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Tekst: Roland Brakel

Baudewijn: “Onderwatergeluiden 
zijn vooral bekend van walvissen 
en dolfijnen. Uit nieuwsgierigheid 
ben ik jaren geleden begonnen 
te luisteren naar de geluiden van 
dieren in het zoete water. Als wij 
ons hoofd onder water steken horen 
wij niet hetzelfde als vissen. Onze 
oren zijn beperkt geschikt en horen 
vooral de hoge frequenties, daarom 
hebben we een hydrofoon nodig. 
Ik werk met een onderwatermicro
foon (hydrofoon), opnameapparaat 
en een hoofdtelefoon. Soms vanuit 
een bootje, vaak ook vanaf de kant, 
omdat vissen graag aan de oever 
zitten. Het gebeurt ook dat ik mijn 
apparatuur verstop en een nacht 
laat liggen. Ik kan later snel op de 
computer zien waar zich in de opna
me geluidsgolven bevinden”.

“Wat ik probeer is overzicht te krij
gen van welke vissen, onder welke 
omstandigheden geluid maken. Dat 
valt nog niet mee. Je weet vaak niet 
wat je hoort en richting is onder 
water ook moeilijk vast te stellen. 
Als een vis achter waterplanten zit 
kom je er ook niet uit. Door veel te 

luisteren en bij herhaling hetzelfde 
geluid te horen, kan ik conclusies 
trekken”.

“Veel van de geluiden zullen 
gemaakt worden door de mannetjes, 
om de aandacht van een vrouwtje te 
krijgen of om rivalen af te schrik
ken. Van de kwabaal, een zeldzame 
vis, is bekend dat hij geluid maakt 
in de paaitijd. Dat is ook in Neder
land waargenomen. Vorig jaar is in 
het Brabantse riviertje De Beerse, 
door onder water te luisteren, de 
paaiplek van de kwabaal gevonden. 
Dat is belangrijk voor de bescher
ming van deze soort”. 

“Snoekbaars en baars gebruiken 
geluid bij de jacht. Dit weet ik 
dankzij een Zwitserse sportvisser 
en onderzoeker die dit in een zwem
badachtige opstelling ontdekt heeft. 
Het geluid van snoekbaars zou zelfs 
zo hard zijn dat prooien verstijven. 
Baars gebruikt het wellicht om 
kleine visjes, die zich op de bodem 
verstoppen, op te schrikken en zo te 
verschalken”.

“Van kikkervisjes, en ook slakken, 
hoor je onder water het schrapen 
van tandjes bij het eten van algen. 
Dit kan ook geen ander geluid zijn, 
omdat kikkervisjes in die fase nog 
geen longen hebben en dus nog 
geen lucht kunnen gebruiken om 
geluid te maken. Kikkers en padden 
maken geluid door lucht langs een 
stemorgaan te laten gaan. Padden 
roepen ook onder water. Door hier
naar te luisteren hoor je pas hoeveel 
het er kunnen zijn. De zeldzame 
knoflookpad roept ook onder water. 
Bij het opsporen en inventariseren 
van deze soort is een onderwater
microfoon onmisbaar”.

“Je hoort ook waterwantsen. Deze 
diertjes maken sprinkhaanachti
ge geluiden met hun pootjes. En 
ook sommige zoogdieren kun je 
tegenkomen. Denk aan een water
spitsmuis of otter”.

“Vissen maken geluid via de zwem
blaas. Dit is een met gas gevuld 
orgaan om de diepte waarop ze 
zwemmen te regelen. Ze trom
melen met spieren op de zwem

Over geluiden van dieren op land weten we 
genoeg, maar onder water maken dieren ook 
geluiden. Roland Brakel gaat hierover in gesprek 
met onderzoeker Baudewijn Odé. Hij luistert 
onder water naar wat daar zoal klinkt

De onbekende wereld van
geluiden onder water
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blaas of verplaatsen gas binnen de 
zwemblaas. Er zijn ook vissen die 
door het tegen elkaar bewegen van 
botachtige structuren geluid kunnen 
maken. Wat je ook moet kunnen 
onderscheiden zijn allerlei bubbel
tjes of straaltjes lucht die uit de 
bodem komen. En dan heb je nog 
de, sorry dat ik het zeg, ‘teringher
rie’ van boten. Geluidsvervuiling, 
die mogelijk het leven van vissen 
danig verstoort, misschien niet 
door directe fysieke schade, maar 
mogelijk wel omdat ze elkaar niet 
meer kunnen horen, terwijl dat 
bijvoorbeeld wel van belang is voor 
hun voortplanting. Of omdat hun 
geluid geen impact meer heeft bij 
het jagen”.

“Zou het ook mogelijk zijn om in 
een aquarium onderzoek te doen 
naar geluiden?”.

“Dat ga ik komend jaar proberen. 
Ik ga verhuizen en dan krijg ik 
wat meer ruimte. Er zijn natuurlijk 
wel aquaria in bezoekerscentra of 
dierentuinen, maar de pompen en 
filters maken te veel lawaai, dat 
moet dan eerst allemaal uit. Gelui
den van dieren zijn vaak ook hele
maal niet zo hard”.

“Voor NME-centra en voor heem
tuinen met water liggen hier ook 
mogelijkheden. Onderwatergeluiden 
over een speaker hoorbaar maken 
voor het publiek kan al heel verras

send zijn. De benodigde apparatuur 
is zeer betaalbaar geworden, je 
moet denken aan ongeveer €165,- 
voor een hydrofoon en voor een 
recorder ongeveer € 250,-. Met wat 
experimenteren met een aquarium 
en een specifiek dier valt nog veel 
te ontdekken. Er zijn op land kevers 
die geluiden maken, denk aan de 
junikever of het leliehaantje. Doe 
die laatste maar eens in een potje 
en leg je oor op de opening van 
de pot. Je hoort dan een duidelijk: 
kriii kriii. Waarom zouden kevers 
onder water geen geluid maken? We 
weten er in ieder geval nog niet veel 
van. Het is ook wel een beetje mijn 
kruistocht om de geluiden die al die 
beestjes onder water maken onder 
de aandacht te brengen”.

Geïnteresseerden die zelf met 
onderwatergeluiden aan de slag 
willen kunnen contact opnemen 
met  Baudewijn Odé, 
email: ode@floron.nl
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Hydrofoon 
(Foto: Baudewijn Odé)


