
 

Jaarrapportage 2017 van de Stichting Laagfrequent geluid 

Geachte Provinciale Staten, 

Hierbij ontvangt u (de link naar) de jaarrapportage 2017 van de Stichting Laagfrequent 
geluid. Het bevat een samenvatting van de huidige stand van zaken rondom de LFg-
problematiek, statistieken en grafieken op basis van de informatie uit ons 
meldingssysteem en een overzicht van alle meldingen die bij ons zijn binnengekomen. In 
totaal beslaat het document 128 pagina's. 

Deze rapportage wordt digitaal aan alle betrokken groepen toegestuurd (gehinderden, 
experts, instanties, overheden, pers etc). Een gedrukte versie kan worden toegestuurd op 
verzoek en tegen kostprijs (20 euro), door overmaking op rekeningnummer TriodosBank 
NL 62 TRIO 0781401143 ten name van Stichting Laagfrequent geluid, en onder vermelding 
van : 

- naam- en adresgegevens 
- e-mailadres 

 

https://laagfrequentgeluid.us12.list-manage.com/track/click?u=9f78683f3a7fc4bf6e90f268e&id=786b8ea103&e=38238a5935
https://laagfrequentgeluid.us12.list-manage.com/track/click?u=9f78683f3a7fc4bf6e90f268e&id=7b4c5b16ad&e=38238a5935


Met deze jaarrapportage ligt er voor het eerst een omvangrijk rapport, waarin de materie 
in al z'n facetten wordt beschreven. Zo zien we dat het aantal LFg-meldingen dat bij 
Stichting Laagfrequent geluid binnenkomt, in 2017 explosief is gestegen. Lag het aantal in 
de jaren ervoor gemiddeld rond de 150 per jaar, vorig jaar kwamen er maar liefst 650 
nieuwe meldingen van LFg-hinder binnen. Daarmee is het totaal tot ver boven de 1500 
gestegen.  
Toch lijkt dat nog slechts het topje van de ijsberg te zijn, getuige de vele verhalen en 
ervaringen van mensen. 

Daarnaast zien we dat de problematiek zich sterk verdiept. Ondanks dat er via metingen 
bronnen gevonden en aangepakt kunnen worden, blijven acties om verschillende redenen 
vaak achterwege. Ook lijken, naast akoestische en audiologische aspecten, nu tevens 
andere natuurkundige en biofysische aspecten een rol te spelen. Een groeiend deel van de 
melders heeft te maken met de ervaring van trillingen door het lichaam. Dit alles leidt tot 
een sterk toenemend milieu- en gezondheidsprobleem in onze samenleving, met 
vergaande gevolgen voor het lichamelijk, geestelijk en sociaal-maatschappelijk 
functioneren van gehinderden. Steeds meer mensen geven tevens aan het leven onder 
deze omstandigheden als ondraaglijk te ervaren. 

Dit alles vraagt om goed onderzoek en adequaat beleid. Wij hopen dan ook met deze 
rapportage een bijdrage te leveren aan het inzicht, de erkenning en de aanpak van de 
problematiek. 

Klik hier om de rapportage te downloaden. 

Met hartelijke groet, namens het bestuur,  

 
Stichting Laagfrequent Geluid / www.laagfrequentgeluid.nl 
 
KvK 57179093 / TriodosBank NL 62 TRIO 0781401143 
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