Registratie van klachten over hinder door windturbines
t/m 7‐1‐2022, registratie zet door
Vragen op https://nlvow.nl/form/klachtenregistratie zijn tot stand gekomen in samenwerking tussen
het Democratisch Energie Initiatief, DEI, het Nationaal Kritisch Platform Windenergie NKPW, en de
Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines NLVOW.
Registratie van gemelde klachten 14 september 2021 t/m 7 januari 2022, met aantal N=220, vanuit
161 verschillende IP‐adressen. Dat betekent dat bijna 27% meer dan eenmalig een klacht heeft
geregistreerd. De toename sinds 19 november 2021 is 25%, dus lager aantal dan in de periode
daarvoor. Dat zijn wel voor een groot deel nieuwe IP‐adressen.
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Geanonimiseerde beschrijvingen van 151 registreerders (69%), 69 lieten het veld “opmerking” leeg.
Duidelijk wordt dat het gaat om “ernstige” hinder en dat er 60 registraties (33%) van daadwerkelijke
gezondheidsgevolgen of zelfs gezondheidsschade zijn aangedragen (rode teksten). Namen en
emailadressen bij de teksten zijn bekend bij NLVOW.

De stilte is weg, niemand gaat op het terras zitten of de dag afsluiten met verblijf in de nachtelijke
tuin, met zoveel industrieel lawaai.
Ik mis een vraag over het verstorende effect van topverlichting. Een woud van rode lampjes als het
donker is
De gevolgen betreffen voor ons, als vrij jong gezin, beperkt tot minder slaap en ergernis. Minder
slaap doordat ramen niet meer open kunnen, wat vooral bij warm weer vervelend is. Ergernis, omdat
bewoners niet betrokken zijn en geen noemenswaardige compensatie krijgen voor
waardevermindering of afgenomen woongenot.
N.B. Deze vragenlijst bevat zowel vragen die betrekking kunnen hebben op het huidige moment, als
op hoe het windpark in z'n algemeenheid beleefd wordt. Mijn antwoorden hier betreffen onze
algemene beleving van het park. Op dit moment is het windstil, namelijk. Meldingen doe ik al bij het
windpark en bij de milieudienst, ik hoop dat dat voldoende is.
Gevolgen van verstoorde slaap/slaapgebrek zoals uitputting, persoonlijkheidswisseling,
depressiviteit, frustratie (machteloosheid).
heel veel mensen kennen mijn xxx waarin ik beschrijf hoe ik ernstig ziek werd en zwaar aan de
medicijnen kwam, hetgeen binnen 2 weken na relokatie verdween.
ik maakte de xxxx checklist met veel meer vragen dan u nu stelt, ism 3 internationale medici.
onze strijd tegen o.m. de gecontinueerde uitrol gaat nog steeds door, vooral ook gezien de recentste
RvS uitspraken, en Nevele.
data klachten: ik heb alle klachten genoteerd in een doc, en besloot nog te klagen; de
omgevingsdiensten doen er niets mee, de controle metingen zijn geheel fout, en die diensten staan
in dienst van bev. gezag..
Vermoeidheid wegen slaap tekort
Vermoeidheid door het slechte slapen ,
Stressklachten
Onrust en stress
Vermoeidheid, stress ten gevolge weinig slaap en de onrust aan de horizon
Laatste maanden hebben wij beiden veel last van hoofdpijn. Worden ‘s morgens wakker met
hoofdpijn. Oorzaak niet aan te wijzen.
Het mooie landschap is zomaar weg het lijk s’ avonds wel kermis 😥😬
Overspannendheid ,wat overging in een burnout
Het meest vervelende is het resoneren, oftewel de bromtoon, die s avonds en s nachts te horen is
waardoor je moeilijk in slaap komt. Wat nog vervelender is, is dat men naast het huidige xxx (hoogte
140 mtr.) nóg een park (xxx) wil realiseren met een hoogte van 200 meter. Deze zijn in het verlengde
gepland van het huidige xxxx...Dit zal het welzijn niet bevorderen.
Slagschaduw op tuin en terras, maar vooral ook op de landbouwgrond. Daar urenlang per dag en de
slagschaduwen zijn honderden meters lang; onvoorstelbaar voor iemand die dit niet aan den lijve
ervaart.
Geluidhinder vrijwel altijd. Alleen bij zeer weinig wind geen last. Geluidsniveau overschrijdt
referentieniveau vele malen, je leeft als het ware in een "geluidsbad" van windturbinegeluid. Datum
hieronder daarom niet ingevuld.
Gezondheidsklachten vooral hartritme, daarnaast buikpijn en hoofdpijn.
Topverlichting leidt tot het gevoel te leven in continue alarmfase.
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Het geplaatste park achter mijn huis is het gewraakte xxxx. Voor mij persoonlijk heeft het grote
gevolgen voor mijn psychische gezondheid. Een enorme impact
Door slapeloosheid heb ik last van concentratieproblemen, hoofdpijn, irritatie, kan ik geen rust
vinden. Het woongenot is volledig verdwenen.
Vandaag staan ze de hele dag al stil, kunnen ze de stroom niet kwijt, of is dit weer de stilte voor de
"bulderende storm van de molens.
Ze reageren amper nog op mails,de gemeente xxxx al helemaal niet.
Hartkloppingen, slapeloze nachten kort lontje..
Constante gevoelens van stress, irritatie, opgewonden zijn.
Bij geluidshinder slapen mijn man en ik onrustig, worden geregeld wakker.
Bij slagschaduw, gelukkig van korte duur, kan ik niet in de keuken zitten. Licht gaat aan en uit.
Geregeld wakker door een zoemend geluid, slecht in slaap komen door dit geluid.
slaapstoornissen, gejaagdheid, verhoogde bloeddruk!
Wij zijn inderdaad vier jaar geleden met pijn in ons hart verhuisd uit xxx, omdat we bang waren voor
de gevolgen van de megawindmolens. Ondanks vele ingediende zienswijzen en bezwaren, stonden
we machteloos. Het heeft veel energie en tijd ( bijna 10jaar) gekost. En geld, omdat we minder voor
ons huis kregen, dan in een normale situatie.
Het geluid vormt ook bron van irritatie vooral als je niet kunt slapen daardoor !
Het geluid draagt over water
De verlichting bij de xxx is uitermatend storend vanuit xxxx gezien , van nachtduister is geen sprake
meer zeker niet nu er masten van ? 200m zijn geplaatst. De industrie ernaast heeft geen verplichting
zonnepanelen op zoveel daken te plaatsen wat zeker wel zou kunnen!!!!!
Bij ons vooral ‘s avonds en ‘s nachts geluidsoverlast van de wieken van de draaiende molens. Juist als
het overige (verkeer) lawaai weg is hoor je molens draaien. Het is een vreselijk irritant geluid terwijl
we er hemelsbreed toch zo’n 2 km vanaf wonen. Wat mij betreft mogen ze afgebroken worden.
Nieuwe molens langs xxx staan recht in ons uitzicht. 's Avonds is dat permanente knipperen van de
verlichting uitermate irritant. Er stonden altijd al molens, maar deze waren veel lager en grotendeels
buiten ons zicht.
Richting xxx komen nog (veel) meer van deze hoge molens te staan, waardoor we uitzicht op een
permanente flipperkast krijgen.
Ons appartement is op de 8e en 9e etage in xxxx en ziet uit op xxxx en xxx.
Zorg stress
Door slapeloosheid veel lichamelijke klachten en veel problemen met concentreren. Hierdoor
problemen om normaal te functioneren
Vooral hinder van een bulderende geluid. Alsof er direct naast het huis machines staan te stampen
Door hypofyse tumor last van prikkels
Ik heb last van windmolen omdat ik er evenwichtstoornis van krijg. Naarmate ik dichterbij zo'n molen
kom wordt get erger. Zo erg zelfs dat ik angstaanvallen krijg tijdens het autorijden. Kijk vooral langs
de xxxx en xxxxhoeveel maar m.n. hoe hoog windmolens tegenwoordig gebouwd worden!!!!
Mijn man heeft een huidmelanoom. Ik ben natuurlijk geen expert, maar trillingen doen er mi niet
goed aan. Omdat er ook therapien bestaan op basis van trillingen. Bioresonantie.
Mijn huis is geen thuis meer. Constant gebrom. Het liefst, zou ik verhuizen. Omdat mijn man ziek is
en de huizenmarkt giga is verziekt doen wij dat niet. Ik vraag mij af of de xxxx niet een grote rol
speelt. De pompen onder de grond maken misschien ook wel trillingen
Ik houd een logboek, vanaf april 2021, bij en meld de db's en of ik wel of niet goed slaap.
Ongeveer 2 maanden terug is een man langs geweest van de ODxx dit na weer eens de zoveelste
klacht die ik had ingediend bij de de ODxx. Plat gezegd gaf hij aan dat er omgevingsgeluid is. En dat
lfg alleen één iemand uit het gezin het hoort, dus anderen niet. En ik zou gebruik kunnen maken van
de GGD. Een aparte afdeling houdt zich bezig om mensen te begeleiden om om te gaan met
geluidshinder. Wikipedia geeft een andere uitleg over lfg dan de meneer van de ODxx. En het is
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natuurlijk te gek dat er van alles in je leefomgeving gezet wordt en je je mond maar moet houden. En
dat je er niets aan kunt doen. Ons huis is een klankkast geworden. Het is de ene keer erger dan de
andere keer. 6, 7, 8 en 9 september heb ik goed geslapen toen was er niet of nauwelijks gebrom.
Wat een weelde en heerlijk slapen sinds lange tijd. Het gebrom is een continue monotone toon.
Soms wordt ik er duizelig van. Beide zijn we samen s'nachts vaak wakker. De ziekte van mijn man en
m'n baan en niet goed slapen doet er niet goed aan. Ik ben ook al naar 2 audiciens geweest. Er
mankeert niets aan m'n gehoor. De huisarts is tevens op de hoogte.
Voordat de windmolens er waren had mijn man vaak last van een bromtoon en had ik er niet veel
last van. Dus daarom denken wij dat de xxxx ook misschien een grote rol speelt.
De app van geluidsoverlast functioneert alleen op xxx. Ook al geeft de app aan dat je het kunt
aanpassen op jou postcode of huisadres, het lukt niet.
Een aantal weken zat ik even buiten, en ja hoor constant de wieken te horen, pfff. Dat is niet altijd
het geval.
Eigenlijk kan ik bijna elke dag wel deze enquête wel invullen. Is dat de bedoeling?
Maken jullie deze berichtgeving ook bekend in de krant of in de dorpskrant?
Ik heb ongeveer 7 keer een melding gedaan bij de ODxx. Aan mijn klacht kan niets worden gedaan. Ik
krijg deze brief met dit antwoord van de gemeente.
Ze zijn nog aan het proef draaien
Vermoeidheid door slapeloze nachten , zo wil en kun niet wonen maar vindt je in deze tijd een
woning waarin ik dezelfde woongenot heb gehad hier , rust , ruimte .
Als de zon tussen 10:00 en 11:00 uur niet schijnt valt het wel mee. Vragen mogen wel meer objectief
met per keuze een uitsplitsing.
Last van laag frequent geluid savonds in bed. Bijna een jaar lang geen last gehad van de windmolens
omdat deze verwijderd waren aan de xxxx. Nu staan er nog hogere. LFG is weer terug. Ik ben niet
zeker of het geluid daar vandaan komt maar zou niet vreemd zijn
Als de wind hier uit het Noordwesten komt hoor je de hele dag "foemfoemfoem" van de wieken, ook
als het bijna windstil is. In de nacht hoor je vaak een brommende toon. En als het raam open staat
omdat het warm is, hoor je in de nacht ook het geluid van de wieken.
xxx is nu in de opstartfase. xxx draait soms overdag en soms 's nachts. M.n. 's nachts is dit goed
hoorbaar, zowel aan de voor‐ als achterzijde van het huis. We houden ons hart vast als dadelijk de
andere 3 turbines ook gaan draaien.
Hart klachten zijn verergerd Het ging erg goed Sinds de windmolens in werking zijn is door
slapeloosheid de vermoeidheid ernstig. Ik heb inmiddels een cardioversie gehad om mijn hartslag
weer goed te laten lopen (hartritme stoornissen) In week 37 is mijn ICD afgegaan, twee keer achter
elkaar. Ik ben opgehaald door een ambulance en had aan hartslag van 240
Vanaf het begin is de overlast aanwezig
Depressie, hartklachten
Op 27‐11‐2020 heb ik, na lang twijfelen en eerdere meldingen bij andere instanties, bij de xxxx een
eerste geregistreerde melding gedaan. Ik merkte al eerder (begin 2020) het LFg op maar niet in de
mate waarin ik meende daar melding van te doen. Doch in februari / maart van dit jaar verergerde
dat zich zo dat ik meende daarvan opnieuw melding te maken bij o.m dokter en ggd en ook weer bij
xxxx. Deze plaatste na een aantal weken( er moest eerst goedkeuring van mijn gemeente komen?)
een drietal weken geluids instrumentarium waarvan ik deze week een conclusie verwacht. In de
maanden juli en augustus 2021 heb ik e.a. bijgehouden d.m.v. een rapportage. Die data bevatte
gegevens over mijn ervaringen van hinder zoals: X= geen data; nt=niet thuis 0 =niet hoorbaar; ‐
hoorbaar; + voelbaar; ++ concentratieverlies; [] fysiek en psychisch disruptief druk op lichaam/
trommelvliezen/geest; Zo u wilt kan ik u die data toesturen. In mijn zoeken naar oorzaak en gevolg
kom ik o.m. de samenvatting presentatie Prof. Mariana Alves‐Pereira xxx tegen en dat geeft inzicht in
de complexiteit indezen. Bij veel en constante winddruk in de richting van mijn lokatie is leven in dit
huis onmogelijk. Verder maak ik me ernstig zorgen over de gezondheid van vele nederlanders die
niet weten wat hen lichamelijk en geestelijk te wachten staat in de nabije toekomst.
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https://www.youtube.com/watch?v=M83SReL9WrI
Met 3 molens binnen 600 meter van onze huizen geluidsoverlast duidelijk hoorbaar overal in huis
vooral in de nacht.
Gevolg slecht slapen , onrustig slapen en oververmoeid raken. Omdat wij ons bedrijf hebben op onze
woonlocatie kunnen wij niet weg, anders waren we al verhuist!
Moeilijk in slaap komen, slaapgebrek
Bij mij is het ergste met wandelen dat ik constant waakt of er weer vogels geraakt worden door de
wieken . Dit heb ik al een keer gezien en dat vind ik VERSCHRIKKELIJK . Ik vraag me ook af dat de
windturbines niet mede de oorzaak is van de heftige regenbuien, de windturbines worden op
behoorlijke hoogte gekoeld dus de bovenlaag wordt verwarmd en warme lucht stijgt en neem meer
vocht op, door dit zal de buienmassa zwaarder worden, zie de gevolgen wat pas geweest in de Eifel
en zuid Nederland en nrd Oost Belgie .o.a. De eifel staat vol met deze dingen. En dan geven de schuld
aan klimaat verandering . Het verbruik van gas, kolen en het nog vervuilende bio massa is alleen
maar toegenomen , dus nut hebben ze tot nu toe niet behalve voor diegene die er winst uit halen.
Moeten we wel er mee doorgaan? Onze natuur en landschap er mee vernietigen. Ze werden gewoon
in onze leefomgeving gezet zelf in het plaatsje xxxx met ca 1000 inwoners en xxxx bezwaarschriften.
Waar is onze democratie gebleven.
Sorry hoor ,ik vind het een ramp die dingen.. O Ja nog iets: Ik heb sinds enkele jaren een behoorlijk
bijgeluid in mijn oren ,dit zal wel titinus ? zijn . Ik kreeg hier problemen mee na enkele maanden
nadat de molens werkte .Ze staan ca 1000mtr van ons huis
Stres vermoeidheid
We horen het nu sinds kort(molens draaien nog maar sinds kort), overdag, maar nog beter s'nachts.
In elk geval met Oostenwind. Andere richtingen moeten we nog ervaren.
Het is een vervelend laag geluid, ik hoorde eerst andere mensen er al over klagen toen er 1 molen
aan was gezet.
Eerlijk gezegd geloofde ik het in eerste instantie niet. Maar sinds er 3 aanstaan horen wij het ook
(misschien zitten die dichterbij ons huis).
Ook mijn buurman die het totale onzin vond, molen overlast, vertelde me gisteren schoorvoetend
dat hij ze nu toch ook hoort.
Ook de lichtjes zijn storend s'nachts. Net een vliegveld.
Verder ben ik pro groene energie, maar het moet niet je leven gaan beinvloeden op een negatieve
manier dus ik hoop van harte dat er gekeken wordt of de molens misschien niet goed afgesteld staan
oid.
Doordat er soms bromtonen merkbaar zijn s"nachts meermalen wakker en moeilijk weer kunnen
slapen waardoor vermoeidheid ontstaat.
Ik wordt erg neerslachtig van die windmolens. Je ziet ze overal, verpest de horizonblik, het uitzicht.
Het mooie wijdse landschap , de rust van xxxx...het is weg!!!!
En dan die lampen , lijkt wel een grote industrie . Echte zwarte nachten zijn er niet meer, overal die
rode lampjes.
Dus ik word er vaak chagrijnig van, kan me niet opladen met een stuk wandelen, wordt prikkelbaar
van die rode lampen. En als het straks eerder donker is, nog langer die rode lampen. Mijn inziens
kunnen die bijna allemaal wel weg. Ik vind dat een punt waar aan gewerkt kan worden; gewoon 1
lamp per windmolen. Of bij grote groepen windmolens, maar éénderde ervan 1 lamp.
Of dat de lampen niet steeds aan zijn. Maar werken op een soort van radar
je hoort m brommen. Dit zijn de hele hoge masten van 220 m en deze maken dus meer lawaai dan de
kleinere
Opmerking:
Bij slagschaduw langer dan toegestaan, windmolens stil leggen.
Bij te veel wind, de rotatie beperken om het geluidsoverlast tegen te gaan.
Hart klachten zijn verergerd Het ging erg goed Sinds de windmolens in werking zijn is door
slapeloosheid de vermoeidheid ernstig. Ik heb inmiddels een cardioversie gehad om mijn hartslag
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weer goed te laten lopen (hartritme stoornissen) In week 37 is mijn ICD afgegaan, twee keer achter
elkaar. Ik ben opgehaald door een ambulance en had aan hartslag van 240
xxxx
Juridisch gevecht. 5 tal bewoners zitten in de 400 meter circels. Genaaid door xxxx en de stichting.
Ze hebben ons alleen nodig gehad voor een handtekening. Initiatiefnemer op zwart gezet. Geen
betaling ,of papier werk klopt niet.
Is in behandeling bij . xxxxx
Slaap slecht
Beweging wordt niet als bron van hinder genoemd, maar bij ons is de gehele oostelijk horizon
voortdurend in beweging. Je ziet dat altijd overal, al is het maar uit je ooghoeken.
Vermoeidheid vanwege de gebroken nachten ,en de zorgen ,dit is niet vol te houden en hoe nu
verder ?
Wil graag verhuizen maar in deze tijd is het moeilijk is vergelijkbaars te vinden , en hoef door deze
ellende mij toch niet nog ellendiger voelen dan ik mij nu al voel , door de ongerechtigheid en bedrog
wat mij is aangedaan .
Wordt gek van al die rode lampen het is nog erger dan de rosse buurt
xxx van die zwaaipalen rond ons huis
Je krijgt het aan je hart van de ergenis
Afgelopen nacht was het weer vreselijk. Ik heb weer niet boven in bed kunnen slapen. Om te kunnen
dommelen moet ik de radio aan hebben. Om het geluid te overstemmen. Ook dat heeft vannacht
niet geholpen.
Nog geen hinder of gezondheidsklachten vanwege windturbines. Nog geen windturbines geplaatst.
Er zouden windturbines geplaatst worden in de regio xxx aan xxxx, locatie xxxx tot aan de kern xxxx.
In 2017 is hiervoor een onderzoek verricht.
Hierna geen bericht meer betreffende het realiseren van het plan ontvangen.
Enorme toename geluid van xxx en xxx bij zuid‐west‐ en westenwind.
Het geluid wordt dan mijn kant opgeblazen.
Kan dan niet met open raam slapen.
Buiten zitten is dan onaangenaam.
Helaas hebben we veel zuid west‐ en westenwind
De overlast van xxxx, we willen onze ervaringen onder de aandacht brengen.
Ik begrijp niet en velen met mij, dat er 4 jaar geleden op deze locatie windturbines zijn neergezet.
Deze locatie is totaal ongeschikt, te dicht op bewoning, kippenbedrijf en natuurgebied, xxxx.
Hierdoor kun je problemen verwachten.
Nu zijn er plannen om nog een grotere en hogere windturbine erbij te zetten.
Heeft de gemeente er weleens over nagedacht, wat jullie de omwonenden aandoen en dat het
voorzorgbeginsel en zorgplicht in acht genomen moet worden.
Naar aanleiding van het artikel in xxxx, waarin wij als omwonenden van xxxx hebben gemeld, dat
door de windturbines het geluid flink is toegenomen, nam een bezorgde huisarts contact met ons op
en vertelde ons dat dit fenomeen bekend is en “Wake effect” wordt genoemd. Wake= Kielzog.
De turbulentie van de wieken zorgt ervoor dat het verkeersgeluid versterkt doorgaat.
Heeft xxxx bewust deze informatie van het “Wake effect” achtergehouden en wist de gemeente
hiervan?
Wat eerder werd verkondigd dat het windturbine geluid weg valt tegen het verkeerslawaai is dus niet
waar!!!
Windturbines versterken het verkeerslawaai en verspreiding van fijnstof hierdoor loopt onze
gezondheid ernstige schade op, zelfs medici waarschuwen ons hiervoor.
Van een gezonde leefomgeving is absoluut geen sprake.
De snelweg is verbreed, nabijheid GSM mast, windturbines op zeer korte afstand, dit kunnen jullie de
omwonenden toch niet blijven aandoen?
Deze huisarts vindt het onvoorstelbaar hoeveel onrecht mensen wordt aangedaan.
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Niet alleen een enorme geluidstoename door de windturbines terwijl de geluidsbelasting al zeer
hoog, is vanwege de naast ons gelegen snelweg maar ook de fijnstof die door de windturbines naar
onze huizen wordt geblazen. Ook de bewoners van de Biezenweg, de namen zijn bij ons bekend,
hebben zeer veel overlast.
Dit jaar hebben we alweer 7x slagschaduw gehad, na 4 jaar nog steeds niet goed ingeregeld, nog een
grote ergernis erbij!!
Het ZOAB wegdek op de xxxx ligt er inmiddels al 11 jaar, is nodig aan vervanging toe, de xxx is een
van de drukste snelwegen van Nederland.
‘s avonds en in de nacht mag het verkeer 120 km rijden hierdoor wordt de geluidsbelasting in avond
en nacht nog meer verhoogd, daar boven op komen de windturbines die het geluid en fijnstof naar
onze huizen drijven.
Hierdoor kunnen we bij Zuiden, Westen en Zuid Westen wind en ook in de avond niet meer buiten
zitten, krijgen we hoofdpijn en pijn in ons oren.
‘S nachts kunnen we niet met de ramen open slapen, ook binnen in huis horen we het
verkeersgeluid.
Onbegrijpelijk dat de gemeente, xxx jaar geleden, heeft ingestemd met windturbines op deze
locatie, hopelijk is deze gemeenteraad zo verstandig om er niet nog een hogere windturbine van 240
meter bij te laten zetten, krijgen we nog meer geluidsbelasting en nog meer verspreiding van fijnstof,
wordt het geluid van de xxxx ook nog eens meegenomen bovenop de geluidsbelasting en fijnstof van
de xxxx, cumulatie effect .
Hopelijk stemmen de leden van onze gemeenteraad niet in met deze plannen, om nog een hogere en
nog zwaardere windturbine erbij te zetten, bij de al bestaande windturbines van xxxx, waar we als
omwonenden al zeer veel overlast van ervaren.
Overdag vandaag ook weer ellendig. Binnen is het niet te doen. Het huis fungeert als een klankkast
De vraag moesten verhuizen is bij ons we moeten verhuizen. We zijn hier druk mee bezig
een molen blijkt verkeerd te zijn gemonteerd, vertelde een monteur. Word echter niet opgelost. Dit
geluid gebeurd vooral bij tempratuurverandering. En een andere molen kraakt, metaal op metaal al
net zo erg. Over de zware dreunende slag nog maar niet te praten.
Overdag weer veel last van het lfg
Het lijkt erop dat de windturbines effect hebben op overig geluid. Het geluid van de snelweg is meer
aanwezig dan eerst. Vooral 's nachts lijkt het geluid heftiger te zijn, waardoor we minder rustig
slapen en vaak wakker worden.
het dreunen en dreunende geluid is irritant.
alsof er telkens onweersbui donderbui onderweg is
Het natuurlijke beeld van de prachtige omgeving wordt ernstig verstoord door een groot aantal witte
/ rode lichten. De ogen worden daar steeds naar toe getrokken en om alleen daarvoor de gordijnen
te sluiten voelt helemaal verkeerd en wekt stress op.
Stress blijft en wekt ook woede en teleurstelling op.
Te vaak wakker worden s'nachts. Hartkloppingen
We zijn niet verhuisd, maar ons woongenot is ernstig verstoord!
Ons woonplezier is aangetast. Daarnaast is er in ons dorp geen rustige plek meer zonder dat je
geconfronteerd wordt met de turbines.
Problemen bij geen of zachte lage wind. Bij geen hoge wind: tegen gevel 32 dBA, met weinig wind 40‐
42 dBA, met harde wind 48‐50 dBA. De laatste komt uit boven eventueel bladergeritsel. Wat staat er
in de komende herfst te wachten ?
ja hoor, na een stil begin van de avond is het feestje vanaf 22u bedorven wegens kennelijk
opkomende wind op 150m hoogte
Ze zijn de hele dag te horen, geluid als een vliegtuig die overvliegt en niet verder komt maar sinds
vanmorgen 5:34 uur zit er een soort van ratel in., ben opgestaan en een rondje gaan hardlopen de
molen het dichtst bij de spoorsingel maakt het lawaai, die verderop staat niet. zitten nu buiten, het
is duidelijk te horen.
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Slecht in slaap komen of wakker worden van lawaai , we doen dan de ramen dicht dan na een lange
tijd vallen we weer in slaap. Dat alleen bij een zuid zuidwesten wind
Afgelopen twee nachten weer horror. Het geluid is te erg en de trilling niet te doen. Het komt binnen
in je lijf. Het is niet te doen. Zodra we een ander huis hebben zijn we hier weg
‘S nachts hoor je een soort dof geluid, als de wind richting xxxx staat. Het geluid van de wieken.
De laatste weken wordt ik vaak wakker snachts, ik hoor bromgeluiden waardoor ik weer moeilijk de
slaap kan hervatten. In de ochtend ben ik niet uitgerust, wat weer invloed heeft op mijn
werkzaamheden.
hoofdpijn ‐slapeloosheid ‐ rusteloos
Door het "zoevende" geluid van de windmolens die in mijn woonplaats zijn gezet slaap ik slecht. Door
het slechte slapen kan ik mij overdag bij mijn werkzaamheden niet concentreren. Ik heb een baan in
de financiele sector en het is uiterst belangrijk dat ik me goed kan concentreren. Dit probleem is in
zeer korte tijd ontstaan en dat baart mij zorgen wat de toekomst gaat brengen.
Misschien is slapeloosheid in ons geval wat overdreven. Maar het hiervoor specifiek gemaakte
meethorloge van mijn vrouw (polsslag, aantal uren slaap, al dan niet diep etc.) registreert elke nacht
toch een vorm van uit de diepe slaap komen resp. een beetje wakker worden.
Slagschaduw is in ons geval geen hinderlijk item meer omdat wij van meet af aan (1973) bomen in
onze tuin hebben geplaatst. Die veroorzaken 's zomers veel meer schaduw, maar dan wel gewenste.
Snachts hoor je het geluid van het draaien. Vervelend bij het in slaap komen en met raam open
slapen.
We wonen nu ruim twee jaar in xxxx en nooit eerder heb ik slapeloze nachten door omgevingslawaai
gehad. We woonden eerder ook langs een snelweg maar nooit in de omgeving van windmolens. Nu
xxx stuks en xxx in aanbouw.
Mijn huisarts heeft me zelfs getipt om te gaan verhuizen, omdat ik soms dagenlang een gezonde
nacht mis door lawaaihinder. Daar denken we serieus over na. Ondanks het gebruik van onze
rolluiken hoor ik de hoge en lage tonen van de windmolens overal doorheen, zowel voor als achter
ons huis. We sluiten ons huis niet potdicht af, omdat ventilatie ook belangrijk voor me is. Vannacht
was de overlast van de windmolens ook weer heel storend, waardoor ik vannacht wakker werd en
minstens een uur niet kon slapen. Een klein luchtzuiveringsapparaatje naast mijn bed compenseneert
dat lawaai minimaal, omdat de toonhoogten verschillen. xxxx heeft gisteren een kort geding bij de
rechtbank in xxxx ingediend. Pas over drie weken doet de rechter uitspraak.
Huiskamer anders moeten indelen door hinderlijke lichten savonds.
Woongenot vermindert. Ik wandel minder met de hond via onze tuin naar achteren omdat het geluid
zeer storend is.
Afgelopen nacht weer bar en boos.
Overdag is ook niet leuk zeker nu het weer minder wordt en we meer moeten zijn. Met angst en
beven kijken we uit naar herfst en winter
Vandaag overdag weer ellende in huis. Hopelijk valt het vannacht mee
Nu het najaar zijn intrede doet met meer wind is het heel opvallend dat er het dubbele aan lawaai
van de molens afkomen. Vooral de 28e sept en 30 sept is de geluidsoverlast zwaar verdubbeld. Zelfs
binnen hoor je het. Terwijl als de molens minder snel draaien het geluid behoorlijk minder is en de
opbrengst niet veel zal verschillen. Zo blijft het voor iedereen haalbaar. Namens de hele buurt en
zelfs het dorp!
Ritme stoornissen door stress
Ik woon op minimaal 1,5 kilometer afstand van de windturines en de xxxx. De cumulatie van het
geluid van de snelwegen de windturbines tast het leefklimaat aan. Het verkeersknooppunt xxxx ligt
op een hoger niveau dan het dorp xxxx. Er is slechts halverwege langs het bedrijventerrein xxxx een
geluidscherm geplaatst. Waarom niet een hoger scherm en over een langere afstand zodat de
bewoners van xxxxx hiervan ook profijt kunnen hebben. De inwoners van xxxxx worden door de
lokale en rijksoverheid niet serieus genomen.
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na 5 mnd draaien opbouwende hoest, van geen naar 1 naar 2 naar 3 x p/nacht ventolin, tenzij ik
elders/andere lokatie sliep; dan geen klachten, moest ook nog aan de spiriva, chronische
slaapdeprivatie, kotsmisselijk, niet in tuin/met raam open kunnen; bunkerburger, om medische
redenen moeten (klimaatbeleids)vluchten, binnen 2 weken na relokatie klacht‐ en medicatie vrij.
lawaaihinder, en het zien van 3 (= 9 wieken) vd 5 maaiende windturbines, maakt je knetter. 24/7
sedert operabel zijn last; ergo geen datum/tijd aan te geven.
u kunt deze klacht als 4 x p/dag gedurende 15 maanden dat we daar ''woonden'' stellen, = ca 1800 x.
en als we daar nog woonden 3600 MAAL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Na 1 nacht rust en weer hoop. Helaas de hoop is tevergeefs we zoeken nu actief naar een ander huis.
Dat is niet makkelijk in deze tijd. Dit is zo onterecht
Het constante gezwiep van de molens versterkt geluiden in hoofd, waardoor vermoeidheidsklachten
ontstaan.
Het intermitterende geluid vormt een indringende voortgaande aandacht, tot innerlijke rust komen
is niet mogelijk
door slaap gebrek wordt is er kans dat ik in het verkeer en op het werk een gevaar ben in het verkeer
in op het werk door vermoeidheid is er kans dat er doden vallen heb 6 molens voor het huis staan
Slaaploos heid
Ik hoor ze alle dagen je word er niet goed van.
Door het geluid, heb je het gevoel dat je op een luchthaven bent.
Vooral het lawaai is een vervelend geluid en dan draait de dichtstbijzijnde nog niet eens.
Geen idee of het toeval is maar mijn man had nooit klachten en nu blijkt dat hij een te hoge
bloeddruk heeft en hij start aankomende week met medicatie hiervoor.
L.S., het geluid begon mij dit voorjaar echt op te vallen met name in de vroege ochtenduren: ik heb
er zelfs op Facebook iets over gepost, omdat ik het geluid niet kon plaatsen. Bij het verder zoeken op
internet en de optelsom van het enorme aantal windmolens, dat de laatste anderhalf jaar uit de
grond gestampt wordt leek de oorzaak mij vrij duidelijk. Sinds deze week is het "fluitende,
snerpende, draaiende" geluid nu zelfs ook overdag goed hoorbaar. Het is dus niet alleen in
frequentie toegenomen, maar ook hoger, luider, geworden.
we horen 33x per min. zoef geluid van de wind molens in de lage brom geluid daar door krijgen we
slaap gebrek en zij we eerder moe en gevaar op het werk in verkeer ineen kort lontje tegen vrouw
in kinderen staan zo 5 molens voor ons huis
Wij hebben een momenteel een verkapt windmolenpark van xxx windturbines voor onze deur van
xxx gemeentes. Vooral bij bepaalde windrichtingen ZOZ, Z ,ZZW ,ZW zijn er de klachten .
Ben al sinds de windmolens vanaf xxxx dat ze proefdraaien klachten aan het sturen naar de
gemeente.
We zijn momenteel in gesprek met gemeente over o.a. ontbrekende MER bij de vergunning.
Vergunning is een rommeltje. Huidige type windmolen staat o.a. niet in de vergunning.
Ik kan er een heel boek overschrijven wat hier allemaal fout is gegaan en hoe omwonende belazerd
zijn. Het betreft o.a. xxxx
Ben o.a bestuurslid van stichting xxxx en zijn dus landelijk op de hoogte wat er speelt.
Veel geluid te horen in de avond en nacht
Het is weer zo ver: bij bladstil aan de grond steekt op hoogte forse wind op, alleen te herkennen aan
zwaar zoevende wieken en sterk gebrom. Weg stilte en de ramen en ventilatiekleppen maar weer
dicht
's Avonds en 's nachts wakker worden en moeilijker inslapen door continue geluid van windturbines.
Kan dat nu eens ophouden ?
Stress , 2 windturbines zijn vanuit mijn woonkamer zichtbaar zo dichtbij dat deze lijken of ze in de
woonkamer staan, het continue draaien van de wieken worden we gestoord van
Wij ergeren ons niet aan de windturbines als zodanig maar aan de nodeloze verlichting dag en nacht.
Lichtvervuiling vinden we dit voor de fauna..
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vreselijk geluid......slaap problemen....veel wakker.....onrustig gevoel.....
Het is met name als de windrichting onze kant op is......ga niet telkens melden...datums van overlast
heb ik niet genoteerd. Soms dagen achter elkaar.....afhankelijk van de windrichting
Wij horen de windturbines vaak 's nachts bij een zuid westenwind. Voordat de turbines geplaatst zijn
was het 's nachts doodstil en sliepen we met het raam open. Nu horen wij de turbines met gesloten
raam én rolluik en komen slecht in slaap vanwege het laag frequente geluid die de turbines
veroorzaken.
Wij wonen 3,5 km vanaf de dichtstbijzijnde windturbine. Het gebied tussen onze woning en het
windpark is een open landbouw gebied met weinig bebouwing. We hebben een eerste melding
gedaan dit voorjaar. Nu de gewassen van het land zijn hebben we de indruk dat het geluid harder
doorkomt. De windrichting was in de zomer meer noordelijker, wat minder overlast opleverde.
Wij worden 8 uren per dag blootgesteld aan een laag frequent geluid en hebben nu behalve
slaapproblemen nog geen andere klachten. Wij maken ons wel zorgen voor de gevolgen op langere
termijn.
In onderstaand overzicht kan maar 1 datum worden weergegeven, maar onze klachten zijn er altijd
bij een ZO‐windrichting vanaf windkracht 3.
De windmolens staan achter ons huis en het is de laatste twee weken erg met het geluid
Slapeloosheid , stress, morgens nog moe door slecht slapen in de nacht. Als je in de nacht waker
wordt kom je bijna niet weer in slaap. Geregeld in de nacht moet het slaapkamer raam dicht anders
kom je niet in slaap. En nu hoor je ze als je buiten bent ook nog dat was eerst niet zo. Van 17 ‐10 tot
21‐10 en van 26‐10 tot 18 ‐10 veel overlast.
stres en slecht slapen.
Eigenlijk kunnen we deze enquête wel bijna elke dag invullen. In het begin deed ik dit ook. Maar je
wordt lamgeslagen als er niks veranderd. Zijn ze daar op uit misschien
De turbines veroorzaken een trilling in mijn koelkast en is een harde klankkast als de koelkast draait.
Koelkast staat in een open keuken grenzend aan de woonkamer. Gelukkig draaien de turbines zelden
en heb ik nog geen gezondheidsklachten door lfg.
Er is niet aan het gebrom te ontkomen
Als de turbines draaien is een nacht doorslapen niet mogelijk. Vaak wakker en niet meer inslapen. De
rest van de dag dus doodmoe en slecht geconcentreerd
Continue geluidsoverlast veroorzaakt de hele tijd een soort spanning en gevoel van druk. Het geluid
is alsof er steeds vliegtuigen zouden op stijgen en het houdt niet op, Het zal niet mogelijk zijn om te
verhuizen ivm de kosten/leeftijd. Klachten zijn begonnen bij opstarten van de turbines in juli 2021 en
zijn per november weer gestopt omdat de turbines nu stilstaan,
De rode verlichting blijft een doorn in het oog. Dagelijks horen we bromtonen maar vooral als er niet
veel wind is en het bewolkt/mistig is hebben we het idee. Ik zet een aantal keren in de week de radio
of tv op zacht omdat ik moet luisteren of er visite aankomt met de auto of dat het de molens zijn. 9
van de 10 keer zijn het de molens. We leren ermee leven en willen er niet meer met anderen over
praten maar het is verre van normaal dat dit ons door de strot geduwd is in de regio.
Het geluid is er altijd vanaf windkracht 3. Vroeger was het hier 's avonds en 's nachts doodstil. Vanaf
het moment dat de windturbines zijn gaan draaien is er continue achtergrondgeluid in de verte. Het
geluid heeft een lage frequentie. Het bijzondere is dat het geluid zich niet in de windrichting
verplaatst en is het hardst haaks op de windrichting. Sinds de gewassen van het land zijn ervaren wij
meer hinder van het geluid.
Wij wonen 3,5 km van de dichtstbijzijnde windturbine. Behalve slapeloosheid ervaren wij momenteel
geen lichamelijke of geestelijke problemen, maar vragen ons wel af wat dit continue geluid op
termijn met ons doet.
Situatie speelt vanaf begin dat de windmolens zijn geplaatst maar kon mijn klacht niet kwijt, sinds
kort geattendeerd op deze site. Doe nu een melding maar hinder was in de avond van 17 en 18
november ook aanwezig
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Registraties 21‐11‐2021 t/m 7‐1‐2022
3 nachten wakker gelegen voor vele uren binnen 8 dagen. Niet vol te houden.
's middags waren wij met onze kinderen aan tafel een spelletje aan het spelen toen slagschaduw
roet in het eten gooide, heel hinderlijk en irritant.
Als hij draait (proef) veelal meerdere soorten van lawaai net zoals de wind waait
Bijna elke nacht hinder van geluidsoverlast
Afgelopen nacht veel wakker gelegen door het geluid van de windmolens. Ik en mijn partner
worden er gek van!!!!
Sinds de bomen kaler worden ( zie datum) wordt ik praktisch elke nacht tussen 5 uur en 6 uur
wakker. Mijn hoofdkussen trilt en mijn hoofd daardoor ook. Ik kan heel moeilijk weer in slaap
komen en vaak lig ik tot de ochtend wakker.
Ik heb geen zin elke dag op te staan, op de klok te kijken en een notitie te maken om u toe te
sturen.
Van 29 Nov. op30 Nov. zeer veel lawaai en gedreun door het hele huis heen vorige winter nog niet
zo erg mee gemaakt. Niet in slaap kunnen komen , en ver voor de wekker aan weer wakker en dan
niet weer kunnen slapen
De windturbines aan xxx hoor ik elke nacht opnieuw vanaf omstreeks 24:00 uur. Ondanks de
nieuwe software als oplossing voor de laagfrequente bijgeluiden klinkt het toch weer als eerder
met de bonkende, stotende onregelmatige geluiden. Met langere uithalen als het verschuiven van
een zware houten tafel op een houten vloer. Het is voelbaar als een soort druk en in de oren.
Synchroon mee met de laagfrequente geluiden.
De pieken zullen weg zijn, maar het niveau is verder hetzelfde. Het doet me denken dat er meer
omwentelingen zijn. Het is nog steeds heel duidelijk aanwezig. En de hele nacht door.
Het geluid is niet echt te lokaliseren, het is gewoon in huis aanwezig.
Ik heb uitzicht op de wieken op een van de windmolens tussen de zijgevels door van de overburen.
Zou dit versterking van het geluid kunnen geven? Ze hebben wel belooft om het op te lossen.
Betreft dit alleen de windturbines aan xxx? Of doen de andere windturbines bij xxx dat ook. Het
zijn twee verschillende maatschappijen, xxx en xxx.
Met de aangebrachte software kan het niet worden opgelost. Is het hardware‐matig wel mogelijk?
Met nieuwe onderdelen? Maar de windturbines zijn toch gemaakt om zonder laagfrequent geluid
te kunnen draaien? Als ze dat niet kunnen is er een defect aan. Hoe lang moet je dan zo blijven
wonen.
Mensen kunnen ongestraft ook bewust worden bestookt met hoorbaar en LFG geluid in hun eigen
levenssfeer? In Denemarken zijn er ook testen geweest van deze windmolen types van xxx, ook
vanwege problemen? Is het daar ook niet opgelost? En wat doet xxx eraan. Er is geen
transparantie naar de bewoners.
Ze menen dat het opgelost is. Omdat het verminderd is. Maar het is nog steeds hoorbaar, vooral
bij snellere omwentelingen.
In huis is het overal aanwezig. Het toilet lijkt een soort klankkast.
Het in de war taken door de dwingende geluid !!! Doe er wat aan a.u.b.!!!!! Het is niet een dag
,maar iedere dag van de maand.
Geluiden die zich verzamelen in en ons om huis s’nachts een zoefend en huilend geluid duidelijk
hoorbaar op de slaapkamer.
Vandaag in de middag is het best wel een storend lawaai om ons huis, tis net of de geluiden
samenkomen van de verschillende molens in onze tuin.
Het is midden in de nacht en op zo'n rot turbine knippert het witte licht nog. 🤬
Windturbine op 240 afstand van bewoning. Omgeving met laag achtergrond geluid.
Al honderden meldingen van geluidsoverlast gedaan bij uitvoeringsdienst, Gemeente, Provincie.
Wordt niet of nauwelijks op gereageerd, en wordt eenvoudigweg niets aan en mee gedaan.
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Alhoewel we altijd vóór schone energie zijn en ook vóór waren voor het plaatsen van de
windturbines in xxx, moeten we toch toegeven dat er geluidsoverlast is. Bij een noordwesten wind
horen wij een brommend lage toon (vergelijkbaar met: een vliegtuig in de verte/een aggregaat in
de verte/een wc‐ventilator in de verte). We ergeren ons er niet aan (is psychisch heel belangrijk),
maar het geluid is er.
Hartklachten ,bloedneus
Vanavond weer geluidsoverlast. WT4 lijkt aan te lopen, een fluitend krassend geluid. En het waait
nauwelijks
Hartklachten ,hoofdpijn,in de war Zijn
Windmolens horen verder weg van woongebieden. Zoals op zee.
Windpark xxx maakt krassend en fluitend geluid. Het is een verontrustend geluid, alsof er iets flink
aanloopt in de windturbine, alsof het ieder moment mis kan gaan met het apparaat. Soms klinkt
het als een haakse slijper die metaal raakt.
We hebben hier al een oorverdovende snelweg maar dit hoor je er 's nachts nog bovenuit komen.
Het lijkt zelfs dat het geluid van de snelweg nog wordt versterkt op het ritme van de wieken!
Behoorlijk onaangenaam.
Mentale gezondheid door steeds weer hiermee geconfronteerd te moeten worden .
Mentale gezondheid door er steeds weer mee geconfronteerd te moeten worden.
Oorsuizen, vermoeidheid. Drukgolven op oren alsof raampje van auto openstaat op de snelweg.
Concentratie verlies, prikkelbaar.
Zodra wij uit ons huis ,xxxx komen ondervinden wij, mijn vrouw en ondergetekende, een erg
storend piepend geluid van de draaiende windmolens die onlangs zijn geplaatst.
Bij het buiten zijn constant gepiep
Slecht slapen
Wij ervaren bijna altijd geluidshinder van het windpark xxx. Zodra de wind uit een richting tussen
ZW en het NW waait. Tot windkracht 5‐6 blijven we het horen. Daarboven waait het zo hard dat
het geluid van de wind zelf die van de windmolens overtreft. Daarnaast is het geluid harder bij
vorst.
Wij slapen tegenwoordig met het raam van de slaapkamer dicht om het geluid enigszins te
dempen, maar dat voorkomt niet dat we ze toch nog horen. We hopen dat dat op termijn weer
kan al het geluid gereduceerd is en moeten er niet aan denken dat we in de zomer met het raam
dicht moeten slapen.
Het kan toch niet zo zijn dat wij onze normale leefwijze moeten aanpassen aan deze gecreëerde
invloed van buitenaf en vragen ons af wat er aan wordt gedaan? De stelling dat er buiten de 2
kilometerzone (10x tiphoogte) geen hinden meer kan optreden is allang achterhaald. Graag
ontvangen wij daar informatie over. Is het mogelijk dat er gecommuniceerd kan worden over
oplossingsmogelijkheden? Het indienen van klachten kan geen doel op zich zijn lijkt mij.
Wij wonen xxx.
Lawaai en geluid in de slaapkamer razend en wapperend
Opnieuw meoten we weer het raam sluiten van de slaapkamer, maar ook de kleppen van de
ventilatie sluiten. Om de stoommachines buiten te houden. En een avondwandeling tot de hoek
en terug zit er ook weer niet in, je doet dat voor je ontspanning en niet om tussen de stampende
en zoevende machines door te lopen. De rust en stilte is gestolen, je moet jezelf geluiddicht
opsluiten
Slaap slecht hierdoor, echtgenoot ook
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