
From: B. Hoek <meldpunthogetonen@gmail.com> 

Sent: maandag 20 juli 2015 10:30:48 

To: undisclosed-recipients:; 

Cc:  

Subject:  Waarschuwing voor kattenverjagers: marteling voor mens en dier 

 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Wilt u dit bericht doorzenden aan de raadsleden? De landelijke 
politiek wil geen verbod op deze apparaten. Arie Slob van de Christen 
Unie geeft aan: Je kunt niet elk apparaat gaan verbieden dat 
schadelijk is. Hoewel mr. Visser (bekend van televisie) zegt dat 
geluidshinder niet is toegestaan: Hierop geeft Arie Slob aan dat 
meester Visser niet de baas is in Nederland. Het CDA is van mening dat 
dit lokaal opgelost moet worden. En als je de lokale poltiek hierop 
aanspreekt zeggen zij "de landelijke politiek" dient dit op te lossen. 
Geluidshinder bij dieren: Hier is niets voor in de wet geregeld 
ongereguleerd zegt een arts. De heer Koffeman (PvdD) geeft aan dat 
deze toestellen schadelijk zijn. 
 
Voorbeeld van geluidshinder: Buurman heeft een hekel aan een hond. Hij 
richt de kattenverjager op buurmanstuin. Gevolg: De hond gaat janken. 
De buurman neemt dat geluid op en wil dat aan de politie geven. Over 
ultrasoon geluid is niets geregeld in de wetgeving. Een ander gezin is 
verhuisd van wege de pieptoon. Gemeentes zeggen ten onrechte dat er 
geen klachten bekend zijn. Dit terwijl bij de poltie hierover 
regelmatig klachten komen. Een melding op het meldpunt: Hij heeft 
tinnitus gekregen van zo'n luidspreker met pieptoon. De gevolgen zijn 
niet te overzien. 
 
 
17 juli 2015, Goeree-Overflakkee - Begin mei kwam bij Stichting 
Konijnen Belangen (SKB) een verontrustend bericht binnen van een 
konijneneigenaar: zijn konijn rende wild en in blinde paniek door zijn 
hok en brak op een gegeven moment zelfs uit, doordat de zijkant van 
zijn hok los kwam. Drie dagen later werd het getraumatiseerde konijn 
een paar huizen verderop teruggevonden. Oorzaak: een anti-kattenpieper 
bij de buren in de tuin. Vanaf het moment dat de pieper uit stond kwam 
het konijn weer tot rust. 
 
Handig apparaat of marteltuig? 
 
Anti-kattenpieper, Kattenverjager en Tuinwachter zijn verschillende 
namen voor dezelfde hightech apparaatjes die alom te verkrijgen zijn. 
Met ultrasone pieptonen houdt zo’n apparaatje ‘ongewenste katten, 
honden, konijnen, steenmarters of vossen met gemak uit uw tuin’, zo 
meldt een van de producenten op zijn website. Het geluid zou voor 
mensen niet hoorbaar zijn, maar dit laatste is omstreden. Op het 
meldpunt voor hoge tonen komen ook klachten binnen van mensen die last 
hebben van oorsuizingen, oorpijn en hoofdpijn als gevolg van de hoge 
pieptonen van de kattenverjager van de buren. 
Blootstelling aan ultrasoon geluid wordt bij gevangenen als marteltuig 
gebruikt, zo stelt Amnesty International op haar website. Mensen 
kunnen dus wel degelijk ernstig lijden onder ultrasoon geluid. 



Continue blootstelling aan het hoge geluid van een kattenverjager is 
een kwelling en dient dus uiterst serieus genomen te worden. 
 
Mishandeling 
 
De kattenverjagers hebben een bereik van 12 tot 20 meter. De gevolgen 
van ultrasone pieptonen voor huisdieren die er niet voor weg kunnen 
lopen, kunnen groot zijn. Met name konijnen die opgesloten zitten in 
een hok, of vrij lopen in een omheinde tuin, kunnen grote schade 
ondervinden. Konijnen hebben een bijzonder goed gehoor. Doordat ze hun 
oorschelpen onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen en draaien zijn ze 
in staat de zachtste geluiden uit verschillende richtingen tegelijk te 
horen. Door de trechtervorm van de oren worden geluidsgolven goed 
opgevangen. Het gehoor van konijnen reikt makkelijk tot 49 kHz. De 
'verjagers' zenden een geluid uit met een gemiddelde frequentie van 17 
tot 32 kHz, ruim binnen het gehoorbereik van konijnen. Als konijnen 
continu aan dit hoge geluid worden blootgesteld staat dit gelijk aan 
dierenmishandeling. Mishandeling en marteling van dieren is bij wet 
voorboden en dat zou pleiten voor een verbod op dergelijke apparaten. 
 
Onderzoek gehoorschade bij konijnen 
SKB waarschuwt voor kattenverjagers en raadt af om deze in de tuin te 
plaatsen. Er is nog niet eerder officieel melding gemaakt van konijnen 
die onder het geluid van een kattenverjager lijden en het is 
belangrijk om dit verder te onderzoeken. SKB roept daarom iedereen op 
om het bij de stichting te melden als het vermoeden bestaat dat een 
konijn last heeft van een kattenverjager in de buurt. Een konijn dat 
zich dag en nacht angstig of gestrest gedraagt, kan heel goed gekweld 
worden door ultrasoon geluid. 
SKB roept verder dierenartsen op om zo mogelijk te onderzoeken of het 
zichtbaar is dat het gehoor van een konijn is beschadigd door een 
kattenverjager. 
 
 Stichting KonijnenBelangen 
 
 
Bron: 
http://igo.nl/nieuws/algemeen/artikel/14842/Waarschuwing-voor-kattenverjagers-marteling-voor-mens-en-
dier 
 
Zie ook www.20min.ch/schweiz/ostschweiz/story/25478438 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hoek 
www.mosquito.pieptonen.nl (Meldpunt Mosquito) 
www.kattenverjager.pieptonen.nl 
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