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Bathopper project 2016

In 2016 is er door het vleermuisplatform een bathopperproject
gestart in Zoetermeer. Daarbij heeft een batlogger op ca 27 
adressen in totaal 51 nachten de vleermuispassages gemeten. 
De metingen zijn daarna door onze vrijwilligers gedetermineerd. 
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Inleiding Vleermuizen 

de oudste fossiele vleermuis 
is 50 miljoen jaar oud

Vleermuistegeltje 1625

Wettelijke bescherming

Vleermuizen en wij, we delen dezelfde leefomgeving.  Als zij 
niet meer kunnen overleven, hoe zal het dan met ons gaan?

Vleermuizen zijn nog steeds herstellende van de grote 
insecticide klap van de vorige eeuw, er is wel een lichte 
toename in aantallen, maar er is nog geen sprake van herstel. 

Wij eten weliswaar ander voedsel, maar 
onze afhankelijkheid van insecten is niet 
minder groot. 
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Hoe meet je vleermuizen? 

Vleermuisonderzoek heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Dit mede dankzij de nieuwe apparatuur 
waarmee vleermuisgeluiden kunnen worden opgenomen en gedetermineerd.
De bathopper is slaat alle ultrasone geluiden op, zoals van vleermuizen, die gedurende de nacht passeren. Deze 
geluiden worden vervolgens op de computer gedetermineerd. 
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Wat hebben vleermuizen nodig? 

Vleermuizen hebben een plek nodig om te overdagen, en dat doen ze in boomholtes, rotsspleten, en bij gebrek aan 
rotsspleten gebruiken ze daar ook onze huizen voor. Ze overdagen bijvoorbeeld achter boeiboorden, in houtstapels of in 
de nokken van onze daken. Vrouwtjes vormen grote kolonies, vaak zie je dat in spouwmuren, waarin ze hun jongen 
grootbrengen. Mannetjes vormen kleine groepjes en overdagen op allerlei plekken. 
Naast een plek om te overdagen hebben ze een route naar hun jachtgebied en natuurlijk een jachtgebied. Zowel de 
slaapplaatsen, kolonies als de route en het jachtgebied zijn beschermd. Je mag ze niet verstoren ook niet onbewust. 
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Inleiding vleermuissoorten

Ruige dwergvleermuis

Gewone dwergvleermuis

Kleine dwergvleermuis
Grootoor vleermuisMeervleermuis

Laatvlieger
Rosse vleermuis



Inleiding bathoppen

50 lokaties
16639 vleermuispassages
8 verschillende soorten 
3 zeldzame soorten. 
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Alle vleermuispassages
in 2016
• Langs westerpark en buitenpark veel meer vleermuizen 

dan in het oosten. 
• Maar ook veel meer bathoppermetingen in het westen 

dan in het oosten. 
• In het oosten wel meer nieuwbouw, waar nog

vleermuizen zouden kunnen gaan vestigen.
• Er zijn heel weinig meetpunten in het zuid-oosten van de

stad.

Conclusie: Er zijn best wel vleermuizen in Zoetermeer, er zijn ook nog 
heel veel plekken waar je vleermuizen zou verwachten maar ze niet ziet. 

Dit is het eerste jaar dat we deze metingen doen, we 
kunnen dus nog niet veel zeggen over  de ontwikkelingen 
in de tijd. Het is heel belangrijk dat we deze metingen over 
meer jaren uitvoeren. 



Gewone dwergvleermuis
Gewone dwergvleermuizen bewonen onze spouwmuren. Ze 
worden in hun bestaan ernstig bedreigd door 
spouwmuurisolatie activiteiten. Er is een studie naar mitigatie 
(compensatie) met vleermuiskasten en vleermuisvriendelijk 
isoleren. Het is nog niet bekend of dit voldoende werkt. (De 
leyens, vleermuiskastenproject)

Daar wil ik graag een kanttekening bij maken: 
Vleermuizen bevolken graag de zuidelijke muren, waar de zon
lekker op schijnt en waar het het warmst is. Je zou je kunnen 
afvragen of het isoleren van die zuidelijke muren de moeite wel 
waard is. Ik heb me laten vertellen dat het in de stookkosten 
slechts enkele procenten scheelt als je deze muren niet isoleert. 
Voor de vleermuizen zijn die muren van levensbelang. 

De hele winter door hoor je gewone dwergvleermuizen, die trekken dus niet weg, maar houden hun winterslaap 
gewoon bij ons in de stad, waar precies is niet bekend. 
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Ruige dwergvleermuis

De ruige dwergvleermuis is een trekkende soort, ze trekken in 
de winter weg, naar de bergen bijvoorbeeld in Frankrijk. 
In het voorjaar komen ze weer terug, de vrouwtjes eerst, die
maken dan kwartier en daarna komen de mannetjes.

Je ziet overals ruige dwergvleermuizen in 
zoetermeer, vaak samen met gewone 
dwergvleermuizen.

Het valt op dat ruige dwergvleermuizen in Seghwaert, Meerzicht en 
Rokkeveen minder aanwezig zijn.  Er is daarbij geen spraken van
seizoensinvloed.
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Kleine dwergvleermuis
De kleine dwergvleermuis is heel bijzonder. In het verleden
hebben we deze vleermuis nooit gevonden, terwijl deze soort
in Engeland heel veel voorkomt. 

Met onze apparatuur waren wij niet in staat om deze vleermuis
waar te nemen. Een paar jaar geleden werden wij gewezen op 
het bestaan van deze soort en nu vinden we ze af en toe ook in 
onze waarnemingen. 

Omdat dit zo’n zeldzame waarneming is, is bevestiging lastig. 
Het zou best kunnen dat al onze waarnemingen afgekeurd 
worden, dan worden ze bijgeteld bij de grote hoeveelheid 
gewone dwergvleermuizen. 

In ieder geval één van de waarnemingen word op dit moment 
op een Engelse site geverifieerd. 
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Laatvlieger
Laatvliegers vind je vooral langs de randen van de stad. Ze 
wonen in huizen, in de nokken van de daken. Maar het is ook 
mogelijk dat ze in bomen overdagen. 

Laatvliegers vliegen ongeveer 40 tot 50 km het vinden van 
verblijfplaatsen is daardoor lastig. De meetgegevens doen 
vermoeden dat we in Zoetermeer 2 of meer kolonies van 
Laatvliegers hebben.  

Het is niet bekend waar de laatvliegers in de winter blijven, 
tussen november en maart/april zijn ze uit ons blikveld 
verdwenen. 
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Rosse vleermuis
Door heel zoetermeer worden Rosse vleermuizen waargenomen, 
het meest toch wel langs de randen van de stad. 

Heel lang was het vermoeden dat Rosse vleermuizen alleen in de
duinen van zuid Holland overdagen, maar onlangs is ook in 
Zoetermeer een kleine kolonie van Rosse vleermuizen ontdekt. 

Rosse vleermuizen hebben een jachtgebied van een kilometer 
of 30-40. In de vroege ochtend, een uur voor zonsopgang 
zwermen de rosse vleermuizen voor hun kolonie. Daardoor 
kunnen we kolonies ontdekken.
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Water/meer vleermuis

Water vleermuizen komen in Zoetermeer niet zoveel voor. De 
aantallen rond de shakespearzijde zijn een indicatie voor een 
kolonie in de buurt. Het vinden van de kolonie is een uitdaging voor 
het komend jaar. 
Het verschil tussen water en meervleermuis is met een bathopper 
vooralsnog niet duidelijk waarneembaar.  



Grootoor vleermuis
Grootoorvleermuizen zijn echte bosbewoners. Ze hebben een 
heel andere sonar dan de andere vleermuizen. 

Het geluid is veel zachter, en het waarnemen van een grootoor
vleermuis met de batlogger is dan ook een gelukje. 

Ook de grootoor waarnemingen moet worden geverifieerd. 



Tweekleurige vleermuis
Al jaren zijn er incidentele waarnemingen van tweekleurige 
vleermuizen. Het herkennen van een tweekleurige vleermuis is 
bijzonder lastig. Het geluid lijkt heel erg op andere soorten, en 
iedere waarneming moet worden geverifieerd. Er zijn in 2016 4
waarnemingen gedaan, waarvan waarschijnlijk een groot deel
zal afvallen.

Tweekleurigen zijn de enige soort die nog vliegt 
als het koud gaat worden. De tweekleurige gaat
pas baltsen als de temperatuur beneden de 10 
graden komt. Het geluid is dan in een straal van 
ca 200 meter goed te horen.  De tijd om 
tweekleurigen te gaan zoeken is november, en 
dan niet direct na zonsondergang. Maar enige 
uren later pas. Dat betekent voor dit bathopper 
project de kans zeer klein is dat we 
tweekleurige vleermuizen aan zullen treffen. 
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Meting per adres.
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Radijsakker 23-9-2016
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Vegelinsbos 20-7-2016

0

5

10

15

20

25

30

35

Lofoten 14-6-2016

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

Koningsstraat 8-6-2016

Ale bewoners ontvangen binnenkort dit rapport, met in de
bijlage een overzicht van alle metingen.

Alle bewoners worden hartelijk bedankt voor hun 
medewerking 

Aan dit onderzoek werkten een groot aantal 
Bewoners van Zoetermeer mee. 
Zij hebben de batlogger van het ene 
Adres naar het andere laten
hoppen. 
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Conclusies

• Hoe gaat het met de vleermuizen? Er zijn vleermuizen in Zoetermeer. Het 
valt op dat vleermuizen vooral aan de Noord West rand het meest 
worden waargenomen. Een verklaring daarvoor is vooralsnog niet goed te
geven.  

• Er zijn in Zoetermeer kolonies dwergvleermuizen en vermoedelijk ook van 
laatvliegers. 

• Het meetnet heeft in het zuiden, midden en oosten van Zoetermeer nog 
niet voldoende dekking. Het aanmelden voor een bathoppermeting is 
vrijwillig en word voornamelijk in de doelgroep natuurliefhebbers 
gepropageerd. 
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Discussie
Welke bedreigingen zijn er voor vleermuizen: 

Spouwmuurisolatie, verlies van jachtgebied, landbouwgif.

Hoe kan de wethouder helpen? 
• Zorg voor aaneengesloten groengebieden met waterpartijen. 
• Ontwikkel ook de groene woestijn ten noorden van Zoetermeer. 
• Ondersteun de ontwikkeling van de gordel van moeras rond Zoetermeer.
• Bescherm en koester oude bomen en oude gebouwen. Daar kunnen vleermuizen van 

profiteren. 
• Zorg ervoor dat wanneer mensen gaan isoleren, men ook rekening houdt met 

vleermuizen. 
• Verplicht woningeigenaren om de zuidelijke kopse gevels van woningen niet te 

isoleren, dat scheelt nauwelijks in de stookkosten, en het vergroot de 
overlevingskansen van vleermuizen in onze stad aanzienlijk. 
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MET DANK AAN:

• Wilco en Guylian Pot

• Dennis Heinz

• Robert Top

• Marga van der Tol

• Alle mensen die de batlogger in hun tuin/balkon hebben laten meten. 

• Alle vrijwilligers die hebben geholpen met het uitwerken van de
metingen. (Hella van Driel, Remko van der Vlugt en Valerie Andela)
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Bronnen:

• http://www.clo.nl/indicatoren/nl1070-aantalsontwikkeling-van-
vleermuizen

• https://www.infomil.nl/vaste-onderdelen/uitgebreid-
zoeken/?zoeken_term=vleermuizen

• http://www.vleermuis.net/vleermuis-soorten/

• http://www.zoogdiervereniging.nl/vleermuizen

http://www.clo.nl/indicatoren/nl1070-aantalsontwikkeling-van-vleermuizen
https://www.infomil.nl/vaste-onderdelen/uitgebreid-zoeken/?zoeken_term=vleermuizen
http://www.vleermuis.net/vleermuis-soorten/
http://www.zoogdiervereniging.nl/vleermuizen
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