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Vleermuizen 
 
Door Herman Nijhof,  
vrijwilliger Buur maakt Natuur 

 

Zo maakte ik kennis met de vleermuizen. 
In mijn lagere school jaren woonden we aan een onverharde weg met daarlangs  enkele houten 
lantaarnpalen. ’s Avonds vlogen hier altijd vleermuizen rond. Mijn vader zei, dat als ik ze wilde 
vangen een pet de lucht in moest gooien. Nooit gelukt, want ik had geen pet. Later toen ik verder van 
huis kwam, zag ik bij een achteraf boerderij een dode vleermuis vastgespijkerd aan de niendeur. Was 
dit bedoeld om de boze geesten buiten te houden? 
 
In het boek “Van dier en plant, water en 
land” schreef Dijkgraaf in 1942 “dat 
vleermuizen ‘trillingstootjes’ uitzenden, 
ze vliegen dus als het ware op radar, of 
anders gezegd: de uitvinding van de 
radar bracht niets nieuws onder de zon.” 
En dan te bedenken dat de radar tijdens 
de Tweede Wereldoorlog nog in de 
kinderschoenen stond! Nu noemen we 
dat echolocatie. Een vergelijking met 
sonar is beter.  
 
Nog een opmerkelijk gegeven las ik in dit oude boekje: “De lichaamstemperatuur is ongeveer 37°C als 
het dier actief is. Slaapt het dier, dan neemt het de omgevingstemperatuur aan en heeft ze een 
langzamere stofwisseling. Dit komt duidelijk naar voren tijdens de ‘winterslaap’.” De schrijver 
Dijkgraaf veronderstelde dit! Een andere opmerkelijke constatering die ik las: “Door het grote 
oppervlak van de dunne vlieghuid, die gespannen is tussen de vervormde voorpoten en de staart, zal 
het dier steeds aan buitengewoon sterke verdamping blootstaan”.  
De verschillen tussen vleermuissoorten zijn te vergelijken met de verschillen tussen en 
boerenzwaluw en een wilde eend. M.a.w. je hebt o.a. snelle, behendige vleermuizen, lange 
afstandsvliegers, trekkers en blijvers. Grof tot fijn gebouwde lichaampjes. Eters die het moeten 
hebben van een precieze echolocatie en soorten die grofmazig door de nachtelijke lucht vol insecten 
vliegen. 
 
Wist je:  

 Dat een vleermuis gemiddeld een kruiwagen vol aan insecten opeet per jaar! 
 Dat ze elke nacht 30 tot 50% aan lichaamsgewicht moeten verorberen om actief te kunnen 

blijven. (Hier in Nederland zijn vleermuizen insecteneters. De Gewone Dwergvleermuis 
weegt 5 tot 8 gram en eet ‘per dag’ bijna zijn lichaamsgewicht aan insecten. De grotere 
laatvlieger weegt 15 tot 20 gram en verorbert ongeveer 8 gram.) 

 Dat de gemiddelde leeftijd tussen de 7 en 10 jaar ligt, dat er dieren teruggevonden zijn met 
een leeftijd van 25 en 30 jaar en die waren nog in perfecte condities (Een vleermuis van ca. 
26 jaar heeft in zijn leven ongeveer 2 kubieke meter aan insecten verslonden!) 

 Het de enige soortengroep is, die grote hoeveelheden nachtelijk luchtplankton eet en 
daarom uniek en onvervangbaar in het ecosysteem hoort en hoog in de voedselketen staat 
en daardoor zeer kwetsbaar is!  
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Het hulpmiddel de bat-detector (een apparaat waarmee het ultrasoon, sonar, geluid van de 
vleermuis hoorbaar is te maken) heeft over de levenswijze van vleermuizen de laatste jaren veel 
inzicht gegeven. 
 
Vleermuizen krijgen na een à twee jaar één of, bij uitzondering twee jongen per jaar. Ze kunnen zich 
niet zoals muizen via grote worpen snel vermenigvuldigen. Dit maakt ze weer zeer kwetsbaar bij 
veranderingen. En dan te weten dat vleermuizen tradities ontwikkelen door jaar na jaar hetzelfde 
plekje weer op te zoeken voor hun winterslaap en in kolonieverband hun jongen opvoeden en zelfs 
hun jongen vlieg- en jachtlessen geven. 
 
Welke vleermuizen komen hier in Doetinchem voor en hebben hinder van licht uit gebouwen of 
lantaarns? De Watervleermuis kan niet tegen licht op de aanvliegroute en kan niet tegen licht in zijn 
jachtgebied boven water. Hetzelfde geldt voor de Meervleermuis en beiden hebben boomstructuren 
nodig als begeleiders op hun donkere aanvliegroute, het is bewezen dat beide soorten foerageren 
boven de Oude IJssel en vijvers in de Huet. De Laatvlieger die snel, hoog door de lucht komt 
aanvliegen, foerageert hier ook en ook voor deze soort moet het donker zijn. 

 

 
 

Wetenschap en vleermuizen 
Men heeft in ons land 21 vleermuissoorten waargenomen. Twaalf soorten, die wel worden 
waargenomen, hebben grote verschillen in leefwijze.  
De zes soorten die de status A ( = algemeen) en VA ( = Vrij Algemeen) hebben zijn: 

- Watervleermuis                                       Myotis daubentonii                    
- Gewone Dwergvleermuis                    Pipistrellus pipistrellus               
- Ruige Dwergvleermuis                Pipistrellus nathusii                     
- Rosse vleermuis                                    Nyctalus noctula                         
- Laatvlieger                                              Eptesicus serotinus                     
- Gewone Grootoorvleermuis                  Plecotus auritus                          

 

 
 
 
  



 

 
Pagina 3 

 www.buurmaaktnatuur.nl 
 
 

Nomenclatuur 
De geleerde Carl van Linné, hier beter bekend als Linnaeus (1707 – 1778), geboren in Zweden, 
promoveerde te Harderwijk in de medicijnen en maakte zich verdienstelijk in het classificeren en 
rangschikken van de flora en fauna “Systema Natura”. Dit systeem wordt nu nog toegepast en bevat 
Latijnse en Griekse namen. De hierboven genoemde ‘moeilijk vreemde woorden’ zijn de 
wetenschappelijke namen. Zo kunnen wetenschappers over de wereld met elkaar communiceren 
over het zelfde eenduidige onderwerp. De mensen en apen bracht Linnaeus onder in de orde 
primaten van de klasse zoogdieren. De vleermuizen deelde hij ook bij deze orde in!  
De planten classificeerde hij naar de voortplantingsorganen. Dit systeem wilde hij ook bij de dieren 
toepassen, maar hij zag daar van af uit zedelijke overwegingen. Hij wilde vleermuizen onderbrengen 
bij de orde van primaten. De reden was dat vrouwelijke vleermuizen borststandige melkklieren 
hebben. Waar zou Linnaeus de zeekoeien en de olifanten in het verleden ondergebracht hebben? 
Wist je dat Linnaeus nog een tijd heeft gewoond op Huize de Ulenpas bij Hoog-Keppel ? 
 

Voortplanting van de vleermuis 
Een ander wetenschapper die met veel vragen worstelde was Darwin. Hij vroeg zich af waarom 
sommige dieren zulke schijnbaar nutteloze, opvallende uiterlijke kenmerken hebben – bijv. de staart 
van een pauw of het gewei van een hert. Waarvoor dient bij de laatvlieger de opvallende kinklier en 
bij de rosse vleermuis de klieren van de mondhoeken? Spelen die samen met de geur en de kreten 
van het mannetje een rol in het paringsgedrag ? 
 

Verliefdheid 
De Amerikaanse antropologe Helen Fischer spreekt van “verliefde” dieren. Ze beweert dat 
verliefdheid net als honger en dorst een drift is. Ze concludeerde dat een bepaald deel van de 
hersenen dopamine, een neurotransmitter, aanmaakt en verspreidt. 
Deze stof veroorzaakt een intense energie, een sterk gefocuste aandacht, slapeloosheid en 
hongerverlies. De hersenen kunnen ook in een aan verliefdheid geassocieerde toestand verkeren, n.l. 
gehechtheid. Een rustig veilig gevoel dat je er bij hoort. Lust is iets anders dan verliefdheid en 
gehechtheid. M.a.w. mensen moeten zich realiseren dat dieren ook liefde kennen. Ze hebben dan 
extreem veel energie, niet veel honger en slapen niet veel. Deze basale patronen zie je niet alleen bij 
zoogdieren, maar ook bij vogels. De stof dopamine roept naast verliefdheid ook creativiteit op. Dit uit 
zich waarschijnlijk bij zoogdieren en vogels uit in het ‘nestel’ gedrag. 
 

Territoria 
Bij de gewone Grootoorvleermuis maakt het mannetje – wellicht als baltsgedrag – harde ratelende 
geluiden. Hij gaat actief op zoek naar vrouwtjes en markeert met een olieachtige uitscheiding 
plaatsen waar vaak vrouwtjes langskomen, zodat ze hem kunnen ruiken. Vermoedelijk heeft het 
mannetje van de Gewone Grootoorvleermuis geen eigen territorium. Bij de gewone Dwergvleermuis 
en de Rosse vleermuis hebben de mannetjes in het najaar een eigen paarterritorium. 
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Trek- en paringsgedrag 
Bij vleermuizen spreekt men net als 
bij de vogels van ‘blijvers’ en 
‘trekkers’. De Gewone Grootoor is 
een standsoort en kan tussen het 
zomer- en winterverblijf tot 50 km 
afleggen. Dit geldt ook voor de 
Watervleermuis, de twee 
Dwergvleermuizen en de 
Laatvlieger. De Rosse vleermuis is 
een lange afstandsvlieger: meer 
dan 250 km, wat kan oplopen tot 
2000 km.  
Paringen die in de herfst en winter 
plaatsvinden, leiden niet direct tot 
zwangerschap en de ontwikkeling 
van een embryo. De zaadcellen 
worden opgeslagen in de vrouwelijke geslachtsgang of in de wand van de baarmoeder. Ze staan daar 
in contact met speciale kussenvormige cellen, die de zaadcellen zelfs voeden. 
 
Bij de Gewone Dwergvleermuis vormt het mannetje paargroepjes. Het mannetje verdedigt het 
territorium tegen ander volwassen mannetjes. Het mannetje roept, maar de vrouwtjes spelen een 
actieve rol bij zowel de keuze van de paarplaats als van het mannetje: de naam harem is dus 
verkeerd. Verliefdheid en lust van vleermuizen zijn nu enigszins beschreven. Dit betekent voor 
territorium- én niet-territorium gebonden vleermuizen dat: 
winter- en zomerverblijven,  
paarterritoria,  
foerageergebieden, 
kraamverblijven en  
vliegroutes. 
voor onderzoek en bescherming zeker onze aandacht verdienen. 
 

Imitatie en socialisering bij vleermuizen 
Apen, vogels, vleermuizen, zeezoogdieren en olifanten kunnen geluiden maken. Als individu 
proberen ze zo op die manier te socialiseren/communiceren met soortgenoten en andere dieren. 
Een Afrikaanse olifant in gevangenschap imiteerde in de uren na zonsondergang het motorgeluid van 
vrachtwagens. Dit is de optimale tijd om lage geluiden door te geven. Olifanten communiceren dan 
en zijn individueel van soortgenoten te onderscheiden. Vleermuizen maken ook geluiden. Dieren, die 
in groepen leven van wisselende samenstelling hebben d.m.v. geluiden de mogelijkheid zich te 
hechten binnen de groep en relaties aan te gaan met andere dieren. 
  
Een volwassen vleermuisvrouwtje werd als huisdier gehouden. Eerst was ze wild en beet 
kwaadaardig. Ze leerde rond te vliegen in de kamer en haalde op fluitsignaal voedsel van het hoofd 
van haar baasje en de at de sprinkhaan op de borst van haar baasje op. Ze schijnen makkelijk tam 
gemaakt te kunnen worden. Door hun gulzigheid zien ze niet het verschil tussen prooi en vingers die 
de prooi vasthouden. 
 
Hoe zit het met de gehechtheid van vleermuizen onderling en naar hun jongen toe? 
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De Vale vleermuis baart met de kop naar beneden, terwijl de Dwergvleermuis baart met de kop naar 
boven en van de Rosse vleermuis wordt een op de rug liggende geboortehouding beschreven. De 
jongen worden in de staartvlieghuid opgevangen, hierdoor wordt voorkomen dat ze op de grond in 
de guano (is vogel- en vleermuizenmest) vallen. De navelstreng dient soms als een reddingslijn. 
Mocht het jong toch vallen dan wordt het soms van de grond opgeraapt. De naakte jongen houden 
zich met hun klauwtjes stevig vast aan moeder en klemmen de mond om de tepel. De placenta eet 
de moeder meestal op. De moeder likt het jong en maakt hoge tjilpende contactgeluiden. Het jong 
imiteert deze geluiden en naast specifieke geurstoffen herkennen ze elkaar precies, ook als moeder 
op jacht is geweest. De moeder wikkelt haar jong in haar vleugels en houdt deze zo op temperatuur. 
Ergens staat geschreven dat jonge vleermuizen zich de eerste dagen niet zelf warm kunnen houden, 
dit verschijnsel lijkt op reptielgedrag. Als de moeders op jacht zijn vindt er sociale thermosregulatie 
plaats. Door van zich af te bijten leren de moeders de jongen in groepen te gaan hangen. Zo houden 
ze zich samen warm. Naast melk krijgen ze levende insecten (misschien eerst ‘voorbewerkt’) 
aangeboden, die in de liesplooi zijn meegenomen door de moeder. 
 

De kunst van het loslaten 
Gaan jongen nu wel of niet mee op jacht?  
In het boek “Myo”(1947) wordt verteld dat het zeer jonge jong hangend aan zijn moeder zo de 
vliegbewegingen en de luchtstromen leert kennen. Terwijl elders vermeld wordt dat alleen bij onraad, 
zoals het verstoren van de kraamkolonie, het jong aan het lichaam van de moeder vervoerd wordt. 
De jongen leren levende insecten te eten die de moeders vanuit hun liesplooi aanbieden. De 
Gladneuzen (de enige hier in Nederland voorkomende familie) hebben eerst een melkgebit, dat ook 
wel vastklampgebit genoemd wordt. Na de 10e dag breekt het blijvende gebit door. In de 3e of 4e 
week zijn de jongen vliegvaardig. Ze proberen dan zelf insecten te vangen, misschien leren ze de 
vangtechnieken van hun moeder en worden daarnaast nog gezoogd. En zo ontdekken ze dat hun 
gezichts-, reuk-, en gehoorzintuig naast echolocatie hun mogelijkheden bieden om te overleven. Is er 
in de zoogperiode een tekort aan ‘luchtplankton’ en dus ook aan melk, dan gaan de volwassen 
moeders in lethargie. Dit is in deze insectloze periode een korte ‘winterslaap’ en heeft tot doel 
energiebesparing. De jongen passen zich aan. 
In de 5e of 6e week herhaalt het bijten van de moeder naar haar jong zich opnieuw, daarmee zegt ze 
dat haar puberjong vanaf nu zelf op jacht moet gaan en de gehechtheid van moeder en puber wordt 
verbroken. 
De gehechtheid als sociaal levend wezen blijft, behalve bij geslachtsrijpe mannetjes, die meestal uit 
de vrouwengroep worden gezet. 
 
De geslachtsrijpe vrouwtjes zoeken de paringsverblijven weer op en de pubervleermuizen verblijven 
nog een tijdje in de kraamverblijven. Zo’n 40% van de jongen haalt het tweede levensjaar. De sterfte 
onder de mannetjes ligt wat hoger. De vleermuis investeert in kwaliteit en niet zoals de huismuis in 
kwantiteit! Dit betekent dat alle levensvoorwaarden zoals jachtgebied (foerageergebied), 
kraamverblijf, paargebied en vliegroutes duidelijk bescherming van ons mensen verdienen!  
De gemiddeld iets hogere sterfte van de vleermuizen onder de mannetjes lost zichzelf weer op door 
de paargroepen. 
 
Het sociale gedrag van de vleermuizen doet me sterk denken aan het kuddegedrag van in het ‘wild’ 
levende koeien. Vrouwengroepen met overgrootmoeders tot en met achterkleindochters, die onder 
leiding van de ervaren oudere koe samen grazend optrekken en zich – indien paarbereid – laten 
dekken door een ‘plaatsstier’.  
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Grootmoeder wat heb je toch grote oren. 

Als je uitgaat dat de aarde 46 honderd miljoen jaar oud is en je vergelijkt de aarde Gea met een dame 
van 46 jaar, dan verschenen op deze dame Gea op haar 45ste de Dinosaurussen. Acht maanden voor 
Gea’s 46ste verjaardag stierven deze reuze ‘hagedissen’ uit en verschenen de eerste zoogdieren. Zo’n 
4 uur voor haar 46ste verjaardag kwam de ‘denkende’ mens (Homo sapiëns) op de wereld. Dit is dus 
aan het eind van het Kwartair.  
 
De vleermuizen waren er toen al, zo’n 55 tot 60 miljoen jaren geleden aan het eind van het Tertiair. 
Als reactie op het uitsterven dan de Dino’s kwam er een explosieve ontwikkeling van insectenetende 
vogels en zoogdieren op gang. En dit leidde tot specifieke aanpassingen van de vleermuizen. Fossiele 
resten, gevonden in een steengroeve in Darmstadt (Dld), bewijzen dat deze fossiele Vleermuizen zich 
oriënteerden met behulp van echolocatie. Dit was mogelijk door aanpassingen van het binnenste van 
het oor en van het strottenhoofd. 

 

 
 

De tragus (het oordeksel)  
Waar zit de tragus? Je hebt een oorlel. Ongeveer midden aan het oor aan de wangkant zit de tragus. 
Heeft deze tragus invloed op de jachttechniek van de vleermuis? 
Kun je de tragus vergelijken met een schotelantenne waar een eindje vanaf een “ontvanger”, 
tegenover de schotel, staat ? 
 
De gewone Grootoorvleermuis, (Gladneus) onderscheidt draden pas vanaf 0,2 mm. Heeft het te 
maken met het Dopplereffect, de oor-en/ofmondvorm? De Hoefijzervleermuizen kunnen zelfs de 
vorm van objecten analyseren. Men spreekt dan van echovorming in plaats van echolocatie. Ze 
kunnen de prooidieren op wel 8 m afstand lokaliseren, terwijl Gladneuzen dit pas op  
2 á 3 meter kunnen. Helaas zijn er geen hoefijzervleermuizen meer in Nederland.  
Militairen zagen in WOII op de radar een vliegtuig als bewegende stip. Nu zien ze door het Doppler 
effect  ook de vorm ! 
  
De Rosse vleermuis (een Gladneus) kan lokaliseren over grote afstand. Ze ‘schreeuwen’ hun signalen 
met meer dan 100 decibel de ruimte in, over weiden, meren en boomkruinen. Dat is te vergelijken 
met het geluid van een pneumatische hamer. Ze jagen op dansmuggen, kevers, kokerjuffers en 
vlinders in rechtlijnige vluchten met snelle wendelingen en duikvluchten met een snelheid van 50 
km/u op een hoogte van 10 tot 40 m De tragus is klein en knotsvormig, het oor is ± 3 cm groot. 
 
De Dwergvleermuis heeft een oor van 9 tot 13 mm. met een kleine rechtopstaande tragus. Deze 
Vleermuis jaagt op gewone muggen en kleine kevers ( tot 5 mm.). Ze vliegen 2 tot 6 m hoog, snel en 
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behendig met een vaart van 16 km/u. de vliegpatronen zijn cirkel- of ovaalvormig. Bomen begrenzen 
vaak hun jachtgebied. Tuinen zijn geliefd. 
 
De Laatvlieger heeft oren van ± 3 cm, de tragus is ± 1 cm. Deze soort jaagt op een hoogte van 3 tot 5 
m in bochten met een snelheid van 15 km/u over tuinen en vangt zelfs bodemdieren, vooral kevers. 
 
De Watervleermuis jaagt boven stromend of stilstaand water op een hoogte van 20 tot 50 cm en op 
5 m. hoogte rond bomen. De bewegingen zijn snel en behendig, de snelheid is 16 tot 23 km/u. De 
gemiddelde grootte van de prooidieren is ± 7 mm. Het oor is ± 3 cm en de tragus ± 1.5 cm. 
 
De Grootoorvleermuis jaagt vooral op vlinders, tweevleugelen en oorwormen in open ruimten, maar 
haalt ook de prooi op van de grond of van een blad. Hij vliegt behendig in dichte begroeiing, de 
vlucht is langzaam, fladderig en hij kan zelfs wiekelen/bidden! Hij hoort hoge frequenties en zelfs 
geruis van bewegingen. Het oor is 3,8 cm, de tragus is groot, evenals de ogen. In rust worden de oren 
naar achteren gevouwen, de oordeksels blijven rechtop. 
 
Een aantal prooidieren heeft als afweer de volgende tactiek ontwikkeld; 

- men laat zich snel vallen 
- men maakt hoge frequente tegengeluiden en dit komt de oriëntatie van de vleermuis niet 

ten goede. 
 

 
 

Energieproblematiek 
Is u het opgevallen dat er weinig luchtplankton (insecten) is? Hoe moeten de vleermuizen de winter 
doorkomen? 
Het overwinteren in de gematigde luchtstreken op onze aarde vereist van de flora en fauna allerlei 
soorten aanpassingen. In dit deel beperk ik me tot enkele voorbeelden van de fauna. Koudbloedige 
(poikilotherme) dieren, zoals amfibieën en reptielen zijn niet in staat hun temperatuur behoorlijk 
boven die van hun omgeving te laten komen. Het overwinteren is een koudelethargie op een 
vorstvrije plaats, in een kelder, tussen stenen of een broeihoop. 
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De warmbloedige (homoiotherme) dieren houden hun lichaamstemperatuur onafhankelijk van de 
omgevingstemperatuur constant. Dit betekent aanpassen of soms zelfs afwijkende oplossingen om te 
kunnen overwinteren. 
 
Veel zoogdieren krijgen een dikkere vacht of kruipen, zoals een mol, dieper weg. Zij moeten in elk 
geval voldoende energie hebben, omdat ze anders aan koude zullen sterven. Vogels zijn ook 
warmbloedig en veel soorten ontsnappen aan de winter, de vogeltrek.  
 
Zoals in een vorig deel heeft gestaan migreren (trekken) sommige vleermuizen in gematigde 
luchtstreken ook. Tijdens de evolutie zijn vleermuizen vermoedelijk in tropische gebieden ontstaan 
en moeten ze nu onder deze omstandigheden, koude en geen insecten, wel een winterslaap gaan 
houden, want dat betekent energiebesparing. Vleermuizen kunnen geen insecten hamsteren. Zij 
moeten hun wintervoorraad opslaan in de vorm van vet en water in hun lichaam.  
 
In de herfst doet zich plotseling een gewichtstoename voor bij alle hier voorkomende 
gladneusvleermuizen. In hun lichaam ontstaat z.g. bruin vetweefsel, in het bijzonder in de hals en 
flanken. De toename in de herfst is ongeveer 20 á 30% hoger dan het gewicht in het voorjaar. 
Een rosse vleermuis kan 40 gr. wegen; dit betekent een toename van ongeveer 8 à 10 gr.  
Een mensen man van 80 kg. zou dan een vetbult op z’n rug krijgen van 16 à 25 kg. Dit zelfde 
verschijnsel zie je ook bij de egel en de hazelmuis. Blijkbaar kunnen beren dit ook.  
 
Gelukkig zijn deze winterslaapzoogdieren niet volledig aan de koude overgeleverd, zij regelen met 
een ‘ingebouwde’ thermostaat de lichaamstemperatuur (heterotherme zoogdieren). Normaal 
hebben vleermuizen een lichaamstemperatuur van 40ºC (vogels ook) en in diepe winterslaap ligt dit 
tussen de 0 en 10ºC en dat is altijd 1à 2 graden hoger dan hun omgevingstemperatuur. Het mag voor 
een vleermuis ietsjes vriezen, maar teveel vorst is teveel. 
 
Grootoorvleermuizen slaan de goed doorbloede oren naar achteren en klemmen ze onder de 
vleugels. En alle gladneuzen verkleinen het lichaamsoppervlak door de vleugels en de staartvlieghuid 
strak tegen het lichaam te drukken. Hart- en ademritme dalen ook drastisch. De dieren hangen dicht 
tegen elkaar en zelfs dakpansgewijs over elkaar heen. De binnenste vleermuizen profiteren zo het 
meest van deze sociale thermoregulatie. Ze wisselen van plaats. 
Elk soort geeft tijdens de winterslaap de voorkeur aan een bepaalde temperatuur op de 
hangplaatsen. Echter allen hebben in hun verblijf een hoge luchtvochtigheid nodig om uitdrogen te 
voorkomen. 
 
Vroeger dacht ik en zo leerde ik het, dat alle vleermuizen naar de grotten van de St. Pietersberg bij 
Maastricht trokken. Nu weet ik beter. 
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Wetenschap en bijgeloof 
 
Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen, 
zoals 100% toename van de bewoning door 
vleermuizen in de kelder aan het 
Boelekeerlspad in Zelhem. Op landgoed “Het 
Maatje” van Jan Hammink is een 
vleermuiskelder gebouwd van beton 
elementen die uit een afgebroken koeienstal 
zijn gekomen (veeroosters). Met bouwafval 
kun je nuttig werk doen voor faunasoorten, 
naast vleermuizen ook voor reptielen en 
amfibieën. In 2019 is begonnen met de bouw 
van een vleermuizenkelder in het Natuurpark 
Overstegen. Een tweede kelder wordt begin 
2020 gebouwd op  ’t Knapperslag, een natuurgebied van de Stichting Buur maakt Natuur. 
 
Wat mij ook nog verbaast, is het feit dat vleermuizen als postduiven de weg terugvinden naar hun 
oorspronkelijke woongebied. In het verleden zijn vleermuizen o.a. de rosse vleermuis en de vale 
vleermuis per trein vervoerd. De rosse van Haarlem naar Maastricht en de vale van de Pyreneeën 
naar Parijs. En ze kwamen keurig terug naar hun laatst bewoonde onderkomen. Hoe krijgen deze 
diertjes dat voor elkaar? Bestaat er een ‘inwendig’ kompas, zonneoriëntatie of spelen magnetische 
aardlagen een rol? Door vleermuizen te ringen vanaf 1932 aan de onderarm en nu met DNA-analyse 
komt de vleermuisdeskundige, de microchiropteraloog veel te weten. Een geringde levende 
vleermuis dient men goed af te lezen en van een dode vleermuis mag de ring verwijderd worden; 
geef datum en vindplaats door, de soort en evt. geslacht en de leeftijd (let op, een vleermuis altijd 
met een handschoen oppakken) 
 
Waarmee begon de wetenschap? “Met verwondering, het willen weten, het waarom.”  
 
Zo heeft me lang de vraag bezig gehouden, waarom ik in mijn jeugd op een niendeur een 
vastgespijkerde vleermuis heb gezien. In het boek “Vleermuizen” (Waanders Uitgeverij, Zwolle) vond 
ik in het hoofdstuk “Vleermuizen in onze cultuur” door K. Broos het antwoord. Een vastgespijkerde 
vleermuis weert volgens het volksgeloof heksen af en beschermt de mens en het vee tegen ziekten 
en andere ongelukken. Deze boerderij stond in het grensgebied en daar was het volgens mijn vader 
met kranten dichtgeplakt. Zo zelden kwamen daar buitenstaanders! 
  

Magie 
Vleermuisbloed vormde volgens een 16e eeuws manuscript samen met andere ingrediënten een 
toversmeersel “om te reysen haestilic daer men wil”; om snel te reizen, waar men naar toe wil.  
Hart, bloed en kop dienden in die tijd als slaapmiddel. Het omgekeerde werd door een geleerde in 
1582 beweerd om van “slaepsieckte” af te komen “bindt men op den rechten arm thooft van een 
vleirmuijs”. Philips van Marnix van St. Aldegonde (overleden 1598), mogelijk de auteur van het 
volkslied het Wilhelmus, schreef in “Den Bijencorf der H. Roomsche Kercke” (1569) dat deze diertjes 
met de duivel, toverheksen en gifmengers heulen. Dit werk dient men wel als een satire te zien.  
Op schilderijen uit de Middeleeuwen werden engelen afgebeeld met prachtige papegaaivleugels en 
de duivels kregen vleermuisvlerken. Jacob van Maerlant, een dichter rond 1270, vermeldde in zijn 
“Der Naturen Bloeme” eigenlijk hetzelfde als de Romein Plinius, twaalf eeuwen eerder en zegt dat ze 
veren ontberen, geen snavel maar tanden hebben en dat ze net als de muizen jongen baren en deze 
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zogen en: “Die moeder can met haer wel, Daer si vlieght, twee kinder draghen”. Tevens beweerde hij 
dat vleermuisbloed helpt tegen een slangenbeet. Hier wordt de adder bedoeld.  Dat het op een kaal 
hoofd (“Hij zit z’n blote gat in de pet”) haar doet groeien. Bij een vrouw, mits heimelijk onder haar 
hoofdkussen aangebracht, de vruchtbaarheid kan beïnvloeden. En zo is er nog meer geschreven over 
de vleermuis in de literatuur, wetenschap, kunst en geloof. 
 

Corona (Covid-19) 
Een populaire theorie is dat vleermuizen als vliegende zoogdieren een snelle stofwisseling hebben en 
daarom geen energieverslindende afweer tegen virussen kunnen veroorloven. Vleermuizen 
produceren volgens deze theorie in hun cellen interferon, afweereiwitten, die de virusgroei remmen. 
Virussen krijgen niet de overhand, maar worden in hun lichaam getolereerd. 
Echter bij stress scheidt de vleermuis plotseling virusdeeltjes uit. Bv. Storing in de winterslaap, last 
van schimmelziekte en gevangen houden op markten waar wild (bush meat) wordt verhandeld.  
Via een gastheer ( in China bv. de civetkat) kan de virus overspringen op mensen. De handelaren 
hebben door gering contact een afweer gevormd. MRSA is hier een voorbeeld van. Denk er om 
virussen kunnen zich aanpassen. 
 
Terwijl Nederland en de rest van de wereld hard werkt om de verdere verspreiding van COVID-19 te 
voorkomen, krijgt onder andere de Zoogdiervereniging vaker vragen over of Nederlandse 
vleermuizen dit coronavirus kunnen verspreiden. Die zorgen zijn echter niet nodig. Bij onze 
vleermuizen komt het COVID-19 virus niet voor. Lees daar hier mee over... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ik vind, zo’n vleermuis heeft wel wat: 
hij is geen muis, hij is geen rat. 
Hij heeft wel vleugels maar geen veren  
en kan onhoorbaar musiceren 
Hij zigzagt door de avondlucht, 
is nooit in dameshaar gevlucht. 
Dit is een feit waarvan geen man 
zijn vrouw ooit overtuigen kan. 
 
Ogden Nash   (The Bat, vrij vertaald door Kees Broos) 

 
 
Tekst: Herman Nijhof, 18 april 2020  -  www.buurmaaktnatuur.nl 

 
 
 
 

https://www.zoogdiervereniging.nl/nieuws/2020/covid-19-en-vleermuizen-de-feiten-op-een-rij

