NEDERLANDSE VERENIGING
OMWONENDEN WINDTURBINES

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
Mevrouw W.J. Mansveld
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG
Datum: 1 april 2014
Gezondheidseffecten windturbines
Zeer geachte Mevrouw Mansveld,
Namens verontruste burgers, niet alleen verenigd in de NLVOW, verzoek ik u vriendelijk om
onafhankelijk wetenschappelijk medisch onderzoek in gang te zetten of te laten zetten
naar gezondheidseffecten van windturbines.
Ons is vanuit diverse medische kringen aangeraden, vanwege uw aanzien op medisch
wetenschappelijk gebied en uw onafhankelijke en eigenstandige positie, terzake U te
vragen op korte termijn een onderzoek te doen instellen naar de effecten van geluid op de
volksgezondheid.
Klachten over trillingen
In onze vereniging ontvangen wij vele klachten, die alle aangeven dat slapeloosheid als
gevolg van de trillingen, het gevolg zijn. Die klacht betreft zowel volwassenen als ook
kinderen, en voor ouderen in sterkere mate.
Het door grote, industriële, windturbines opgewekte niveau van trillingen in lucht en
bodem veroorzaakt grote hinder bij omwonenden.
Deze trillingen zijn in lucht aanleiding tot het produceren van afgestraald geluid en in grond
en grondwater trillingen die de fundatie van panden aanspreken en op hun buurt via
wanden geluid in een woning afstralen.
Een extra complicatie geeft het geluidspad dat, afhankelijk van frequentie en daarmee de
golflengte, verschillende wegen kan volgen en door meteorologische en geografische
eigenschappen als diffusie, weerkaatsing en refractie, zelfs op grote afstanden versterking
ondervindt. Probleemtekening is het geluid van bewegende helikopters, dat het ene
moment sterk is, vervolgens nauwelijks hoorbaar zwak en even later sterke klappen
voortbrengt en daarna wegsterft.
Bij de statische windturbines levert dit op discrete punten versterking van geluidsamplitude
op, de bekende buiken en knopen, die het effect ook op grotere afstanden, meerdere km’s,
kunnen doen voelen.
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In de studie van de Gezondheidsraad1 van 2004 geeft de Gezondheidsraad aan dat juist
slapeloosheid een belangrijke oorzaak is tot directe biologische reacties, als oa
hartslagversnelling en motorische onrust.
Betrokken op het niveau van de Lnight norm, adviseert de Gezondheidsraad grenzen2 te
stellen aan het aantal overschrijdingen per nacht en tevens het maximale geluidsniveau.
Deze vraag komt veel belang toe en komt telkens in de ons voorgehouden vragen terug.
Uitbreiding aantal windturbines
Met het voornemen van het rijk tot realisatie van 6.000 MW extra aan windenergie op
land, voornamelijk bestaande uit turbines met een tot nu toe ongebruikelijk hoog
vermogen, wat ook geldt voor het toenemende naamplaatvermogen en met de hoogte
kwadratisch toenemende en afgestraalde hoeveelheid energie, verwachten wij dat de
negatieve effecten van het geluid van windturbines steeds meer mensen zullen treffen, en
daarmee een steeds grotere bedreiging voor de volksgezondheid vormen.
In Nederland leidde blootstelling aan geluid in 2007 tot 2300 DALY’s3 per 1 miljoen
inwoners. Geluid vormt hiermee na chronische blootstelling aan fijnstof (tussen de 7000 en
13.000 DALY’s per 1 miljoen inwoners)4 de grootste milieugerelateerde bedreiging van de
volksgezondheid5.
De noodzaak tot een onderzoek op korte termijn is des te meer nijpend nu de overheid
versnelde procedures (met wettelijke dwangmiddelen) inzet, gericht op plaatsing op land
van extra 6.000 MW naamplaatvermogen en mogelijk later (gesproken wordt over 2030)
de inzet van nog veel meer turbines met een geschatte inzet van 10.000 MW in Nederland.
Het effect op de volksgezondheid kan hierdoor exponentieel toenemen, gelet op de
bevolkingdichtheid in Nederland.
Aandachtspunten (eerder) onderzoek
Er heeft eerder onderzoek plaatsgevonden, hierover hebben wij de volgende opmerkingen:
Onderzoek door TNO verricht6, is voornamelijk gebaseerd op vragenlijsten: het vaststellen
van een dosis-effectrelatie7 van het windturbinegeluid. Daarbij stelt dit onderzoek dat er
onzekerheid bestaat omdat windturbinegeluid niet overeenkomt met internationale
standaarden, zoals belasting door verkeersgeluid. Voor een goede handhaving is
voldoende wetenschappelijk onderbouwing nodig, zo stelt het TNO rapport in de

1.

1

adviesaanvraag van de Staatssecretaris Drs. P.L.B.A. van Geel, van 3 februari 2003, nr LMV 2003003076
advies Gezondheidsraad 2004/14, samenvatting blad 15
3
Daly staat voor Disability Adjusted Life Year
4
e
e
fijnstof gezondheidsschade is € 4 tot € 40 9, schade agv geluid beloopt € 2 tot € 10 9 (bron: Longfonds).
5
Brief van VROM aan de Tweede Kamer, 21 december 2007
6
de basis is een tweetal onderzoeken in Zweden (2000, 2005), en één in Nederland (2007).
7
In Nederland is dat het TNO-rapport 2008-D-R1051/B van oktober 2008: Hinder door geluid van
windturbines
2

secr.: Skelte van Aysmastrjitte 10, NL - 8744 EP Schettens
e-mail: wouter.vogelesang@nlvow.nl
tel: (0517) 531468 (06) 2251 1930
inschr. KvK Midden Nederland: 58814965
blad no 2

NEDERLANDSE VERENIGING
OMWONENDEN WINDTURBINES

inleiding8. Helaas geeft dit rapport aan dat bij gebrek aan betere methode, desondanks de
methode van het bepalen van de hinder door verkeers- en industrielawaai is toegepast
(§3 – doelstelling).9
2.

Onderzoek naar gezondheidseffecten van windturbines vond voornamelijk in het
buitenland plaats (zie punt 3), in een met de nu door deze extra plaatsing in Nederland
niet vergelijkbare situatie qua volume, landschapstype (namelijk geen bergen in
Nederland) bevolkingsdichtheid, meteorologisch systeem in ons land en het vermogen
van de turbines10. Zie ook Daarbij is in het TNO rapport gewezen op de gebrekkige
weging van slaapverstoring als gevolg van een te algemene vraagstelling. Juist
slaapverstoring11 veroorzaakt grote problemen, aldus vele klagers in Nederland (en
daarbuiten)1213.

3.

Vrijwel alle nieuwste literatuurstudies verwijzen naar enkele en dezelfde bronnen en
onderschrijven feitelijk de oude onderzoeksresultaten die de bekende conclusies
ondersteunen. Een recente Australische literatuurstudie14 stelt zelfs dat omwoners in het
geheel geen last van windturbines ondervinden, een onderzoek dat onmiddellijk scherpe
afwijzing kreeg van artsen uit zowel Australië als Canada.
Vele onderzoeken krijgen in de nieuwste literatuuronderzoeken het stempel „nietwetenschappelijk” en daardoor is het des te opvallender dat deze onderzoeken het allen
eens zijn over de noodzaak nader onderzoek te doen om de gezondheidsaspecten in kaart
te brengen en een veilige afstand woningen en bedrijfspanden nabij windturbines te
kunnen adviseren. Ook in Canada15 is geadviseerd een goed wetenschappelijk onderzoek
te doen naar de effecten van laag frequent geluid.

4.

Oudere onderzoeken stellen echter wel degelijk verbanden vast tussen (infra)geluid en
gezondheidseffecten. Sommige nieuwe ontkennen het verband eenvoudig, zoals
Leventhall (2013)16, die stelt dat het menselijk lichaam inwendig zoveel infrageluid (oa
door bloedstroming en ademhaling) produceert dat dit het van buitenkomende geluid
zou overstemmen17. Ook het recente RIVM rapport stelt dat blootstelling aan infrageluid
8

RIVM-rapport 200000002/2013 spreekt dit tegen: alle geluidsaspecten zijn meegewogen (§3 - blad 21/58
Voor het verhogen van het responspercentage kregen respondenten een cadeaubon – TNO rapport blad
7/29.
10
Turbines uit de tijd van de metingen, hadden een ashoogte die grofweg onder de helft ligt van de nieuwste
turbines, die inzet zijn voor turbineopstelling op land.
11
TNO rapport | 2008-D-R1051/B, § 6 - Discussie
12
Niet onvermeld mag blijven dat juist slaapverstoring grote spanningen in de lokale gemeenschap oproept:
recent nog een handgemeen op een stembureau (maart 2014)
13
Nissenbaum et al, Effects of industrial windturbine noise on sleep and health. Noise health 2012;14:237-43
14
zie: consultations.nhmrc.gov.au/files/consultations/drafts/nhmrcdraftinformationpaperpublicconsultation
february2014.pdf, ook te vinden bij www.gezondheidenwetenschap.be
15
Ontario ministry of environment –rapport RFP no OSS 078696
16
th
Leventhall, G. (2013) Infrasound and the ear. Proceedings 5 International Conference on windturbine
noise, Denver
17
RIVM rapport 200000002/2013, blad 34/58
9
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direct het vestibulaire systeem beïnvloedt, niet wetenschappelijk is bewezen, zie
blad 34/58. Een paar oudere onderzoeken18 leren juist dat er wel degelijk biologische
directe effecten zijn, waarvoor voldoende bewijs is. De effecten19 zijn: cardiovasculaire
veranderingen (hartslagversnelling), voor vasoconstrictie en momentane toename in
bloeddruk is eveneens voldoende evidentie. Voort wijst dit advies naar verandering
slaapstadium, EEG-ontwaken, (begin van) motorische onrust en gedragsmatig ontwaken,
zaken die nieuwere onderzoeken ontkennen, maar in rapport van de Gezondheidsraad
reeds gesteld zijn.
5.

Enkele resultaten uit oudere onderzoeken naar (de toepassing van) laag frequent geluid
wijzen op somatische werking, op de pressieperceptie.
Bij 7 Hz vind ik beschrijvingen als zijnde een nare ervaring, of misselijkheid, desoriëntatie
en hoofdpijn.
Bij 9 Hz ontstaan epileptische aanvallen en bij 12 Hz spontane darmbewegingen. Enkele
bronnen melden dat bij 18 Hz ogen gaan vibreren en dat in de krijgsmacht juist de lage
frequenties in gevechtsituaties20 mensen kunnen verlammen.
Verhoging veroorzaakt ook gevoelens van angst of paniek en ook een wazig
gezichtsveld21, zie ook punt 11 hierna.

6.

Op zeer laag niveau en bij voldoende blootstelling, veroorzaakt 3 Hz depressies, wrevel en
irritatie. Het experiment van de Franse professor Vladimir Gavreau om met een
superfluit, die aangeblazen werd door een straalmotor, onhoorbare, zeer lage tonen te
produceren waarmee menselijke organen kapot getrild zouden kunnen worden, is een
operationalisering van dit wetenschappelijk inzicht.

7.

In tegenstelling tot onderzoeksvragen van de Gezondheidsraad van België22 hebben wij
nog geen recente initiatieven bij de Nederlandse Gezondheidsraad ontdekt gericht op
adequaat onderzoek naar mogelijke gezondheidseffecten voor omwonenden in deze
nieuwe situatie, waarin een wetenschappelijk verantwoord advies is opgebouwd. Ook
eerder recent Nederlands onderzoek naar medische gevolgen troffen wij niet aan, anders
dan het gemelde uit 2004.

8.

Bekend is dat veel omwonenden hinder ervaren van nabij geplaatste windturbines.
Potentiële, toekomstige omwonenden voelen zich onvoldoende gehoord over de door
hen verwachte overlast. De literatuurstudie in 2013 van het RIVM23 stelt onvoldoende

18

waaronder het uitstekende en goed gedocumenteerde advies Gezondheidsraad 2004/14, over de invloed
van geluid op de slaap en gezondheid.
19
advies Gezondheidsraad 2004/14, tabel 2, blad 101
20
recente bestrijding van piraterij voor de kust van Somalië kan hiervan gebruikmaken.
21
zie ook: Bryan, M. E., & Tempest, W. (1973). Are our noise laws adequate? AppliedAcoustics, 6, 219-232.
Tempest, W., ed. (1976). Infrasound and low frequency vibration. London:Academic press
22
Publication of the superior health council – No 8738 (Hoge Belgische Gezondheidsraad
23
RIVM rapport 200000002/2013 – Windturbines: invloed op beleving en gezondheid omwonenden
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gerust door de beperkte scoop en het ontbreken van focus op de Nederlandse situatie.
Daarbij eindigt ook dit rapport met het advies voor nader onderzoek.
9.

Geluidsnormen in Nederland zijn onlangs zo gewijzigd dat meer geluid (47 dB) - bij
gevelmeting - wordt toegestaan24.
Maatgevend is het jaargemiddelde van de geluidsdruk (’s nachts 41 dB), dat zo zelfs geen
grenzen stelt aan hogere waarden van de geluidsdruk.
De geluidsmeting25 vindt naar de regelgeving uitsluitend plaats in het geluidspad door de
lucht. Het geluidspad door grond en grondwater is in de regelgeving over het hoofd
gezien, maar minstens zo belangrijk.
Geluidsmeting op de gevel neemt niet de mate van geluidsisolatie in ogenschouw, welke
juist bij de oudere solitaire woningen in de als windpark gebied aangewezen regio’s, zeer
laag is. Daarnaast zijn de relatief lege gebieden waar plaatsing is beoogd, doorgaans tot
nu toe „stiltegebieden”, zodat geluid harder aankomt dan wanneer ook andere
achtergrondgeluiden26 aanwezig zijn. Uitsluitend meten van de geluiddruk op de gevel,
ontkent en verwaarloost alle andere geluidspaden, alsmede de toename van de luidheid
bij de te onderscheiden lagere frequentiebanden.

10. Laagfrequent geluid – LFG – is in de regelgeving uitgesloten27. Het is juist dit LFG28 dat de
meeste energie draagt en dat het verste draagt.
Uit de onderzeedienst is bekend dat hoorbaarheid en detectie van onderwatergeluid over
meer dan 10 km van de bron zeker niet ongebruikelijk is, zodat een verspreidingsgebied
van geluid via drukgolven in ondergrond en grondwater, rond een windturbine niet alleen
aannemelijk, maar ook waarschijnlijk is.
Over de gezondheidseffecten29 als gevolg van opstelling van industriële windturbines is
nog weinig bekend over de afmetingen van het verspreidingsgebied en het verband met
de opgewekte longitudinale trillingen in lucht en grond(water).
11. Laag Frequent Geluid ligt onder de menselijke gehoordrempel en mensen zouden dit dus
niet kunnen horen30. Echter bij discofeesten maakt onze lieve jeugd graag gebruik van de
somatische werking van zware bassen, die niet zo zeer het gehoor aanspreken, als wel de
24

RIVM rapport 200000002/2013: Deze afstanden tot gebouwen zijn niet per se gebaseerd op
samenhangede effecten van veiligheid en gezondheid, maar vooral op basis van de beschikbare ruimte,
citaat blz 17/58
25
Geluidsbeoordeling is een buitengewoon gecompliceerde bezigheid: niet wetenschappelijk verantwoord
eenduidig, omdat alle geluidspieken buiten beschouwing blijven.
26
Het gaat hier om verschillen van meer dan 6 dB(A) en bij overschrijding zijn het juist de stilte gebieden die
daardoor aantasting ondergaan. Maar juist de stiltegebieden zijn de „betere” locaties voor grote
windturbines
27
LFG is geluid met frequentie < 20 Hz, ook bekend als infrageluid. Maar juist deze frequentieband is van de
meting en dus van de beoordeling uitgesloten
28
Denemarken stelt als enig land grenswaarden aan LFG
29
RIVM-rapport 200000002/2013 ondersteunt dit (§3.3.3, blad 25/58): er is nog onvoldoende bekend over de
samenhang van frequentie met hinder. Zie ook de samenvatting van §3.
30
RIVM-rapport 200000002/2013 stelt eigenlijk: geluid dat je niet kan horen, veroorzaakt geen hinder
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complete buikwand: die gaat op de maat van de muziek mee heen en weer. De daardoor
in de buikwand opgeroepen krachten zijn met FEM methoden ongetwijfeld vast te leggen
en numeriek te waarderen.
In woningen speelt hetzelfde effect: het geluidspad door de lucht spreekt wanden en
ramen aan, en het geluidspad door de grond, de fundatie. Het effect is dat wanden en
ramen vervolgens geluid afstralen.
Op de regelgeving ten aanzien van het meten is zware kritiek: die sluit de effecten van de
laagste frequenties uit. Uit een onderzoek van middelbare scholieren van het St.
Odulphuslyceum in Tilburg bleek dat 19 Hz geen effect heeft op het menselijk lichaam,
maar wel op de psyche31.
12. Dat hier regelgeving meetbare effecten uitsluit, kan op zich een belangrijk punt zijn van
een toekomstig onderzoek. Ook is bekend dat windturbines bij relatief lage
geluidsbelasting vanaf 35 – 40 dB hinder veroorzaken32.
Uit de reclamewereld is bekend dat niet zozeer de geluidsdruk, uitgedrukt in dB,
belangrijk is, als wel de luidheid, uitgedrukt in foon. Om die reden sluiten reclameboodschappen frequenties met de laagste gevoeligheid voor het menselijk oor uit om bij
gelijke geluidsdruk de luidheid te vergroten. Eveneens is bekend dat juist fluisterreclames
zeer sterk zijn in het trekken van aandacht. Het snurken van de buurman kent een laag
niveau maar kan mensen uitvoerig uit hun slaap houden.
Analoog hieraan is de beleving van de geluidsdruk mede afhankelijk van de frequentie en
het niet-aflatende en zeer constante karakter van het geluid, waarbij de van de frequentie
afhankelijke geluidsnelheid een spectrum van geluidspieken opwekt.33
13. Het geluid dat omwonenden van windturbines als ernstige hinder aangeven, is op grond
van Nederlands onderzoek veelal geduid als een psychisch fenomeen.
Recent onderzoek naar als psychisch geduide klachten bij andere aandoeningen, denk aan
het recent onderzoek naar klachten bij borstprotheresedraagsters, blijkt nogal eens bij
nader onderzoek toch een lichamelijke oorzaak te hebben.
14. Economische belangen staan het verwerven van fondsen voor onderzoek naar nadelige
effecten van windenergie in de weg; omgekeerd zijn er ruim voldoende fondsen voor
onderzoek en voorlichting gericht op de voordelen van windturbines.
15. De in bepaalde regio’s te plaatsen nieuwe grote turbines vormen een goede gelegenheid
voor een nulmeting. De recent in gebruik genomen turbines in Houten geven een
uitstekende mogelijkheid om een nulmeting van gezondheid op te zetten en die op
termijn en herhaald te beoordelen.

31

zie: http://www.havovwo.nl/vwo/vbi/bestanden/vbinainfrageluid.pdf
rapport RIVM 680300007, blad 18
33
Vliegtuigen KLu veroorzaken ook overlast, uitgedrukt in KE-Kosteneenhden, zie rapport Geluidhinder
Luchtvaart van mr. J.F. Bakker
32
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Naast de effecten van geluid vragen wij ook aandacht voor stroboscopie-effecten.
Stroboscopie-effecten zijn een belangrijk onderdeel van regelgeving voor helikoptervluchten, vanwege het effect op de piloot. Deze effecten zijn betreffende megawindturbines die in het landschap van het dichtbevolkte Nederland gepland zijn, voor zover
wij weten niet, onderzocht. Wel zijn deze effecten in de programmatuur van de turbines op
te vangen, waardoor de gevolgen afnemen of zelfs verdwijnen.
Stroboscopie-effecten kunnen een onderdeel van de nulmeting vormen en, nu deze
effecten ook in de regelgeving voor helikoptervluchten opgenomen zijn, bij windturbines
(althans de nieuwere) een onderdeel vormen van (foto-sensitief) epilepsieonderzoek.
Op grond van het voorgaande verzoeken wij u een door de gezondheidsraad in te stellen
onderzoek zich te laten richten op de volgende vragen met betrekking tot de
volksgezondheid:
1.

Welke gevolgen onderkent u als gevolg zijn de optredende effecten van blootstelling
aan laagfrequent geluid in termen van de verdeling over de verschillende
frequentiebanden, in het bijzonder de frequenties vanaf 0,5 Hz, verdeeld in stappen
van 5 Hz?

2.

Welke gevolgen zijn er aan te wijzen die direct de bestaande Nederlandse eisen van
Lnight buiten beschouwing laten, zie ook de vraag van de Staatssecretaris uit de
aanvraag van februari 2003, die met modernste meetmethoden beter is vast te
stellen?

3.

Is het mogelijk risicogroepen vast te stellen en te definiëren, die overmatige schade
door geluidsbelasting ondergaan?

4.

Zijn er neurologische verschijnselen bekend die uit geluidsbelasting van mensen
ontstaan, zoals concentratieverlies bij schoolgaande jeugd en werknemers?

5.

Kunt u de gemelde effecten van biologische oorsprong zoals gemeld in het
voorgaande punt 4, als cardiovasculaire veranderingen (hartslagversnelling), voor
vasoconstrictie en momentane toename in bloeddruk, numeriek onderbouwen?

6.

Is het mogelijk vast te stellen dat er arbeidsmigratie ontstaat als gevolg van de
voortdurende drukpulsen die langs de verschillende geluidspaden mensen
beïnvloeden?

7.

Kan een dergelijk onderzoek ook in Europees verband vorm krijgen, gelet op dezelfde
problematiek die de Belgische Gezondheidsraad heeft geduid – zie punt 9 hiervoor?

8.

Is het mogelijk en doenlijk alle waargenomen klachten te benoemen en daaraan een
waardering te hechten?

9.

Is het mogelijk dat uw Raad als aanvang een zgn. nulmeting wil ondersteunen, zoals
in punt 15 hiervoor aangegeven?
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In het voorgaande is tal van punten opgevoerd, met verwijzingen naar bestaande
literatuur, waarbij ook gekeken is naar oude onderzoeken o.a. van de Nederlandse
Gezondheidsraad en waarvan ik op basis daarvan verwachten mag dat dit opnieuw een
zeer uitgebreid en diepgaand resultaat zal opleveren.
In de onderhavige situatie gaat het om vele duizenden windturbines die in Nederland een
plaats moeten vinden, en liefst zo dat niet iedere projectontwikkelaar daar zomaar een
plan voor kan indienen, maar gestructureerd, gedocumenteerd ook rekening zal kunnen
houden met de gezondheidseffecten van windturbines op de omwonenden.
Met belangstelling achten wij uw reactie af op onze vraag of u de Gezondheidsraad een
wetenschappelijk verantwoord onderzoek ter zake op kunt laten zetten.
Genoemde punten zijn zeker niet limitatief en willen wij graag met u bespreken.
Met de meeste Hoogachting,

ir. W.L. Vogelesang
Secretaris
04010914 gezondheidsraad/wv
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