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Meetnet Vleermuis Transect Tellingen 

 
Handleiding bij ‘Het uitzetten en rijden van een NEM VTT route’ 

 
 
 
 
Inleiding  
 
Het meetnet ‘overige vleermuizen’ is gericht op de vleermuissoorten: gewone dwergvleermuis, 
ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en laatvlieger. Dat zijn soorten die in andere meetnetten 
zoals de wintertellingen of zoldertellingen niet worden meegenomen, vandaar de naam meetnet 
‘overige vleermuizen’. 
 
De basis van dit meetnet is het jaarlijks herhaald afleggen van een route met een ‘bat detector’ in 
voor het vaststellen van die soorten geschikt landschap. De route wordt steeds 2 maal per jaar 
uitgevoerd in de periode juli – augustus. Er wordt gebruik gemaakt van apparatuur (real time 
recorders) die automatisch vleermuisgeluid en de positie (GPS) registreren. Er wordt gewerkt met 
routes van 30 km lengte, die worden gereden met een auto met een snelheid van ongeveer 25 km 
per uur, vanaf zonsondergang. Op die wijze kan een voldoende groot gebied worden bemonsterd in 
de periode in de avond met de hoogste vleermuisactiviteit.  
Het verwerken en analyseren van de verzamelde data is in een ander documenten uitgewerkt: 
Handleiding herkenning van vleermuissoorten aan hun echolocatiegeluid en gebruik van de het 
uploadportal.  
 
Het gaat om monitoren. Het is dus van belang dat de transecten lang wordt volgehouden en 
jaarlijks op dezelfde wijze gereden en uitgewerkt worden.  
 
We werken met teams, van circa zes vrijwilligers, die met één set aan apparatuur, samen 
verantwoordelijk zijn voor drie transecten. Doordat de teamleden alle routes kennen kunnen ze 
elkaar altijd vervangen en ondersteunen. Door niet te veel routes te kiezen, wordt de kans die 
routes wel vol te houden alleen maar groter. Ook blijven er dan ook nog genoeg avonden over met 
goed weer tussendoor in langere perioden met slecht weer. 
 
Om dezelfde redenen laten we de teams hun routes, weliswaar in overleg met de projectleiding van 
de Zoogdiervereniging, zoveel mogelijk zelf selecteren. Zo kunnen ze 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. Dit document beschrijft hoe de 
routes geselecteerd worden en welke parameters daarbij van belang zijn.  
 
Om de trefkans voor rosse vleermuizen en laatvliegers zo hoog mogelijk te krijgen, selecteren we 
in eerste instantie graag teams en routes in regio’s en landschappen waarin kraamkolonies en 
jachtgebied van deze soorten voldoende aanwezig zijn. Dit gebeurd op basis van de bij de 
Zoogdiervereniging aanwezige data en kennis hierover.  
In verband met het vroege uitvliegen van de rosse vleermuis begint het rijden van de transecten, 
in ieder geval in gebieden met deze soort, al bij zonsondergang. In zeer open gebieden start je 15 
minuten na zonsondergang. 
 
De apparatuur en opzet kunnen natuurlijk ook worden gebruikt voor transecten te voet, per fiets of 
per boot, waarbij uiteraard lagere snelheden en kortere transecten zullen worden gerealiseerd. Een 
team met drie transecten heeft de verantwoordelijkheid het veldwerk voor de zes 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.  
 
 
 
 
 



HET UITZETTEN EN RIJDEN VAN EEN NEM VTT ROUTE 
 

2                                                                                        ERIC JANSEN & HERMAN LIMPENS – VERSIE 27 MAART 2014 
 

Selectie Auto-transect 
 
 Het is van belang een route te kiezen die meerjarig kan worden volgehouden en waarin de 

doelsoorten mogen worden verwacht.  
 
 Het team selecteert zelf de route en stelt die route samen met de Zoogdiervereniging vast.  
 
 Laat de route in de rand van of net buiten de bebouwde kom starten.  

 
 Het is handig om op een kaart eerst het verste punt te kiezen op ongeveer 10 – 12 km van het 

startpunt. Probeer vervolgens de te rijden route in een rondje van 30 km of iets langer, langs 
dit verste punt te plannen. Teken de route vooraf uit op de kaart.  

 
 Je kunt je routekaarten digitaliseren met runner maps, looptijden.nl in Google Maps. 

Tegelijkertijd wordt de afstand bijgehouden.  
 

 Gebruik voor de route zoveel mogelijk lokale wegen, waarop veilig met die relatief lage snelheid 
gereden kan worden. Op Google Maps – verkeer is te zien of verkeer op de wegen snel rijdt of 
niet. Eigen kennis van de omgeving is natuurlijk van groot belang.  
 

 Vermijd provinciale wegen en andere drukke wegen. 
 
 Vermijd het dubbel rijden van gedeeltes van de route en het kruisen van de route zo veel 

mogelijk. Ook een 2e route in het werkgebied van het team moet andere routes niet dubbelen 
en zo min mogelijk kruisen.  
 

 Ken je de omgeving niet zo goed, rijd een potentiele route – of gedeelte - dan alvast eens 
overdag of vroeg ’s avonds, om een indruk te krijgen van verkeersdrukte en 
landschapskwaliteit. 

 
 Plan de route, in gebieden met snelwegen, kanalen en rivieren (we wonen in Nederland!), 

zoveel mogelijk tussen snelwegen of tussen snelweg en kanaal in. Vermijd tunnels en bruggen 
bij die infrastructuur zoveel mogelijk, om bv. dubbelen met andere routes te voorkomen, en 
minder risico te lopen dat dit punt in een bepaald jaar niet te passeren is.  

 
 De Zoogdiervereniging levert, voor de teams in de voorkeur regio’s voor rosse vleermuis en 

laatvlieger, kaarten van de aanwezigheid van die soorten van de directe omgeving (het 
werkgebied) van het team. 

 
 Probeer de route vervolgens zoveel mogelijk door/langs habitat voor die soort(en) te leiden. De 

route moet ten minste door twee gebieden gaan waar bekend is dat regelmatig rosse 
vleermuizen en/of laatvliegers jagen. 
 
Jagende rosse vleermuizen zijn vaak te vinden bij groot open water zoals plassen en 
uiterwaarden. Ook bij sterk verlichte kruispunten aan stadsranden zijn vaak jagende rosse 
vleermuizen te vinden. 
 
Jagende laatvliegers vind je regelmatig langs wegen met eikenlanen, bij paardenweitjes en veel 
langs lokale wegen die wit verlicht zijn. 

 
Jagende ruige dwergvleermuizen zijn vaak te vinden bij verspreid staande bomen langs open 
water. 

 
 De route dient verblijfplaatsen (van gewone dwergvleermuis, rosse vleermuis of laatvlieger) niet 

te dicht te naderen (<250m) om oververzadiging van meetpunten te vermijden. Dit is uiteraard 
alleen daar in de planning op te nemen waar deze ook bekend zijn.  
 

 Geef de route een eenduidige korte naam en een cijfer, bijv. ‘NEM-Wageningen-01’.  
De volgende routes in dat gebied krijgen dan de naam ‘NEM-Wageningen-02’ enzovoorts. Dat 
heeft consequenties voor de latere verwerking van de geluidsopnames. Die krijgen dan in het 
analyseprogramma de naam ‘NEM-Wageningen-01 + dd-mm-jj’. 

 
 Laat de meldkamer/politie in de regio weten dat er gereden wordt en wat het kenteken is van 

de auto waarmee gereden wordt. 
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 Maak op je PC een map aan NEM VTT en zet hieronder de diverse route en datummappen. 

 
 Kopieer in iedere map alle files van de SD kaart. Controleer ook of de Route.kml file en de GPX 

files mee is gekopieerd. 
 
 Heb je, op enig moment, vragen of onzekerheden over je route, vraag dan hulp van de 

projectcoördinator via vrijwilligers@zoogdiervereniging.nl. Uiteindelijk wordt dit geregeld via de 
website. 

 
 
 
 

 
 

 
Figuur 1:Waarnemingen van de doelsoorten;  
 rood=rosse vleermuis, zwart=laatvlieger 
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Figuur 2:  Startpunt aan stadsrand, midden van route op 10 km afstand. 
  

 
Figuur 3:  Gebieden met hogere aantallen waarnemingen van rosse vleermuizen en 

laatvliegers (omcirkeld).Probeer de route daar doorheen te plannen.  
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Figuur 4:  Vermijd wegen waarop snel gereden wordt. Bron :Googlemaps –verkeer 
 
 
 
 


