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Hoe de SvI dan bepalen?

Criteria beoordeling                                                                     STAAT VAN INSTANDHOUDING

Kwalitatieve en kwantitatieve inschatting 

Plangebied Directe 

omgeving 

Regionaal Landelijk

Korte 

termijn

Eind 

bouwfase

Nabije 

toekomst

Populatiegrootte

Trend + NEM VTT

Verspreiding Grootte VP

Beschikbaar habitat FG

VB

Verspreiding Kwaliteit VP

Beschikbaar habitat FG

VB

Verspreiding Borging VP

Beschikbaar habitat FG

VB
Met afdoende maatregelen?

Zonder afdoende maatregelen?

= negatief

= gematigd negatief

= neutraal / geen effect

= voldoende / gematigd positief

= positief

Nodig om te monitoren in de stad iig: 

doelsoorten Pipistrellus pipistrellus

(Ppip), Pipistrellus nathusii (Pnat) en 

Eptesicus serotinus (Es)



Limpens, H.J.G.A. E.A. Jansen, L. Höcker & M. Schillemans, 2015. Monitoring of Bats in an Urban Landscape - A monitoring 

system for bats in urban landscapes in the framework of the assessment of their conservation status (FCS). Rapport 

2015.023. Bureau van de Zoogdiervereniging, Nijmegen.

Vleermus

Niet MUS maar VleerMUS
Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Tilburg,

Rotterdam (Bureau Stadsnatuur)  en Ede



Globale uitvoering

• Bepaal transecten

• Fiets de transecten met Batloggers (vrijwilligers, ook niet-vleermuisvrijwilligers), 
15 juli – 30 sept, standariseer instellingen van Batloggers en check microfoons

• Determineer opnames uit:
• Door vrijwilligers (geluidpluisavonden evt. icm. training), profs of mix

• Valideer uitwerkingen  portal (standarisatie)

• Verwerk waarnemingen : tellen -> tool (standarisatie) en kaartbeeld

• Controleer op voldoende waarnemingen en een voldoende lage variabiliteit per 
soort

• Vergelijk met voorafgaande jaren  trend  SvI

• Interpreteer: vergelijk ook met andere gemeentes/steden etc.  werk 

gestandaardiseerd



Mic



Uitpluizen geblazen!



Analyse tool: autocorrelatie en 
standarisatie



Analyse tool

Correlatie tussen afstand (of tijd) en aantal opnames is niet-lineair

 ‘onafhankelijke’ waarnemingen  we gebruiken nu 100 meter

Interobservatie
afstand/tijd

 



Resultaten uit Utrecht
Groen = Onafhankelijk
Rood = Afhankelijk



Es en Pnat
Bruin = Pnat
Groen = Es
Enkel onafhankelijke waarnemingen



Resultaten uit Utrecht
Groen = Onafhankelijk
Rood = Afhankelijk



Trefkans

• 100 meter tussen waarnemingen  oftewel ‘bezette’ 100 meter stukken van een 
transect  = %/transect bezet

• Maar tel je dan alle bezette stukken tijdens de drie herhalingen op? Of middel je?

• Gebruik gem. (of evt max) % bezet transect = dynamisch grid = trefkans



Trefkans en variabiliteit 
(per route Utrecht)

Gem. aantal onafhankelijke wrn/route

Ppip Pnat Es

AM 44 6 4

WP 54 11 1

NP 57 9 2

LW 33 1 1

Es  te weinig data
Pnat  best veel verschil tussen 

routes
Ppip  vrijwel hetzelfde tussen routes, 

én lage variabiliteit (en niet verzadigd)



Trefkans en variabiliteit 
(per gemeente)

Trefkans Ppip = ± 30%
Trefkans Pnat = ± 5% MAAR let op 
Groningen
Trefkans Es = erg laag

Gem. = (lijkt) vergelijkbaar
Variabiliteit = (lijkt) vergelijkbaar

NB: nog te weinig data voor spijkerharde 
conclusies



Conclusies/discussie

Inzet vrijwilligers:
Fietsen: kan iedereen, maak het gezellig!
Geluidpluizen: training en begeleiding belangrijk, doe het samen! 
Onderdeel van de jaarlijkse vleermuisactiviteiten?

Monitoring: 
Aantal waarnemingen:

Ppip: ok 
Es en Pnat: laag 

 meer routes, herhalingen, punttellingen?

Trefkans tussen gemeentes lijkt vergelijkbaar.

Invloed van meer herhalingen of transecten?
Gebruik onafhankelijke waarnemingen werkt goed. Let op: groepen van dieren?

Vrijwilligers: Zwolle, Utrecht, NO-
Groningen
Peter Frigge (RAVON, analyse tool)
Tom vd Meij/Arco v Strien (CBS)
Gemeente Utrecht, Tilburg, Ede , Den 
Haag, Rotterdam en Amsterdam en 
Novaform, CVW


