
Vleren voor beginners
Kennen en herkennen van vleermuizen



Waarom beschermen wij vleermuizen? 

• Vleermuizen eten insecten en zijn voedsel voor vleeseters. (eksters, 
koolmezen, roofvogels etc etc.)  

• Bedreigingen: 
• Gif
• Uitsterven insecten
• Roofdieren
• Spouwmuurisolatie
• Verbouwingen.
• Kappen van bomen. 

• Het gaat helemaal niet zo goed met vleermuizen, ze hebben zich niet 
hersteld na de DDT ramp van de jaren 60 van de vorige eeuw, en deze 
eeuw brengt nieuwe bedreigingen. 



Hoe kunnen wij helpen? 

• Vleermuizen zijn wettelijk beschermd, je mag ze niet verstoren. Ook 
de verblijfplaats en het jachtgebied zijn beschermd. 
• Maar ja, niemand weet dat, ook al zijn we geacht de wet te kennen. 

• En een uitgemoorde kolonie zal niet klagen. 

• We kunnen voorlichting geven: 
• Vleermuizen zijn onbekend en onbekend maakt onbemind. 

• We kunnen kinderen leren om respect te hebben voor de natuur 

• We doen onderzoek om vleermuizen te beschermen.
• Fietsvleren, autovleren, gebiedsinventarisaties.



Maak kennis met het 
vleermuisplatformzoetermeer. 
• Dennis, Wilco, Robert, Marga 

• Stageaires: Marieke, Irelis

Investering: 1 avond per week. 

• Dennis: Vleermuiskasten, kolonies, NEMVTT autovleren

• Wilco: Bathopperproject

• Marga: Gebiedsinventarisaties, knutseltafel. 



Programma

• Algemene kennis van vleermuizen: Insecteneters, boombewoners, 
bergbewoners, overdagen in spouwmuren of kasten. 

• Jaarcyclus

• Ultrasone geluiden: heterodyne time expansion freq deling.

• Hoe bepaal je de Piekfrequentie, wat zijn natte en droge geluiden, 
wat betekent cf mf

• Soortenkennis (9 soorten in Zoetermeer)

Zoekkaart



Algemene kennis van vleermuizen:

• Insecteneters, 

• boombewoners, bergbewoners, 

• overdagen in spouwmuren of kasten.



Jaarcyclus Vleermuizen

• Kraamkolonies

• Paartijd

• Trek 

• Winterslaap



Ultrasone geluiden 

• Doel: 
• voedsel vangen

• Sociale geluiden

• Frequentie: 
• hoorbaar gebied 0-20 KHZ 

• Vleermuizen: 20-100 KHZ
• Natte en droge geluiden

• Het geluid van een knikker op een glazenplaat: vangmoment. 

• Elke soort zijn eigen frequentie, maar soms ligt die niet ver uit elkaar. 

• Hoe bepaal je de piekfrequentie

• Zoekkaart. 



Soortenkennis: Zoetermeerse soorten. 
Gebruik de zoekkaart. 
• Dwergvleermuizen: 

• gewone dwergvleermuis, (zo groot als een mus)

• ruige dwergvleermuis, 

• kleine dwergvleermuis

• Rosse vleermuis (zo groot als een merel)

• Laatvlieger

• Water en meervleermuis. (zo groot als een spreeuw)

• Gewone grootoorvleermuis



Inleiding vleermuissoorten

Ruige dwergvleermuis

Gewone dwergvleermuis

Kleine dwergvleermuis
Grootoorvleermuis

Meervleermuis

Laatvlieger

Rosse vleermuis

Tweekleurige vleermuis



Naar buiten maar eerst: 

• Hoe klinkt een dwergvleermuis?  (42khz, nat, piek)
Verschil tussen gewone en ruige (38 khz en iets onregelmatiger)

• Hoe klinkt een rosse vleermuis? (25-28 khz, plip plop)

• Hoe klinkt een laatvlieger? (27 khz, tapdanser)

• Hoe klinkt een meer/watervleermuis? (35 khz, droog) water vliegt rondjes 
en meer vliegt lange stukken. 

• Oefenen oefenen oefenen. Gebruik de zoekkaart. 

• Batexplorer komt later. 


