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11th May, 2012

NORMERING GEEIST VOOR AKOESTISCHE
VERVUILING VAN WINDTURBINES.
Namens vele mensen over de gehele wereld die lijden aan acute en chronische
gezondheids klachten door in de buurt van windturbines te wonen, eist de
Waubra Foundation dat betrokken overheden de volgende stappen onderneemt:
• Volledige frequentie spectrum te meten binnen en buiten de huizen
en op de werkplekken van mensen die zeggen gezondheids
problemen te hebben die veroozaakt worden door zich in de nabijheid
van draaiende windturbines te bevinden;
• de waarneming moet plaats vinden gedurende voldoende tijd, en met
de weer en wind condities die door slachtoffers worden aangeduid
als verergerende factoren van hun symptomen;
• de geluidsmeetingen moeten specifiek infra - en laagfrequentgeluid
(ILFN) bevatten, ( dBz of dBLin, dBA, dBC en dBG).
De geluidsmeting moet uitgevoerd worden door een geacriditeerde akoesticus
die aantoonbaar onafhankelijk is van de windindustrie en is goedgekeurd door
de slachtoffers en op een manier zodat opzettelijk turbine manipulatie
voorkomen wordt om tijdens het testen de akoestische emissie te verminderen
De resultaten (inclusief de ruwe data en bijbehorende geluidsbestanden) moeten
beschikbaar gesteld worden aan alle partijen.
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De reden voor deze eisen
•

De meeste medici zijn zich goed bewust van de relaties tussen ernstige
chronische slaapverstoring 1, chronische stress 2 en zwakke lichamelijke en
mentale gezondheid. Dit is precies wat de bewoners ervaren 3 die naast
een windturbine wonen tesamen met andere specefieke symptomen welke
direct gecorreleerd zijn met de blootstelling aan deze geluids-energy 4,5,6,7

•

Kennis van de schade aan de gezondheid door blootstelling aan
infrageluid 8 en laag frequentgeluid 9 (ILFN) is al vele jaren bekend.
Ondanks dit feit, is er weinig bekend over de huidige blootstellings-niveaus
van IFLN emissies van windturbines aan de bewoners in hun huizen.

•

Het verband tussen chronische blootstelling aan laag frequentgeluid en
chronische fysiologische stress, zelfs tijdens de slaap, werd duidelijk
aangetoond door Professor Leventhall et al in 2003. 10

•

De meeste artsen zijn zich niet bewust van de problemen
geassocieerd met de blootstelling aan ILFN. Deze onwetendheid is niet
geholpen door akoestici en anderen die deze problemen
"Hinder" noemen zonder nauwkeurige klinische diagnoses .11

•

Wind gerelateerde symptomen zijn gerapporteerd als zijnde specifiek
optredend bij blootstelling aan in werking zijnde windturbines door
medische gezondheidswerkers sinds 2003. 12, 13, 14, 15, 16, 17 Symptomen
zijn gerapporteerd door akoestici, gezondheidswerkers en bewoners van
landen zoals Denemarken, Zweden, Duitsland, Groot Brittannië, Verenigde
Staten, Canada, Nieuw Zeeland en Australië.

•

In het verleden zijn er symptomen gerapporteerd tot 4 km van de
dichtsbijzijnde windturbine, en meer recentelijk zijn de karakteristieke
symptoom-patronen gerapporteerd op afstanden van 10 km van de
dichtsbijzijnde windturbine. 18 Dit is vooral het geval bij de grote
windturbines (van 3 MW en groter), en in sommige gevallen zelfs op
grotere afstand, waar windturbines op grotere hoogte zijn gesitueerd of bij
grote wateroppervlakten. 19

•

Wind turbine gerelateerde gezondheidsproblemen worden consequent
erger totdat de blootstelling ophoudt. Families worden door hun
behandelende artsen geadviseerd om hun huizen te verlaten en zodoende
hun gezondheid te herstellen. Velen hebben geen plek om naar toe te
gaan en kunnen hun huizen niet verkopen, dus worden ze dakloze
‚windpark vluchtelingen’. Anderen zijn niet in staat te verhuizen. 20
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•

Professoren Moller en Pedersen, van de Universiteit van Aalborg in
Denemarken, hebben bevestigd dat grotere en krachtiger windturbines
meer laag frequente geluidsgolven uitzenden als deel van hun
geluidsproductie 21. Deze geluidsgolven staan bekend om het feit dat ze
gemakkelijk door muren, daken en ramen van huizen en werkplekken
dringen, vanwege het lagere signaalverlies van de lage frequenties.

•

Recente akoestische metingen in de USA (Falmouth) 22 en Australië
(NSW)23 hebben bevestigd dat laag frequent geluid en pulserend
infrageluid, uitgezonden door windturbines, gemeten worden binnen in de
huizen en werkplekken van zieke mensen, en zich voordoen wanneer de
mensen symptomen van het Wind Turbine Syndroom ervaren.

•

Op dit moment vereisen de regeringen over de hele wereld niet de
metingen van het volledige geluids -en vibratie spectrum b i n n e n in de
huizen en werkplekken, ze vereisen niet een evaluatie van slaap- of
andere verstoringen, maar in plaats daarvan beperken ze zich tot vrijwel
alleen beoordelingen van hoorbaar geluid (dBA), b u i t e n de huizen en
werkplekken.

Sa m en va t t i n g
De toestand van mensen die ziek worden door geluidsvervuiling
van wind turbines is algemeen genegeerd door hun
respectievelijke regeringen.
De huidige praktijken en standaard geluidsbeoordelingen zijn
onbekwaam en onacceptabel en moeten zo spoedig mogelijk
worden veranderd zodat ze het volledige akoestische spectrum
beslaan wanneer er gecontroleerd wordt binnen de huizen en
werkplekken.
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