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NEM ‘overige vleermuizen’: Een introductie 
 

 
 

 

Inleiding  

 
Het meetnet ‘wintertellingen’ is een goed en langlopend lopend meetnet voor 
vleermuizen. Rosse vleermuizen en ruige dwergvleermuizen worden in dit meetnet helaas 
niet geregistreerd. Gewone dwergvleermuizen en laatvliegers worden ’s winters wel eens 
gevonden, maar te weinig voor een betrouwbare index. Het zomermeetnet 
‘zoldertellingen’ is gericht op specifieke zolderbewoners. Zowel gewone 
dwergvleermuizen als laatvliegers worden wel op zolders gevonden, maar weer te weinig 
voor betrouwbare indexen. Daardoor zijn er geen data over de trend van de genoemde 
vier soorten.  
 
Met het NEM ‘overige vleermuizen’ wordt, in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur 
en in samenwerking met het CBS, een nieuw zomermeetnet voor juist deze soorten 
opgezet. De basis van dit meetnet is het jaarlijks herhaald afleggen van een met de auto 
gereden transect, met een speciale, automatisch geluiden registrerende ‘bat detector’, in 
voor het vaststellen van die soorten geschikt landschap, op voor het vaststellen van die 
soorten geschikte momenten in seizoen en avond.  
 
Het NEM ‘overige vleermuizen’ start in voorjaar 2013 met enkele testrondes en zal vanaf 
de late zomer en begin najaar van 2013 met echte transecten van start gaan.  
 
Dit nieuwe meetnet heeft als doelstelling trendgegevens verzamelen voor in elk geval de 
gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus, de ruige dwergvleermuis Pipistrellus 

nathusii, de laatvlieger Eptesicus serotinus en de rosse vleermuis Nyctalus noctula.  
Soorten zoals de kleine dwergvleermuis Pipistrellus pygmaeus, de bosvleermuis 

Nyctalus leisleri of de tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus zijn (nog) zo zeldzaam 
dat daarvan niet direct betrouwbare indexen te verwachten zijn. Data over het 
voorkomen en de verspreiding van die soorten zullen met de gekozen aanpak zeker wel 
te verzamelen zijn. 
 
Het project wordt hier beknopt beschreven. De diverse punten worden in aparte 
documenten nader uitgewerkt.  
 

 

Methodiek van het waarnemen 

 
Alle vier de doelsoorten maken gebruik van luide echolocatie geluiden tijdens hun 
jachtvluchten. Met vleermuisdetectors zijn deze soorten gemakkelijk te horen, en na wat 
training redelijk eenvoudig op naam te brengen. Ze zijn dus op transecten met de auto, 
of op een fiets, in het open gebied, met een bat detector goed op te pikken. Maar, met 
de in de praktijk nog veel gebruikte instelbare of tune-bare detectors, kunnen niet alle 
soorten te gelijk worden gehoord, omdat hun beste luisterfrequentie op verschillende 
frequenties liggen. Bovendien moeten locaties dan nauwkeurig op kaarten worden gezet 
of is er een aparte GPS nodig om de locaties vast te leggen. Daarnaast is het in het veld 
niet altijd meteen duidelijk om welke soort het gaat, terwijl je bij het werken met 
transecten voor monitoring (bij voorkeur) met een constante snelheid moet blijven voort 
bewegen.  
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In het nieuwe NEM ‘overige vleermuizen’ wordt daarom gewerkt met een zogenaamde 
real time recorder1 met gekoppelde GPS. Dit type bat detectors neemt automatisch het 
(ultrasone) geluid op, van elke vleermuis die wordt gehoord, terwijl bovendien de locatie 
(GPS) en het tijdstip wordt vastgelegd. Alles wordt, net als bij een digitale camera, 
opgeslagen op een SD kaart.  

De vrijwilliger, hoeft dus slechts het transect volgens de aanwijzingen te rijden. 
Wel moet de vrijwilliger in de gaten houden dat  

- de SD kaart bij aanvang van de route steeds weer leeg is,  
- de SD kaart de juiste instellingen voor de opnames bevat,  
- de recorder is opgeladen,  
- de recorder op de juiste wijze in het raam van de auto wordt geplaatst, 
- de recorder op de juiste wijze wordt gestart,  
- de GPS met voldoende satellieten in contact is.  

 
Na enige instructie kunnen dus ook mensen meedoen aan het project NEM ‘overige 
vleermuizen’, die nog geen of weinig verstand hebben van vleermuizen en/of het 
waarnemen en determineren van vleermuizen met detectors. Het is natuurlijk wel zo dat 
vervolgens de verzamelde geluidsdata moeten worden verwerkt in de zin van 
determinatie van soorten en aantallen.  
 
 
 
Verwerken van data 

 
De data (geluidsbestanden in de vorm van wav files en de overige informatie in een xml 
file) kunnen van de SD kaart op een PC of laptop worden gekopieerd.  
 
Op de project-website worden de ruwe data ge-upload. Zo wordt zo veel mogelijk 
voorkomen dat er per ongeluk data verloren gaan.  
 
Hierna kunnen de waarnemingen van de SD worden weggegooid om weer ruimte te 
hebben voor de volgende inzet van het apparaat.  
 
Omdat er in real time – echte tijd – wordt opgenomen zijn de geluidsbestanden relatief 
groot. Het kan gaan om een totaal van 2 a 3 GB aan digitale data voor een transect.  

Het opnemen in real time, betekent ook dat er lange sequenties van 
vleermuispulsen worden opgenomen, hetgeen de mogelijkheid om de geluiden te 
determineren ten goede komt.  
 
Er is speciale software beschikbare, Batexplorer, waarmee de data bestanden op de SD 
kaart kunnen worden beheerd en geanalyseerd en gedetermineerd. Daarvoor maakt het 
programma een ‘Batexplorer - project’ aan dat de gebruiker, in onze aanpak, de naam 
moet geven van het transect en de datum waarop dat gereden is. Elk geluidsbestand en 
informatiebestand krijgen dan die naam en een eigen nummer.  
 
De geluidsopnames kunnen worden gedetermineerd en de ‘soorten + coördinaat + 
tijdstip’ kunnen als een CSV file – een bestand met ‘comma separated values’- worden 
geëxporteerd. Die CSV file kan via de projectwebsite worden ge-upload. De resultaten 
van het transect kunnen via een invulformulier op de website als soorten en aantallen, op 
die specifieke datum, op het transect, worden verwerkt.  
 
 
  

                                                
1
 Er worden nog tests uitgevoerd om te beslissen of er binnen dit meetnet met de Zwitserse Batlogger of de 

Amerikaanse Echometer gewerkt zal worden.  
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Methodiek van het determineren 

 
In Batexplorer kunnen alle opnames van een bepaalde avond, in een specifiek 
‘Batexplorer - project’ worden bekeken, gemeten en afgespeeld. Het programma 
suggereert zelf al – op basis van vooraf ingestelde parameters – welke soort het zou 
kunnen zijn. Maar degene die de analyse uitvoert beslist. Als er meerdere soorten in de 
opname aanwezig zijn kan dit bij de aanvullende opmerkingen worden aangegeven.  
 
Medewerkers van de Zoogdiervereniging zullen de waarnemers trainen in, en coachen 
bij, het determineren van de soorten. Er worden daarvoor instructiebijeenkomsten 
aangeboden.  
 
Degene die de analyse uitvoert en de verwerkte data aanlevert aan de NEM ‘overige 
vleermuizen’ projectwebsite, kan zelf aangeven of hij/zij zeker is over een specifieke 
determinatie. Medewerkers van de Zoogdiervereniging zullen een steekproef van alle 
geluiden, de als onzeker gemelde geluiden en de bijzondere soorten controleren. Door de 
instructie bijeenkomsten, de feed back op determinatie en groeiende ervaring, zullen 
degenen die analyseren en determineren steeds zekerder worden.  
 

Methodiek transecten / monitoring strategie 

 
Een transect heeft een lengte van ongeveer 30 km, om tot een goed voor de vrijwilliger 
uit te voeren transect te komen. Elk transect wordt steeds 2 maal per jaar gereden in juli 
en augustus. Er wordt gereden met een auto, met de detector/recorder in het 
rechterraam gemonteerd, met een snelheid van ongeveer 25 km per uur.  
 
Voor de gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis kan gewerkt worden met 
random locaties van transecten in Nederland. Om de trefkans voor rosse vleermuizen en 
laatvliegers zo hoog mogelijk te krijgen, worden routes geselecteerd in regio’s en 
landschappen waarin kraamkamers en jachtgebied van deze soorten voldoende aanwezig 
zijn. Dit gebeurd op basis van de bij de Zoogdiervereniging aanwezige data en kennis 
hierover.  
 
De doelsoorten jagen vooral in open gebied. In dat biotoop is het voedsel in de 
schemering en vroeg in de avond beschikbaar. De transecten worden dan ook vroeg in 
de avond gereden. Met een transect van 30 km gereden in de vroege avond, kan in de 
periode met de hoogste vleermuisactiviteit een voldoende groot gebied worden 
bemonsterd.  

Ten behoeve van een goede trefkans voor de vroeg uitvliegende rosse 
vleermuizen, wordt er gereden vanaf zonsondergang. In gebieden waar geen of maar 
zeer weinig rosse vleermuizen voorkomen, kan ook gereden worden vanaf 30 minuten na 
zonsondergang.  
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Teamwork: 3 transecten met 6 deelnemers 

 
Het gaat om monitoren. Het is dus van belang dat de transecten meerjarig wordt 
volgehouden. Daarom wordt er gewerkt met teams, van circa 6 vrijwilligers, die met één 
set aan apparatuur, samen verantwoordelijk zijn voor 3 transecten. Als de teamleden alle 
routes kennen, kunnen ze elkaar altijd vervangen en ondersteunen en is verloop van 
deelnemers gemakkelijker op te vangen. Door niet te veel routes te kiezen, wordt de 
kans die routes wel vol te houden alleen maar groter.  
 
Om dezelfde redenen selecterende teams hun routes, in overleg met de projectleiding 
van de Zoogdiervereniging, zoveel mogelijk zelf. Zo kunnen ze gemakkelijk dicht bij huis 
beginnen, wegen kiezen waarop met relatief lage snelheid veilig gereden kan worden, en 
rekening houden met andere op te zetten of al aanwezige routes in hun werkgebied.  
 

Een team met 3 transecten heeft de verantwoordelijkheid het veldwerk voor de 6 
daarvoor noodzakelijke avonden in juli en augustus te realiseren. In de rest van het 
seizoen kan met de apparatuur dus worden gewerkt naar eigen interesse van het team of 
de teamleden.  
 
 


