
Efficiënter vleermuizen inventariseren met buurtbewoners

Hopping detector

Vanuit de natuurwetgeving is kennis over vleermuizen noodzakelijk. Daarnaast vinden veel 
mensen vleermuizen interessant en willen daar graag meer over weten. Standaard onderzoek 
naar vleermuizen is gespecialiseerd werk, kostbaar, tijdrovend en spreekt een beperkte groep 
mensen aan. Als alternatief introduceert het Bureau van de  Zoogdiervereniging daarom het 
‘hopping detector’-programma.

Hoe werkt het?
Een speciaal apparaat - een automatische 
batdetector - staat gedurende twee gehele 
nachten op een plek, bijvoorbeeld een tuin, 
balkon of park. De detector is eenvoudig in 

bediening en neemt alle (vleermuis)geluiden 
op. De opnames worden - deels automatisch 
- geanalyseerd zodat we weten welke soorten 
vleermuizen  over en langs die plek vlogen.

De detector wordt doorgegeven aan een volgend 
persoon in het netwerk van de deelnemers. De 
opgenomen geluiden worden gekopieerd en 
doorgestuurd. Meer is niet nodig.

In korte tijd kunnen meerdere wijken en/
of meerdere plekken op aanwezigheid van 
vleermuizen worden onderzocht. U kunt 
sturing geven waar het apparaat moet staan of 
dit juist los laten.

Het Bureau van de Zoogdiervereniging 
analyseert voor u de geluidsbestanden. De 
deelnemers zien de resultaten snel terug via 
de speciaal ontwikkelde website, vergezeld 
van een toelichting bij de gevonden soorten.

Na afronding ontvangt u een overzicht van de 
gegevens, bijvoorbeeld in GIS-formaat.

Tekening: Peter Fitz-Verploegh



Voor meer informatie over wat het Bureau van de Zoogdiervereniging voor u kan
betekenen neemt u vrijblijvend contact op via

telefoon: 024-7410500 of e-mail: secretariaat@zoogdiervereniging.nl

www.zoogdiervereniging.nl

Kenmerken op een rij:
• U kunt direct starten
• Er is geen beperking aan het aantal 

meetpunten
• Deelnemers hebben geen ervaring met 

vleermuizen nodig 
• Deelnemers hoeven niet ’s nachts op pad
• Deelnemers worden zich bewust van 

vleermuizen in hun woonomgeving 
(draagvlak)

• Nauwkeurige soortbepaling  
• Zeldzame vleermuissoorten worden toch 

opgemerkt 
• Gegevens zijn op een uniforme manier 

verzameld en daardoor goed onderling 
vergelijkbaar 

• Datum, tijd en locatie worden exact 
vastgelegd (importeren in GIS)

• Verschillende analyse mogelijkheden, naar 
gelang de vraag zoals: relatieve dichtheid 
per soort per wijk of relatieve activiteit 
over de nacht/seizoen (indicatief voor 
vliegroutes en verblijfplaatsen)
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