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h y p e r a c u s i s 

Zoek de stilte! Maar waar? 
Eind oktober was er al de Dag van de Stilte met diverse stilteactiviteiten door het hele land. 

Maar één dag per jaar is voor veel stiltezoekers niet genoeg. Bijvoorbeeld voor mensen met 

hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid). Zij zoeken vaak een ‘vluchtadres’ om zich terug 

te kunnen trekken uit onze dagelijkse herriemaatschappij. Maar waar vind je nou zo’n echt 

stille plek? Annette Reinboud van de NVVS-Werkgroep Hyperacusis bezocht onlangs Paul 

Chmielowski op bungalowpark L’air Pur in Baarle-Nassau, waar Paul graag ‘onderduikt’. 

Annette doet hieronder verslag. 

tekst en beeld: Annette Reinboud 

Stilte heeft voor de één een andere inhoud dan voor 
de ander, omdat de geluidsbelasting voor iedereen 
anders is. Toch heeft iedereen behoefte aan (een 

vorm van) stilte. Er schuilt veel wijsheid in de uitspraak dat 
stilte een helende bron is die niet gemist kan worden. Stilte 
is echter niet het ontbreken van geluiden. De wereld IS 
geluid. Ook in stilte kan geluid aanwezig zijn, bijvoorbeeld 
geluiden van de natuur. Mensen met hyperacusis en ook 
met tinnitus (oorsuizen) willen zich als het even kan graag 
met dat soort natuurlijke geluiden omringen. Zij willen zich 
kunnen terugtrekken uit de dagelijkse herriemaatschappij. 
Dat kan bijvoorbeeld in stiltegebieden of rustige vakantie-
parken. Maar waar vind je die stille plekken… en hoe stil is 
het daar eigenlijk?

Stilte verplicht
Paul Chmielowski ging vanwege zijn tinnitus en hypera-
cusis ook op zoek naar zo’n ‘vluchtadres’. Paul is musicus 
en geluidtechnicus geweest en weet daarom ook als vak-
man veel van decibellen en frequenties. Deze kennis kwam 
goed van pas in zijn zoektocht naar een stille plek waar het 
voor hem goed toeven zou zijn. Hij vond dit uiteindelijk in 
Baarle-Nassau, vlakbij de grens met België. Zoals eigenlijk 
bij elk park is ook hier omgevingsgeluid en hoor je geluid 
van bijvoorbeeld honden en spelende kinderen, maar toch 
heeft L’air Pur iets bijzonders. In de statuten staat namelijk 
expliciet dat stilte een vereiste is. Is er toch geluidsoverlast 
op het park, dan kunnen de beheerders er maatregelen 

tegen nemen, aangezien alle bezoekers akkoord zijn gegaan 
met de regels en deze hebben ondertekend. De NVVS-
Werkgroep Hyperacusis is hier erg enthousiast over en 
hoopt dat meerdere vakantieparken en campings dit voor-
beeld zullen volgen. 

Goed voorbereid de feestdagen in
Voor velen is het einde van het jaar de tijd van gezellig-
heid en leuke dingen doen. Mensen met hyperacusis 
en anderen die houden van rust en stilte denken daar 
vaak anders over. Daarom drie tips voor de aankomende 
feestdagen:
• Op www.hoorfriesland.nl wordt aan het einde van het 

jaar altijd een overzicht geplaatst van locaties waar op 
Oudjaarsdag met carbid wordt geschoten (zodat u dat 
kunt vermijden). 

• Kijk ook eens op http://www.bungalowspecials.nl/
type/vuurwerkvrije-parken.html voor als u een (rela-
tief ) rustige vakantiebestemming zoekt voor tijdens 
de jaarwisseling.

• Zoekt u niet per se stilte, maar wel een omgeving waar 
u als slechthorende goed uit de voeten kunt tijdens 
de kerstvakantie? Kijk dan eens op landal.nl/slechtho-
rend voor informatie over een bungalow met voorzie-
ningen voor slechthorenden. (AvdH)
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Onderzoek naar stilte  
in stiltegebieden
Stilte is in een dichtbevolkt land 
niet meer vanzelfsprekend. Toch 
zijn mens en natuur gebaat bij 
gebieden zonder verstorende 
geluiden. Alle provincies hebben 
daarom stiltegebieden aangewe-
zen, een soort beschermingsgebie-
den voor natuurlijk geluid. 
De Bèta Wetenschapswinkel van 
de Rijksuniversiteit Groningen 
deed in opdracht van de provincie 
Fryslân onderzoek naar hoe stil 
de acht stiltegebieden in de noor-
delijke provincies van Nederland 
daadwerkelijk zijn. In 2005, 2009 
en 2012 werden metingen gedaan 
en alle verstorende geluiden gedu-
rende de metingen werden geno-
teerd. Op sommige meetmomen-
ten bleek er zelfs 80% meer lawaai 
te zijn dan je mag verwachten in 
een stiltegebied! De bronnen van 
‘onnatuurlijk geluid’ zijn vaak 
duidelijk traceerbaar: snelwegen, 
vliegverkeer, motorbootjes van 
recreanten. 
‘Stil’ is gedefinieerd als een 
gemiddeld geluidsniveau van 
maximaal 40 dB(A). Die waarde 
wordt alleen gehaald op Vlieland, 
Schiermonnikoog en op de 
Delleboersterheide. In andere 
stiltegebieden is meer geluid, 
tot 50 dB(A) in het Drents-Friese 
Wold. Uit vergelijking met de 
resultaten uit 2005 en 2009 blijkt 
dat het geluidsniveau in alle 
gebieden ongeveer gelijk blijft. 
Schiermonnikoog is steeds het 
stilst, gevolgd door Vlieland. De 
verstoring in Friesland neemt niet 
toe, tot genoegen van de provin-
cie. Nu is de vraag wat ze kan 
doen om geluidsbronnen in de 
verstoorde gebieden te verstillen. 
(AvdH)
bron: Wetenschapswinkel Courant 
Posterbijlage 2014

Stille woonomgeving
Een bungalowpark met ‘verplichte 
stilte’ is zeker een optie voor mensen 
met hyperacusis, wanneer ze tenmin-
ste financieel de middelen hebben. 
Paul ziet graag meer lotgenoten op 
het park. Er staan nog bungalows te 
koop, zo laat hij weten. 
Voor mensen die hiervoor niet de mid-
delen hebben, is het een stuk moei-
lijker om een goede plek te vinden 
waar het rustig genoeg is. Gemeentes 

hebben vaak nog onvoldoende oog 
(en oor!) voor stille woningen en een 
omgeving die daaraan bijdraagt.  
De Werkgroep Hyperacusis wil hier 
graag verandering in brengen. Voor 
nu zijn ‘vluchtadressen’ zoals dat van 
Paul in elk geval nog zeker nodig. 
Wij zijn benieuwd naar andere stille 
plekken. Andermans zoektochten en 
ideeën omtrent een stille woonomge-
ving zijn van harte welkom via  
hyperacusis@nvvs.nl.

In de statuten van bungalowpark L'air Pur staat expliciet dat stilte een vereiste is.


