Beste collega(e),
Wij nodigen u graag uit voor onze jaarlijkse nieuwjaars refereeravond, die op
dinsdag 11 januari 2022 volledig online gehouden wordt met als titel:

“Grenzen stellen aan geluidhinder van windmolens
voor een gezonde toekomst”
De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor de ervaren geluidshinder en mogelijke
gezondheidseffecten van windmolenparken op het land. Onze, inmiddels gepensioneerde 11,
collega Jan de Laat heeft zich verdiept in de wetenschappelijke literatuur en pleit in het
publieke domein voor een nieuwe landelijke veilige afstandsnorm om geluidshinder tot een
minimum te beperken.
Op deze avond willen we vanuit verschillende invalshoeken kijken naar de discussie over het
geluid van de windmolens. We hebben Wim van der Maarl van akoestisch adviesbureau Peutz
gevraagd om inzicht te geven over de geluidsniveaus die zij in de praktijk vinden bij officiële
controlemetingen in opdracht van gemeenten. Jan de Laat zal de relevante wetenschappelijke
literatuur bespreken en uitleggen hoe hij tot zijn voorstel voor een afstandsnorm is gekomen.
Dyon Scheyen begeleidt al jaren mensen die ernstig gehinderd zijn door het waarnemen van
Laagfrequent Geluid. Hij geeft uitleg over zijn aanpak en zal op basis van die ruime ervaring
inzicht geven hoe hij aankijkt tegen de discussies die nu lopen. Aan het slot van de avond zal
Wim Soede, vanuit zijn expertise als audioloog en akoestisch adviseur, het pleidooi van Jan de
Laat en de praktijkervaring van Peutz vertalen naar een voorstel voor gebiedsgerichte
geluidsnormering van windmolengeluid.
Deze avond zal volledig online plaats vinden. U kunt zich hier aanmelden;
Na uw aanmelding ontvangt u de link voor de avond zelf, welke via MS Teams zal plaatsvinden.
We hebben accreditatie voor nascholingspunten aangevraagd bij de NVKF, StAr en de NVKNO.
Wij kijken er naar uit, om het nieuwe jaar op deze manier met elkaar in te luiden.
Met vriendelijke groet,
Cindy de Boer-Dexel
Prof.dr.ir. Johan H.M. Frijns
Prof.dr. Peter Paul G. van Benthem
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dr.ir. Wim Soede
dr.ir. Jeroen J. Briaire

Het afscheidssymposium voor Jan hebben we verplaatst naar vrijdagmiddag 24 juni 2022.
Zet deze nieuwe datum al vast in uw agenda!

Programma
19.30 - 19.50

dr.ir. Wim Soede, klinisch fysicus - audioloog / adviseur geluid
(LUMC/ARDEA Acoustics & Consult)
Van geluidhinder naar wetgeving,
tutorial over de Wet geluidhinder en de nieuwe Omgevingswet

19.50-20.15

ing. Wim van der Maarl, adviseur geluid (adviesbureau Peutz)
Geluidmeten aan windmolens voor prognoses en
controlemetingen bij woningen in de praktijk

20.15-20.45

dr.ir. Jan de Laat, klinisch fysicus - audioloog (LUMC)
Impact van geluid van windmolens op de gezondheid van mensen,
een inkijk in de wetenschappelijke literatuur

Korte break
20.55-21.20

ir. Dyon Scheijen, klinisch fysicus - audioloog
(Werkgroep LFG Limburg, audiologie & communicatie Adelante)
Wat te doen als de Laag-Frequente Geluidsbron niet weg te nemen is?

21.20-21.30

dr. ir. Wim Soede
Grenzen stellen aan geluidhinder van windmolens voor een gezonde
toekomst

21.30-21.45

Tijd voor vragen, afsluiting

