
VLEERMUISDETECTIE LANGS DE HOLLANDSE IJSSEL GOUDA | door N. de Zwarte – 15 aug 2019 

Meting gedaan met de statische ultrasoondetector Batlogger A (Elekon), speciaal ontwikkeld voor 

lange termijn monitoring van vleermuizen.  De apparatuur is geplaatst van 29 juli – 6 augustus 2019, 

met een geprogrammeerde dagelijkse starttijd om 21:30 en eindtijd 05:00. 

 

Opstelling: Batlogger A links aan dikke wilgentak bevestigd die bij hoog water net niet onder water staat, waarbij microfoon 

aan het einde rechts (verlengd aan bamboe stok) zo laag mogelijk boven het water (voor de optimale registratie van 

Meervleermuis) opnames van boven de Hollandse IJssel kan maken 

Helaas bleek uit de loggegevens van de detector dat er een power failure is opgetreden 

(waarschijnlijk een defecte batterij), en er niet een week, maar slechts 2 nachten gemeten is, 

namelijk op 29 en 30 juli 2019. Desalniettemin zijn de verzamelde gegevens goed bruikbaar en zijn er 

meer dan voldoende opnames gemaakt voor een analyse, mede door het goede weer. 

 

Screenshot uit het logbestand van de Batlogger A 



Weersomstandigheden 

De temperatuur is in de uren waarin is gemeten tussen de 16-21 graden Celsius gebleven volgens de 

meting in de batdetector zelf (niet helemaal nauwkeurig). Het weerstation op Goud Asfalt gaf in deze 

dagen tussen de 14-26 graden Celsius aan (over 24 uur per dag), dus dat valt binnen de zelfde range 

en is voor vleermuizen ideaal.  

De windsnelheid zat tussen de 2-4 Bft. In het Vleermuisprotocol staat dat tot 5 Bft gemeten mag 

worden, dus dat valt binnen de juiste grenzen. 

In deze gemeten periode is geen regen gevallen in de nacht, wat voor vleermuismetingen gunstig is. 

Uitkomst 

Er zijn in totaal 3.653 opnames gemaakt. Deze zijn geanalyseerd met Batexplorer (Elekon), waarbij 

een deel van de geluiden niet bruikbaar is omdat het ofwel sprinkhanen zijn die de microfoon 

getriggerd hebben (struiksprinkhaan, grote groene sabelsprinkhaan), omdat er een mechanisch 

geluid is opgenomen (wellicht van een boot of een ander voertuig in de omgeving) of omdat het 

fragmenten waren die te kort zijn voor een analyse (te weinig pulsen aanwezig). 

Er konden 1.066 geluiden op naam gebracht worden. De uitkomst staat hieronder weergegeven: 

vleermuizensoort NL naam Aantal van Calls [#] 

Pipistrellus pipistrellus Gewone dwergvleermuis 569 

Myotis dasycneme Meervleermuis 289 

Pipistrellus nathusii Ruige dwergvleermuis 160 

Eptesicus serotinus Laatvlieger 30 

Vespertilio murinus Tweekleurige vleermuis 10 

Myotis daubentonii Watervleermuis 6 

Nyctalus noctula Rosse vleermuis 2 

Eindtotaal   1066 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Gewone dwergvleermuis vloog van 22:11 tot 04:57 en staat elke paar minuten op de detector. 

Deze dieren komen dus vanuit de wijk en foerageren van zonsondergang tot zonsopkomst aldoor 

boven het water. 
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De Meervleermuis vloog vanaf 22:25 tot 03:48: gezien de afstand tot de kolonie in Waddinxveen is 

het aannemelijk dat de Hollandse IJssel dus op de dagelijkse route zit. Echter: de hele nacht is elk uur 

activiteit van deze soort terug te meten. Het is daarmee aangetoond niet alleen een vliegroute (van A 

naar B) maar ook essentieel foerageergebied voor de soort. 

Ruige dwergvleermuis vliegt van 22:18 tot 04:58 en foerageert vrij veel boven het water. Er is geen 

patroon van een vliegroute te zien, maar van waarschijnlijk lokaal aanwezige dieren. Ook gezien de 

vroege starttijd en late eindtijd, moeten deze dieren in de buurt verblijven. 

De Laatvlieger is maar beperkt waargenomen en vloog van 22:31 tot 03:33. Gezien het tijdstip van de 

eerste opnames zullen deze dieren ook niet van ver komen. Tussen 01:30-03:00 is de soort vrijwel 

afwezig, wat duidt op kort foerageren bij het water vlak na het uitvliegen in de avond en weer 

invliegen in de ochtend. 

Tweekleurige vleermuis is de leuke ontdekking van deze stationaire meting. Deze soort is de ene 

nacht vanaf 22:24 en de andere vanaf 23:00 waargenomen, en om 02:21 de laatste waarneming. In 

totaal zijn er 5 momenten waar te nemen in de 2 nachten met opnames waarbij het dier is 

opgenomen, wat geen toevalstreffer meer is te noemen. Deze soort verblijft graag in hoge 

gebouwen, waarbij het gezien de eerste waarneming om 22:24 dus interessant is of dit gebouw in 

Gouda staat. De verblijfplaats van deze soort is zeer moeilijk te vinden en vraagt nader onderzoek.  

Watervleermuis komt maar beperkt voor in deze opnames, en dan eerst rond 22:52 en de andere 

dag rond 01:00 pas, met nog een opname om 03:58. Dit wijst op een verblijf dat niet in de buurt 

aanwezig is en gezien de beperkte hoeveelheid waarnemingen zal het belangrijkste foerageergebied 

ook elders op de IJssel of een ander water liggen. 

Rosse vleermuis is maar op een avond rond 00:15 waargenomen. Een sporadisch overvliegend dier 

dus. 

Toelichting 

De meest voorkomende vleermuis is niet verrassend: de Gewone dwergvleermuis. Deze soort komt 

in de omgeving veel voor, bewoont huizen, en kan boven dit water foerageren. In de eerder 

aangegeven kaart stond deze soort ook al als meest algemeen weergegeven. 

Als tweede soort komt de Meervleermuis naar boven. Dat was een prettige uitkomst: de vliegroute 

werd immers zeer aannemelijk geacht, maar er waren maar beperkte waarnemingen beschikbaar 

van batdetector-onderzoek en van vangstnachten in Waddinxveen en bij de Karwei langs de N207. 

Met het aantal passerende vleermuizen is aangetoond dat hier een vliegroute voor deze soort loopt, 

maar ook dat het water van belang is voor het foerageren. 

Dat Ruige dwergvleermuis veelvuldig is opgenomen is ook niet verrassend, gezien het paarseizoen 

dat aanstaande is en de dieren veel actief zijn. 



 

Sonogram Tweekleurige vleermuis. 

 

De Tweekleurige vleermuis was een mooie ontdekking, deze soort was nog niet eerder in Gouda 

vastgesteld voor zover bekend. Mogelijk is de hoogbouw in de directe omgeving een verblijfplaats; 

dat zou nader onderzocht moeten worden (bijvoorbeeld de hoogbouw langs de Kugerlaan/La 

Reyelaan, de Zuidrandflats). 

Dat Watervleermuis zo weinig is opgenomen is enigszins verrassend; tegelijk geeft dit aan dat er in 

de omgeving van Gouda wellicht te weinig geschikte bomen (en in mindere mate: geschikte 

gebouwen) aanwezig zijn voor deze soort, of dat deze soort liever de wat rustigere vijverpartijen op 

zoekt (dat zou verder onderzocht moeten worden) zoals bijvoorbeeld bij het Baden Powelpark. 

In het totaal is te zien dat het water rond zonsondergang en bij zonsopkomst het meest gebruikt 

wordt, via deze grafiek over alle waarnemingen: 
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Dit geeft aan dat het water van belang is voor lokale dieren én dat het als vliegroute van belang is, 

omdat het zo snel na zonsondergang en kort voor zonsopgang redelijk druk is. De piek van 23:00 laat 

zien dat het voor foerageren ook van belang is, aangezien dit de tijd is (een uur na zonsondergang 

ongeveer) dat de meeste insecten aanwezig zijn en deze dus blijkbaar hier te vinden zijn. 

 

Conclusie 

• De Hollandse IJssel is van belang voor vleermuizen: voor lokale dieren gezien de korte tijd 

vanaf zonsondergang en –opkomst en voor vliegroute en foerageren, gezien de verdeling van 

het aantal opnames in de nacht. 

• De Gewone en Ruige dwergvleermuis foerageren veelvuldig boven het water. 

• Voor Meervleermuis is dit een belangrijke route en foerageergebied. 

• Voor Watervleermuis geldt dit niet. Deze soort is maar weinig waargenomen. 

• De opnames van Tweekleurige vleermuis zijn een mooie ontdekking van een soort waarvan 

weinig bekend is in Gouda. 

• Voor Laatvlieger is het water voor een aantal lokale dieren nuttig, maar net als voor Rosse 

vleermuis zullen deze soorten hier geen essentieel foerageergebied hebben. 

• De beplanting zoals deze er nu staat functioneert blijkbaar goed gezien het aantal soorten en 

het gedrag. 

• Bij het vervangen van beplanting is het goed dat deze licht tegenhoudt vanaf de Schielands 

Hoge Zeedijk en/of de bedrijventerreinen (al dan niet in ontwikkeling). Zeker voor 

Meervleermuis. 

• De nieuwe beplanting zal ook voor luwte moeten zorgen; maar gezien de hoogte boven het 

water zal dit zoals eerder beschreven in een andere notitie, geen grote hoogte nodig hebben. 

Deze is ook niet elders langs de Hollandse IJssel te vinden en verhinderd de Meervleermuis 

niet te vliegen vanaf Waddinxveen. 

• De nieuwe beplanting moet bij voorkeur insecten aantrekken, zodat er voldoende voedsel 

voorhanden blijft voor de foeragerende dieren. 

 


