromtoon of het gedreun van een draaiende
wastrommel. Sommige mensen voelen het geluid als een trillend gevoel of als druk
op de oren, hoofd, keel of borst. 

Het frequentiegebied lager dan 20 Hz wordt aangeduid met “infrageluid” en is alleen
voelbaar voor mensen en alleen als het heel sterk is. De waarneming is dan niet als
geluid te herkennen maar als ‘druk op de oren’. 

LFG wordt ook wel omschreven als een bromtoon en heeft een aantal karakteristieke
eigenschappen;



Door de overeenkomst van de golflengte met afmetingen van een ruimte
kunnen staande golven in deze ruimte ontstaan, waardoor grote plaatsgebonden
variaties in de niveaus in die ruimte kunnen optreden.

LFG wordt op een andere manier beleefd dan gewoon geluid. De ervaren luidheid
neemt bij LFG sneller toe dan bij ‘normaal’ geluid. Een kleine stijging van het
geluidniveau betekent dat het geluid meteen als veel luider wordt ervaren. LFG kan
daarnaast voor meer hinder zorgen dan gewoon geluid. 

Binnenshuis kan LFG veroorzaakt worden door (oude) elektrische apparaten zoals
PC, wasmachine, koelkast, ventilator, verwarmingspomp, liftmotor en compressor.
Extern kan LFG onder andere veroorzaakt worden door ventilatoren,
verwarmingspompen, transformatoren en airconditioninginstallaties maar ook het
geluid van weg-/ railverkeer en scheep- / luchtvaart hoort hierbij.

In bovenstaande tabel een aantal voorbeelden met een globale aanduiding van een
voor die bron karakteristieke frequentie. 



Ongemak en spanning
Vermoeidheid en irritatie
Concentratiestoornis
Misselijkheid
Duizelingen
Depressies
Paniekaanvallen

LFG en gezondheid 

Helaas is het vaak niet mogelijk om de bron van het laagfrequente geluid te vinden
of te verhelpen, en blijft de hinder bestaan. Er zijn verschillende mogelijkheden om
beter met het laagfrequente geluid om te gaan, waardoor u minder hinder en
gezondheidsklachten ervaart.

Ongeveer 10% van de mensen in Nederland kan laagfrequent geluid horen. Dit is
voor veel mensen erg hinderlijk en kan gezondheidsklachten veroorzaken. Wat men
hoort, voelt of hinderlijk vindt, is voor iedereen verschillend. Hinder van ‘gewoon’
geluid went vaak, hinder van LFG vaak niet. Integendeel, gehinderden worden zich
steeds meer bewust van de lage tonen. Omdat de meeste mensen deze tonen niet
kunnen horen, voelen zij zich vaak onbegrepen. 

Vooral vrouwen van middelbare leeftijd en mensen die in het algemeen erg gevoelig
zijn voor geluid kunnen laagfrequent geluid horen. Mensen horen het laagfrequente
geluid ’s nachts beter, omdat het dan stiller is en men meer behoefte heeft aan rust.

Bij gewone geluiden treedt vaak gewenning op, maar bij laagfrequent geluid is dat
minder. Mensen die last hebben van laagfrequent geluid raken steeds meer gefocust
op het geluid. Dit kan voor ernstige hinder zorgen, stress en bijbehorende
lichamelijke klachten. 

Doordat men met name ’s nachts hinder heeft van laagfrequent geluid, zijn
slaapstoornissen een veelgehoorde klacht bij dit probleem. Andere lichamelijke
reacties:

Het horen van laagfrequent geluid kan ook een medische oorzaak hebben, zoals
bijvoorbeeld tinnitus. Hierbij is er geen sprake van een uitwendige bron. Tinnitus is
een verzamelnaam voor allerlei geluiden in het hoofd. 



De geluiden kunnen klinken als suizen, piepen, bonken, schuren, gillen, krassen,
fluiten of het ronken van een motor. Voor nader onderzoek kunt u door uw huisarts
worden verwezen naar een KNO-arts (keel-neus-oor).

Er zijn verschillende mogelijkheden om beter met het laagfrequente geluid om te
gaan, waardoor u minder hinder en gezondheidsklachten ervaart. Wilt u hier meer
informatie over? Dan kunt u contact opnemen met GGD Drenthe.



Wet- en regelgeving, normen en richtlijnen

Wanneer blijkt dat de bron zich buiten de woning bevindt, dan is het nog maar de
vraag of het mogelijk is om de geluidhinder te beperken of op te heffen. Er bestaan
namelijk nog geen wettelijke normen voor laagfrequent geluid. Dit betekent dat
wanneer een bron wordt aangetoond, er geen wettelijke mogelijkheden zijn om
maatregelen af te dwingen. Alleen wanneer de normen voor ‘gewoon geluid’ worden
overschreden, kunnen aanpassingen opgelegd worden. Kortom het uitvoeren van
metingen leidt slechts in een beperkt aantal gevallen tot een gewenste oplossing.

Om doeltreffend om te kunnen gaan met klachten over LFG heeft de Nederlandse
Stichting Geluidshinder de ” NSG-Richtlijn laagfrequent geluid” opgesteld. De RUD
Drenthe gebruikt deze richtlijn als basis voor LFG klachten. 

De referentiecurve van het NSG geeft de gevoeligheid van mensen voor LFG weer.
De gehanteerde toetsingscurve is gebaseerd op de gehoordrempel van 90 % van de
referentiegroep van mannen en vrouwen van 55 jaar. Dit betekend dat 10 % van deze
categorie gevoeliger is dan de gehanteerde curve en dus ook als aan de richtlijn
wordt voldaan, LFG kunnen waarnemen en hiervan mogelijk hinder ondervinden.

Voor Laagfrequent Geluid is er geen wettelijke norm. Dit betekent dat in geval een
bedrijf dat de bron is van het hinderlijke geluid het niet, alleen op grond van de
genoemde normen, tot maatregelen gedwongen kan worden.

In onderstaande tabel wordt de NSG-curve volgens de Nederlandse Stichting
geluidhinder weergegeven.

LFG meetresultaten worden getoetst aan bovenstaande referentiewaarden. De
beoordelingsmethode is beschreven in de NSG-Richtlijn Laagfrequent Geluid. Het
‘voldoen’ aan de referentiecurve betekent niet dat het geluid er niet is en geen
hinder kan veroorzaken.

 Frequentie (Hz)

Referentiecurve (dB)

20 25 31,5 40 50 63 80 100

74 62 55 46 39 33 27 22



Probeer vast te stellen of uw eigen gehoor (of een eventuele hoortoestel) goed is.
Overleg eventueel met een audicien of oorarts hierover. Op het internet zijn
diverse eenvoudige gehoortesten te vinden maar deze zijn niet altijd toegerust
op de zeer lage frequenties.
Zet de hoofdschakelaar van het elektrische net in huis uit en bepaal of u de brom
nog steeds waarneemt. Doe dat ook met gas en water. Als u de brom niet meer
waarneemt, is de kans groot dat de bron van de hinderbeleving in huis zit.
Ga na of apparaten met batterijen of accu’s de oorzaak kunnen zijn. 
Vraag na of er in uw omgeving meer mensen zijn die de beleving hebben. Met
hen kunt misschien samen naar oorzaken zoeken in de omgeving. Ook het aan-
of uitzetten van installaties zoals omvormers van zonnepanelen, warmtepompen
of airco’s kan meer duidelijkheid geven.
Vraag in geval van wooncomplexen of appartementen aan de
woningbouwvereniging of verhuurder om onderzoek te doen in en rond het
gebouw. Zij kennen het gebouw en de bijbehorende verwarmings- of
ventilatiesystemen het beste. Resonanties of contactgeluiden via leidingen of 

Wat kunt u zelf doen als u last heeft van LFG?

Ervaart u overlast door laagfrequent geluid? Ga dan eerst op zoek naar een
mogelijke bron binnenshuis. Zet diverse apparaten binnen uw woning ’s nachts uit
en kijk of dat helpt. Wanneer u zeker weet dat de bron buitenshuis ligt, neem dan
contact op met ons. Wanneer wij diverse meldingen ontvangen vanuit uw
omgeving, zullen wij onderzoeken waar de bron vandaan zou kunnen komen.
Wanneer de bron naastgelegen industrie is, dan nemen wij contact op met het
bedrijf om te kijken of er een oplossing is. Helaas komt het ook in de praktijk voor dat
wij geen geluid waarnemen, terwijl u dat wel doet. In dit geval is het verstandig om
te achterhalen of u het geluid ook elders hoort. Hoort u het geluid bijvoorbeeld ook ’s
nachts wanneer u op vakantie bent?

Als gehinderde bent u vaak het beste in staat om te bepalen waar en wanneer de
brom of trilling het beste is waar te nemen. De praktijk laat zien dat door eigen
onderzoek in eigen huis of directe omgeving in een aantal gevallen een oorzaak 
wordt gevonden. Soms snel, soms vereist het wat meer speurwerk. Met dit eigen
onderzoek levert u een belangrijke bijdrage in de speurtocht naar de oorzaak van de
belevingen. 

Hieronder staan een aantal tips van dingen die u zelf kunt doen. 



Ga na of er activiteiten of werkzaamheden in de buurt zijn die een brom kunnen
veroorzaken zoals riool- of watergemalen, tijdelijke bronbemalingen of wijkkasten
voor elektriciteit of internetverbindingen. Gemeente of waterschap kunnen daar
ook meer informatie over geven.

bouwkundige constructies kunnen leiden tot allerlei bromgeluiden of trillingen, ook
een heel eind van de bron af.

Er is een reële kans dat de bron van het laagfrequente geluid niet gevonden wordt,
of verholpen kan worden. De volgende maatregelen kunt u nemen om de hinder die
u ervaart te verminderen:

1. Maak geluid 
In een stille omgeving is laagfrequent geluid beter te horen. Door in de woning te
zorgen voor extra geluid, bijvoorbeeld een hard tikkende wekker of het aanzetten
van een stereo, valt het laagfrequent geluid weg tegen het extra geluid.

2. Accepteer uw hinder 
U kunt proberen in plaats van het geluid, de hinder ervan naar de achtergrond te
verschuiven. Hierbij gaat het om het herkennen en leren omgaan met de hinder en
de eigen reactie hierop. Erkenning van het probleem door de omgeving is hierbij van
belang.

3. Vermijd hinder
Om oververmoeidheid, door bijvoorbeeld slapeloosheid, te voorkomen of juist tegen
te gaan kunt u – als laatste maatregel – tijdelijk ergens anders gaan slapen. Dit geeft
rust en nieuwe energie.



Nieuwe methoden, onderzoek, te specialistisch voor de RUDD

Jarenlange landelijke ervaringen leren dat het onderzoek naar LFG beleving lastig is.
Door de fysische eigenschappen en de vele mogelijke oorzaken is het lastig zoeken
naar een bron. Dit wordt bemoeilijkt doordat de beleving op of onder de grens zit
van wat gangbaar waarneembaar en meetbaar is. En als er een bron van LFG
gevonden wordt en de NSG-richtlijn wordt overschreden, is er bijna nooit sprake van
overtreding van wettelijke geluidnormen of regels (voor “normaal” geluid zoals de
wet geluidhinder en het activiteitenbesluit). Het afdwingen van maatregelen om de
hinder te beperken is dan niet mogelijk en soms zijn er ook helemaal geen
eenvoudige maatregelen mogelijk. 

Het ‘akoestische’ geluid dat wij met onze oren waarnemen wordt gemeten met
geluidmeters. De RUD Drenthe heeft veel expertise op het gebied van deze
geluidsmetingen maar wanneer de frequentie en/of het niveau van een geluid erg
laag is, volstaan de gangbare geluidsmetingen niet meer. Op het terrein van deze
zeer laagfrequente geluiden of trillingen heeft de RUD Drenthe beperktere expertise
en is de inzet van externe specialisten gewenst. 

De laatste jaren is in de literatuur een langzaam groeiend besef en inzicht te zien in
de problematiek. Zo doen diverse individuele deskundigen en adviesbureaus steeds
meer ervaring op met verschillende specialistische methoden van onderzoek op het
gebied van laagfrequent geluid en trillingen. Er is dus niet één oplossing voor alle
meldingen over bromtonen. Het is de uitdaging om in het netwerk van actoren,
factoren, onzekerheden en ontwikkelingen meer duidelijkheid te krijgen over
oorzaken van de belevingen, de gevolgen én de mogelijke oplossingen



Informatievoorziening, websites links

GGD Drenthe
0592-306300, mmk@ggddrenthe.nl

Stichting Laagfrequent geluid
De Stichting Laagfrequent geluid verzamelt meldingen van burgers en informeert
de maatschappij over (de impact van) bromtonen, laagfrequent en infrasoon geluid
en trillingen. 
www.laagfrequentgeluid.nl  

Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG)
De NSG heeft de Richtlijn LFG met bijbehorende vragenlijst opgesteld. 
www.nsg.nl  

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Het RIVM onderneemt verschillende activiteiten om meer inzicht te krijgen in het
onderwerp. 
www.rivm.nl 

mailto:mmk@ggddrenthe.nl
http://www.laagfrequentgeluid.nl/
http://www.nsg.nl/
http://www.rivm.nl/


Melding LFGklacht komt via de gemeente 
bij de RUD Drenthe binnen

De gehinderde ontvangt een brief met meer informatie over LFG, 
de werkwijze van de RUD Drenthe en wat men van ons kan verwachten.

Daarnaast het verzoek om de vragenlijst LFG in te vullen en om u 
voor te bereiden op het intake gesprek.

 

Er volgt een intakegesprek op locatie met diverse tests en indicatieve
metingen. Hierbij bent u als gehindere, de RUD Drenthe en in veel

gevallen ook de GGD aanwezig. Er zijn 2 mogelijke uitkomsten:
 
 

Vaststelling: er is een 
mogelijke bron van 

LFG gevonden

Vaststelling: er is geen 
mogelijke bron van 

LFG gevonden

 In een aantal specifieke
gevallen is het mogelijk zinvol
om verder onderzoek te laten

uitvoeren door een
gespecialiseerd akoestisch

adviesbureau. In andere
gevallen of als aanvulling op 
het vervolg- onderzoek wordt

ook bij deze uitkomst door
verwezen naar de GGD voor 

een behandelplan in het
gezondheidsspoor*

 

Doorverwijzing naar de GGD
voor een behandelplan in het

gezondheidsspoor.

* Eventuele kosten voortvloeiend uit vervolgonderzoeken zijn voor eigen
rekening van de gehinderde. 

 


