
From: Meldpunt Schadelijk Geluid <pieptonen@gmail.com> 

Sent: vrijdag 8 mei 2020 15:12:27 

To: undisclosed-recipients:; 

Cc:  

Subject:  Hinderlijke hoogfrequentie pieptonen (steen- en kattenverjagers) 

Attachments:  overlastmosquitomeldingpolitie.pdf; Artikel 36 vragen D66 gebruik 
mosquitosystemen 08092016.pdf  

 

Geachte griffie, 

 

Wilt u dit bericht doorsturen aan de raadsleden? Alvast bedankt! 

 

De politie krijgt regelmatig meldingen van geluidsoverlast van 

kattenverjagers. Het geluid veroorzaakt  oorsuizingen, hoofdpijn en 

oorpijn klachten. Dit wordt ook bevestigd door dit artikel waarbij 

specialisten zich over laten uitspreken: 

https://www.srf.ch/sendungen/kassensturz-espresso/themen/umwelt-und-verkehr/marderschreckgeraete-nu

r-nervig-oder-auch-hoerschaedigend 

 

Gehoorschade nabij de apparaten 

 

Volgens de specialist is er vooral een gezondheidsrisico voor de 

bezitters van de apparaten: «Ik kan me een patiënt herinneren die 

marterafweermiddel installeerde, dat was ingesteld op 16 kilohertz. 

Hij draaide het apparaat volledig open en liep gehoorschade op. » Om 

effectief te zijn tegen marters, kunnen de apparaten snel een volume 

van 100 decibel bereiken. Dit komt overeen met een jackhammer. 

 

Geluidsoverlast door permanent geluid 

 

Het volume van de steenmarterverjagers met hoge pieptonen neemt af met 

de afstand. De ongevallenverzekeraar SUVA constateerde in een eerder 

onderzoek dat het directe gevaar alleen bestond op een afstand van 

maximaal één meter. Goed om te weten: degenen die de geluiden niet 

waarnemen, lopen geen risico. 

 

Iedereen die de tonen snel kan horen, voelt zich echter geïrriteerd, 

vooral wanneer het apparaat dag en nacht in werking is. In dit geval 

kun je het beste met je buurman praten. In extreme gevallen is een 

klacht over geluidsoverlast denkbaar. Dit kan echter duur zijn en de 

nabuurschapsrelatie schaden. 

 

Bijlage klachten die bekend zijn bij de politie over de hoge pieptonen. 

 

Website Meldpunt Hoge Pieptonen: 

 

http://hogepieptoon.123website.nl/ 

 

Met vriendelijke groet, 

 



Meldpunt Hoge Pieptonen 

 



  

 

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Hoorn 

 

Betreft: artikel 36-vragen Reglement van Orde inzake gebruik  Mosquitosystemen 

 

Hoorn, 8 september 2016 

 

Geacht College, 

De afgelopen periode hebben ons klachten bereikt over het gebruik van zogenaamde 
mosquitosystemen in onze gemeente. Wij hebben ons als fractie in deze klachten verdiept en 
geconstateerd dat er in Nederland al een jarenlange discussie en strijd wordt gevoerd over dergelijke 
systemen in enerzijds de openbare ruimte, maar nu ook steeds meer als gevolg van toenemend 
privégebruik, juist op particulier terrein. Op de simpele  vraag welk beleid Hoorn voert, moesten  wij 
echter het antwoord schuldig blijven. Het lijkt er op dat wij vanuit de gemeente dergelijke systemen 
niet gebruiken in de openbare ruimte en dat als het gaat om privégebruik wij een laissez-faire  beleid 
voeren. Maar om hier meer zicht op te krijgen en om eventueel desgewenst met elkaar nader beleid 
vast te stellen, hebben wij behoefte u een aantal vragen te stellen over uw ervaringen met en uw 
opvattingen over  dergelijke systemen in onze gemeente. Voordat wij deze vragen stellen, eerst wat 
inleidende woorden. 

A. Wat zijn mosquitosystemen? 

Zogenaamde mosquitosystemen zijn apparaten die tonen uitzenden van hoge frequentie (18.000 Hz) 
die jongeren tot circa 25 jaar goed kunnen horen. Doordat het gehoor(orgaan) bij volwassenen in de 
loop van de levensfase verandert, horen vaak mensen ouder dan 25 jaar dit geluid niet of veel minder. 
Over het algemeen worden deze tonen door de mensen die het kunnen horen als (uiterst) vervelend 
ervaren. 

B. Gehoorklachten? 

Onderzoekgegevens hieromtrent zijn nog niet waterdicht. De heersende opvatting is wel dat kans op 
(blijvende) gehoorschade nihil is, vooral omdat je niet continu aan het geluid wordt blootgesteld, maar 
het geluid wel degelijk negatieve effecten kan hebben, zoals m.b.t. tinnitus (zie onderstaand artikel).  

 



C. Doel en bereik mosquitosystemen? 

Het geluid heeft als doel om mensen (veelal hanggroepjongeren) of dieren (veelal katten uit tuinen) te 
verjagen. Dergelijke toestellen kunnen een geluid produceren van ruim 100 decibel. Veel systemen 
kunnen in sterkte worden afgesteld en gericht worden opgesteld. Het bereik is vaak ruim 25 meter. 
Daarmee gaat het bereik onbewust, maar in veel gevallen zeker ook bewust, verder dan de eigen af te 
schermen tuin, zodat ook buren en openbare plekken grenzend aan de te beschermen tuin worden 
bediend . Probleem is dat veelal jonge kinderen die spelen, maar ook bijvoorbeeld jongeren die 
gewoon thuis studeren, hier ernstig last van kunnen hebben, zo blijkt uit artikelen en uit openbare 
politierapporten waarover wij beschikken. Maar ook volwassen buurtbewoners kunnen doordraaien  
van het storende geluid, zo blijkt uit openbare landelijke politierapporten en persoonlijke verhalen die 
wij ook uit Hoorn hebben opgetekend. 

D. Gemeentelijk gebruik 

Professionele mosquitosystemen zijn in de afgelopen jaren in meer dan 100 gemeenten in de 
openbare ruimte gebruikt als middel om lokaal overlast van hanggroepjongeren te bestrijden. Doordat 
locatie, gebruiksfrequentie, tijdstip van gebruik onder overheidscontrole  plaatsvindt zijn de negatieve 
effecten redelijk geborgd, al zijn er ook zeker in dergelijke situaties klachten en (principiële) 
tegenstanders die vinden dat je goedwillende mensen en jeugdigen zo niet uit de openbare ruimte 
moet weren. Er zijn ook de nodige gemeenten die daarom het gebruik weer hebben afgeschaald op 
zelfs stopgezet. 

  

Fig: Een professioneel systeem tegen hanggroepjongeren dat vaak in de openbare ruimte 

wordt gebruikt 

E. Particulier gebruik 

Mosquitosystemen zijn er echter ook in toenemende mate in de handel verkrijgbaar als particuliere 
versie , meestal als doel om katten uit tuinen te weren. Tegenwoordig is een dergelijk apparaat al voor 
nog geen  50 te koop voor privégebruik. We hebben sterk het gevoel dat de klachten over het 
gebruik van dit soort systemen aan het toenemen zijn. 

  

Fig: Een kattenverjager  voor particulier gebruik van nog geen  50 



F. Landelijk beleid 

De mosquitosystemen zijn oorspronkelijk uit Engeland afkomstig. In 2006 zijn de eerste exemplaren in 

Nederland geïntroduceerd. Daar was aanvankelijk veel over te doen. De Raad van Europa adviseert 

overigens verkoop en gebruik niet toe te staan. Dit omdat het middel controversieel is vanwege onder 

andere oor- en hoofdpijnklachten. Maar omdat de Raad van Europa geen wetgevende bevoegdheid 

heeft is het niet tot een verbod gekomen. De Rechten van de Mens is van oordeel dat dit systeem 

onmenselijk is omdat dit de vrijheid en bewegingsvrijheid van mensen beperkt.  

Het mosquitosysteem zou mogelijk in strijd zijn met de grondrechten. Eind 2008 heeft het kabinet 
besloten het systeem niet te verbieden, maar het aan gemeenten over te laten hoe hiermee om te 
gaan. Dit heeft ertoe geleid dat iedereen in Nederland vrij is er één te kopen en op te hangen. Op 17 
juni 2010 heeft de VNG aan de gemeenten een Handreiking gebruik mosquito door gemeenten  en 
model APV doen toekomen. 

Op de website van de politie wordt het gebruik van mosquitosysteem genoemd als een potentiële 
oplossing voor overlast in de openbare ruimte, zie: 

https://www.politie.nl/themas/hangjongeren.html 

 



G. Politie 

Inzage in openbare politierapporten laat echter zien dat er in het hele land veel klachten zijn over het 

gebruik van mosquitosystemen, vaak als onderdeel van een burenruzie. Er gaat de nodige 

politiecapaciteit in zitten. Ook als je googled  kom je veel artikelen tegen, zoals bovenstaand een 

bericht uit het Algemeen Dagblad. Wij hebben sterk de indruk dat het legale middel ook steeds meer 

inzet is bij een burenruzie of zelfs ingezet wordt als pestmiddel  om een burenruzie op te stoken. 

Tot zover onze inleidende woorden. 

In het kader van artikel 36 van het Reglement van Orde stellen wij u vervolgens gelet op het 

bovenstaande graag de volgende vragen: 

1. In het verleden is ons bekend dat in Hoorn (bij proef) gebruik is gemaakt van klassieke 
muziek  om overlast gevende hangroepjongeren in Hoorn te weren. Worden er in de 
gemeente Hoorn thans of zijn er in het recente verleden ook Mosquitosystemen gebruikt door 
de gemeente om overlast van hanggroepjongeren te bestrijden? Graag u antwoord 
onderbouwen waarom wel of waarom niet? 

2. Welke specifieke maatregelen zijn er opgenomen in de APV om de overlast van 
Mosquitosystemen te beteugelen of zelfs te verbieden? Heeft de gemeente daarbij wel of 
geen gebruik gemaakt van de Handreiking gebruik Mosquito door gemeenten  van de VNG uit 
2010? Graag ook dit antwoord motiveren. 

3. Zeker indien blijkt dat er geen specifieke maatregelen zijn opgenomen in de APV over 
mosquitosystemen, zijn er in de APV dan wel algemene artikelen opgenomen, waar bewoners 
bescherming aan kunnen ontlenen als het gaat om overlast als gevolg van het (particulier) 
gebruik en eventueel misbruik van mosquitosystemen? 

4. Kunt u ons inzicht geven in het aantal en de aard van de klachten zoals bij de gemeente 
gemeld en bij de politie door Hoornse inwoners m.b.t. dit onderwerp in de afgelopen jaren? 

5. In het kader van het dierenwelzijns-, biodiversiteits- en natuurbeleid zijn ook harde noten te 
kraken. Want een mosquitosysteem weert niet alleen katten uit de tuin, maar het maakt ook 
het konijntje in het hok van de buren panisch. In een concrete Hoornse situatie hebben we 
kunnen vernemen dat volgens een bewoner sinds het gebruik van het mosquitosysteem door 
de buren een uil en een ijsvogeltje als jarenlange vaste bezoeker uit de tuin van de bewoner is 
verdwenen tot zeer groot verdriet van betrokkene. Bent u zich bewust dat het gebruik van dit 
soort systemen ook effecten heeft op dieren en dus ook op dieren die in Nederland een 
beschermende status genieten? Wat vindt u daarvan? 

6. Er zijn gemeenten die als gevolg van deze discussie dergelijke systemen via de APV hebben 
verboden. Bent u bereid tot een verbod voor (particulier) gebruik te komen van 
mosquitosystemen in onze gemeente of anderszins het gebruik (en daarmee de overlast) te 
reguleren bijvoorbeeld via een vergunningstelsel? Graag uw antwoord motiveren.   

Tot slot merken wij op dat wij deze materie ook zullen aankaarten bij onze Tweede Kamerfractie. 

Met vriendelijke groet, 

namens de fractie van D66 

 

Arthur Helling, raadslid 

Bijlage: artikel van Roland van der Hoek van het Meldpunt Hoge Pieptonen: www.pieptonen.nl 
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