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Hopping detector 

• Hopping detector, hoe werkt het? 

 

• Wat is het verschil met klassiek 
detector werk? 

 

• Resultaten tot nu toe?  

– Nadruk op pilot in Utrecht 

– Verschillende analyses 

 

• Welke mogelijkheden zijn er? 

 

 

 

• Maar eerst: wie zijn jullie en wat 
willen jullie weten? 

 

 



Het idee 

• Automatische opnames van vleermuizen, de detector 

• De detector wordt door mensen doorgegeven, het hoppen 

 

• Doel: pilot project (wat is mogelijk, wat zijn valkuilen etc) 

  en mensen enthousiast maken voor vleermuizen 

 

• Random punten in de stad 

 

• Dataverwerking door Zoogdiervereniging 

Tekening: Peter Fitz-Verploegh 



Wat is een Batlogger? 

• Full-spectrum, ultrasone geluidsopnemer 

• Trigger-functie 

• Duur van de opnames af te stellen 

• Soortsherkenning software 



Verschil met klassieke manier van inventariseren 

• hele nacht 
• alle vleermuizen worden opgenomen (full spectrum) 
• activiteit te objectiveren (activiteit en tijdstip) 
• op locaties die moeilijk te bereiken zijn  
• altijd alle bewijs voorhanden 
• passief versus actief 

• geen ervaring met vleermuizen nodig (laagdrempelig) 
• participatie en daarmee draagvlak inwoners (van simpelweg batlogger in de tuin  
tot analyses en geluidsherkenning) 

 



Pilot Utrecht 

• Twee batloggers, hoppend door het westelijk en oostelijk deel, twee 
rondes: april-juni en juli-augustus. Derde nog te verwerken. 

 

• Begeleid door NMC/Bea van Meel en Gemeente Utrecht/Gitty Korsuize 

•   

• In het totaal 49 locaties (1 buiten de stad), 1 locatie zonder vleermuizen 
(gebruikersprobleem) 

 

• In het totaal tot nu toe 140 nachten 

 

• 10 soorten (!!) 



Pilot Utrecht 

 

• Ronde één 



Pilot Utrecht 

• Ronde één én twee 



• Overal is gewone dwergvleermuis aanwezig, gevolgd door ruige 
dwergvleermuis, rosse vleermuis en laatvlieger 

 

• Kleine dwergvleermuis en tweekleurige vleermuis ook op veel locaties…. 
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Resultaten Utrecht: verspreiding 



• Sommige delen van de stad zijn relatief soortenrijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten Utrecht: verspreiding 



Mmyst: baardvleermuis 

 

Plaur: gewone grootoorvleermuis 

 Mdas: meervleermuis 

• Nieuwe wijk met oudere delen: bijzondere soorten 

 

Resultaten Utrecht: verspreiding? 



• Zeldzame(re) soorten toch relatief wijdverbreid? 

 

 

Resultaten Utrecht: verspreiding? 

Tweekleurige vleermuis       Kleine dwergvleermuis 



• Over de gehele periode: bijna 95% van de passages is gewone 
dwergvleermuis, gevolgd door ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis 
laatvlieger en watervleermuis 

• Watervleermuis op maar vijf locaties, maar veel passages: foerageer gedrag 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten Utrecht: activiteit? 

Soort (gehele periode) Ppip

Pnat

Ppyg

Ppyg/Ppip

Plaur

Eser

Nnoc

Vmur

E/N/V

Mdas

Mdaub

Mmyst

Mspec



Ppip Pnat  pyg 
Ppyg/ 
Ppip  

Plaur Eser Nnoc Vmur E/N/V Mdas  Mdaub  Mmyst Mspec  

% passages 94,46 3,03 0,10 0,19 0,00 0,51 0,69 0,06 0,14 0,04 0,65 0,00 0,11 

Aantal 
passages 

40.968 1.313 44 83 1 221 298 27 62 18 284 1 49 

Aantal 
locaties 

48 41 12 1 24 28 9 1 5 1 

Aantal 
locaties >10 

19 
(>500) 

12 1 1 5 6  0 1 1 1 

Resultaten Utrecht: activiteit? 

• Ook soorten die slechts ‘even’ voorbij komen worden opgepikt  gewone 

grootoorvleermuis, tweekleurige vleermuis, meervleermuis, kleine dwergvleermuis 
en baardvleermuis 



=>10 passages rosse vleermuis in juli  
• Rosse vleermuis in de stad enkel in 

grotere aantallen aanwezig in juli? 
• Vliegroutes 

Geen rosse vleermuis in het voorjaar 

Voorbeeld van analyse:  
hotspots en seizoensgebruik 

Resultaten Utrecht: activiteit? 



Voorbeeld van analyse:  
hotspots en seizoensgebruik 

Resultaten Utrecht: activiteit? 

= > 10 passages laatvlieger alleen in 
juni 
• Seizoensaspect? 
• Vliegroutes? 

 
 



Voorbeeld van analyse:  
hotspots en seizoensgebruik 

Resultaten Utrecht: activiteit? 

> 500 passages Ppip 
  
 = in april/juni 

 
 = in juli/augustus  



Voorbeeld van analyse:  
hotspots 

• Locaties met ruige dwergvleermuis > 10 
passages, vrijwel uitsluitend in juli 

• Seizoensaspect? 
• Duidelijk voorkeur voor gebieden aan de 

rand van de stad? 

 
 

Resultaten Utrecht: activiteit? 



• Hopping detector in Wijchen 
• Ronde april-mei (5 nachten) 
• Ronde juni (3 nachten) 
• Ronde juli-augustus (34 plus nachten) 

 

 

Pilot Wijchen 



Resultaten tot nu toe? 

Resultaten Wijchen: verspreiding 

• Gewone dwergvleermuis 

• Laatvlieger 

• Ruige dwergvleermuis 

• Rosse vleermuis 

 

• Gewone grootoorvleermuis 

• Meervleermuis! 

• Kleine dwergvleermuis! 

• Bosvleermuis 



Resultaten tot nu toe? 

 
Laatvlieger

Rosse vleermuis

Tw eekleurige vleermuis

E/V/N

Ruige dw ergvleermuis

Gew one dw ergvleermuis

Kleine dw ergvleermuis

Ppyg/Ppip 

Gew one grootoorvleermuis

Meervleermuis

Watervleermuis

Mspec 

Resultaten Wijchen: activiteit 



Voorbeeld van analyse: voorkeuren soorten per wijk, maar ook aantal passages per 
soort per wijk etc. 
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gew one dw ergvleermuis

• Laatvlieger: hoe ouder 
de wijk hoe meer 
gebruikt? 
 
 
 
 
 
 
 

• Gewone 
dwergvleermuis: geen 
relatie met leeftijd 
wijk? 

Resultaten Wijchen: activiteit 



Voorbeeld van analyse: activiteit door de nacht per tuin, per straat, per wijk etc 

Verdere analyses? 



Conclusies 

• Nieuw: nog zaken aan het ontdekken 
• Laatste resultaten worden nog verwerkt 

• Zeldzame en sporadisch aanwezige soorten opgemerkt 
• Veel analyse mogelijkheden (activiteit, seizoen, wijk-wijk, groenstructuren) 
• Elementen uit netwerk van vleermuizen: vliegroutes, foerageergebieden 

• Veel tijd voor verwerking 
 

• Veel mensen bereikt in Utrecht 



• Hopping brengt veel mensen in contact in met vleermuizen  citizen science 

 

• Meerdere jaren en/of gericht toegepast   

       ecologisch interessant onderzoek 
 

• En welke mogelijkheden zien jullie? 

 

 

 

 

 

• Breng de vleermuis dichter bij huis? 

• Pre-onderzoek voor quickscans? 

• Monitoring 

• Identificatie belangrijke structuren en wijken in de stad 
• Netwerk onderdelen snel in beeld: objectivering activiteit   generieke ontheffing? 

• ‘Fenologie’ van soorten? 

Toekomst? 

Foto: Wesley Overman 
Gewone grootoorvleermuis 


