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De	meeste	geluiden	van	de	vogels	ken	ik	nou	wel,	daarom	ben	ik	de	laatste	7jd	aan	het	“vleren”.		
Zoals	het	woord	“vogelen”	betekent	“vogels	kijken”,	zo	betekent	“vleren”	het	waarnemen	van	
vleermuizen.	Dat	gebeurt	uiteraard	vrijwel	uitsluitend	’s	nachts.	Ongeveer	een	half	uur	na	
zonsondergang	komen	de	vleermuizen	uit	hun	boomholtes,	kelders,	zolders	en	spouwmuren.	
Onmiddellijk	gaan	ze	daarna	op	jacht.	Ze	vliegen	vaak	via	een	vaste	route	van	hun	slaapplaatsen	naar	
hun	jachtgebieden.	Ze	eten	uitsluitend	insecten:	muggen,	moDen,	nachtvlinders,	dat	soort	werk.	Hun	
prooien	vinden	ze	door	zeer	hoge	geluiden	te	roepen.	De	ontdekking	van	hun	jachtvermogen	is	een	
verhaal	op	zichzelf.		

			
Aan	het	eind	van	de	18e	eeuw	deed	de	Italiaan	Lazzaro	Spallanzani	(1729-1799)	experimenten	met	
vleermuizen.	Dat	vleermuizen	bij	pikdonker	hun	weg	konden	vinden	zonder	ergens	tegenaan	te	
stoten,	was	al	eeuwen	bekend.	Maar	hoe	ze	dat	precies	deden,	was	al7jd	een	raadsel.	Spallanzani	
plakte	hun	ogen	af	en	liet	ze	los	in	een	afgesloten	donkere	kamer	vol	obstakels.	Het	bleek	dat	ze	zich	
gewoon	konden	oriënteren.	Met	dichtgestopte	oren	konden	ze	echter	geen	kant	meer	op	en	vlogen	
ze	overal	tegenaan.	De	conclusie	was	dat	vleermuizen	op	een	of	andere	manier	in	staat	moesten	zijn	
om	gebouwen,	takken	en	hun	prooien	te	'horen'.			

Het	werk	van	Spallanzani	raakte	in	de	vergetelheid	door	een	concurrerende	gedachte	van	de	Franse	
bioloog	Georges	Cuvier	(1769-1832).	Deze	beweerde	dat	vleermuizen	blijkbaar	over	een	zeer	
gevoelige	tastzin	beschikten,	die	zat	in	hun	vleugels.	Met	gespreide	vleugels	voelen	ze	al	van	verre	
obstakels	aan.	Dat	zou	komen	door	een	toenemende	luchtweerstand	als	ze	een	voorwerp	naderen.	
Zo	stond	het	tot	voor	enkele	7entallen	jaren	geleden	in	biologieboeken	en	encyclopedieën.		
Pas	in	1938	ontdekte	Amerikaanse	student	Donald	Griffin	dat	vleermuizen	zich	oriënteren	door	
middel	van	ultrasone	geluiden.	Hiervoor	bedacht	hij	de	naam	echoloca7e.	Ona^ankelijk	van	hem	
was	de	Groninger	Sven	Dijkgraaf	in	1946	tot	dezelfde	conclusie	gekomen.		
	
		
Sonar  
Sonar	is	een	a`or7ng	van	sound	naviga+on	and	orienta7on	en	dat	
is	precies	wat	vleermuizen	doen:	Ze	zenden	heel	hoge	geluiden	uit	
en	vangen	de	echo's	daarvan	een	frac7e	daarna	weer	op.	Die	
roepen	zijn	ultrasoon,	dus	boven	de	gehoorgrens	van	mensen,	en	
dat	is	maar	goed	ook,	want	we	zouden	waarschijnlijk	geen	oog	
meer	dicht	doen.		
De	geluidssnelheid	is	constant:	344	meter	per	seconde.	Omdat	
vleermuizen	niet	tegelijker7jd	kunnen	roepen	èn	horen,	zenden	ze	
hun	geluid	in	zeer	korte	pulsjes	van	slechts	enkele	duizenden	van	
seconden.	Anders	zouden	de	eigen	kreten	overlappen	met	die	van	



de	terugkerende	echo,	zijn	de	pulsen	zeer	kort:	enkele	milliseconden.	Zo	krijgen	ze	een	'beeld'	van	
hun	omgeving.	Het	is	alsof	wij	onze	omgeving	zouden	zien	door	middel	van	een	heel	snel	
knipperende	lamp.	Door	voortdurende	echopeilingen	kan	de	vleermuis	de	omgeving	en	de	
voorwerpen	daarbinnen	afluisteren.	Uit	die	verschillende	onderzoekingen	stelt	hij	een	totaalbeeld	
samen:	een	mentale	plaDegrond:	een	'gehoord	geheugenbeeld'	van	de	kamer.	Eenmaal	onderzocht,	
kan	een	vleermuis	leDerlijk	blindelings	zijn	weg	vinden	in	de	kamer.	Nieuwe	echopeilingen	blijven	dan	
achterwege.	Talloze	experimenten	hebben	aangetoond	dat	vleermuizen	inderdaad	zo'n	
geheugenkaart	hebben.	Als	je	de	vaste	voerplek	bijvoorbeeld	enkele	cen7meters	verplaatst,	blijg	de	
vleermuis	enkele	keren	naar	de	vertrouwde	plek	toevliegen.	

Hoe	hoger	de	toon,	hoe	meer	details	vleermuizen	kunnen	waarnemen.	Dat	zit	zo.	Geluid	bestaat	in	
feite	uit	luchtdrukveranderingen	die	zich	als	een	golheweging	verplaatsen.	Lage	geluiden	hebben	
een	grotere	golflengte	en	lopen	minder	de	kans	om	teruggekaatst	te	worden	door	voorwerpen	
onderweg.	Daardoor	dragen	lage	geluiden	-	neem	een	scheepshoorn		-	zo	ver.	Bij	hoge	frequen7es	
werkt	het	precies	andersom:	hoe	hoger	de	toon,	hoe	korter	de	golflengte	en	hoe	gedetailleerder	dus	
de	weerkaatste	echo.	

De	toonhoogte	wordt	uitgedrukt	in	Herz.	Mensen	kunnen	geluiden	horen	tussen	de	20	en	20.000	
Herz.	De	frequen7e	waarop	verschillende	soorten	vleermuizen	hun	kreten	uitstoten,	varieert	tussen	
de	25.000	en	110.000	Herz.	Bij	die	frequen7es	worden	kleine	voorwerpen	zoals	nachtvlinders	en	
moDen	voldoende	gedetailleerd	teruggekaatst	om	ze	te	kunnen	herkennen.		

Mensen	kunnen	het	gegil	alleen	horen	met	behulp	van	een	batdetector:	een	apparaatje	van	rond	de	
honderd	euro	dat	de	hoge	tonen	van	de	vleermuis	verlaagt	tot	een	hoorbare	frequen7e.	Omdat	alle	

soorten	vleermuizen	een	andere	jachDac7ek	hebben,	en	vaak	in	verschillende	omgevingen	jagen	op	
verschillende	prooien,	heeg	elke	vleermuissoort	een	eigen	kenmerkende	frequen7e	en	ritme.		
Rosse	vleermuizen	bijvoorbeeld	jagen	met	grote	snelheid	in	open	terrein	en	moeten	hun	prooien	dus	
van	ver	kunnen	waarnemen.	Daardoor	klinken	hun	ultrasone	gillen	van	dichtbij	zo	hard	als	een	
pneuma7sche	hamer.	Met	de	batdetector	kun	je	ze	nog	van	150	meter	afstand	horen.		
Grootoorvleermuizen	daarentegen,	die	foerageren	vanaf	boombladeren	(gleaning),	moeten	zelfs	in	
staat	zijn	om	echo's	van	bladeren	met	een	prooi	te	onderscheiden	van	echo's	van	bladeren	zonder	
prooi.	Daardoor	klinken	hun	echopeilinggeluiden	zeer	hoog	en	een	stuk	zachter.	Met	de	batdetector	
zijn	ze	bijna	niet	te	ontdekken.		

Als	een	vleermuis	een	prooi	ontdekt,	vliegt	hij	erop	af,	terwijl	de	pulsen	elkaar	steeds	sneller	
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opvolgen,	tot	een	eindroffel	erop	wijst	dat	het	insect	gevangen	is.	Andere	vleermuizen	horen	die	
echopeilingen	natuurlijk	ook,	en	komen	op	de	goede	vangplek	af.	Om	zelf	geen	last	te	hebben	van	
hun	eigen	loeiharde	geluid	sluiten	vleermuizen	een	spiertje	om	hun	oorschelpen	op	het	moment	dat	
ze	hun	kreet	uitstoten.	Het	is	echter	niet	goed	te	begrijpen	dat	een	groepje	vleermuizen	zelf	geen	last	
hebben	van	hun	eigen	geluid	elkaars	geluiden	en	hun	eigen	gillen	temidden	van	het	ultrasone	lawaai	
kunnen	herkennen.		

Natuurlijk	laten	de	prooien	zich	niet	zomaar	vangen.	Om	te	overleven	hebben	nachtvlinders	en	
moDen	namelijk	een	reeks	trucs	ontwikkeld.	Allereerst	vliegen	ze	volkomen	onhoorbaar,	net	zoals	
uilen.		
Veel	nachtvlinders	kunnen	de	vleermuizen	bovendien	van	verre	horen	en	maken	dan	onmiddellijk	
een	scherpe	bocht,	buiten	het	bereik	van	de	echopeilingen.	Als	tegenmaatregel	maken	veel	
vleermuizen	hun	vlucht	volkomen	onvoorspelbaar,	zodat	ze	bij	toeval	toch	in	de	buurt	van	een	prooi	
komen.		
Ook	zijn	de	meeste	vleermuizen	zeer	wendbaar,	om	elke	onverwachte	beweging	van	het	insect	te	
kunnen	volgen.	Is	de	vleermuis	tot	op	6	meter	genaderd,	dan	laten	de	nachtvlinders	zich	loodrecht	
vallen,	in	een	uiterste	poging	te	ontkomen.	Alleen	de	beerrupsvlinder	heeg	nog	een	allerlaatste	
redmiddel:	deze	moDensoort	kan	met	zijn	vleugels	een	zeer	hard	geluid	maken,	precies	op	de	
frequen7e	van	de	vleermuis,	die	de	prooi	daarop	links	laat	liggen.	Het	waarom	is	niet	helemaal	
duidelijk.	Misschien	geeg	hij	daarmee	aan,	oneetbaar	te	zijn.	Het	kan	ook	zijn	dat	de	beerrupsvlinder	
daarmee	de	sonar	van	de	vleermuis	ontregelt.	In	elk	geval	laat	de	vleermuis	de	prooi	daarna	vliegen.	
Zo	blijg	de	vleermuis	een	raadselach7g	dier,	zoals	hij	dat	al	eeuwen	was.		

Echo	Meter	
Ik	bezit	sinds	mensenheugenis	een	batdetector.	Daar	heb	ik	vooral	plezier	van	op	vakan7es	als	bij	het	

vallen	van	de	avond	de	vleermuizen	gaan	vliegen.	Het	kost	
veel	moeite	om	op	de	naam	van	de	vleermuis	te	komen.	
Je	moet	kennis	hebben	van	de	grooDe,	vliegwijze	en	
natuurlijk	het	geluid.	Zonder	gids	of	vleermuiskenner	is	
dat	las7g	voor	een	leek	als	ik.	Maar	er	is	redding.		Behalve	
de	bat-detector	heb	ik	sinds	kort	een	nieuw	apparaatje:	
de	Echo	Meter	Touch	2.	Een	product	van	het	Amerikaanse	
Wild	Life	Acous7cs.	Het	werkt	(nu	nog)	alleen	op	Apple-
producten	zoals	mijn	iPhone.		Ik	heb	de	publieksversie	
gekocht	-	de	Pro-versie	was	weer	twee	keer	zo	duur.		

De	Echometer	bevat	een	microfoon	en	een	printplaatje	dat	de	geluiden	omzet	in	hoorbare	geluiden	
en	natuurlijk	dient	voor	de	connec7e	met	de	iPhone.		Het	werkt	heel	simpel.	Je	klikt	het	apparaatje	
op	je	smartphone,	opent	de	app	en	zet	hem	in	in	Live	Mode.	Vervolgens	registreert	de	Echo	Meter	
alle	vleermuisgeluiden	en	laat	die	zien	als	sonogram.	Dat	kan	naar	keuze	real-7me	(maar	dan	flitsen	de	
sonogrammen	over	je	scherm)	of	gecomprimeerd	-	de	app	laat	dan	alleen	de	sonogrammen	zien	als	
jij	een	signaal	oppikt.		
Druk	je	op	“record”,	dan	geeg	de	app	ook	nog	de	naam	van	de	vleermuis	(of	“No	ID”,	als	die	de	
vleermuis	niet	herkent.),	en	dat	is	het	meest	innova7eve	aan	de	Echometer.		
Wel	schrijg	Wild	Life	Acous7cs	een	disclaimer	in	de	achtergrondschermen.	De	herkenning	is	dus	nog	
niet	100%	betrouwbaar.		

De	sogware	bevat	gegevens	van	vleermuizen	uit	Europa,	Noord-Amerika,	de	Neotropics	en	Zuid-
Afrika.	Je	kunt	vervolgens	een	land	kiezen	om	de	iden7fica7e	in	te	perken.	Voor	Nederland	zijn	er	16	
soorten	opgenomen,	de	allerzeldzaamste	dus	niet.	De	app	regelt	een	iden7fica7enummer	erbij,	de	
exacte	GPS-loca7e	van	de	opname,	de	route	die	de	vleermuis	heeg	afgelegd	en	een	mogelijkheid	om	
aantekeningen	te	maken.	Alle	opnames	worden	in	WAV-16	vastgelegd	-	de	PRO-versie	heeg	meer	
formaten.	Voor	zover	ik	kon	beoordelen	(ik	ben	een	beginner	met	vleermuisgeluiden)	maakt	de	app	
geen	fouten,	sterker	nog,	ik	heb	veel	meer	vleermuissoorten	ontdekt	dan	ik	voorheen	via	de	
batdetector	kon	herkennen.		
De	prijs	is	179	USD	maar	de	verzendkosten	zijn	hoog.	De	Pro	kost	359	USD	maar	die	biedt	weer	meer	
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mogelijkheden.	Te	veel	voor	een	beginner	als	ik.		

Vleermuizen	herkennen	aan	hun	geluid	
In	Nederland	zijn	circa	22	vleermuissoorten	
waargenomen	maar	een	stuk	of	6	zijn	zeer	
zeldzaam	-	ze	leven	alleen	in	Limburgse	groDen.	Er	
zijn	er	maar	9	algemeen	en	eentje	daarvan	is	zeer	
algemeen:	de	Gewone	dwergvleermuis	-		zeg	
maar,	de	koolmees	onder	de	vogels.	Ik	heb	een	
tabel		gemaakt	van	de	geluiden	van	de	meest	
voorkomende	vleermuizen,	aangevuld	met	
jachDechnieken	en	de	spanwijdte	van	de	vleugels,	
om	iets	van	grooDe	aan	te	geven.	Voor	
vlieggedrag,	jachtbiotoop	en	overnach7ngs–
voorkeur	was	geen	plaats.	  

JachDechnieken	van	vleermuizen	
A	=	Aerial	hawking:	prooien	in	de	lucht	vangen	
F	=	Flycatching:	prooien	verschalken	met	
uitvallen	vanaf	een	vaste	zitplaats	
G	=	gleaning:	prooien	vanuit	de	vegeta7e	
vangen	(soms	van	het	blad	af)	

GG	-	ground	gleaning:	prooien	vanaf	de	grond	
pakken	
H	=	hovering:	gleaning	met	een	zeer	langzame,	
biddende	vlucht	
T	=	trawling:	prooien	vanaf	het	wateroppervlak	
graaien  

soort piek-
frequentie

ritme	 geluid	lijkt	op	 jacht-
techniek

span-
wijdte	
(cm)

Gewone	
baardvleermuis	
Myotis	mystacinus

45 snel,	regelmatig droog,	niet	scherp	dig-dig
A 21

Franjestaart	
Myotis	natter 100-25

onregelmatig	
snel	en	langzaam zacht,	dof	dig	dig	dig

G 26

Watervleermuis	
Myotis	daubentoni

45
tamelijk	
gelijkmatig,	
tweetaktritme

scherp	droog	tik	tik	tik	ke	tik	ke	tik	
ke	ke	tik	ke	tik	tik	tik	ke

A,	T 26

Meervleermuis	
Myotis	dasycneme 35 traag,	haperend smakkend	pliep	plop	plop

A,	T 26

Gewone	
dwergvleermuis	
Pipistrellus	
pipistrellus

46
snel,	
onregelmatig heldere	tikken

A,	(H) 21

Ruige	
dwergvleermuis	
Pipistrellus	nathusii

37
regelmatig	en	
met	regelmatige	
haperingen

36	in	open	veld:	natte	tikken	
39	in	besloten	omgeving:	droger	

A	 24

Rosse	vleermuis	
Nyctalus	noctula

55-24	en	
20 snel

krachtig,	van	ver	hoorbaar	twiet-
tjop,	twiet	tjow,	twiet	tjop…

A 36

Laatvlieger	
Eptesicus	serotinus 26-30 haperend tapdansend

A 35

Gewone	
grootoorvleermuis	
Plecotus	auritus

25 zeer	langzaam,	
regelmatig

frrrrrt	(sociale	roep)
G 26
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Welke	batdetector?	(overgenomen	van	de	site	
van	de	zoogdiervereniging)	
De	“standaard”	detectors	zijn	in	te	delen	in	drie	
categorieën:	heterodyne	of	mixer-detectors	
(smalband),	frequency	division	of	deler-
detectors	(breedband),	en	de	7me	expansion-
detectors	(7jdvertraagd).	Daarnaast	zijn	er	de	
wat	duurdere	(meestal	real-	7me)	detectors	
met	ingebouwde	opnameapparatuur.		

De	heterodyne	detectors	zijn	het	eenvoudigst	
en	dus	ook	het	goedkoopst.	Je	stelt	een	
toonhoogte	in	waarop	je	vleermuisgeluiden	
verwacht.	In	het	apparaat	zit	een	oscillator	die	
het	geluid	dat	je	ingesteld	hebt	mixt	met	het	
geluid	van	een	passerende	vleermuis.	Als	het	
apparaat	ingesteld	is	op	50	Khz	en	er	roept	een	
vleermuis	op	45	Khz	dan	komt	er	een	geluid	uit	
van	5	Khz.	Een	vleermuis	die	roept	op	25	Khz	
geeg	ook	een	geluid	maar	dan	25	khz	en	kun	je	
dus	niet	meer	horen.	Een	vleermuis	die	roept	
op	40	Khz	geeg	een	geluid	van	10	Khz.	Deze	
vleermuis	is	wel	hoorbaar,	maar	met	een	
vertekend	geluid.	Wil	je	de	vleermuizen	beter	
horen	dan	stel	je	in	op	een	andere	frequen7e	
waarop	je	de	vleermuis	verwacht.	Het	geluid	is	
niet	vertraagd,	dus	je	hoort	wat	er	op	dat	
moment	gebeurt.	Er	zijn	twee	heterodyne	
detectors	die	zelf	de	frequen7e	(kunnen)	kiezen	
van	een	passerende	vleermuis.	Klinkt	handig,	
tot	je	ergens	bent	waar	veel	vleermuizen	zijn.	

De	frequency-division	detectors	delen	het	
geluid	dat	binnenkomt	door	een	vast	getal	(vaak	
10	of	12).	Hierdoor	kun	je	zowel	een	vleermuis	
die	roept	op	25	Khz	als	een	vleermuis	op	50	Khz	
horen.	Ook	dit	geluid	is	niet	7jdvertraagd,	dus	je	
hoort	wat	er	op	dat	moment	gebeurt.	Het	
display	geeg	aan	op	welke	frequen7e	de	
vleermuis	het	best	te	horen	is,	maar	alle	
geluiden	klinken	hetzelfde	en	blikkerig.	De	
soorten	zijn	beperkt	op	ritme	te	herkennen.	
Wel	zijn	deze	geluiden	goed	op	te	nemen	met	
een	externe	audiorecorder	(of	smartphone)	en	
naderhand	beperkt	met	een	geluidenprogramma	
te	analyseren.	

Time	expansion-detectors	slaan	het	
binnenkomende	geluid	digitaal	op	en	spelen	het	
vertraagd	af.	De	opgenomen	7jd	is	vaak	een	
seconde	en	de	vertraging	10	keer,	maar	dat	kan	
wisselen	per	detector	(merk)	en	is	soms	instel–
baar.	Nadeel	is	dat	je	7jdens	het	afspelen,	wat	
10x	langer	duurt	dan	de	echte	opname,	niet	
meer	hoort	wat	er	op	dat	moment	gebeurt.	
Sommige	detectors	combineren	twee	metho–
den.	Een	koptelefoon	is	dan	noodzakelijk	om	dit	
te	kunnen	horen.	Je	hoort	dan	bijvoorbeeld	de	
vertraagd	afgespeelde	opname	via	een	oor,	en	
de	real-7me	gebeurtenissen	via	het	andere	oor.	

Zelf	een	batdetector	bouwen?	
Er	is	voor	29	euro	heterodyne	detector	te	koop	
van	Franzis.	Een	kartonnen	doosje	met	een	
printplaatje,	weerstandjes,	microfoon	en	
luidspreker.	Daarnaast	is	er	een	zelhouwpakket	
van	scou7ngclub	Jota-Jo7,	van	4,85.	Je	krijgt	
dan	een	zakje	elektronica	(handleiding	op	
internet	zoeken,	en	solderen	maar.)	Dit	is	een	
delingsfrequen7e-detector.	  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