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Hoe het begon 

• Mysterieuze brom nabij centrum Veendam 

in januari 2010. 

• Ik hoor hem ook! 

• Eerst maar eens meten. 

 

 



Meetopstelling 

• Niet gehinderd door enige ervaring  

• dB(A) meten is betrekkelijk zinloos 

• Geluidmeter alleen microfoon gebruiken 

• Een nacht alles opgenomen met laptop 

• Veel gratis software beschikbaar 

– Ik gebruik Spectran 

– Audacity en Spectrumlab ook prima 



Een Spectran plaatje 





Resultaten 

• Er is ‘iets’ rond 30 Hz 

• Geen absolute waarden 

• Geen norm 

• Klaagster voelt zich begrepen 

• Verder zoeken…. 



Meer metingen 

• In de auto in de omgeving 

• Thuis in Veendam 

• Elders in het land 

 

• Bron(nen) niet gevonden… 



Tweede klacht 

• Buitengebied Veendam 

• Lange historie 

• Groot bedrijf in de buurt….(eerste 

verdachte) 

• Metingen buiten en binnen 

• Ook hier 30 Hz maar ook 20 en 25 Hz 

• Nog geen bron(nen) gevonden…. 

 

 



Beter meten? 

• Mensenoren staan te dicht bij elkaar om 

richting waar te nemen van LFg 

• Geluid komt ‘overal’ vandaan… 

• Dan de ‘oren’ maar ver van elkaar 

plaatsen  

• Zelf een stereosysteem gebouwd 



Zelfbouw meetstysteem 

• 2x Behringer ECM8000 microfoon (erg 

gevoelig in het laag) 

• Zelfbouw microfoonvoorversterkers op 

basis van INA217 (zeer ruisarm in het 

laag) 

• Laagfrequent filtering (condensatoren) 

• Fantoomvoedingen voor mic’s 

• Veel kabel. 60 meter… 



Meetsysteem 

 



Microfoons 

 



Software 

• Spectrum Lab (freeware!) 

• In RDF mode (radio direction finding) 

• Eigenlijk bedoeld om richtingsinformatie te 

visualiseren bij ontvangst van ELF 

radiostations m.b.v. twee raamantennes. 

• Resultaat: gekleurde lijnen….  



Voorbeelden SpectrumLab 

1. Motorfiets 

 



2. Landbouwmachine 

 



3. Bedrijf ten westen Veendam 

 



4. NAM Grijpskerk 

 



Kunstzinnige plaatjes…. 

• Maar hoe nu verder? 

 

 



Beter meten werkt! 

• Met twee microfoons is een ‘begin van 

richting’ te vinden  

• Sorama?  (1024 microfoons) 

• Microflown? 



Drie cases 

• Moerdijk 

• Musselkanaal 

• Borgercompagnie 



Moerdijk 

• Jarenlang overlast 

• Gemeente vindt niets 

• Ik heb een paar dagen gemeten en 

opgenomen 

• Resultaat 132 Hz steeds ca 22 seconden 

 



• Bewoner heeft zelf opnames gemaakt 

• SD kaartjes opgestuurd 

• Relatie gevonden met buitentemperatuur 

• Uiteindelijk ontdekt dat het de CV van de 

buren was… 

• Vaillant ketel verkeerd afgesteld 

• Later net zo’n ketel in Veendam kunnen 

oplossen…. 



Musselkanaal 

• Jaren overlast en zelfs ruzie 

• Oude metingen hadden geen resultaat 

• Paar dagen gemeten en opnames 

gemaakt (B&K systeem) 

• Overduidelijk 100Hz 

• Bron gevonden door Peutz 

• Elektriciteitskast in de straat…. 

 

 



Borgercompagnie 

• Het eerder genoemde 30 Hz probleem 

• Zoektocht op de bedrijfslocatie samen met 

eigen akoestisch adviseur 

• B&K 2250 in FFT mode (0 – 150 Hz) 

• Alles wijst in de richting van de 

koeltoren… 

• Oplosbaar?? 



Conclusies 

• Gehinderden worden te snel ‘met een 
kluitje in het riet’ gestuurd 

• Beter en langer meten brengt soms wel 
een bron aan het licht 

• Daardoor is het probleem soms op te 
lossen, soms ook niet 

• Meer aandacht en meer begrip zorgt 
ervoor dat gehinderden zich serieus 
genomen voelen 



Aanbevelingen 

• Meten, meten, meten 

• Meten, meten, meten  

• Analyseer  

• Gebruik de gratis software SpectrumLab, 

   Audacity en Spectran 

• Denk het ondenkbare… 

 



Hoop… 

• Betere meetmethoden 

• Sorama: akoestische camera 

• Microflown 


