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G
ewone grootoorvleermuizen volgen voor-
namelijk lineaire landschapselementen in 
hun vlucht (Swift, 1998). Na een forse weg-
verbreding over een lang traject door 
Friesland, moesten zogenoemde hopovers 

zorgen voor verbinding van het coulissenland-
schap aan weerszijde van de autoweg. De hopovers 
worden inmiddels gebruikt door de grootoorvleer-
muizen en andere vleermuissoorten. Dat blijkt uit 
zichtwaarnemingen, waarnemingen op een warm-
tebeeldcamera en waarnemingen met telemetrie. 
Tevens blijkt dat grootoorvleermuizen boven riet-
moeras met wilgenopslag jagen en dat ze afstanden 
van ruim 6 km afleggen naar foerageergebieden, 
verder van hun kolonie dan ooit beschreven is. 
In de periode 2013-2016 is in Friesland de N356 aan-
gelegd, beter bekend als De Centrale As. Het traject is 
deels nieuw, deels een verbreding van een bestaande 
weg tot tweemaal twee rijstroken. Eerdere studies 
laten zien dat aanleg en verbreden van wegen 
 negatieve effecten kunnen hebben op vleermuis-

Grootoorvleermuizen 
steken De Centrale As 

over via hopovers
populaties (Kerth & Melber, 2009). Op een kerkzolder 
in Sumar 1 , nabij de N365, bevindt zich een kraam-
kolonie gewone grootoorvleermuizen van circa  
50 stuks (Schut et al., 2013; Blokland & Prescher, 
2015). Gewone grootoorvleermuizen zijn regelmatig 
waargenomen als  verkeersslachtoffer op wegen in het 
buitenland  (Lesiński et al., 2010). Ook in Nederland 
vallen  vleermuizen ten offer aan het verkeer. Om  
toename van het aantal verkeersslachtoffers door de 
 verbreding van de N356 te voorkomen, werden 
 mitigerende maatregelen getroffen. Om die te  
kunnen testen was inzicht nodig in vliegroutes en 
landschapsgebruik van de vleermuizen. Daartoe  
werden in 2012, voorafgaand aan de herinrichting, 
zestien gewone grootoorvleermuizen gevolgd met 
telemetrie (Schut et al., 2013). Die bleken toen telkens 
bomen rijen te volgen.
Bij het verbreden van de N356 werd rekening gehou-
den met vleermuizen door natuurlijke en kunstmatige 
hopovers aan te leggen en door bomen als geleiding 
aan te planten (zie kader). De geleiding is nodig, 
omdat de aanvlieghoogte bepalend kan zijn voor de 
overvlieghoogte (Russel et al., 2009). Zonder geleiding 
kunnen de vleermuizen te laag overvliegen en in aan-
varing komen met het verkeer. Om te achterhalen of 
de hopovers naar wens functioneren, is meerdere 
jaren na de aanleg ervan onderzoek gedaan bij een 
aantal hopovers. Vanaf 2017 is ook gekeken met een 
warmtebeeldcamera of de vleermuizen op veilige 
hoogte de weg oversteken. De hopovers werden zicht-
baar gebruikt door vleermuizen en de meeste overste-
ken vonden plaats op veilige hoogte (Prescher, 2014; 
Van der Heide & Koopmans, 2017). Door de zachte 
echolocatie van groot oren en hun neiging tussen 
boomkronen door te vliegen, waren ze niet altijd te 
onderscheiden van andere vleermuissoorten. Om 
inzicht te krijgen in het terreingebruik, de vliegroutes 
en het gebruik van de hopovers is daarom in 2019 
opnieuw telemetrieonderzoek uitgevoerd.

SAMENVATTING
Toen De Centrale As door Friesland werd aangelegd, een tot vier rijstroken 
verbrede autoweg, werd er gevreesd voor de kolonie grootoorvleermuizen 
in de kerk van Sumar. Voor die beestjes werden op veilige hoogte over-
steekplaatsen ingericht, zogenoemde hopovers. Met onder meer radiozen-
dertjes en warmtecamera zijn de vleermuizen op de vleugel gevolgd. Ze ble-
ken gebruik te maken van de hopovers. Bijkomstige ontdekkingen waren 
dat grootoorvleermuizen veel verder van huis vliegen dan gedacht, en dat 
ze niet alleen langs bomenrijen op insecten jagen, maar ook boven rietvel-
den met wilgenopslag.

Tekst: Dirk Oosterholt & Johann Prescher



maart 2022 | De Levende Natuur 47

Werkwijze
Om de relatie tussen verblijfplaats, hopovers en 
foerageergebied in kaart te brengen zijn tien gewone 
grootoorvleermuizen uit de in 2012 gevolgde 
 populatie gevangen en gezenderd. Dit onderzoek is 
uitgevoerd in de periode van 29 juli tot en met    
11 augustus 2019. Op 29 juli en 3 augustus zijn de 
vleermuizen gevangen met mistnetten en uitgerust 
met zenders. Op het moment dat er minimaal vijf 
grootoorvleermuizen (in goede conditie) gevangen 
waren, werd gestopt met vangen. Van de gevangen 
vleermuizen werden gegevens verzameld over 
geslacht, leeftijd, seksuele status, gewicht en 
 onderarmlengte. In totaal werden zeven vrouwelijke 
en drie mannelijke grootoorvleermuizen voorzien  

1  Verblijfplaats van de 
gewone grootoorvleermui-
zen in dit onderzoek, de 
kerk van Sumar. (Foto: Dirk 
Oosterholt)

2  Een van de gebruikte 
hopovers, waar in de mid-
denberm een zomereik 
gespaard bleef die functi-
oneert als ‘natuurlijke’ 
hop over. (Foto: Johann 
Prescher)

3  Een van de kunstmatige 
hopovers, aan weerszijden 
voorzien van extra bomen. 
(Foto: Dirk Oosterholt)

1

HOPOVERS
Hopovers zijn een soort bruggen om vleer-
muizen op veilige hoogte de weg over te 
laten steken. Er zijn natuurlijke hopovers, 
waarbij bomen dicht bij elkaar geplant wor-
den in berm en middenberm, zodat de 
boomkronen een soort brug vormen 2 . Dit 
wordt ook wel nagebootst met kunstmatige 
hopovers 3 .

2 3
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van een lichte zender (Telemetrie Service, Dessau, V5 
– 0,28 g, <5% van het totale lichaamsgewicht). De zen-
der werd met huidlijm zodanig aangebracht dat de 
vleermuis ongehinderd kon vliegen 4 . De lijm houdt 
een aantal dagen, daarna laten de zenders los (O’Ma-
ra et al., 2014).  
Het gewicht van de grootoorvleermuizen lag tussen de 
7,2 en 9,2 g. Vleermuizen werden na het zenderen, bin-
nen 60 minuten vrijgelaten en minimaal vijf volledige 
nachten gevolgd. Elke gezenderde vleermuis kreeg een 
nummer (1 t/m 10). De vleermuizen zijn gevolgd met 
behulp van drie volgauto’s met antennes. Afhankelijk 
van omstandigheden was het bereik 1.250 tot 2.500 m. 
Locaties van vleermuizen werden gepeild met behulp 
van kruispeilingen en door ze al ontvangend te bena-
deren (homing in), bij voorkeur van verschillende kan-
ten door twee onderzoekers tegelijk. Elke 15 minuten 
werd de locatie van de gezenderde vleermuizen 
gepeild, waarbij het zwaartepunt lag op de vleermui-
zen die de weg overstaken. 
Indien vleermuizen langere tijd in een gebied verbleven 
waarbij met de auto de gewenste nauwkeurigheid niet 
verkregen kon worden, werd er te voet met een hand-
antenne gepeild. Doordat volgers onderling intensief 
contact hielden, konden oversteeklocaties en -momen-
ten voorspeld worden. Rond het verwachte tijdstip 
wachtte minimaal één persoon met antenne op een 
centrale positie langs de N356 om oversteken zo nauw-
keurig mogelijk vast te stellen. Soms stond men naast de 
oversteekplaats en was de locatie exact waarneembaar, 
soms werd op 50 tot 100 m afstand met kruispeilingen 
en op basis van signaalsterkte de locatie bepaald. Alle 
verzamelde data zijn ingevoerd in de ArcGIS Collector 
App. Met de ingevoerde punten zijn minimale vlieg-
afstanden per nacht berekend door de afstanden tussen 
de punten op te tellen. Ook zijn hemelsbrede afstanden 
van kolonie tot de peillocaties berekend. De breedte van 
oversteeklocaties is handmatig gemeten in QGIS.

Resultaten
De gezenderde grootoorvleermuizen verspreidden 
zich snel in het omliggende landschap 5  via verschil-

lende routes langs lineaire terreinelementen rond de 
verblijfplaats. Op de kaart is van vier individuen te 
zien waar ze zijn uitgepeild. Ook zijn de verblijfplaats, 
hopovers, barrières en oversteeklocaties ingetekend.  
Van de tien gezenderde individuen gebruikten vier de 
hopovers; hiervan staan er twee op de kaart. Passages 
in beide richtingen zijn waargenomen. Twee indivi-
duen  staken op veertien verschillende plekken de weg 
over. Oversteken kwamen ook voor op locaties zonder 
hopover. Het is onbekend op welke hoogte deze 
 oversteken plaatsvonden en wat het risico is op aan-
varing. Ook over grote open terreinen zoals de N31 
(35 m breed, 6 ), het Prinses Margrietkanaal (65 m 
breed) en de  monding van de Wijde Ee (100 m breed) 
zijn  meerdere oversteken vastgesteld. In het terrein 

4

5

4  Vrijlating gezenderde 
gewone grootoorvleer-
muis. De vleermuis vliegt 
zelfstandig weg. (Foto: 
Johann Prescher) 

5  Onderzoeksgebied met 
peillocaties en oversteeklo-
caties. (Bron: PDOK 2021, 
kaart: Johann Prescher)
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 volgden de dieren lineaire landschapselementen 
 binnen en buiten het coulisselandschap, zoals bos-
randen, bomenrijen, sloten met rietbegroeiing en 
 dijken. Alle grootoorvleermuizen zijn foeragerend 
waargenomen bij solitaire bomen en ze foerageerden 
langdurig in loofbos en moerasbos.
In de wijde omtrek van de kolonie zijn grote plassen 
aanwezig met moerasgebied met wilgenopslag. Deze 
gebieden, zoals de Alde Feanen, Burgumermar en De 
Leijen, zijn onderdeel van het Friese Natuur Netwerk. 
Een aantal individuen bleek een voorkeur te hebben 
voor deze drie laagveenmoerasgebieden als foerageer-
gebied. Om hier te foerageren legden ze grotere 
 afstanden af dan tot nu toe in literatuur beschreven is. 
Op meer dan 6 km van de kolonie bevindt zich het 

‘De hopovers werden zichtbaar  
 gebruikt door vleermuizen’

7

6

6  Oversteeklocatie N31, 
een oversteek van 35 m. 
(Foto: Johann Prescher)

7  Foerageerhabitat in De 
Alde Feanen, een moeras-
bos bestaande uit wilgen. 
(Foto: Marten Sikkema)
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 Natura 2000-gebied de Alde Feanen. Hier werd 
gefoerageerd door twee gezenderde dieren. In totaal 
zeven individuen zijn foeragerend waargenomen in 
moeras boven riet met wilgenopslag en/of in moerasbos 
gedomineerd door wilgen 7 . De vier grootoorvleer-
muizen die met regelmaat de grootste afstanden afleg-
den om in moeras te jagen, waren allen vrouwtjes. Van 
deze individuen is naast een kaart ook een overzichtsta-
bel bijgevoegd 8  om te laten zien wat het afstandsbereik 
van de gezenderde individuen uit deze kolonie is. 
Tijdens het onderzoek bleven vier van de tien gezen-
derde dieren binnen 2,5 km afstand van de kraamver-
blijfplaats. Vijf individuen vlogen regelmatig verder 
dan deze afstand. De grootst afgelegde minimale 
afstand gedurende één nacht was 22 km, waarbij de 
vleermuis (nr. 3) uitgepeild werd op hemelsbreed 
6.090 m van de kraamverblijfplaats. Vier van de 
gezenderde grootoorvleermuizen zijn gedurende de 
nacht teruggekeerd naar de kerk, om vervolgens weer 
uit te vliegen en verder te foerageren. 
Alle gezenderde grootoorvleermuizen zaten overdag 
in hetzelfde gebouw. Een individu verbleef meerdere 
nachten enige tijd in de kerk van Burgum, ook een 
bekende verblijfplaats, maar vloog voor zonsopkomst 
steeds terug naar de verblijfplaats in Sumar. Tijdens 
het onderzoek zijn ruim 800 peilingen ingevoerd. 
 Binnen de buitencontour van deze punten bestrijken 
de gezenderde vleermuizen een oppervlakte van  
22 km2. De vleermuizen die tijdens de eerste nacht 
van het onderzoek gevangen zijn, konden het langst 
gevolgd worden. De verwachting was dat de zender zo 
ongeveer na tien dagen af zou vallen. Grootoor-
vleermuis nr. 1 kon het langst gevolgd worden (tien 
nachten), gevolgd door nr. 2 (negen nachten), nr. 3 
(acht nachten) en nr. 5 (zes nachten). Vleermuizen nr. 
6, 9 en 10 konden vijf nachten gevolgd worden en de 
overige vleermuizen (nr. 4, 7 en 8) vier nachten. Bij 
zes van de tien grootoorvleermuizen is de zender 
afgevallen tijdens de onderzoeksperiode. 

Discussie 
Tijdens het onderzoek was de verkeersdruk laag in de 
actieve periode van de vleermuizen. Als de zon eerder 
onder gaat, zal de verkeersdruk in de schemering en 
in het donker hoger zijn. Dat maakt de kans op een 
aanrijding groter. Alle oversteken in de onderzoeks-
periode waren succesvol. Opmerkelijk is dat de 
 vleermuizen ook oversteken over grote open stukken 

‘De grootst afgelegde minimale 
afstand in één nacht was 22 km’

8  Overzicht van vier 
 individuen met de dagelijk-
se maximale afstand van 
hun verblijfplaats en de 
dagelijks cumulatief 
 afgelegde afstand. De don-
ker gekleurde blokjes per 
vleermuis zijn de grootst 
afgelegde afstanden.

      
    

 1-1 5 1.045 2.220
 1-2 9 2.116 5.208
 1-3 25 2.043 1.2707
 1-4 20 2.077 9.982
 1-5 11 1.768 7.099
 1-6 3 2.076 4.228
 1-7 12 1.748 5.717
 1-8 8 2.107 5.772
 1-9 10 2.141 6.100
 1-10 7 1.836 5.331
 3-1 19 3.650 16.855
 3-2 25 5.824 17.567
 3-3 22 5.891 17.239
 3-4 44 6.090 20.073
 3-5 31 5.527 22.247
 3-6 4 3.366 7.533
 3-7 7 5.715 13.452
 3-8 7 5.528 11.980
 6-1 6 3.582 6.698
 6-2 9 3.582 8.359
 6-3 36 5.766 18.074
 6-4 32 3.624 12.374
 6-5 13 5.443 13.754
 10-1 6 1.656 4.278
 10-2 13 1.645 4.255
 10-3 9 3.738 9.017
 10-4 22 4.140 11.067
 10-5 52 4.177 14.255

Min.
vliegafst.

(in m)

Max. afst. 
kerk 

(in m)

Aantal
peilingen

Dier-nacht

8

zonder geleiding. Swift (1998) noemt twee mogelijke 
redenen voor het vermijden van open vlaktes: op 
vlaktes is het risico op predatie groter en navigatie is 
er nauwelijks mogelijk. De grootoorvleermuizen uit 
de kolonie in Sumar konden echter grotere afstanden 
door open gebied overbruggen, waarbij navigeren 
geen probleem leek.

Foerageerafstanden
In 2012 foerageerden grootoorvleermuizen binnen 2 km 
van de verblijfplaats (Schut et al., 2013). In 2019 werden 
afstanden waargenomen tot ruim 6 km van de verblijf-
plaats. Beide studies zijn in hetzelfde onderzoeksgebied 
uitgevoerd met dezelfde populatie, maar de studie in 
2012 werd uitgevoerd in de maand mei, niet in juli/
augustus. Mogelijk heeft het afstandsverschil te maken 
met het voedselaanbod. Fuhrmann & Seitz (1992) von-
den ook verschillen in foerageerafstanden tussen ver-
schillende periodes. In de zomer werd binnen 1,5 km van 
het verblijf gefoerageerd, maar in de herfst werd tot  
3,3 km vastgesteld. Swift (1998) schreef dat gewone 
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grootoorvleermuizen in de herfst op grotere afstand van 
de  kolonie foerageren dan in de zomer. Tijdens het 
onderzoek rond Sumar bleven vier van de tien gezender-
de  dieren binnen 2,2 km van de verblijfplaats. Zes 
 individuen vlogen regelmatig verder dan 2,2 km. 
Grootoorvleermuis nr. 3, die op 6.090 m van de kolonie 
waargenomen werd, had die avond minimaal 20 km 
 afgelegd. De avond daarna was haar totale vliegafstand 
zelfs 22 km, maar met een maximale afstand tot de 
 kolonie van 5.527 m.  

Foerageren in laagveen
Een verrassing was dat zeven van de tien gezenderde 
grootoorvleermuizen uit het coulisselandschap boven 
de laagveenmoerassen in de omgeving bleken te 
foerageren. Zo laten ze zien dat connecties tussen ver-
schillende landschappen van groot belang zijn. Dat 
gewone grootoorvleermuizen in en rond wilgen 
 foerageren wordt beschreven door Howard (1995). Hij 
schrijft dat ze vooral jagen op nachtvlinders die de 
bloeiende bomen bezoeken. Dat kan betekenen dat de 
grootoorvleermuizen in het vroege voorjaar ook in 
 moeras jagen, wanneer de wilgen daar bloeien. In de 
directe omgeving van de kolonie in Sumar zijn geen 
 grote percelen aaneengesloten loofbos aanwezig, 
 waardoor ze misschien meer foerageren in de verder 
weg gelegen moerasbossen. Desondanks blijkt de 
omgeving toch geschikt en zijn er meerdere verblijf-
plaatsen van grootoorvleermuizen in deze regio 
(Blokland & Prescher, 2015). 
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SUMMARY
Brown long-eared bats use hop overs to cross Frisian road
Brown long-eared bats forage in various kinds of forested habitats in the 
vicinity of their roosts. Roads are well known barriers. Hop overs were built 
as mitigation for road construction. In 2019 ten brown long-eared bats were 
radio tagged and telemetrically tracked to evaluate use of hop overs. Four 
out of ten were observed crossing at hop overs. But the bats also crossed 
roads without hop overs. The surrounding bocage landscape was important 
both for foraging and as flyway between roost and foraging grounds. The 
long-eared bats surprisingly flew further than previously described, up to  
6 kilometers. The bats also used a less known foraging habitat: peat bogs.




