Een, 5 augustus 2020.
‘Rapport Otterlo’ inzake dB(A) versus dB(C).
Beste Jan van Driel,
Dank voor de ontvangstbevestiging inzake onze klacht en ons verzoek tot handhaving versus de
UGS-Norg, klachtnummer AKL-3098.
Gewoon even om aan te geven hoe simpel de wetenschappelijke feiten inzake van dB(A) naar
dB(C) te weerleggen zijn in plaats van dat een en ander “zo verschrikkelijk ingewikkeld” zou zijn.
De gegevens in dit rapport zijn met dezelfde software vastgelegd als waar Jan van Muijlwijk mee
werkt maar dan met onze professionele AKG microfoon.
Afgelopen nacht, 4 op 5 augustus 2020, op bezoek geweest bij familie die een vakantiehuisje
hadden geleend in Otterlo Gelderland, zeer nabij de mooie Veluwe.
Al spoedig vernam Lianda overlast van Laag Frequent gedreun in haar lichaam. Wij hebben het
dan zoals bekend niet over tinnitus noch vliegtuigen, vrachtwagens koelkasten etcetera.
Toen wij rond 24.00 naar onze camper gingen heb ik toch maar even een opname (registratie)
gemaakt van de Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven, bijgenaamd Laag Frequent geluid,
geluid dat buiten de wettelijke dB(A) curve valt.
Lianda verneemt veel meer dan ik (Robbert), Robbert hoort weer meer dan Lianda die ook hoort
maar veel meer verneemt (hogere lichamelijke gevoeligheid).
Laat ik gelijk met de deur in huis vallen over datgene dat wereldwijd alom verzwegen, zo niet
verdonkeremaand wordt inzake LFg, en dat is ‘de druk’.
De druk is de kracht van hertz trillingen in de lucht op het trommelvlies waarin ieder individu, als
bekend, verschillend ervaart.
Chirurgen denken dat te kunnen verhullen door zogeheten ‘buisjes’ in de oren te plaatsen maar
dat werkt dus niet want deze hertz druk golven werken in op het gehele gestel zoals het bot
(geraamte) van de mens zoals o.a. de schedel en in het tissue, weefsel, aderen en ingewanden.
Voorbeeld van Hertz Druk.
Een drukgolf die een straaljager genereert als die
door de geluidsbarrière heen breekt.
In de opnamen van de vreselijke (en ook domme)
enorme explosie in Beiroet op 4 augustus 2020
zie je de witte giga schokgolf en de drukgolf volgt
er achter en is sneller dan het geluid.
Radiofrequenties, hoe ook genaamd kunnen bij
hoge energie schade veroorzaken.
Het is de drukgolf van de explosie die de schade
veroorzaakt, zoals iedere nucleaire bom dat ook
doet.
In het bijgevoegd NRC artikel wordt door een
Majoor de explosie in Beiroet in details uitgedrukt
waaronder de ontstane ‘drukgolf’. De druk in de
golf die niét wordt meegenomen bij geluidsoverlast. Ik noem dat bij laag frequent overlast de Druk
Golf, oftewel die ongezonde schadelijke ‘Staande Druk’ bestaat en wordt door de Rijksoverheid
buiten de dB(A) & dB(C) overlast wegingen gehouden.
Je ontvangt de Otterlo registratie (opname) ook via we-transfer, die is 581 MB groot, slechts 3
minuten. En ga die nu met schermopnamen uit die registratie nader aan je tonen.
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Eerst het totaal beeld van Spectrum Lab zoals Jan van Muijlwijk die ook gebruikt.
Het is daar in Otterlo stil in de bossen, toevallig staat de cursor dichtbij de 3000 Hertz op -125 dB
hetgeen de ‘stilte’ in het gebied weer geeft.
Met de cursor schuivende over het gebied tussen 1000 & 4000 Hertz kom ik heel grofweg op een
stilte niveau van om en nabij de -119 dB wat dan staat voor de denkbeeldige nul-dB lijn (A, B, C
wegingen om het even).
Links in het beeld zie gele/oranje kleuren, dat is het rumoer in het gebied buiten de dB(A) curve.
Ik ga inzoomen op dat bestaande rumoer dat buiten de wettelijke dB(A) norm valt en in de
fantasie van de wet dus niet bestaat.
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Wat je uiterst links ziet (2&3 en 5 Hertz) is ‘brom’ van de voeding van de registratie apparatuur.
De meest linkse gele en oranje lijn van 1 Hertz is van de Apple-Mac computer zelf.
We gaan pas kijken vanaf boven de 6 Hertz.
Tussen 22 & 50 Hertz zie je wat bestaande rommel hertz golven waar je niets aan hebt ter duiding.
Waar je wel wat aan hebt ter beoordeling is de brede baan vanaf 15 hertz t/m 21 Herz.

Jan van Muijlwijk vindt dat je voor overlast, met de Chinese Trust Starxx microfoon ‘een’ piek
moet zien, sorry, zo werkt dat niet.
Bij een Trust Starxx kun je ook alleen een echt harde piek laten zien en dat vertegenwoordigd niet
de realiteit.
Dat werkt alleen op die wijze als je een koelkast heel dichtbij je hebt staan, of een scheerapparaat
of met de onlinetonegenerator.com directe tests uitvoert.
De geluidsdruk van het geluid op het vakantiepark te Otterlo is voor velen onhoorbaar/niet
verneembaar, maar het is er wel degelijk en doet zijn Hertz Druk Golf werk op alle aanwezige
mensen.
‘Onderweg’ vervormen Hertz Druk Golven ook omdat ze resoneren en mogelijk kaatsen.
Ik ga nog wat verder inzoomen op de groep geluiden die we in Otterlo in de camper geregistreerd
hebben.
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Dit is verder ingezoomd op de verneembare dan wel hoorbare geluiden, zelfde situatie/registratie.

Schuif je met de cursor over de diverse frequenties zie je bijvoorbeeld in deze schermafbeelding
bij net iets onder de 17 Hertz op -86 dB te staan.
-119 dB gemiddeld minus -86 dB = 33 dB geluidsniveau.
Geluidsniveau is nog geen druk in de term van Hertz Druk qua energie inhoud (Beiroet).
Metingen die dat kunnen weergeven zijn kostbaar en ingewikkeld én beslaan per meting slechts
een deel frequentie van één Hertz. Hertz is net als seconden ook weer deelbaar en metingen
werken alleen mits de twee meetpunten corresponderend ten aanzien van de Hertz Golf juist
geplaatst zijn.
Zo is de werkelijke druk van de hoorbare ontploﬃng in Beiroet die zoveel vernietigd heeft ook niet
weer te geven en toch kan die drukgolf (pressure) behorende tot de knal zelfs niet ontkend
worden anders waren er nu (naast de doden) niet 200.000 daklozen door die drukgolf.
We behelpen ons dus in de ‘normale’ wereld alleen met dB.
Bekijk je deze ingezoomde registratie zie je dat er van alles met elkander resoneert en dat
versterkt de kracht van de trillingen. De sterkste Hertz dB’s Druk worden veroorzaakt op de 19.5
Hertz golven en samen met de anderen eromheen maken zij de resonerende voelbare overlast.
Nu is deze locatie geen UGS-Norg van de NAM/Shell.
Wat kan het daar in Otterlo dan wel zijn?
Nou, zeer waarschijnlijk geen gasleiding of gasproductie.
Wel kun je kijken naar een sterke warmtepomp, of meerdere warmtepompen die ook in deze alom
ontkende Hertz gebieden en onder de dB(A) weging slechts ‘fluister geluiden’ maken.
Fluister geluiden…?
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Wij bevonden ons op vakantieoord Het Lorkenbos aan het Mosselsepad te Otterlo.
Oﬃcieel postadres is de rode dot.
Daadwerkelijk stonden wij op het park bij de kleine roze pijl, zuid-west rand cirkel.
De mogelijke bron van de overlast was bij de gele pijl centrum cirkel, 400 meter verderop.
Hoe komen we daar nou bij…;
We komen uit bij de mogelijke oorzaak op basis van redenatie, logisch verstand,
ervaringsdeskundigheid en onderzoeken op google maps én op basis van wat wij aan gevoel en
horen kunnen ervaren.
Het zou heel eenvoudig exact kunnen worden vastgelegd met nader onderzoek door de locaties
te bezoeken en aldaar onderzoek te doen maar dat wil de Rijksoverheid niet.

Buiten warmtepompen maken het meeste ‘fluister geluid’ in de geregistreerde groep Hertz golven
die allen buiten de dB(A) curve vallen.
We gaan weer verder inzoomen op ons onderzoek. Dat is een kwestie van verder determineren
waar mensen al dan niet een warmtepomp hebben geïnstalleerd.
Euro Parks Resort: onwaarschijnlijk.
Park waar wij stonden: onwaarschijnlijk.
Andere kleine parken: onwaarschijnlijk.
Luxe huizen in de buurt: waarschijnlijk.
(in Twente waren we kort geleden op een camping en heel toevallig bleek Bennie Jolink
achterbuurman te zijn, wij hadden ook wel een mooie brom aldaar maar “wij leggen geen zout op
iedere slak”)
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Mogelijke bron te Otterlo.
Is simpel te onderzoeken met
medewerking van en door
eigenaren en van/door
Rijksoverheid.
400 meter afstand van
standplaats camper.

Mooi luxe huis met voorhuis en via verbinding naar achterhuis, CV ketel uitgang bovenop dak
achter ruimte, tevens ruimte ernaast.
Ja, inderdaad, niet wetenschappelijk omdat wij de locatie niet hebben bezocht, wel heel logisch
net als bij huis oudere dame die een krachtige Valliant warmtepomp naast haar huis kreeg.
Wellicht is er een overdekt zwembad in het achterste gedeelte dat des nachts wordt verwarmd
met twee warmtepompen als zijnde een grote boiler. Met name Laag Frequent draagt verder.
Zomaar een casus die heel eenvoudig is vast te stellen ook.
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De radius van de omgeving van de vermoedelijke Laag Frequent bron betreft zo’n beetje een
kilometer, hetgeen de meeste mensen niet eens ervaren maar op termijn wel degelijk medische
last van gaan krijgen.
Wij bevonden ons op 400 meter afstand van de mogelijke bron.
De registratie is wetenschappelijk,
de definitieve bron nog niet maar is desgewenst wel te onderzoeken en simpel vast te stellen door
middel van erkennen van het bestaan van mensen die het wél ervaren/horen.
Kern van dit betoog is natuurlijk dat de Rijksoverheid de informatie in-neemt en uit-draagt en daar
ook iets mee doet anders is de uitleg van de Rijksoverheid later ‘wir haben es nicht gewusst’.

We hebben de Otterlo registratie ook maar even in een diagram uitgebeeld.
Toen we de volgende dag vertrokken kwamen we langs de ‘goudkust’ en kon Lianda heel
duidelijk ervaren dat de SLFHDG daar in de buurt ontstaat.

Met vriendelijke groet,
Robbert Huijskens

Lianda van Velzen

BRP
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