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Geachte heer/mevrouw,

Zou u dit schrijven willen doorzenden aan de raadsleden, burgemeesters en wethouders?
In het tijdschrift Milieu magazine van maart 2015 is een artikel verschenen over een geluidsapparaat dat
werkt met ultrasoon geluid/hoogfrequent geluid. Hieronder een samenvatting van dat artikel.
Op industrieel gebied worden steeds meer ultrasone geluidstechnieken toegepast. Zo kun je tegels snijden
met ultrasoon geluid. Werknemers worden zo een hele dag blootgesteld aan het ultrasone geluid. Is het
geluid ook gevaarlijk? Volgens de huidige opvattingen zijn deze geluiden ongevaarlijk.
Verder heb je dan nog de "personenverjagers", de Mosquito. De gedachtegang is als je iets niet hoort het
ook niet schadelijk is, ook al is het geluid nog zo hard.
De heer Lex Groenewold adviseur van de landeljike GGD werkgroep geluid kent deze personen- en
kattenverjagers. Het is een nieuwe geluidsbron. Hij geeft aan dat kattenverjagers werken rond de 18Khz dat
mensen over het algemeen niet kunnen horen [kinderen kunnen dit wel degelijk horen, red. meldpunt]. Je
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moet zo'n apparaat niet gebruiken in de buurt van kinderen en baby's. Volgens het artikel in Milieumagazine
zijn er helaas types in de handel die ook op lagere frequenties kunnen uitzenden en daarmee hinder
veroorzaken bij mensen,
Volgens Jan de Laat, audioloog/klinisch fysicus van het LUMC (Leiden) gaat het om kattenverjagers
die niet goed functioneren. Door een defect werkte hij opeens op een veel lagere toonsoort. Op dat
moment kwamen er veel klachten en leidde het uiteindelijk tot tinnitus verschijnselen. Volgens
hoogleraar Pim van Dijk aan de RUG (Groningen) is het geluid niet schadelijk zolang het niet
hoorbaar is. Hij acht het wel denkbaar dat het geluid schadelijk is indien het te hard is.
Kattenverjagers werken doorgaans met een hoge geluidssterkte van over de 100 decibel
Bron: Milieu magazine van maart 2015 http://www.geluidnieuws.nl/2015/april2015/ultra.html

In de wetgeving is geluidshinder niet goed geregeld. Wij zijn dan ook van mening dat hier betere wetgeving
hiervoor moeten komen. Zeker wanneer geluid schadelijk is. Helaas is het zo dat wanneer een apparaat
mensen ziek maakt en hiervan is nog geen bewijs dat je daar vrij weinig aan kunt doen (wel via de rechter
zie www.juridisch.pieptonen.nl ). Dat zou in mijn optiek anders geregeld moeten worden.
Vorige week kwam ik in het bezit van schrijvan van de GGD Amsterdam. Wat meteen opvalt is dat hier
dingen worden veranderd die ik heb opgestuurd aan de GGD Amsterdam.

Zie bijlage nr 28 van de GGD Amsterdam. Zo zegt de arts van de GGD Amsterdam dat een dierenverjagers
maar kort piepen. Dat klopt, maar er zijn ook apparaten die 24 uur per dag een pieptoon uitzenden. Die
apparaten heeft hij buiten beschouwing gelaten. Verder geeft hij aan dat een toonhoogte van 20KHz, 100dB
wordt geadviseert. Dat is inccorect het moet 70dB zijn en dat is 30dB zachter waarvan elke 3dB een
verdubbeling van het geluid betreft. De FOD volksgezondheid (België) heeft voor 7 verschillende ultrasone
dierenverdrijvers metingen laten uitvoeren. De limiet van 75 dB, aanbevolen door INRC/IRPA en Health
Canada, wordt bij sommige apparaten overschreven op een afstand van minder dan 5 meter. Het is dus
aanbevolen om bij het plaatsen van een ultrasone dierenverdrijver, enige afstand te bewaren ten opzichte van
de plaatsen waar mensen zich kunnen bevinden. Diverse postbode's klagen over hoofdpijn en oorpijn klachten
als ze vlakbij zo'n toestel komen, hetgeen ook verklaard kan worden uit het schrijven van de INRC/IRPA.

Waarom dan 100dB bij 20.000 hertz?
Mogelijk dat hier een groot commercieel belang achter zit. Immers een apparaat (hoogfrequent geluid) dat
hangjongeren moet wegjagen werkt met 90dB. Na onze 25e levensjaar zijn we de hoge tonen kwijtgeraakt
door slijtage (presbyacusis)? Of toch door veel te harde geluiden? Laat je geen oor aannaaien!
Schrijven van Engelse onderzoeker:
That is wrong. IRPA recommended 70 dB at 20 kHz for the general population, not 100dB.
Here is the original document: See table 3
http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/INIRCUltrasound.PDF

Tevens word als voorbeeld de ultrasone lassers genoemd. Deze mensen dragen gehoorbeschermers. En is
hierop niet van toepassing.

De GGD gaat uit van de theorie in dit schrijven. Waar geen enkele rekening mee wordt gehouden is de
praktijk die geheel anders is. De klachten zijn oorsuizen, hoofdpijn, migraine en oorpijn klachten. Dat
laatste kan ook kloppen omdat hogere tonen doorgaans als pijnlijker wordt ervaren. Ook niet hoorbare
geluiden kunnen invloed hebben op de mensen.
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Verder is er niets geregeld in de wet over ultrasoon geluid. Een konijn dat niet kon ontsnappen van het
geluid werd wild. Hij rende alle kanten op in zijn kooi. Hij beukte in op het gaas net zolang totdat het gaas
los liet. Dit geluid werd verspreid door een kattenverschrikker van de buren. Of dat een hond niet meer in
zijn eigen tuin kan zijn. Maar ook kinderen worden gedupeerd die vaak ook de utlrasone geluiden kunnen
horen. Een onderzoek geeft dit aan van onze zuiderburen. In dat onderzoek werden mensen blootgesteld met
een 12KHz toon. De test werd gestopt omdat het geluid ondragelijk werd voor de mensen. Het onderzoek
dat KU Leuven (België) heeft gedaan is nog niet vrijgegeven.
In bijlage ziet u een tabel voor de schadelijkheid van de geluiden. Maar voor welke toonhoogtes dat is?
Daarover heb ik tot op heden geen antwoord gekregen.
Het is goed te weten dat de Mosquito in een later stadium in geluidssterke zachter is gezet. Daarover heeft
de media helaas geen ruchtbaarheid aan gegeven. De Mosquito is minder hinderlijk voor de bevolking
omdat zij kort in aanraking komen met het geluid. Echter een andere zaak is dat particulieren zulke
toestellen gaan inzetten.
http://bis.almere.nl/regelgeving/2082010/000000634179160972195160_DBA02BF60EB4410CBB14DA30
333C1A7D.HTML
Volume waarde: Volgens testgegevens van RTL 4 nieuws bedraagt het geluidsniveau ongeveer 95 dBa.
Specificaties van een fabrikant geven een geluidsniveau van 90 dBa. Blijvende gehoorschade ontstaat bij
een dagwaarde van 80 dBa of meer. Boven de 80 Dba is een werkgever verplicht om gehoorbescherming
te verschaffen aan zijn werknemers. Het is ons onbekend of dit buiten dit frequentiebereik ook gevolgen
heeft voor het gehoor. Indien men gehoorschade zou oplopen dan zou dit als een onrechtmatige daad
opgevat kunnen worden.

Handleiding van de Weitech waarin o.a. staat:
Gebruik de Garden Protector buiten het hoorgebied van babys en kinderen.
Gelieve de Garden Protector 2 niet te richten naar
de tuin van de buur, of naar een openbare plaats. Het toestel is bedoelt om te gebruiken op
uw privé domein.
Sommige uitgezonden frequenties kunnen hoorbaar zijn voor mensen, vooral wanneer het
toestel op de hogere standen staat ( 5,6 en 7 ).

Projectgroeop ultrasoon geluid:
http://www.ears-project.eu
Laagfrequent geluid documentaire:
http://www.debrom.nl
Met vriendelijke groet,
Meldpunt Schadelijk Geluid
www.kattenverjager.pieptonen.nl
Kiryat-Onoplein 1
9203 KS Drachten (dit adres heeft geen brievenbus)
Telefoon 06 49 13 77 77

Daarop trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had, haalde uit naar de slaaf van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af;
Malchus heette die slaaf. 11Maar Jezus zei tegen Petrus: ‘Steek je zwaard in de schede. Zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft
niet drinken?’
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Investigation on high-frequency noise in public space.
-We tried noise abatement measures for displeasure people.
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ABSTRACT
In recent years, rodent repelling devices are increasing in urban public spaces,
especially in front of food storages or restaurants. These devices emit high-frequency
noise, whose spectral peak is around 20 kHz, with extremely high sound pressure.
To make good use of these high-frequency sounds adequately and effectively,
security of the people exposed to these sounds must be ensured. Especially young
children are supposed to be sensitive to high-frequency sounds. Hence, the
consideration to the security of them is a matter requiring immediate attention.
As a first step to solve this matter, the measurement of noise from a rodent repelling
device was carried out in a commercial facility. In parallel with that, questionnaire
survey was conducted to the workers and young users in the facility. The
measurement results showed that the maximum sound pressure level was about 120
dB directly under the device, and more than 90 dB at the point of 15 m away from the
device. Concerning the result of the questionnaire survey, the younger workers and
users recognized the high-frequency sound from the rodent repelling device more
clearly when compared with the elderly workers. Furthermore, most of the answerers
who recognized the high-frequency sound reported negative evaluation, such as
“unpleasant”, “noisy”, “having a headache or an earache” and so on.
Taking these serious results, remedial measures were discussed while considering
economical efficiency, immediacy and facility. The specific method and the result of
remedial measures will be described in this paper.
INTRODUCTION
In recent years, rodent repelling devices are increasing in urban public spaces,
especially in front of food storages or restaurants. These devices emit high-frequency
noise, whose spectral peak is around 20 kHz, with extremely high sound pressure.
To make good use of these high-frequency sounds adequately and effectively,
security of the people exposed to these sounds must be ensured (Ashihara et
al.2010). Especially young children are supposed to be sensitive to high-frequency
sounds. Hence, the consideration to the security of them is a matter requiring
immediate attention (Ueda et al. 2013).

11th International Congress on Noise as a Public
Health Problem (ICBEN) 2014, Nara, JAPAN

In this work as a first step to solve this matter, the measurement of noise from a
rodent repelling device was carried out in a commercial facility. In parallel with that,
questionnaire survey was conducted to the workers and young users in the facility.
In addition, taking these serious results, remedial measures were discussed while
considering economical efficiency, immediacy and facility. The specific method and
the result of remedial measures will be described in this research.
ACOUSTIC MEASUREMENT OF A FIELD STUDY
Measurement overview
To understand the actual exposure to rodent repellents, we conducted acoustic
measurement in a public area in the Tokyo Metropolis. Figure1 shows the
measurement points in the measurement area (83 points). Figure 1-(a) presents the
measurement points for the sound-pressure distribution of a single rodent repellent.
Figure 1-(b) presents the measurement points (22 points) to understand the soundpressure distribution in the whole passage where multiple rodent repellents are
installed.
All measurements were made 1,500 mm above the ground with a WS3 microphone
(B&K, Type4939), and the results were recorded on a data recorder (NF, EZ7510)
via a microphone adapter (B&K, UA0035), pre-amplifier (B&K, Type 2673), and
conditioning amplifier (B&K, Type2690). Sixteen-bit quantization was performed, the
sampling frequency was 200 kHz, and the measurement was recorded for 5 sec at
each measurement point.

Figure 1: Plan and elevation of measurement area:
(a) Single rodent repellent. (b) Multiple rodent repellent.
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Measurement results
Figure 2 shows the FFT analysis results (20,000 points) of the sounds recorded
under a single rodent repellent (Figure 1-(a): Below the sound source). In the
spectrum, there is a peak of about 100 dB (SPL) between 19 and 20 kHz. A
remarkable component over 80 dB (SPL) was confirmed around 38 kHz. Therefore,
we calculated the sound pressure distribution over the whole measurement area
(Figure 1: Plan) of 19 ±3 kHz, which is the most remarkable frequency component
(Figure 3). In the figure, the x axis corresponds to the opposite side of the rodent
repellent, and the datum corresponds to the point just under the sound source. The
sound pressure was around 130 dB just under the sound source and attenuated with
distances in the lateral and back-and-forth directions, but it was still 90 dB or more 14
m in the x-axis direction from the sound source. A single rodent repellent thus
generated a high sound-pressure level over a considerably wide area.
Figure 4 shows the sound pressure level at 19 ±3 kHz at each measurement point in
the central part of the passage (a section of 0 to 63 m) when multiple rodent
repellents are installed. The sound pressure level was confirmed to exceed 100 dB
over a wide range even in the central part of the passage, although there are up to
10 dB differences between individual measurement points.

Figure 2: Frequency characteristics of sounds from the rodent repellent are shown. The sound of the
rodent repellent was recorded at a certain restaurant district in Tokyo Japan.

Figure 3: Sound pressure distribution by the rodent repellent is shown. The measurement was made
at the measurement area (Fig.1 (a): Plan).
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Figure 4: Sound pressure distribution of sounds emitted by the rodent repellent is shown. The
measurement was made at the measurement area (Figure 1 (b): Plan).

QUESTIONNAIRE SURVEY
We conducted a survey to clarify the influence of high-frequency sounds generated
by the rodent repellent (Figure 1).
Survey overview
A total of 35 participants answered the questionnaire, including 29 college students
(17 male and 12 female) and six additional subjects in their late 20s to 50s. In the
survey, participants were informed where the rodent repellents were installed
(Figure1) and how to listen for them. Each subject then answered the questions after
hearing the sound generated. Participants were first asked if they had heard the
sound generated, and only those who responded “Yes” were asked the subsequent
questions. A total 35 of questions were asked about the contents including the age,
sex, impression of the sound generated (selecting from among 26 adjectives,
including discomfort rated on a 5 scale), and degree of awareness of the sound
source. The survey was conducted in 2012.
Survey results
Thirty-one subjects (89%) answered that the sound could be heard clearly, and four
(11%) answered that the sound can be heard. Figure 5 shows the evaluation results
of the impression of the sound generated (the scores were averaged among 35
responders for each adjective). The discomfort score was 4.0, indicating that many
responders felt the sound generated was uncomfortable. The score of “noisy” was
also high. For physiological influences, the scores of “pain in the ear” and
“restlessness” were high, while the scores of “nausea and dizziness” were relatively
low.
For the degree of the sound source awareness, 43% of the subjects answered that
they “know (the device).” However, when asked about the kind of sound, many of
them mistook it for a “mosquito sound.” In addition, some responded that “my head
may split” and “I will never come here again because of the pain in the ear.”
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Figure 5: The evaluation results of the impression of high-frequency sounds generated by the rodent repellent. A radar chart shows the average value of each adjective.

NOISE ABATEMENT MEASURES FOR DISPLEASURE PEOPLE
Overview
We examined countermeasures for children and youths who felt discomfort from the
sounds generated by the rodent repellent. In cooperation with the building managers
and the rodent repellent installers, we decided to relocate the rodent repellents.
Figure 6 shows the countermeasure area and the measurement points after the
relocation of rodent repellents. The rodent repellents were relocated from the
passage to the backyard on the opposite side of the door.
A total of 36 measurement points were selected; the measurement instrument and
method were the same as those used in Figure1 of this report.

Figure 6: Plan and elevation of measurement area and measurement points (36 points).
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Results
Figure 7 shows the FFT analysis (20,000 points) results (Figure 7)of the sounds
recorded just under the sound source before the relocation and the sound-pressure
levels over the whole measurement area before and after the relocation. A peak of
100 dB (SPL) or more was confirmed near 19 kHz before the relocation, but that
peak was reduced by about 20 dB after the relocation. The third and fourth
harmonics that had been remarkable before the relocation were reduced and
became buried in the noise. The sound-pressure distribution was obtained at each
frequency within the range of 19 ±3 kHz. The difference in sound-pressure levels at
the datum across the relocation was 21.7 dB, and the sound-pressure level was
reduced by 20 dB after the relocation to the opposite side of the door at all
measurement points. The 10 subjects aged 30 to 40 who were able to hear the
rodent repellent in the present state could not hear the same sound after the
relocation near the sound source and in the passage.

Figure 7: Frequency characteristics and sound pressure distribution by the rodent repellent are shown.
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CONCLUSIONS
In this study, we conducted measurements and a questionnaire concerning rodent
repellents that use high-frequency sounds to basically examine utilizing highfrequency sounds appropriately and safely in public spaces. Based on the results, we
tried to apply countermeasures for those who felt discomfort from the sounds. We
found that the rodent repellent measured at this time has a peak near 19 kHz and a
sound pressure of 120 dB(SPL) or more. The sound-pressure level was 90 dB or
more even 14 m from the sound source, so the rodent repellent generated a high
sound pressure over a wide area. When multiple rodent repellents are installed in
the whole passage, the sound-pressure level exceeded 100 dB at all measurement
points in the central portion of the passage. The questionnaire revealed that all
responders aged 20 to 50 can hear the sound generated and that more than half of
them felt discomfort from such sound.
We tried relocating the devices to reduce the discomfort from the sound generated.
Relocation reduced the sound-pressure level by 12 dB or more. After the relocation,
all adults aged 30 to 40 responded that they could not hear the sound. However, the
sound-pressure level in the measurement area is 100 dB or more even after
relocation, so such a countermeasure may be inadequate if its influences on children
and youths are considered.
In the future, we will investigate the psychological and physiological influences of the
sound generated on children and youths and then examine the feasibility of a more
effective countermeasure. Furthermore, there is no quantitative measurement
technique for evaluating the sound reduction in the high-frequency band, so we will
examine a quantitative measurement method for evaluating the sound reduction in
the high-frequency band, which has received little attention so far, based on the
needs at this time.
REFERENCES
Ashihara, K. (2009). J. Acoust. Soc. Am. 122, EL52-EL57, 2007.
Ueda, M. et al., (2013). Sound in Science Education “Measurement of hearing threshold for very-high-frequency tone of
children. –How high-frequency do children hear?-”. 2012 Spring meeting, Acoustical society of Japan, pp: 575-578. (in
Japanese)
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Regiobericht
Ultrasone dierenverjagers en de Mosquito
Door Frits van den Berg
Ultrasone dierenverjagers maken gebruik van een hoogtonig geluid om ongewenste (zoog)dieren te verjagen,
waaronder katten, marters en wasberen. Leveranciers suggereren vaak dat het geluid voor mensen onhoorbaar is,
maar dat is niet altijd waar. De Mosquito gebruikt vergelijkbare techniek, maar is bedoeld wèl door (jonge)
mensen te worden gehoord (en daarom gemeden).
Op de bijeenkomst van de GGD M&G regio Noordwest van 3-9-2014 werd gevraagd naar de stand van zaken
betreffende kattenverjagers en Mosquito i.v.m. klachten hierover bij meerder GGD-en. De klachten over
kattenverjagers lijken alle van dezelfde persoon afkomstig en betreffen vooral de mogelijke gehoorschadelijkheid
van het geluid. De klacht heeft hij ook voorgelegd aan een tv-programma en de Reclame Code Commissie.i
Dit regiobericht bevat de informatie die bij mij bekend is. De Werkgroep Geluid buigt zich binnenkort eveneens
over dit onderwerp. Mogelijk wordt daarbij een verdergaande aanpak vanuit de GGD voorgesteld.
Conclusie en advies
Ultrasone verjagers zullen bij normaal gebruik (inclusief onjuist ingesteld) geen gehoorschade veroorzaken. Wel
kunnen ze hinderlijk zijn voor (vooral jongere) mensen in de directe omgeving die hoge tonen nog goed kunnen
horen. Het is aan te bevelen om dierenverjagers te gebruiken die alleen ultrageluid uitzenden, zonder een
hinderlijke piep van lagere (dan ultrasone) frequenties. Als het apparaat al is aangeschaft moet het bij voorkeur
ingesteld worden zo dat hoofdzakelijk ultrasoon geluid wordt geproduceerd met zo weinig mogelijk hoorbare
tonen van lagere frequenties.
Het gebruik van de Mosquito dient zoveel mogelijk te worden vermeden omdat het weren van groepen in de
openbare ruimte sociaal onwenselijk is.
Uitgezonden geluid
De door leveranciers in Nederland opgegeven geluidniveaus van dierenverjagers
variëren van 80 tot 140 dB bij frequenties van 8 tot 65 kHz; de meeste echter van 90130 dB en 15-25 kHz.ii Het betreft (kennelijk) het hoogste geluidniveau op 1 m afstand
van de verjager. In opdracht van de Belgische overheid zijn metingen verricht aan zeven
dierenverjagers waaruit blijkt dat de niveaus in de praktijk wat lager zijn en meestal
variëren van 60 tot 110 dB. Ook blijkt dat tegelijk vaak geluid van lagere frequenties
wordt uitgezonden: bij twee verjagers al vanaf 6 kHz, bij de overige vanaf 10 kHz.iii
Sommige verjagers kunnen op verschillende standen worden ingesteld, waarbij niet
alleen de sterkte van het geluid maar ook de frequentie kan variëren met de instelling.
Bij de Mosquito is het geluidsniveau in hoogste stand op 1 m afstand ca. 100 dB bij een
frequenties van 16-18 kHz.iv

De atmosferische demping is bij hoge frequenties sterk, maar op meters afstand toch niet erg bepalend. Op 5 m
afstand is de afname (spreiding geluid + absorptie) 16 ±1 dB (voor frequenties van 10 – 25 kHz), op 10 m 24 ±3 dB.
Hoorbaarheid
Het puur ultrasone geluid van de verjagers, d.w.z. het geluid met een frequentie van 20 kHz of hoger, zullen veel
mensen niet kunnen horen. Voor goed horende (lees: jonge) volwassenen ligt de gehoordrempel bij 20 kHz op ca.
80 dB,v zodat zij geluid van die frequentie van een verjager binnen ca. 10 m zouden kunnen horen. Oudere mensen
zullen het al gauw niet meer horen omdat juist bij de hoogste frequenties het gehoor het meest achteruit gaat: de
gehoordrempel stijgt bij hoge frequenties (vanaf ca. 8 kHz) snel met de leeftijd.
Omdat dierenverjagers ook bij lagere frequenties geluid kunnen uitzenden, kan het geluid toch ook voor ouderen
(niet alleen jongeren) hoorbaar zijn. Het gaat dan echter niet om ultrageluid, maar om een ‘piep’ van ‘gewone’ -zij
het hoge- frequenties.
Geen gehoorschade
Door enkele groepen (IRPA, UK Advisory Group on Non-Ionizing Radiation) is een maximum niveau geadviseerd
voor ultrageluid (vanaf 20 kHz) van 100 dB voor de algemene bevolking. Dat kan binnen enkele meters van
sommige kattenverjagers voorkomen, maar niet op afstanden van 4 m of meer. Hoewel genoemd advies bij mijn
weten voor momentane geluidniveaus geldt, zal een kortdurend hoger niveau (wat heel dichtbij een verjager
mogelijk is) zeer waarschijnlijk toch geen schade veroorzaken. Daarbij wordt dan wel erg afwijkend gebruik
uitgesloten, bijvoorbeeld als een kind er een oor tegen blijft houden en het apparaat blijft piepen (maar dat geldt
ook dichtbij gewone luidsprekerboxen met harde muziek). Ultrasoonlassers blijken bij jarenlange blootstellingen
aan ultrageluid tot 110 dB geen significante (extra) gehoorschade hebben.vi Uiteraard geldt voor een persoon die
het kan horen, dat deze de blootstelling kan verminderen door afstand te houden.
Bij ‘gewoon geluid’, met frequenties beneden de 20 kHz, wordt algemeen aangenomen dat bij langdurige
blootstelling beneden tenminste ca. 80 dB geen gehoorschade optreedt.vii Gezien de werking en toepassing van
dierenverjagers zal een zo hoog geluidniveau gemiddeld nooit worden gehaald.
De Belgische Hoge Gezondheidsraad komt tot de conclusie dat van dierenverjagers geen gezondheidsschade
wordt verwachtviii en vindt de conclusie van een eerder advies betreffende de Mosquito ook op dierenverjagers
van toepassing: “gehoorverlies door blootstelling aan het geluid van de Mosquito is onwaarschijnlijk. Zelfs bij een
blootstelling van 2 uur per dag, dag in dag uit, gedurende vele jaren, zal volgens de beschikbare kennis slechts zeer
beperkt additioneel gehoorverlies bij de blootgestelden waarneembaar zijn.” ix Bij de Mosquito stelt de Raad dat
deze de bedoeling heeft hinder te veroorzaken (bij ongewenste jongeren), waarbij het de vraag is of dat in ethisch
opzicht verdedigbaar is.
Wel hinder
Het is juist de bedoeling van de dierenverjagers dat dieren het geluid vervelend vinden: de dieren moeten er van
weglopen. Maar ook voor mensen die het kunnen horen is het een vervelend geluid. Een verjager zendt echter
maar soms geluid uit, namelijk als er iets binnen pakweg 5 à 10 m beweegt en dan voor korte tijd. Het is
aannemelijk dat sommige verjagers best hoorbaar zullen zijn, zeker voor kinderen/jongeren. Dat zal dan echter
vooral aan het hoogtonige piepen liggen, niet aan het specifieke ultrageluid.
Advies
Bij aanschaf kan men er op letten een verjager te kopen met zo weinig mogelijk geluid in het hoorbare gebied
(met name beneden 18 kHz). Als buren er een hebben en die geeft een hoorbaar geluid af, dan is overleg met de
buren de aangewezen weg. In elk geval is het de moeite waard na te gaan of een andere instelling minder
hinderlijk is, maar ook kan de verjager mogelijk op een andere plek worden gezet of op bepaalde tijden uitgezet.
Als dat niet helpt, kan mogelijk de gemeente ingrijpen op basis van de APV.
Jongeren hebben evenveel recht op het gebruik van de openbare ruimte als anderen. Het gebruik van de
Mosquito om hen van delen van de openbare ruimte te verdrijven is onwenselijk.
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Zie bericht in Geluidnieuws: www.geluidnieuws.nl/2013/nov2013/kat.html
ik heb hiervoor op internet gezocht en de door leveranciers verstrekte gegevens van tien verschillende verjagers
gevonden; slechts één leverancier geeft op dat het geluidniveau wordt gegeven op 1 m afstand vóór de verjager; bij de
andere neem ik aan dat hetzelfde bedoeld is. Het is echter niet onmogelijk dat het geluidvermogensniveau bedoeld is
(dat is, bij uitstraling rondom, 11 dB hoger dan het niveau op 1 m); zo ja, dan zouden de genoemde geluidniveaus op 1
m dus 11 dB lager zijn.
iii
T. Schyvens, S. Claes (2011): Meetverslag Karakterisatie van (ultra) geluidsemissies van ultrasone dierenverdrijvers;
rapport in opdracht van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
voedselketen en Leefmilieu
iv
Zie website leverancier: www.rhinegroup.nl/mosquito/p/51/Werking--Veiligheid
v
K Ashihara, K Kurakata, T Mizunami, K Matsushita (2006): Hearing threshold for pure tones above 20 kHz, Acoustical
Science and Technology 27(1) , 12-19
vi
M Pawlaczyk-Łuszczyńska, A Dudarewicz, M Śliwińska-Kowalska (2007): Theoretical Predictions and Actual Hearing
Threshold Levels in Workers Exposed to Ultrasonic Noise of Impulsive Character— A Pilot Study,
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 13(4), 409–418
vii
In feite is deze 80 dB van toepassing op werknemers met een 40-urige werkweek. Kinderen zouden gevoeliger kunnen
zijn. Bovendien wordt uitgegaan van 80 dB(A) waarbij de A-weging de gevoeligheid van het gehoor meeweegt. Dezelfde
geluidniveaus uitgedrukt in dB (zonder weging) zijn in feite hoger, hoewel de weging bij hoge frequenties relatief klein
is.
viii
Hoge Gezondheidsraad (2012): Gezondheidsrisico’s van ultrasone dierenverdrijvers - Assessment of the risks to
human health associated with ultrasonic animal repellers, Advies nr. 8827
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Geachte heer/mevrouw,
Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw e-mail.
Uw e-mail is doorgestuurd naar de desbetreffende afdeling of ambtenaar.
Met vriendelijke groet,

Klant Contact Centrum
Publieke Dienstverlening
Gemeente Velsen
Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

 info@velsen.nl
℡ 0255 567200 of 14 0255

Van: B. Hoek [mailto:meldpunthogetonen@gmail.com]
Verzonden: zaterdag 6 juni 2015 18:08
Onderwerp: Hoogfrequent geluid & ultrasoon geluid

Geachte heer/mevrouw,

Zou u dit schrijven willen doorzenden aan de raadsleden, burgemeesters en wethouders?
In het tijdschrift Milieu magazine van maart 2015 is een artikel verschenen over een geluidsapparaat dat
werkt met ultrasoon geluid/hoogfrequent geluid. Hieronder een samenvatting van dat artikel.
Op industrieel gebied worden steeds meer ultrasone geluidstechnieken toegepast. Zo kun je tegels snijden
met ultrasoon geluid. Werknemers worden zo een hele dag blootgesteld aan het ultrasone geluid. Is het
geluid ook gevaarlijk? Volgens de huidige opvattingen zijn deze geluiden ongevaarlijk.
Verder heb je dan nog de "personenverjagers", de Mosquito. De gedachtegang is als je iets niet hoort het
ook niet schadelijk is, ook al is het geluid nog zo hard.
De heer Lex Groenewold adviseur van de landeljike GGD werkgroep geluid kent deze personen- en
kattenverjagers. Het is een nieuwe geluidsbron. Hij geeft aan dat kattenverjagers werken rond de 18Khz dat
mensen over het algemeen niet kunnen horen [kinderen kunnen dit wel degelijk horen, red. meldpunt]. Je
1

moet zo'n apparaat niet gebruiken in de buurt van kinderen en baby's. Volgens het artikel in Milieumagazine
zijn er helaas types in de handel die ook op lagere frequenties kunnen uitzenden en daarmee hinder
veroorzaken bij mensen,
Volgens Jan de Laat, audioloog/klinisch fysicus van het LUMC (Leiden) gaat het om kattenverjagers
die niet goed functioneren. Door een defect werkte hij opeens op een veel lagere toonsoort. Op dat
moment kwamen er veel klachten en leidde het uiteindelijk tot tinnitus verschijnselen. Volgens
hoogleraar Pim van Dijk aan de RUG (Groningen) is het geluid niet schadelijk zolang het niet
hoorbaar is. Hij acht het wel denkbaar dat het geluid schadelijk is indien het te hard is.
Kattenverjagers werken doorgaans met een hoge geluidssterkte van over de 100 decibel
Bron: Milieu magazine van maart 2015 http://www.geluidnieuws.nl/2015/april2015/ultra.html

In de wetgeving is geluidshinder niet goed geregeld. Wij zijn dan ook van mening dat hier betere wetgeving
hiervoor moeten komen. Zeker wanneer geluid schadelijk is. Helaas is het zo dat wanneer een apparaat
mensen ziek maakt en hiervan is nog geen bewijs dat je daar vrij weinig aan kunt doen (wel via de rechter
zie www.juridisch.pieptonen.nl ). Dat zou in mijn optiek anders geregeld moeten worden.
Vorige week kwam ik in het bezit van schrijvan van de GGD Amsterdam. Wat meteen opvalt is dat hier
dingen worden veranderd die ik heb opgestuurd aan de GGD Amsterdam.

Zie bijlage nr 28 van de GGD Amsterdam. Zo zegt de arts van de GGD Amsterdam dat een dierenverjagers
maar kort piepen. Dat klopt, maar er zijn ook apparaten die 24 uur per dag een pieptoon uitzenden. Die
apparaten heeft hij buiten beschouwing gelaten. Verder geeft hij aan dat een toonhoogte van 20KHz, 100dB
wordt geadviseert. Dat is inccorect het moet 70dB zijn en dat is 30dB zachter waarvan elke 3dB een
verdubbeling van het geluid betreft. De FOD volksgezondheid (België) heeft voor 7 verschillende ultrasone
dierenverdrijvers metingen laten uitvoeren. De limiet van 75 dB, aanbevolen door INRC/IRPA en Health
Canada, wordt bij sommige apparaten overschreven op een afstand van minder dan 5 meter. Het is dus
aanbevolen om bij het plaatsen van een ultrasone dierenverdrijver, enige afstand te bewaren ten opzichte van
de plaatsen waar mensen zich kunnen bevinden. Diverse postbode's klagen over hoofdpijn en oorpijn klachten
als ze vlakbij zo'n toestel komen, hetgeen ook verklaard kan worden uit het schrijven van de INRC/IRPA.

Waarom dan 100dB bij 20.000 hertz?
Mogelijk dat hier een groot commercieel belang achter zit. Immers een apparaat (hoogfrequent geluid) dat
hangjongeren moet wegjagen werkt met 90dB. Na onze 25e levensjaar zijn we de hoge tonen kwijtgeraakt
door slijtage (presbyacusis)? Of toch door veel te harde geluiden? Laat je geen oor aannaaien!
Schrijven van Engelse onderzoeker:
That is wrong. IRPA recommended 70 dB at 20 kHz for the general population, not 100dB.
Here is the original document: See table 3
http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/INIRCUltrasound.PDF

Tevens word als voorbeeld de ultrasone lassers genoemd. Deze mensen dragen gehoorbeschermers. En is
hierop niet van toepassing.

De GGD gaat uit van de theorie in dit schrijven. Waar geen enkele rekening mee wordt gehouden is de
praktijk die geheel anders is. De klachten zijn oorsuizen, hoofdpijn, migraine en oorpijn klachten. Dat
laatste kan ook kloppen omdat hogere tonen doorgaans als pijnlijker wordt ervaren. Ook niet hoorbare
geluiden kunnen invloed hebben op de mensen.
2

Verder is er niets geregeld in de wet over ultrasoon geluid. Een konijn dat niet kon ontsnappen van het
geluid werd wild. Hij rende alle kanten op in zijn kooi. Hij beukte in op het gaas net zolang totdat het gaas
los liet. Dit geluid werd verspreid door een kattenverschrikker van de buren. Of dat een hond niet meer in
zijn eigen tuin kan zijn. Maar ook kinderen worden gedupeerd die vaak ook de utlrasone geluiden kunnen
horen. Een onderzoek geeft dit aan van onze zuiderburen. In dat onderzoek werden mensen blootgesteld met
een 12KHz toon. De test werd gestopt omdat het geluid ondragelijk werd voor de mensen. Het onderzoek
dat KU Leuven (België) heeft gedaan is nog niet vrijgegeven.
In bijlage ziet u een tabel voor de schadelijkheid van de geluiden. Maar voor welke toonhoogtes dat is?
Daarover heb ik tot op heden geen antwoord gekregen.
Het is goed te weten dat de Mosquito in een later stadium in geluidssterke zachter is gezet. Daarover heeft
de media helaas geen ruchtbaarheid aan gegeven. De Mosquito is minder hinderlijk voor de bevolking
omdat zij kort in aanraking komen met het geluid. Echter een andere zaak is dat particulieren zulke
toestellen gaan inzetten.
http://bis.almere.nl/regelgeving/2082010/000000634179160972195160_DBA02BF60EB4410CBB14DA30
333C1A7D.HTML
Volume waarde: Volgens testgegevens van RTL 4 nieuws bedraagt het geluidsniveau ongeveer 95 dBa.
Specificaties van een fabrikant geven een geluidsniveau van 90 dBa. Blijvende gehoorschade ontstaat bij
een dagwaarde van 80 dBa of meer. Boven de 80 Dba is een werkgever verplicht om gehoorbescherming
te verschaffen aan zijn werknemers. Het is ons onbekend of dit buiten dit frequentiebereik ook gevolgen
heeft voor het gehoor. Indien men gehoorschade zou oplopen dan zou dit als een onrechtmatige daad
opgevat kunnen worden.

Handleiding van de Weitech waarin o.a. staat:
Gebruik de Garden Protector buiten het hoorgebied van babys en kinderen.
Gelieve de Garden Protector 2 niet te richten naar
de tuin van de buur, of naar een openbare plaats. Het toestel is bedoelt om te gebruiken op
uw privé domein.
Sommige uitgezonden frequenties kunnen hoorbaar zijn voor mensen, vooral wanneer het
toestel op de hogere standen staat ( 5,6 en 7 ).

Projectgroeop ultrasoon geluid:
http://www.ears-project.eu
Laagfrequent geluid documentaire:
http://www.debrom.nl
Met vriendelijke groet,
Meldpunt Schadelijk Geluid
www.kattenverjager.pieptonen.nl
Kiryat-Onoplein 1
9203 KS Drachten (dit adres heeft geen brievenbus)
Telefoon 06 49 13 77 77

Daarop trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had, haalde uit naar de slaaf van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af;
Malchus heette die slaaf. 11Maar Jezus zei tegen Petrus: ‘Steek je zwaard in de schede. Zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft
niet drinken?’
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Investigation on high-frequency noise in public space.
-We tried noise abatement measures for displeasure people.
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ABSTRACT
In recent years, rodent repelling devices are increasing in urban public spaces,
especially in front of food storages or restaurants. These devices emit high-frequency
noise, whose spectral peak is around 20 kHz, with extremely high sound pressure.
To make good use of these high-frequency sounds adequately and effectively,
security of the people exposed to these sounds must be ensured. Especially young
children are supposed to be sensitive to high-frequency sounds. Hence, the
consideration to the security of them is a matter requiring immediate attention.
As a first step to solve this matter, the measurement of noise from a rodent repelling
device was carried out in a commercial facility. In parallel with that, questionnaire
survey was conducted to the workers and young users in the facility. The
measurement results showed that the maximum sound pressure level was about 120
dB directly under the device, and more than 90 dB at the point of 15 m away from the
device. Concerning the result of the questionnaire survey, the younger workers and
users recognized the high-frequency sound from the rodent repelling device more
clearly when compared with the elderly workers. Furthermore, most of the answerers
who recognized the high-frequency sound reported negative evaluation, such as
“unpleasant”, “noisy”, “having a headache or an earache” and so on.
Taking these serious results, remedial measures were discussed while considering
economical efficiency, immediacy and facility. The specific method and the result of
remedial measures will be described in this paper.
INTRODUCTION
In recent years, rodent repelling devices are increasing in urban public spaces,
especially in front of food storages or restaurants. These devices emit high-frequency
noise, whose spectral peak is around 20 kHz, with extremely high sound pressure.
To make good use of these high-frequency sounds adequately and effectively,
security of the people exposed to these sounds must be ensured (Ashihara et
al.2010). Especially young children are supposed to be sensitive to high-frequency
sounds. Hence, the consideration to the security of them is a matter requiring
immediate attention (Ueda et al. 2013).
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In this work as a first step to solve this matter, the measurement of noise from a
rodent repelling device was carried out in a commercial facility. In parallel with that,
questionnaire survey was conducted to the workers and young users in the facility.
In addition, taking these serious results, remedial measures were discussed while
considering economical efficiency, immediacy and facility. The specific method and
the result of remedial measures will be described in this research.
ACOUSTIC MEASUREMENT OF A FIELD STUDY
Measurement overview
To understand the actual exposure to rodent repellents, we conducted acoustic
measurement in a public area in the Tokyo Metropolis. Figure1 shows the
measurement points in the measurement area (83 points). Figure 1-(a) presents the
measurement points for the sound-pressure distribution of a single rodent repellent.
Figure 1-(b) presents the measurement points (22 points) to understand the soundpressure distribution in the whole passage where multiple rodent repellents are
installed.
All measurements were made 1,500 mm above the ground with a WS3 microphone
(B&K, Type4939), and the results were recorded on a data recorder (NF, EZ7510)
via a microphone adapter (B&K, UA0035), pre-amplifier (B&K, Type 2673), and
conditioning amplifier (B&K, Type2690). Sixteen-bit quantization was performed, the
sampling frequency was 200 kHz, and the measurement was recorded for 5 sec at
each measurement point.

Figure 1: Plan and elevation of measurement area:
(a) Single rodent repellent. (b) Multiple rodent repellent.
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Measurement results
Figure 2 shows the FFT analysis results (20,000 points) of the sounds recorded
under a single rodent repellent (Figure 1-(a): Below the sound source). In the
spectrum, there is a peak of about 100 dB (SPL) between 19 and 20 kHz. A
remarkable component over 80 dB (SPL) was confirmed around 38 kHz. Therefore,
we calculated the sound pressure distribution over the whole measurement area
(Figure 1: Plan) of 19 ±3 kHz, which is the most remarkable frequency component
(Figure 3). In the figure, the x axis corresponds to the opposite side of the rodent
repellent, and the datum corresponds to the point just under the sound source. The
sound pressure was around 130 dB just under the sound source and attenuated with
distances in the lateral and back-and-forth directions, but it was still 90 dB or more 14
m in the x-axis direction from the sound source. A single rodent repellent thus
generated a high sound-pressure level over a considerably wide area.
Figure 4 shows the sound pressure level at 19 ±3 kHz at each measurement point in
the central part of the passage (a section of 0 to 63 m) when multiple rodent
repellents are installed. The sound pressure level was confirmed to exceed 100 dB
over a wide range even in the central part of the passage, although there are up to
10 dB differences between individual measurement points.

Figure 2: Frequency characteristics of sounds from the rodent repellent are shown. The sound of the
rodent repellent was recorded at a certain restaurant district in Tokyo Japan.

Figure 3: Sound pressure distribution by the rodent repellent is shown. The measurement was made
at the measurement area (Fig.1 (a): Plan).
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Figure 4: Sound pressure distribution of sounds emitted by the rodent repellent is shown. The
measurement was made at the measurement area (Figure 1 (b): Plan).

QUESTIONNAIRE SURVEY
We conducted a survey to clarify the influence of high-frequency sounds generated
by the rodent repellent (Figure 1).
Survey overview
A total of 35 participants answered the questionnaire, including 29 college students
(17 male and 12 female) and six additional subjects in their late 20s to 50s. In the
survey, participants were informed where the rodent repellents were installed
(Figure1) and how to listen for them. Each subject then answered the questions after
hearing the sound generated. Participants were first asked if they had heard the
sound generated, and only those who responded “Yes” were asked the subsequent
questions. A total 35 of questions were asked about the contents including the age,
sex, impression of the sound generated (selecting from among 26 adjectives,
including discomfort rated on a 5 scale), and degree of awareness of the sound
source. The survey was conducted in 2012.
Survey results
Thirty-one subjects (89%) answered that the sound could be heard clearly, and four
(11%) answered that the sound can be heard. Figure 5 shows the evaluation results
of the impression of the sound generated (the scores were averaged among 35
responders for each adjective). The discomfort score was 4.0, indicating that many
responders felt the sound generated was uncomfortable. The score of “noisy” was
also high. For physiological influences, the scores of “pain in the ear” and
“restlessness” were high, while the scores of “nausea and dizziness” were relatively
low.
For the degree of the sound source awareness, 43% of the subjects answered that
they “know (the device).” However, when asked about the kind of sound, many of
them mistook it for a “mosquito sound.” In addition, some responded that “my head
may split” and “I will never come here again because of the pain in the ear.”
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Figure 5: The evaluation results of the impression of high-frequency sounds generated by the rodent repellent. A radar chart shows the average value of each adjective.

NOISE ABATEMENT MEASURES FOR DISPLEASURE PEOPLE
Overview
We examined countermeasures for children and youths who felt discomfort from the
sounds generated by the rodent repellent. In cooperation with the building managers
and the rodent repellent installers, we decided to relocate the rodent repellents.
Figure 6 shows the countermeasure area and the measurement points after the
relocation of rodent repellents. The rodent repellents were relocated from the
passage to the backyard on the opposite side of the door.
A total of 36 measurement points were selected; the measurement instrument and
method were the same as those used in Figure1 of this report.

Figure 6: Plan and elevation of measurement area and measurement points (36 points).
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Results
Figure 7 shows the FFT analysis (20,000 points) results (Figure 7)of the sounds
recorded just under the sound source before the relocation and the sound-pressure
levels over the whole measurement area before and after the relocation. A peak of
100 dB (SPL) or more was confirmed near 19 kHz before the relocation, but that
peak was reduced by about 20 dB after the relocation. The third and fourth
harmonics that had been remarkable before the relocation were reduced and
became buried in the noise. The sound-pressure distribution was obtained at each
frequency within the range of 19 ±3 kHz. The difference in sound-pressure levels at
the datum across the relocation was 21.7 dB, and the sound-pressure level was
reduced by 20 dB after the relocation to the opposite side of the door at all
measurement points. The 10 subjects aged 30 to 40 who were able to hear the
rodent repellent in the present state could not hear the same sound after the
relocation near the sound source and in the passage.

Figure 7: Frequency characteristics and sound pressure distribution by the rodent repellent are shown.
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CONCLUSIONS
In this study, we conducted measurements and a questionnaire concerning rodent
repellents that use high-frequency sounds to basically examine utilizing highfrequency sounds appropriately and safely in public spaces. Based on the results, we
tried to apply countermeasures for those who felt discomfort from the sounds. We
found that the rodent repellent measured at this time has a peak near 19 kHz and a
sound pressure of 120 dB(SPL) or more. The sound-pressure level was 90 dB or
more even 14 m from the sound source, so the rodent repellent generated a high
sound pressure over a wide area. When multiple rodent repellents are installed in
the whole passage, the sound-pressure level exceeded 100 dB at all measurement
points in the central portion of the passage. The questionnaire revealed that all
responders aged 20 to 50 can hear the sound generated and that more than half of
them felt discomfort from such sound.
We tried relocating the devices to reduce the discomfort from the sound generated.
Relocation reduced the sound-pressure level by 12 dB or more. After the relocation,
all adults aged 30 to 40 responded that they could not hear the sound. However, the
sound-pressure level in the measurement area is 100 dB or more even after
relocation, so such a countermeasure may be inadequate if its influences on children
and youths are considered.
In the future, we will investigate the psychological and physiological influences of the
sound generated on children and youths and then examine the feasibility of a more
effective countermeasure. Furthermore, there is no quantitative measurement
technique for evaluating the sound reduction in the high-frequency band, so we will
examine a quantitative measurement method for evaluating the sound reduction in
the high-frequency band, which has received little attention so far, based on the
needs at this time.
REFERENCES
Ashihara, K. (2009). J. Acoust. Soc. Am. 122, EL52-EL57, 2007.
Ueda, M. et al., (2013). Sound in Science Education “Measurement of hearing threshold for very-high-frequency tone of
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Regiobericht
Ultrasone dierenverjagers en de Mosquito
Door Frits van den Berg
Ultrasone dierenverjagers maken gebruik van een hoogtonig geluid om ongewenste (zoog)dieren te verjagen,
waaronder katten, marters en wasberen. Leveranciers suggereren vaak dat het geluid voor mensen onhoorbaar is,
maar dat is niet altijd waar. De Mosquito gebruikt vergelijkbare techniek, maar is bedoeld wèl door (jonge)
mensen te worden gehoord (en daarom gemeden).
Op de bijeenkomst van de GGD M&G regio Noordwest van 3-9-2014 werd gevraagd naar de stand van zaken
betreffende kattenverjagers en Mosquito i.v.m. klachten hierover bij meerder GGD-en. De klachten over
kattenverjagers lijken alle van dezelfde persoon afkomstig en betreffen vooral de mogelijke gehoorschadelijkheid
van het geluid. De klacht heeft hij ook voorgelegd aan een tv-programma en de Reclame Code Commissie.i
Dit regiobericht bevat de informatie die bij mij bekend is. De Werkgroep Geluid buigt zich binnenkort eveneens
over dit onderwerp. Mogelijk wordt daarbij een verdergaande aanpak vanuit de GGD voorgesteld.
Conclusie en advies
Ultrasone verjagers zullen bij normaal gebruik (inclusief onjuist ingesteld) geen gehoorschade veroorzaken. Wel
kunnen ze hinderlijk zijn voor (vooral jongere) mensen in de directe omgeving die hoge tonen nog goed kunnen
horen. Het is aan te bevelen om dierenverjagers te gebruiken die alleen ultrageluid uitzenden, zonder een
hinderlijke piep van lagere (dan ultrasone) frequenties. Als het apparaat al is aangeschaft moet het bij voorkeur
ingesteld worden zo dat hoofdzakelijk ultrasoon geluid wordt geproduceerd met zo weinig mogelijk hoorbare
tonen van lagere frequenties.
Het gebruik van de Mosquito dient zoveel mogelijk te worden vermeden omdat het weren van groepen in de
openbare ruimte sociaal onwenselijk is.
Uitgezonden geluid
De door leveranciers in Nederland opgegeven geluidniveaus van dierenverjagers
variëren van 80 tot 140 dB bij frequenties van 8 tot 65 kHz; de meeste echter van 90130 dB en 15-25 kHz.ii Het betreft (kennelijk) het hoogste geluidniveau op 1 m afstand
van de verjager. In opdracht van de Belgische overheid zijn metingen verricht aan zeven
dierenverjagers waaruit blijkt dat de niveaus in de praktijk wat lager zijn en meestal
variëren van 60 tot 110 dB. Ook blijkt dat tegelijk vaak geluid van lagere frequenties
wordt uitgezonden: bij twee verjagers al vanaf 6 kHz, bij de overige vanaf 10 kHz.iii
Sommige verjagers kunnen op verschillende standen worden ingesteld, waarbij niet
alleen de sterkte van het geluid maar ook de frequentie kan variëren met de instelling.
Bij de Mosquito is het geluidsniveau in hoogste stand op 1 m afstand ca. 100 dB bij een
frequenties van 16-18 kHz.iv

De atmosferische demping is bij hoge frequenties sterk, maar op meters afstand toch niet erg bepalend. Op 5 m
afstand is de afname (spreiding geluid + absorptie) 16 ±1 dB (voor frequenties van 10 – 25 kHz), op 10 m 24 ±3 dB.
Hoorbaarheid
Het puur ultrasone geluid van de verjagers, d.w.z. het geluid met een frequentie van 20 kHz of hoger, zullen veel
mensen niet kunnen horen. Voor goed horende (lees: jonge) volwassenen ligt de gehoordrempel bij 20 kHz op ca.
80 dB,v zodat zij geluid van die frequentie van een verjager binnen ca. 10 m zouden kunnen horen. Oudere mensen
zullen het al gauw niet meer horen omdat juist bij de hoogste frequenties het gehoor het meest achteruit gaat: de
gehoordrempel stijgt bij hoge frequenties (vanaf ca. 8 kHz) snel met de leeftijd.
Omdat dierenverjagers ook bij lagere frequenties geluid kunnen uitzenden, kan het geluid toch ook voor ouderen
(niet alleen jongeren) hoorbaar zijn. Het gaat dan echter niet om ultrageluid, maar om een ‘piep’ van ‘gewone’ -zij
het hoge- frequenties.
Geen gehoorschade
Door enkele groepen (IRPA, UK Advisory Group on Non-Ionizing Radiation) is een maximum niveau geadviseerd
voor ultrageluid (vanaf 20 kHz) van 100 dB voor de algemene bevolking. Dat kan binnen enkele meters van
sommige kattenverjagers voorkomen, maar niet op afstanden van 4 m of meer. Hoewel genoemd advies bij mijn
weten voor momentane geluidniveaus geldt, zal een kortdurend hoger niveau (wat heel dichtbij een verjager
mogelijk is) zeer waarschijnlijk toch geen schade veroorzaken. Daarbij wordt dan wel erg afwijkend gebruik
uitgesloten, bijvoorbeeld als een kind er een oor tegen blijft houden en het apparaat blijft piepen (maar dat geldt
ook dichtbij gewone luidsprekerboxen met harde muziek). Ultrasoonlassers blijken bij jarenlange blootstellingen
aan ultrageluid tot 110 dB geen significante (extra) gehoorschade hebben.vi Uiteraard geldt voor een persoon die
het kan horen, dat deze de blootstelling kan verminderen door afstand te houden.
Bij ‘gewoon geluid’, met frequenties beneden de 20 kHz, wordt algemeen aangenomen dat bij langdurige
blootstelling beneden tenminste ca. 80 dB geen gehoorschade optreedt.vii Gezien de werking en toepassing van
dierenverjagers zal een zo hoog geluidniveau gemiddeld nooit worden gehaald.
De Belgische Hoge Gezondheidsraad komt tot de conclusie dat van dierenverjagers geen gezondheidsschade
wordt verwachtviii en vindt de conclusie van een eerder advies betreffende de Mosquito ook op dierenverjagers
van toepassing: “gehoorverlies door blootstelling aan het geluid van de Mosquito is onwaarschijnlijk. Zelfs bij een
blootstelling van 2 uur per dag, dag in dag uit, gedurende vele jaren, zal volgens de beschikbare kennis slechts zeer
beperkt additioneel gehoorverlies bij de blootgestelden waarneembaar zijn.” ix Bij de Mosquito stelt de Raad dat
deze de bedoeling heeft hinder te veroorzaken (bij ongewenste jongeren), waarbij het de vraag is of dat in ethisch
opzicht verdedigbaar is.
Wel hinder
Het is juist de bedoeling van de dierenverjagers dat dieren het geluid vervelend vinden: de dieren moeten er van
weglopen. Maar ook voor mensen die het kunnen horen is het een vervelend geluid. Een verjager zendt echter
maar soms geluid uit, namelijk als er iets binnen pakweg 5 à 10 m beweegt en dan voor korte tijd. Het is
aannemelijk dat sommige verjagers best hoorbaar zullen zijn, zeker voor kinderen/jongeren. Dat zal dan echter
vooral aan het hoogtonige piepen liggen, niet aan het specifieke ultrageluid.
Advies
Bij aanschaf kan men er op letten een verjager te kopen met zo weinig mogelijk geluid in het hoorbare gebied
(met name beneden 18 kHz). Als buren er een hebben en die geeft een hoorbaar geluid af, dan is overleg met de
buren de aangewezen weg. In elk geval is het de moeite waard na te gaan of een andere instelling minder
hinderlijk is, maar ook kan de verjager mogelijk op een andere plek worden gezet of op bepaalde tijden uitgezet.
Als dat niet helpt, kan mogelijk de gemeente ingrijpen op basis van de APV.
Jongeren hebben evenveel recht op het gebruik van de openbare ruimte als anderen. Het gebruik van de
Mosquito om hen van delen van de openbare ruimte te verdrijven is onwenselijk.

i

Zie bericht in Geluidnieuws: www.geluidnieuws.nl/2013/nov2013/kat.html
ik heb hiervoor op internet gezocht en de door leveranciers verstrekte gegevens van tien verschillende verjagers
gevonden; slechts één leverancier geeft op dat het geluidniveau wordt gegeven op 1 m afstand vóór de verjager; bij de
andere neem ik aan dat hetzelfde bedoeld is. Het is echter niet onmogelijk dat het geluidvermogensniveau bedoeld is
(dat is, bij uitstraling rondom, 11 dB hoger dan het niveau op 1 m); zo ja, dan zouden de genoemde geluidniveaus op 1
m dus 11 dB lager zijn.
iii
T. Schyvens, S. Claes (2011): Meetverslag Karakterisatie van (ultra) geluidsemissies van ultrasone dierenverdrijvers;
rapport in opdracht van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
voedselketen en Leefmilieu
iv
Zie website leverancier: www.rhinegroup.nl/mosquito/p/51/Werking--Veiligheid
v
K Ashihara, K Kurakata, T Mizunami, K Matsushita (2006): Hearing threshold for pure tones above 20 kHz, Acoustical
Science and Technology 27(1) , 12-19
vi
M Pawlaczyk-Łuszczyńska, A Dudarewicz, M Śliwińska-Kowalska (2007): Theoretical Predictions and Actual Hearing
Threshold Levels in Workers Exposed to Ultrasonic Noise of Impulsive Character— A Pilot Study,
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 13(4), 409–418
vii
In feite is deze 80 dB van toepassing op werknemers met een 40-urige werkweek. Kinderen zouden gevoeliger kunnen
zijn. Bovendien wordt uitgegaan van 80 dB(A) waarbij de A-weging de gevoeligheid van het gehoor meeweegt. Dezelfde
geluidniveaus uitgedrukt in dB (zonder weging) zijn in feite hoger, hoewel de weging bij hoge frequenties relatief klein
is.
viii
Hoge Gezondheidsraad (2012): Gezondheidsrisico’s van ultrasone dierenverdrijvers - Assessment of the risks to
human health associated with ultrasonic animal repellers, Advies nr. 8827
ix
Hoge Gezondheidsraad (2008): Invloed van hoogfrequent geluid, geproduceerd door het toestel Mosquito, op de
gezondheid, Advies nr. 8415
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Geachte griffier,
Wilt u dit bericht doorzenden aan de raadsleden en college van B&W?
Dit is ter aanvulling op het vorige e-mail bericht. Vandaag kreeg het meldpunt een e-mail vanuit België. Daar heeft
ons meldpunt hoge tonen ook vragen gesteld. België adviseert om zorgvuldig om te gaan met klachten over de
kattenverjager met ultrasoon geluid. Graag willen wij dat de APV's hierop aangepast worden. Geluidsmetingen aan
de gevel van de woning zijn NIET toereikend. Ook zouden we graag willen dat de politie hierover geïnformeerd
wordt dat er pieptonen zijn die niet voor iedereen hoorbaar zijn, betreffende hoogfrequent- en ultrasoon geluid.
Evenals laagfrequent geluid.
Hierbij de e-mail vanuit België:
De Minister van Sociale Zaken en Gezondheid
Antwoord op de parlementaire vraag nr. K179 van 24/03/2015 van de heer Geerts

Antwoord op de parlementaire vraag nr. K179 van 24/03/2015 van de heer Geerts

Het Geachte Lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.
1

Ja, er worden inderdaad ultrasone dierenverdrijvers verkocht in België. Ze zijn vrij verkrijgbaar op de
consumentenmarkt, bijvoorbeeld in doe-het-zelfzaken of op het internet. Ze kunnen zowel door burgers,
restauranthouders als landbouwers worden gebruikt.
Er bestaat geen inventaris van alle toestellen die zijn verkocht en in gebruik zijn, dit is ook niet mogelijk omdat het
om vrij verkrijgbare consumentenproducten gaat.
Mijn administratie heeft vorig jaar wel verkoopscijfers opgevraagd bij een marktonderzoeksbureau. Daaruit blijkt
dat er in België ongeveer
9000 ultrasone dierenverdrijvers werden verkocht in de periode januari
2013 tot en met juli 2014 (via doe-het-zelfzaken en supermarkten).
Online verkoop is niet in dit cijfer inbegrepen, dus kunnen we veronderstellen dat het totale verkoopscijfer hoger is
dan het cijfer van het marktonderzoeksbureau.
Het is niet de gehoorschade die zorgen baart bij dit soort toestellen, maar de hinder die ze kunnen veroorzaken.
Blootstelling aan voldoende “luid” hoogfrequent of ultrasoon geluid kan immers klachten veroorzaken zoals
hoofdpijn, oorsuizen, duizeligheid en misselijkheid, die kunnen optreden na enkele minuten. Mijn administratie
heeft de geluidsdruk van enkele ultrasone dierenverdrijvers laten meten (door Vinçotte, 2011). Deze studie toont
aan dat sommige van deze toestellen de aanbevolen grenswaarde hiervoor (nl. 70 dB) overschrijden op een afstand
tot 4 meter. Hinder is dus mogelijk, maar uit de resultaten verwachten we geen risico op gehoorschade. Geen
enkele van de gemeten toestellen bereikt echter zulke grote geluidsdrukken als gemeten in de Japanse studie die u
vermeldt, zelfs niet op een afstand van één meter.
Om meer te weten te komen over de mogelijke hinder, heeft mijn administratie een studie met vrijwilligers laten
uitvoeren (door KU Leuven, 2014). Daaruit kunnen we besluiten dat het signaal dat het gebruikte toestel uitzendt,
hoorbaarder is dan verwacht, zelfs bij frequenties boven de gekende hoorbaarheidsgrens van 20 kHz, en niet enkel
bij jongeren maar ook bij mensen van middelbare leeftijd.
Het is dus belangrijk dat klachten over de hinder veroorzaakt door ultrasone dierenverdrijvers met de nodige
aandacht worden behandeld.
Mijn administratie zal deze resultaten meedelen aan de gemeentebesturen. Zo kunnen zij hiermee rekening houden
in geval van klachten bij burenhinder, en indien nodig de installatie en het gebruik ervan reglementeren.
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Réponse à la question parlementaire n° K179 du 24/03/2015 de monsieur Geerts

L’Honorable Membre trouvera ci-après la réponse à ses questions.

Oui, des répulsifs à ultrasons contre les animaux sont effectivement vendus en Belgique. Ils sont en vente libre sur le
marché des consommateurs, par exemple dans les magasins de bricolage ou sur Internet. Ils peuvent être utilisés
tant par les citoyens, les restaurateurs que par les agriculteurs.

Il n’existe pas d’inventaire des appareils vendus ni des appareils en cours d’utilisation et c’est impossible à réaliser,
étant donné qu’il s’agit de biens de consommation en vente libre. Cependant, mon administration a demandé l’an
passé les chiffres des ventes auprès d’un bureau d’étude de marchés. Il ressort de ces chiffres qu’en Belgique,
environ 9000 répulsifs à ultrasons pour animaux ont été vendus durant la période de janvier 2013 à juillet 2014
(dans des magasins de bricolage et des supermarchés). Ce chiffre ne comprend pas les ventes en ligne, donc on peut
supposer que le chiffre de vente total est plus élevé que le chiffre obtenu par le bureau d’étude de marchés.

En ce qui concerne ce type d’appareils, ce ne sont pas les lésions auditives qui s’avèrent inquiétantes mais la gêne
que ces appareils peuvent entraîner. En effet, une exposition à un bruit suffisamment « fort » à haute fréquence ou
à ultrason est susceptible de provoquer des troubles tels que des maux de tête, des bourdonnements d’oreille, des
vertiges et des nausées, qui peuvent apparaître après quelques minutes. Mon administration a fait mesurer la
pression sonore de quelques répulsifs à ultrasons pour animaux (par Vinçotte, 2011).
Cette étude montre que certains de ces appareils dépassent la limite recommandée en la matière (à savoir 70 dB)
jusqu’à une distance de 4 mètres. Il est donc possible d’éprouver une gêne mais d’après les résultats de l’étude, il
n’y aurait pas de risque de lésion auditive.
Cependant, aucun des appareils mesurés n’atteint des pressions sonores élevées, telles que celles mesurées dans
l’étude japonaise que vous mentionnez, pas même à une distance d’un mètre.
Pour en savoir plus sur la gêne éventuellement provoquée par ces appareils, mon administration a fait réaliser une
étude avec des volontaires (par la KU Leuven, 2014). On peut en conclure que le signal émis par l’appareil est plus
audible que prévu, même pour les fréquences supérieures à la limite d’audibilité connue de 20 kHz, et pas
uniquement chez les jeunes mais également chez les personnes d’âge moyen.

Par conséquent, il est important de traiter les plaintes relatives à une gêne provoquée par des répulsifs à ultrasons
pour animaux avec toute l’attention requise. Mon administration communiquera ces résultats aux administrations
communales. Ces derniers pourront ainsi en tenir compte en cas de plaintes relatives à des nuisances de voisinage
et, si nécessaire, en réguler l’installation et l’utilisation.

De Minister, La Ministre,
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Maggie DE BLOCK

Heb je hinder van de kattenverjager? Meld het aan het meldpunt telefoon 06 49 13 77 77. Indien je ook medische
klachten krijgt meld het aan http://www.ggd.nl en aan info@nsg.nl .
De Stichting Geluidshinder geeft aan dat er niets mis is met de kattenverjager. Ons meldpunt is het hiermee niet
eens. Is de gemeente lid van de NSG? En zo ja, waarom betaald de gemeente gelden aan de NSG? Bent u als raadslid
bereid hierover vragen te stellen?
Met vriendelijke groet,
Hoek
www.mosquito.pieptonen.nl
www.kattenverjager.pieptonen.nl
www.pieptonen.nl
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