
 
 
 
 
 
 
 

KOORonaNIEUWS 
Mannenkoor Fortissimo 
Jaargang 1 Nummer 24 

 
Van Het Bestuur 
 
Hartelijk dank voor de positieve reacties op de kerst/nieuwjaars-boodschap die het bestuur en Kristin 
hebben gebracht. Wij hebben er in ieder geval al plezier aan beleefd! 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Van Ad (Verhaal van Jannie Bode) 
 
Als je in een bepaalde stad opgroeit, realiseer je je niet altijd wat je woonplaats allemaal te bieden 

heeft. Met mij was dat niet anders tot ik eind jaren negentig van de vorige eeuw met een goede 

bekende uit Den Haag door de stad liep en hij zich afvroeg of ik me wel realiseerde dat ik in een 

bijzonder mooie stad woon. Ik keek om me heen en ging die stad bekijken door de ogen van iemand, 

die hier niet vandaan komt. Ineens zag ik hoeveel mooie gebouwen en plekjes onze stad kent.  

 
Mooi plekje in Den Haag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En als ik nu als stadsgids mensen rondleid, ben ik me regelmatig bewust van het rijke verleden van 

het betreffende monument of de plaats in de stad en probeer ik me een voorstelling te maken van 

wat daar in een ver verleden allemaal al plaatsvond. Neem nu bijvoorbeeld het Stadhuis. In het deel 

met het bordes werd in 1400 al rechtgesproken door de Schout en de Schepenen. Denk eens aan al 

die gevangenen, die daar hun vonnis aanhoorden. Een vonnis, dat vervolgens op de Grote Markt 

werd voltrokken. Zij die slechts met een schandkap op door de stad hoefden te lopen, kwamen er 

goed vanaf, maar het gebeurde ook, dat er mensen opgehangen werden. Natuurlijk tot groot 

verdriet van hun familieleden, die de executie bijwoonden.  

 
      Mooi plekje 

      Bergen op Zoom  

 

Maar er waren natuurlijk ook leukere gebeurtenissen op die markt, 

zoals de Blijde Inkomste van een nieuwe Heer of Markies. In optocht 

kwam die de stad binnengetrokken, daarbij feestelijk onthaald door 

de bevolking, die in dikke rijen langs de kant stond (doet me 

overigens aan een ander onthaal denken, u ook?). En natuurlijk 

waren daar de Jaarmarkten, de Paas- en Koudemarkten, die 

gedurende 2 weken gehouden werden in de “Gouden Eeuwen” van 

onze stad, de grote economische bloeiperiode, die (grofweg) van 

1300-1550 geduurd heeft. Van heinde en verre kwamen kooplieden 

naar Bergen op Zoom om hier hun waren te verkopen. Uit Italië 

kwamen de Lombarden (bankiers) om geld uit te lenen of te innen, 

uit Schotland en Noordoost Europa brachten kooplieden o.a. huiden mee en uit Engeland lood, tin en 

lakense stoffen. En natuurlijk moesten de bezoekers ook vermaakt worden: er waren jongleurs, 



muzikanten enz. enz. Wat een bruisend geheel moet dit geweest zijn! En die Grote Markt is in deze 

tijden nog steeds een bruisend middelpunt van de stad, toen en ook nu de huiskamer van de stad.  

 

En zo heeft elk plekje, elk gebouw in onze binnenstad een verhaal. Wij als stadsgidsen leiden u graag 

rond in de grotere monumenten of tijdens een stadswandeling om deze verhalen te vertellen. 

 

 
Van Clemens 
 
In deze laatste bijdrage over Audio  gaat het over audio bij je thuis. Ik geef geen algemeen geldende 

voorschriften, want dat is niet mogelijk. Wel wat kanttekeningen die je op een bepaald spoor kunnen 

zetten. Ik laat jullie zien hoe ik een en ander zelf heb opgelost. Mocht je eens langs willen komen om 

het resultaat te beluisteren: je bent welkom! Hopelijk heb ik je iets geboden waarmee je de komende 

lock-downperiode wat gemakkelijker kunt doorkomen! 

 

4. Audio thuis. 
 

In dit laatste deel van mijn bijdragen over audio gaat het over audio thuis. Wat zou een goede 

installatie kunnen zijn? Wat is het belang van onderdelen ervan? Draadloos of met kabels? En 

algemeen geldend antwoord op al deze vragen – en ook andere vragen – is natuurlijk niet mogelijk. 

Op grond van de vorige delen en eigen ervaringen kan ik slechts wat richtlijnen geven. 

 

Toen ik in de jaren zeventig van de vorige eeuw mijn eerste audio-installatie kocht bestond die uit 

een paar luidsprekers, een versterker, een (radio-)tuner, een platenspeler en (wat later) een 

cassettebandrecorder. In de loop van de tijd is een en ander verdwenen en verhuisd naar een 

opslagruimte. Zo bleek met de komst van de kabel de tuner overbodig. De cassetterecorder bleek 

beduidend minder kwaliteit aan geluidweergave op te leveren vergeleken met de compact disc. De 

cd-speler maakte de platenspeler overbodig. Ook hier bleken duidelijke verschillen in 

weergavekwaliteit te spelen. In de afgelopen jaren kwam streaming via internet op. Dit maakte de 

aanschaf van cd’s (soms een verslaving voor mij) overbodig. Bepaalde streamingsdiensten leveren 

geluid van cd-kwaliteit – en soms nóg beter – en de maandelijkse kosten zijn beduidend lager dan de 

aanschafkosten van een cd die ik drie tot vier keer beluister en vervolgens in de kast zet. Ik zal 

verderop in deze presentatie nog terugkomen op de huidige stand van zaken wat audio betreft bij 

mij thuis. 

 

Even een korte uitleg over Bluetooth. Deze uitleg hangt samen met de vraag of een draadloze audio-

installatie of een installatie met draden/kabels tot het wensenpakket hoort. Bluetooth is een 

Nederlandse uitvinding uit 1994. Jaap Haartsen, toen medewerker bij een vestiging van Ericsson te 

Emmen, heeft deze techniek bedacht en heeft er – helaas – financieel niets aan over gehouden. 

Men wilde een techniek ontwikkelen die draadloze communicatie tussen allerlei apparaten (mobiele 

telefoons, koptelefoons, laptops et cetera) mogelijk zou maken. Deze techniek werd Bluetooth 

genoemd naar de Vikingenkoning Harald Blauwtand die ooit het christendom in Scandinavië invoerde 

en daarmee Scandinavië met de overige Europese landen verbond. 

Bluetooth is niet meer dan een radioverbinding tussen apparaten waarbij de radiofrequentie in 2.4 

Ghz-band ligt (2.4 000.000.000 Hertz) van lage sterkte (voor thuisgebruik 1 tot 2,5 milliwatt, tot 10 

meter afstand tussen zender en ontvanger). Bekende toepassingen zijn de verbindingen tussen onder 

meer mobiele telefoons en (auto-)luidsprekers, pc en muis of draadloze koptelefoons. Bluetooth is 

aanvankelijk vooral op onderlinge (spraak-)communicatie gericht geweest, uiteraard met de nodige 



veiligheidscoderingen. Tegenwoordig wordt deze techniek gebruikt voor draadloze overbrenging van 

(digitale) audiobestanden. Een bekend merk dat hier veel reclame voor maakt is Sonos. 

 

Terug naar audio in de eigen woonomgeving. Bij het kiezen van een (of reorganiseren van een 

bestaande) audio-installatie is de belangrijkste vraag steeds: welke muziek heeft mijn voorkeur? In 

het algemeen kun je stellen dat hoe dichter de geluidsweergave bij het oorspronkelijk geluid moet 

komen hoe meer eisen gesteld moeten worden aan de audio-installatie. Bij bepaalde soorten muziek 

zal dit van meer belang zijn dan bij andere muzieksoorten. Als de voorkeur uitgaat naar bijvoorbeeld 

(zachte) muziek op de achtergrond, dan is de eis van ‘oorspronkelijkheid’ niet van belang. 

Luidsprekers die Bluetooth-signalen ontvangen hebben dan een uitstekende functie. Daar komt bij 

dat bij bepaalde opnametechnieken, onder meer die van popbands met elektronisch versterkte 

instrumenten, de rol van degene die de muziek ‘mastert’ (bewerkt tot een bepaald geheel van 

klanken) bepalend is voor wat je te horen krijgt.  

Overigens geldt dit eigenlijk ook voor alle opgenomen muziek (grammofoonplaten, cd’s) waarbij 

technici microfoons manipuleren, bepaalde instrumenten meer of minder naar voren halen, een 

solist meer of minder laten horen et cetera. Dus in hoeverre opgenomen muziek de oorspronkelijke 

klanken benadert is al sterk bepaald door technici die bij het master-proces zijn betrokken. 

 

Is de wens om akoestische (dus niet elektronisch versterkte) instrumenten of (solo-)zang zo optimaal 

mogelijk te beluisteren dan is van belang dat een audio-installatie voldoende ruimte bezit om die 

klanken voort te brengen. Bij veel populaire muziek, achtergrondmuziek, licht klassieke muziek is dit 

niet zo van belang. Weergave van bijvoorbeeld MP3-bestanden kan op een goed niveau draadloos 

geschieden met daarvoor geschikte apparatuur. Wil je bijvoorbeeld akoestische opnamen van 

bijvoorbeeld moderne muziek (onder meer ‘sing-a-song’), klassieke muziek of muziek van 

indianenstammen (zogenaamde etnologische muziek) goed beluisteren dan zijn andere apparatuur 

en passende bekabeling nodig . Een draadloze weergave met behulp van Bluetooth kan dan de 

weergave nadelig beïnvloeden door de beperkte bandbreedte van de gebruikte zendfrequentie. 

 

In het verdere betoog zal ik mij richten op een vijftal componenten van de geluidsweergave: de 

ruimte waarin wordt geluisterd, de luidspreker, de versterker, de cd-speler en streaming. 

 

Meestal is de luisterruimte de woonkamer. Hoe geluid klinkt wordt in belangrijke mate door die 

ruimte bepaalt. Zo is de aankleding en inrichting ervan belangrijk, de vloerbedekking, het meubilair. 

Het is niet mogelijk om aanbevelingen te geven voor het voor een goede geluidsweergave optimaal 

inrichten van de woonkamer. Bij het kiezen van luidsprekers is het van belang om gewoon diverse 

exemplaren in de eigen woonomgeving te beluisteren en dan een keuze te maken. Zo zijn 

luidsprekers die zogenaamde referentiespeakers zijn (onder meer voor gebruik in opnamestudio's) 

wel goede weergevers van vele hoge en lage tonen maar ze klinken niet in de woonkamer omdat die 

omgeving heel andere is dan de studio. Het is altijd een kwestie van persoonlijke smaak welke 

luidspreker het beste past. 

 

Dan de plaats van de luidspreker. Mijn ervaring leert dat wanneer je de luidspreker zo onafhankelijk 

als mogelijk is van de omgeving plaatst (dus niet onder meer in een hoek geklemd, of tussen boeken 

in een boekenkast, of plat op een houten vloer) het geluid uit de speaker maximaal tot zijn recht 

komt. Dit geldt volgens mij voor luidsprekers met een of twee conussen (zogenaamde 

tweewegspeaker) als met meerdere conussen. Maar ook hier is persoonlijke smaak bepalend! In mijn 

woonkamer staan de twee luidsprekers op een stenen tegel die op een houten vloer is geplaatst. 

Onder luidspreker zijn spitse metalen voetjes geschroefd zodat direct contact met de ondervloer tot 



een minimum is beperkt. Dit verhindert vervelende ‘staande golven’, een soort van resonantie vooral 

van bastonen. 

Bij het beluisteren van luidsprekers in een (Hifi-)winkel is het raadzaam muziek te beluisteren met 

veel dynamiek en tonen. Ik zelf heb veel gehad aan het beluisteren van orgelmuziek (Bach). Op die 

manier kan een eerste ‘schift’ worden gemaakt voordat de luidsprekers in de eigen ruimte worden 

gekeurd. 

 

Over versterkers valt veel te vertellen, met name de technische aspecten ervan. Ik verwijs naar 

allerlei tijdschriften en testrapporten. Van belang is dat het weergegeven geluid zoveel mogelijk 

details weergeeft en een goede signaal/ruisverhouding heeft. Dit laatste kun je eenvoudig vaststellen 

door de potmeter oftewel hard-zachtknop, zo ver als mogelijk is open te draaien. Andere apparatuur 

(tuners, cd-spelers e.d.) moeten natuurlijk uit staan. Wanneer er dan geen of een heel klein beetje 

ruis uit de luidsprekers komt is de versterker in orde.   

Veel versterkers hebben allerlei extra aansluitmogelijkheden wat de prijs doet stijgen terwijl de 

kwaliteit van het geluid navenant blijft. Van belang is ook de verhouding met de andere onderdelen 

van de audio-installatie: zo heb je niets aan een dure versterker in combinatie met kwalitatief zwakke 

luidsprekers. Ook hier geldt: zelf luisteren, eigen smaak is bepalend. 

 

Cd-spelers zijn er te kust en te keur. De techniek erin is altijd hetzelfde: een digitaal-naar-analoog-

omzetter (DAC) een aftast-laser en voeding. De prijs wordt veelal bepaald door de ombouw (het 

‘kastje’) de aansluitmogelijkheden en ook de mogelijkheid om een dvd af te spelen. Ook hier geldt: 

let op de verhouding met andere onderdelen van de audio-installatie. 

 

Streaming van muziek heb ik in het vorige deel beschreven. Toen de mij bekende Ad Quist, 

boekhandelaar te Bergen op Zoom, enige jaren geleden begon met de verkoop van cd’s kwamen ook 

streamingsdiensten op (o.m. Spotify). Ik vroeg Ad toen of hij geen concurrentie hiervan vreesde. Ad 

vond toen van niet maar hij verkoopt nu geen cd’s meer… 

 

Ikzelf koop nauwelijks cd’s meer. De kosten ervan wegen niet op tegen een abonnement bij een 

streamingsdienst. Zo’n dienst maakt het mogelijk om allerlei opnamen, muzieksoorten en nog veel 

meer op elk moment van de dag te kunnen beluisteren. Voor de 

meer lichte muziek gebruik ik  

I-Tunes van Apple of Spotify Premium (verbeterde MP3 weergave) 

dat in mijn KPN-Alles-In–Een abonnement is begrepen. Voor 

symfonische muziek en ander klassieke muziek ben ik geabonneerd 

op Tidal een streamingsdienst die muziek in FLAC-formaat en hoge 

resolutie levert. 

 

Laat ik jullie tot slot kennismaken et mijn huidige audio-installatie. 

De luidsprekers zijn van het merk Kef Q11 (Zie de afbeelding op deze 

pagina). Ik heb die tegen en redelijke prijs in Rotterdam op de kop 

kunnen tikken. Het type was een zogenaamd uitloopmodel voor de 

Amerikaanse markt. Een flink formaat (1050 x 258 x 366 mm) 

eigenlijk bestemd voor grote ruimtes. In de afbeelding zie je dat de 

ruimte onder de tweeter (de bovenste luidspreker voor hoge tonen) 

met (wegneembaar) schuimplastic is gevuld. Een dergelijke 

mogelijkheid is ook aan de achterzijde van de luidspreker, bedoeld 

als demper van de basreflexkast. De luidspreker is een zogenaamde 



vierwegluidspreker omdat er vier scheidingsfilters in zijn verwerkt waardoor de afzonderlijke speakers 

een frequentiebereik van 35 tot 27000 Hz kunnen omvatten. 

 

De versterker is een QUAD 33-303( zie de 

afbeelding rechts). Dit is het enige onderdeel 

van mijn audio-installatie dat ik sinds 1974 

heb behouden. De naam QUAD staat voor 

‘Quality Unit Audio Domestic’. Het merk QUAD 

is nog steeds een topmerk in de HiFi-wereld. Ik 

heb de versterker enige jaren geleden door 

Armand van Ommeren te Bavel laten 

reviseren. De versterker werkt als vanouds en 

kan zich meten met veel duurdere 

soortgenoten. De versterker bestaat uit een 

voorversterker (voor bijvoorbeeld zwakke signalen van een cd-speler of grammofoon) en een 

eindversterker die via kabels is verbonden met de luidsprekers. 

 

 

Voor het afspelen van cd’s (wat ik bijna nooit doe) maak ik gebruik van mijn PC. 

Deze heeft een cd-lade waarin allerlei soorten cd’s en dvd’s gebrand en afgespeeld 

kunnen worden. Mijn cd-collectie met klassieke 

muziek heb ik geript naar FLAC-bestanden en 

opgeslagen op een externe harde schijf. Andere cd’s 

naar MP3-bestanden. Afspelen van die bestanden (cd 

of opgeslagen bestand) gebeurt door middel van 

mediaspeler (bijvoorbeeld VLC) en een draadloze 

verbinding tussen de PC en de voorversterker. Die 

verbinding wordt tot stand gebracht door een 

eenvoudig FM-zendertje die werkt in het gebied van 

2,4 GHz (Sitecom EL-060, zie de afbeeldingen). Ik vind de geluidskwaliteit prima. 

Het zendertje is wel storingsgevoelig: de zender (een dongel, door middel van USB 

aangesloten op de PC) heb ik hoog moeten hangen omdat er gemakkelijk storing plaatsvindt bij 

bewegingen tussen de dongel en de ontvanger. Ook als de buurvrouw (ik woon in en 

appartementencomplex) of ikzelf de magnetron aanzet ontstaat er geknetter. De ontvanger (een klein 

zwart kastje) is verbonden met een radio-ingang van de voorversterker. 

 

Het streamen van muziek gebeurt via de PC en wel door middel van programma’s die Spotify en Tidal 

bieden. Bij klassieke muziek kan ik, zoals eerder aangegeven, via Tidal in cd-kwaliteit of hoge resolutie 

afspelen. 

 

Eerder gaf ik aan gebruik te maken van een KPN-abonnement voor radio, tv, internet en telefonie. De 

tuner die KPN levert maakt het mogelijk geluid van de tv via de versterker te laten lopen. Op deze 

wijze zijn bijvoorbeeld live-uitzendingen van klassieke muziek uitstekend te beluisteren (en te 

bekijken), onder meer Podium Witteman. Maar ook het geluid bij films krijgt dan het bekende 

‘bioscoop effect’. 

 

Er valt veel meer te vertellen. Ik houd het hierbij. 

 



Dit was het laatste deel van mijn bijdragen over audio. Ik hoop dat het jullie niet heeft verveeld, wat 

best zou kunnen want ongemerkt zijn de betogen toch ook van wat saaie en technische aard geweest. 

Wellicht zijn er onder jullie die geïnspireerd zijn geraakt en ook iets met audio willen doen. Helaas 

heb ik jullie geen geluid kunnen laten horen. Gelukkig is op internet veel mooie muziek te vinden, 

wellicht is er naar zoeken een mooie activiteit voor de lock-down in de komende weken! 

 

 

Van Fred 
 
Deze keer wil ik het met jullie hebben over vleermuizen. Waarom? 
Ik ben een paar keer op pad geweest met mensen die verstand hebben van vleermuizen. Dat zijn ook 
weer zeer bevlogen mensen, net als leden van paddenstoelen-, planten- en vogelwerkgroepen. Het 
verschil is dat zij altijd bij nacht en ontij op pad zijn.  
Ik heb veel soorten vleermuizen gehoord. Dat gaat niet met je oren zonder hulpmiddelen, want 
vleermuizen maken ultrasonore geluiden. Vleermuizen zitten overal. Als je op een zomeravond in de 
tuin zit, zie je ze gegarandeerd. Tijd om iets mee te weten te komen over dit bijzondere zoogdier. 
 
De vleermuizen zijn nooit populair geweest en zijn het ook nu nog niet. In vroegere tijden voorzagen 
tekenaars de boze geesten wel van vleermuisvleugels en de goede van vogelvleugels, wat zeker niet 
zonder opzet gebeurde, want de wonderlijk gevormde, geheimzinnig rondvliegende, hoop piepende 
diertjes zelf beschouwde men als onheilsboden. Zelfs in onze tijd vindt men nog wel eens een 
vleermuis gespijkerd tegen de deur van een stal, bedoeld om boze geesten te verdrijven. De geringe 
kennis over deze dieren is de oorzaak van de afkeer van vleermuizen. Vaak wordt of werd gedacht dat 
vleermuizen ziekten overbrengen, dat ze vol ongedierte zitten en dat ze in je haren vliegen.  
De vleermuis is een zoogdier. Heel lang, tot in de 18e eeuw heeft men gedacht dat vleermuizen tot de 
vogels behoorden. Levendbarende vogels dan wel. Niet zo gek eigenlijk, als je de bouw van de 
vleermuis bekijkt. Hij vliegt écht met behulp van de vlieghuid die tussen het lichaam en de voor- en 
achterpoten gespannen is, en tussen de vingers, tussen arm en hals en tussen achterpoten en staart.  

 
1.  Armvlies 
2.  Voorarmvlies 
3.  Vingervlies 
4.  Staartvlies 
5.  Spoorlob 
6.  Spoorbeen 
7.  Bovenarm 
8.  Onderarm 
9.  Handwortel 
10. Duim 
11. Middenhand 

12. Vingers met koortjes (I en II) 
13. Dijbeen 
14. Been 
15. Voet 



 
 
Vlucht van een vleermuis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vleermuizen hebben geen veren, maar een vacht. Maar wel een speciale vacht. Ze hebben niet zoals 
andere zoogdieren wol- en dekharen, maar alleen speciaal gevormde haren. 
 
Dat vleermuizen niet populair zijn blijkt wel uit het feit dat onmiddellijk na het uitbreken van Covid-
19, dit gekoppeld werd aan het verhandelen en eten van vleermuizen in China. Het is nog zeer de 
vraag of hier de oorzaak ligt van het overbrengen van dit virus van dier op mens. 
Onmiddellijk werd in Nederland ook dit verband gelegd. En is hiervan sprake? 
Het is een begrijpelijke vraag, maar vleermuizen in Nederland hebben niet het nieuwe coronavirus.  
 
De uitbraak begon waarschijnlijk in China en het virus is door ons reisgedrag en overdracht van mens 
op mens inmiddels over de hele wereld verspreid. Het verspreidt zich ook in Nederland razendsnel. 
Maar waar komt dat virus dan vandaan en waarom worden vleermuizen in China vaak als bron van 
het virus genoemd. Lees verder en er wordt wat meer duidelijk. Zoals Clemens al schreef het het 
nieuwe coronavirus heet SARS-CoV-2 en de veroorzaakte ziekte COVID-19.  
 
Het nieuwe coronavirus is niet gevonden in vleermuizen in Nederland, al jaren worden vleermuizen 
in Nederland uitgebreid op virussen zijn onderzocht. Nu gebeurt dat natuurlijk ook. Er is nog nooit 
een virus in een vleermuis gevonden. Behalve het hondsdolheidvirus. 
Op basis van genetisch onderzoek lijkt het nieuwe coronavirus het meeste op coronavirussen die 
gevonden zijn in een Aziatische soort hoefijzerneusvleermuis. Deze vleermuissoort komt wijd 
verspreid voor in Zuid- en Zuidoost-Azië, maar niet in Europa. Vleermuizen uit Zuid- en Zuidoost Azië 
staan ook niet in contact met populaties vleermuizen in Europa. 
 
Uit genetische vergelijking van SARS-CoV-2 met andere coronavirussen blijkt dat het RNA (een soort 
genetisch materiaal) van SARS-CoV-2 voor 88% overeenkomt met het RNA van coronavirussen die 
gevonden zijn bij een soort hoefijzerneusvleermuis in Yunnan provincie, China.  
88% lijkt veel overeenkomst, maar het verschil in verwantschap maakt het aannemelijk dat het virus 
niet direct uit deze Chinese hoefijzerneusvleermuis komt, maar via een andere diersoort, een 
zogenaamde tussengastheer. Dan zou SARS-CoV-2 eerst van de vleermuis naar de tussengastheer zijn 
overgesprongen, en dan van de tussengastheer naar de mens. Er zijn wetenschappers die het Javaans 
schubdier - een op Chinese markten veel verhandeld schubdier - aanwijzen als mogelijke 
tussengastheer, maar zeker is dat nog niet. 
Het is dus nog onduidelijk hoe het nieuwe coronavirus in de mens terecht is gekomen. Het meest 
waarschijnlijk komt dit door de intensieve handel in wilde dieren op markten in Azië. Er werden in 
Wuhan geen vleermuizen aangetroffen. Sterker nog, deze week werd bekend dat Chinese 
wetenschappers vermoeden dat het virus uit een ander land kwam.  
 



De vraag blijft of vleermuizen in mijn huis en/of tuin gevaarlijk zijn voor mijn gezondheid. 
Nee, in het algemeen niet. Er zijn in Nederland geen gevallen bekend van mensen of dieren die ziek 
zijn geworden door contact met vleermuizen. Vleermuizen in spouwmuren, onder daken of op 
zolders vormen geen gevaar voor mensen. 
 
Het enige bekende risico is de mogelijke aanwezigheid in met name twee vleermuissoorten 
(Laatvlieger en Meervleermuis) van een virus dat hondsdolheid, rabiës veroorzaakt. Je kunt zo’n 
infectie alleen oplopen door direct contact met besmette vleermuizen, zoals een beet van een 
vleermuis. Je kunt dus geen infectie oplopen wanneer u in dezelfde ruimte bent als een vleermuis, of 
als er buiten vleermuizen bij jou in de buurt vliegen. Wel is het van belang om voorzichtig te zijn met 
vleermuizen die op de grond worden gevonden, en deze dieren niet aan te raken of op te pakken 
met blote handen. 

 
De meeste vleermuizen komen nooit in aanraking met 
mensen. Andersom geldt dit dus ook. Er zijn maar weinig 
mensen die een vleermuis van dichtbij hebben kunnen 
bekijken. Toch kan het gebeuren dat een directe 

ontmoeting plaatsvindt, wanneer vleermuizen een woning 
als (tijdelijke) verblijfplaats kiezen, of als een vleermuis per 

ongeluk in een woon- of slaapkamer terecht gekomen is. 
Omdat deze ontmoetingen zelden voorkomen en iedereen 
wel eens gehoord heeft van vampiers, van hondsdolheid 
en andere enge verhalen omtrent vleermuizen ontstaat er 
snel angst en zelfs afkeer ten opzichte van deze dieren. Is 
die angst terecht? Hierboven heb ik er al iets over gezegd, 
ik kom er later op terug. 
 

Zoals gezegd, vleermuizen zijn zoogdieren: ze hebben een vacht en de vrouwtjes voeden hun jongen 
met melk. Behalve de naam hebben vleermuizen niets met muizen gemeen. Muizen zijn 
knaagdieren; vleermuizen zijn ‘handvleugeligen’ (Chiroptera). Deze naam danken zij aan de tot 
vleugels omgebouwde handen, waarmee zij in staat zijn tot iets wat wij heel graag zouden willen: 
vliegen. 

 
Het skelet van een vleermuis 

 
Vleermuizen zijn de enige zoogdieren die echt kunnen vliegen. Vliegende honden en -eekhoorns 
maken slechts een glijvlucht. 
Een andere unieke eigenschap is het gebruik van echolocatie: vleermuizen zenden in de vlucht hele 
hoge, voor ons onhoorbare tonen uit met hun oren vangen ze de echo op. Een vleermuis ziet heel 



slecht, kan alleen licht en donker onderscheiden. Hij zal nooit, zoals een vogel doet, tegen een raam 
vliegen als hij ergens is opgesloten. En ook niet tegen een muur. Een gespannen draad kan wel eens 
een probleem opleveren. Waarschijnlijk gaat het 
oriëntatievermogen niet verder dan één meter.  A 
Aan de hand van de echo’s weten vleermuizen 
insecten op te sporen en te vangen. Iedere nacht 
eten ze 20 tot 50% van hun eigen lichaamsgewicht 
aan insecten. Dat is vooral nodig omdat het vliegen 
zoveel energie kost. Een vrouwtje dat voor haar 
jongen moet zorgen eet vaak zelfs meer dan haar 
eigen lichaamsgewicht, omdat zij ook nog eens 
melk moet produceren. Per zomerseizoen eet een 
vleermuis gemiddeld wel een kilo insecten. Probeer 
dat zelf maar eens te vangen met een netje! 
 
Vleermuizen zijn hoog ontwikkelde, sociale dieren, 
die in groepsverband leven. Zo’n hechte groep 
noemen we een kolonie. De mannetjes en vrouwtjes leven ‘s zomers echter van elkaar gescheiden. 
De vrouwtjes brengen in kraamkolonies hun jongen ter wereld. De grootte van zo’n kolonie hangt af 
van de geschiktheid van de omgeving en is bij iedere soort anders. De meeste kolonies bestaan uit 
enkele tientallen volwassen dieren. Bij Meervleermuizen zijn kolonies van meer dan honderd dieren 
geen uitzondering; maar tegelijk zijn kolonies van deze soort zeldzamer. Mannetjes, onvolwassen 
dieren en onbevruchte vrouwtjes zoeken vaak alleen of in kleine groepjes hun verblijfplaats. 
 
Na hun winterslaap, in de loop van april/mei, vormen zich de kraamkolonies. Als ‘s nachts de 
moeders op insectenjacht gaan, blijven de jongen in de kraamkamer achter: een ware kindercrèche! 
In vier tot zes weken groeien de jongen op, waarna ze van begin juli tot eind juli zelfstandig 
uitvliegen. De kolonies vallen daarna uiteen; elk dier gaat dan zijn eigen weg. In de nazomer begint 
de paartijd. De mannetjes en vrouwtjes moeten elkaar dan weer opzoeken. Bij veel soorten bezetten 
de mannetjes een territorium en proberen met een uitgebreid baltsgedrag zoveel mogelijk vrouwtjes 
te lokken om mee te paren. Ze hebben dan een echte harem. Sommige mannetjes hebben wel twaalf 
vrouwtjes om zich heen! De harem verandert wel steeds van samenstelling. Afhankelijk van de 
temperatuur gaan de vleermuizen in de loop van oktober tot in december in winterslaap. De ene 
soort overwintert vlak bij het zomergebied, de andere overwintert op honderden of duizenden 
kilometers van het zomergebied en onderneemt een lange trek. De winterslaap duurt tot in het 
voorjaar. Al die tijd blijven de zaadcellen van de mannetjes in het lichaam van het vrouwtje 
levensvatbaar. Pas als het vrouwtje in de loop van maart of april uit haar winterslaap ontwaakt en 
voldoende insecten heeft kunnen eten, komt er één rijpe eicel vrij en vindt de bevruchting plaats. Na 
een zwangerschap van één tot anderhalve maand wordt het jong geboren. Sommige soorten krijgen 
twee jongen. Dat is ook het maximum, want vleermuizen hebben maar twee tepels die melk 
produceren! 
Vleermuizen hebben dus maar een trage voortplantingssnelheid. Daarentegen kunnen ze wél erg 
oud worden: van veel soorten zijn leeftijden van meer dan 20 jaar geen uitzondering. 
 
‘s Avonds, even na zonsondergang, vliegen de dieren uit voor hun dagelijkse zoektocht naar voedsel. 
Vanuit de verblijfplaats vliegen ze in verschillende richtingen weg, elk naar het ‘eigen‘ jachtgebied. 
Dat jachtgebied is niet beperkt tot één bepaalde plek, maar een vleermuis bezoekt verschillende 
plekken achtereen. Vindt hij veel insecten op een plek, dan blijft hij daar uiteraard langer jagen 
voordat hij doorvliegt naar de volgende plek. Zo kan een Dwergvleermuis tot wel twee à drie 
kilometer van de kolonie vliegen om zijn kostje bij elkaar te scharrelen. De jachtplaatsen van 
Meervleermuizen kunnen meer dan tien kilometer van de verblijfplaats liggen! Een kolonie bestrijkt 
dus vanuit de verblijfplaats een groot gebied van soms enkele honderden vierkante kilometers. 



Vleermuizen blijven ‘s nachts zo lang mogelijk jagen, afhankelijk van hun ‘honger’ en het aantal 
insecten dat er rondvliegt. Het aantal beschikbare insecten is vaak weer afhankelijk van de 
nachttemperatuur. In het vroege voorjaar en late najaar jagen vleermuizen vooral aan het begin van 
de nacht. In de periode dat ze jongen moeten voeden, jagen de vrouwtjes de hele nacht. Wel keren 
zij dan halverwege terug om hun jong te zogen. Ze blijven dan wat dichter ‘bij huis’. 
 
Er zijn vleermuizen die hun kolonies vestigen in holle bomen. Voorbeelden hiervan zijn de Rosse 
vleermuis en de Watervleermuis. Deze soorten vinden we dan ook zelden rondom het huis, maar wél 
in holle bomen. Het oude bos, en met name de holle bomen (beuken) van de Mattemburgh 
herbergen heel veel vleermuizen.  
Andere soorten vinden hun vestiging in gebouwen. In de ijskelder van de Gloriëtte van Mattemburgh 
en nu ook de oude steenfabriek aan de Scheldeweg in Hoogerheide. In Lindonk zitten vleermuizen in 
de Nickebein-bunker.  
Hoewel vleermuizen vaak in verband gebracht worden met oude gebouwen, kerken en 
boerenschuren, zijn het vooral gewone, moderne woonhuizen die als vleermuizenverblijf dienen! 
Vleermuizen zitten daar vooral op plekken waar mensen niet bij kunnen komen, zoals in de spouw of 
onder de dakbedekking. Ook achter betimmering, daklijsten of in dubbelwandige schoorstenen 
vinden vleermuizen soms een geschikt onderkomen. De temperatuur in het verblijf is van groot 
belang voor de groei en ontwikkeling van de jongen. Afhankelijk van de buitentemperatuur zoeken 
vleermuizen warme, heel warme of juist iets koelere plekken op. Vleermuizen kiezen dan ook het 
liefst gebouwen uit, waarbinnen ze ruimten met verschillende temperaturen kunnen gebruiken. Met 
regelmaat verhuizen ze van de ene plek naar de andere, en vaak wordt ook van gebouw gewisseld. 
Tref je een groep vleermuizen in je woning aan, dan is dat altijd tijdelijk; zodra de jongen groot 

zijn, verlaten ze de plek. Soms komen 
ze het daaropvolgende jaar terug, 
maar dat hoeft niet altijd. Vleermuizen 
trekken in het voorjaar en najaar, net 
als vogels en heel veel andere dieren. 
Ze leggen afstanden af van tot wel 150 
kilometer.  
 
Een kolonie gewone Grootoorvleermuizen. Foto 
Z. Bruijn 
 

Het dagritme van vleermuizen is 
tegenovergesteld aan dat van ons: 
vleermuizen worden pas ‘s avonds 
actief. Enkele uren voordat ze 
uitvliegen, worden ze wakker. Dit gaat 

gepaard met het nodige, soms luide, gekwetter. De mate waarin wij dit horen, is voor iedere 
verblijfplaats weer anders. Toch veroorzaken zelfs de grootste vleermuis-kolonies bijna nooit 
geluidsoverlast. Behalve vóór het uitvliegen, zijn in een kraamkolonie ook tijdens de nachtelijke uren 
geluiden te horen, omdat de vrouwtjes dan tussentijds terugkeren om hun jongen te zogen. Zij 
moeten nadat ze binnenkomen eerst hun eigen jong zien te vinden. Dit gaat ook gepaard met enig 
gekwetter. Daarna vliegen de vrouwtjes voor een tweede keer uit, waarna het ritueel zich in de 
vroege ochtendschemering herhaalt. Een kolonie vleermuizen kan zich echter lange tijd onopgemerkt 
in jouw huis bevinden, zonder dat sprake is van overlast. Wanneer vleermuizen van je huis gebruik 
maken en u bang bent dat de vleermuizen overlast gaan veroorzaken, is het goed het volgende te 
bedenken: 
 
 



• Vleermuizen ‘hangen’ slechts in bestaande ruimten en daar profiteren ze van de beschutting, rust 
en warmte; 
• Vleermuizen maken géén nest en dus slepen ze ook géén nestmateriaal naar binnen; 
• Vleermuizen zijn insecteneters, en knagen dus niet; 
• Vleermuizen brengen geen parasitaire ziekten over op mensen of huisdieren; de parasieten zijn 
gebonden aan vleermuizen. Zelfs als ze op onze huid zouden komen (wat nauwelijks voorkomt), 
bijten ze ons niet; 
• Vleermuizen krijgen slechts één jong per jaar, zodat een kolonie zich nooit massaal uitbreidt; 
• De kolonie maakt slechts voor korte tijd gebruik van uw huis; 
• Vleermuizen zijn het meest kwetsbaar op de plek waar ze op een kleine oppervlakte in groepen bij 
elkaar zitten, dus de kolonie-verblijfplaats. Een ongeluk op zo’n kolonie-plaats kan catastrofale 
gevolgen hebben voor het vleermuizenbestand in een groot gebied! De kolonie is daarom 
van levensbelang voor het voortbestaan van de soort. 
Gelukkig blijkt dat steeds meer mensen positief op deze interessante dieren reageren en trots zijn op 
hun vleermuizenkolonie. Zij zijn er zich van bewust dat hun huis tijdelijk een ‘natuurmonument’ is. 
Mensen die in eerste instantie doodsangsten uitstaan, draaien als een blad aan een boom om als ze 
een vleermuis van dichtbij zien. Het is dan leuk om te zien hoe ‘aaibaar’ een vleermuis eigenlijk is! Is 
er echt sprake van overlast, dan kan geprobeerd worden om de kolonie buiten te sluiten. Het is 
raadzaam om dit in overleg met een vleermuisdeskundige te doen. IVN Groene Zoom en Brabants 
Landschap kunnen je met een deskundige in contact brengen. Die weet veel van het gedrag van 
vleermuizen en is beter dan wie ook in staat om de dieren op een vleermuis-vriendelijke manier te 
verdrijven. Er is echter één duidelijke regel: in de periode dat vleermuizen jongen hebben, kan er 
niets gedaan worden. Sluiten we in deze tijd de invliegopeningen af, dan zitten er nog altijd jongen 
in de verblijfplaats. Zonder gezoogd te worden, zullen zij dood gaan. De vleermuislijkjes zullen een 
langdurige stankoverlast tot gevolg hebben! Als het even kan, is het beter om de dieren met rust te 
laten.  

 
Geraamte van een Grootoorvleermuis 

 
De klachten over de aanwezigheid 
van vleermuizen gaan meestal over 
de keuteltjes die op de stoep, op 
drempels en kozijnen of tegen het 
raam terecht komen. In de meeste 
gevallen is het aantal uitwerpselen 
te gering om van ‘overlast’ te 
spreken. Alleen bij grote kolonies 
kan het aantal uitwerpselen 
behoorlijk oplopen, vooral onder de 
uit- en invliegopening. De 
uitwerpselen van vleermuizen 
bestaan echter uitsluitend uit 

onverteerde resten van insecten, zoals stukjes dekschild en delen van poten; u kunt dat zelf zien 
doordat keutels tussen wrijvende vingers snel verbrokkelen Uitwerpselen vervallen dus in droog 
’stof’. Hetzelfde geldt voor uitwerpselen in de spouw. Zo zal er dus géén stank ontstaan door 
opeenhoping van uitwerpselen. Vleermuiskeutels tasten lak, verf, of hout absoluut niet aan en in de 
meeste gevallen verricht een bezem wonderen. Mochten de uitwerpselen te veel worden, dan kan 
de bevestiging van een plankje, zo’n 50 cm onder de invliegopening, het probleem al grotendeels 
oplossen. 
 
 
 



Zoals gezegd duurt het gebruik van een verblijfplaats door de vleermuizen maar kort. Als er veel 
geschikte verblijfplaatsen in het huis zijn, dan kan de kolonie de hele kraamtijd aanwezig blijven en 
afwisselend van verschillende ruimten gebruik maken. In veel gevallen zijn kraamkolonies maar vijf 
weken op volle sterkte: het moment van geboorte tot het moment waarop de jongen volgroeid zijn 
en uitvliegen. Daarna valt de kolonie meestal uiteen. Bij Dwergvleermuizen kan dat al eind juni zijn, 
bij Meervleermuizen is dit vaak pas in augustus. In een enkel geval maakt de kolonie, of een deel 
ervan, ook voor en na de kraamtijd van een woning gebruik. De meeste vleermuizen verhuizen 
regelmatig. Ze zoeken iedere keer een plek op met de gunstigste temperatuur. Soms wonen ze op 
een plek een maand, soms een week of maar enkele dagen voordat ze alweer verhuizen. Van te 
voren is dat moeilijk te voorspellen. Ook kan het voorkomen dat eerst een groot aantal vleermuizen 
aanwezig is en later een deel van de groep verhuist. U merkt dan nauwelijks nog dat een kleine groep 
is achtergebleven. De andere kolonieleden zitten dan bijvoorbeeld bij de buren, of een straat 
verderop; wel blijven ze altijd in de nabije omgeving. 
 
Vleermuizen maken in een gebouw meestal gebruik van ruimten waar mensen niet bij komen. Heel 
soms komt een vleermuis op een plek terecht, waar hij niet direct welkom is. Bijvoorbeeld in de 
woon- of slaapkamer, toilet of keuken. Vleermuizen kunnen daar vanuit hun verblijfplaats terecht 
komen via luchtroosters, open verbindingen met spouwmuren, via het schoorsteenkanaal, of 
gewoon door openstaande ramen of deuren. Dergelijke ‘afdwalers’ zijn en blijven uitzonderingen. 
Wat is nu de oorzaak dat een vleermuis juist op die plaats terecht komt? 
 
In de zomer kan dat gebeuren doordat een volwassen vleermuis zijn jong kwijt is; of doordat een 
jonge vleermuis zelf op zoek gaat naar zijn moeder, die niet teruggekeerd is van haar voedseltocht. 
Vaak zijn het de donkere of flets grijs gekleurde zuigelingen die onbeholpen rondkruipen in de buurt 
van de uitvliegplaatsen. Bijna altijd is dat aan de buitenkant van het gebouw. In het najaar komen 
soms jonge, pas uitgevlogen vleermuizen, op zoek naar een tussentijdse verblijfplaats, op 
oneigenlijke plekken terecht. Overdag zien mensen buiten soms vleermuizen in de tuin of aan de 
muur. Deze dieren kunnen verdwaald, ziek of verzwakt zijn. Dat ze daar overdag hangen, kwetsbaar, 
wijst meestal op een verslechterde conditie. 
 
Ook in de winter kan een vleermuis op een onverwachte plek terecht komen. Enkele soorten 
overwinteren namelijk op diverse plaatsen in een gebouw, bijvoorbeeld in de spouw, in 
luchtroosters, onder dakpannen enzovoort. Door plotselinge veranderingen in de temperatuur 
worden ze wakker. Ze gaan dan op zoek naar een plek met een gunstiger temperatuur om hun 
winterslaap voort te zetten. Soms komt een vleermuis daarbij op een plek terecht, waar hij niet zo 
snel een uitweg weet. Bij koude weersomstandigheden kan een vleermuis volledig in ‘lethargie’ zijn. 
Dit is een ‘winterslaap’ houding waarmee vleermuizen langdurige ongunstige perioden overleven, 
zoals de winter. De vleermuis heeft dan een hele lage lichaamstemperatuur en een heel trage 
hartslag. Ook de andere stofwisselingsactiviteiten staan op een laag pitje. Hij verbruikt dan 
nauwelijks energie. Maar hij is in dat geval niet in staat om direct weg te vliegen. De stofwisseling van 
de vleermuis kan zó laag zijn, dat hij ziek of zelfs dood lijkt. Hoe lager zijn lichaamstemperatuur, des 
te meer tijd hij nodig heeft voordat hij weg kan vliegen. Dit ontwaken kan wel drie kwartier duren! 
Opgesloten op onverwarmde plekken in huis (bijvoorbeeld kelder, rommelkamer) houdt een 
vleermuis het lang uit, maar in een verwarmde ruimte wordt een vleermuis actief en verbruikt dan 
veel meer energie. Duurt de opsluiting te lang, dan zal hij zoveel energie verliezen dat hij het einde 
van de winter niet haalt. 
Als je in de zomer een vleermuis in huis aantreft kun je het dier het beste met rust te laten, maar 
neemt u wel contact op met een deskundige. Desnoods via de gemeente, maar via IVN of Brabants 
Landschap kan ook. 
 
Je kunt de vleermuis als volgt vangen. Wacht tot hij rustig tegen de muur zit. Benader de vleermuis 
langzaam om hem niet angstig weg te laten vliegen. Zet voorzichtig een doos of pot over de 



vleermuis heen en schuif er langzaam een kartonnetje achter, zodat de vleermuis in de doos of pot 
terecht komt. Laat het dier ‘s avonds buiten los. 
 
[N.B.: Sommige mensen denken dat de vleermuis duikvluchten maakt en hen aanvalt. Vleermuizen 
zijn eerder in paniek en op zoek naar een veilige plek, en vliegen hooguit van de ene muur naar de 
andere. Ze proberen altijd hoog aan de muur te hangen, liefst in een donker hoekje. Als ze 
wegvliegen, laten ze zich eerst vallen. Dan is het net alsof hij met een duikvlucht in de aanval gaat. 
Dit lijkt vooral zo als je in de vliegbaan van de vleermuis staat! Het naar beneden ‘duiken’ is echter 
alleen maar bedoeld om vliegsnelheid te krijgen. Paniek is dus nergens voor nodig. En u kunt nog zo’n 
hoog kapsel dragen; de vleermuis zal keurig om u heen vliegen. Daar zorgt zijn goede sonar wel 
voor!] 
 
Jonge vleermuizen hangen in de avond, vlak voordat de vleermuizen uitvliegen, hoog aan de 
buitenmuur nabij de uitvliegopening. Als je niet weet waar de kolonie zit, of als deze zojuist 
verplaatst is, plaats dan een boomstronk in een emmer of teil. Zet de jonge vleermuis ‘s avonds op de 
boomstronk. In beide gevallen vindt de moeder het diertje vaak weer terug op het gehoor, doordat 
de jonge vleermuis om zijn moeder roept. Is de volgende dag het dier nog steeds op de plek 
aanwezig, overlegt u dan met een deskundige. 
 
In de winter handel je als volgt. 
Zit de vleermuis in lethargie tegen de muur of in een hoek, dan kunt u twee dingen doen: 
1. Sluit alle toegangen naar andere ruimten in het huis af (deuren dicht). Verwarm de ruimte tot 
boven de 20ºC. De vleermuis zal wakker worden. Zet vervolgens tegen het vallen van de avond een 
raam open, zodat het dier naar buiten kan vliegen en zelf een andere overwinteringsplek kan zoeken; 
2. Mocht dit niet baten, dan kunt je het dier voorzichtig weghalen. Dit doet je als volgt. Heel 
voorzichtig plaatst je een pot of doos over de vleermuis; vervolgens schuift je langzaam een 
kartonnetje erachter. De pot of doos met ventilatiegaatjes zet je in een verwarmde ruimte, zodat de 
vleermuis op zijn gemak op kan warmen. ’s-Avonds kunt je hem dan buiten loslaten, mits het niet 
vriest. Wil hij niet vliegen, neem dan contact op met een deskundige. 
 
Vleermuizen zijn lange tijd sterk achteruit gegaan. Dit kwam onder meer door de aanwezigheid van 
giftige stoffen in het milieu en door veel veranderingen in het landschap. Het zal duidelijk zijn dat 
vleermuizen iedere bescherming verdienen die ze nodig hebben. Vleermuizen zijn daarom sinds 1973 
beschermd , eerst onder de Natuurbeschermingswet en vanaf 2002 onder de Flora- en faunawet. 
Daar hoort ook een bescherming van de verblijfplaatsen van kolonies bij. Zonder medewerking van 
de ‘gastgezinnen’ lukt dat natuurlijk niet. Treft u een kolonie aan, handel je dan niet ondoordacht in 
afkeer van de dieren, maar probeer je daarentegen eens te verdiepen in hun leven. Als er 
maatregelen genomen worden die kunnen resulteren in verstoring van de vleermuizen of hun 
verblijfplaatsen, doet u dit dan uitsluitend in overleg met vleermuizendeskundigen. Zij zijn bereid om 
hulp en advies te geven (gemeenten zijn dat overigens ook verplicht sinds 2002). 
 
Het wordt sterk afgeraden om vleermuizen met de blote hand te pakken. Vooral als u een zieke 
vleermuis op straat vindt. Ieder dier zal bij een ondeskundige benadering bijten uit zelfverdediging, 
zo ook een vleermuis. U dient altijd handschoenen aan te doen. Het is in uw eigen belang om direct 
contact met vleermuizen te vermijden. Onder Laatvliegers komt namelijk het hondsdolheidvirus 
voor, zij het schaars. Zieke of gewonde Laatvliegers die niet vliegen, hebben een reële kans besmet te 
zijn. De virusziekte kán overgebracht worden op mensen als de vleermuis bijt of als zijn urine in een 
open huidwondje komt. Meldt dit bij uw gemeente en uw huisarts. 
 
We kunnen proberen zo veel mogelijk woonhuizen geschikt te maken als vleermuisverblijfplaats, om 
vleermuizen in feite ‘uit te nodigen’ ervan gebruik te maken. Bij moderne woningen kan dat 
bijvoorbeeld door aan de buitenkant van de gevel betimmering aan te brengen, met zo’n 2 cm 



tussenruimte. Vleermuizen kruipen daar graag achter. Behoud zoveel mogelijk invlieg- en 
uitvliegopeningen, zoals stootvoegen, ruimten achter daklijsten, smalle kieren langs kozijnen, spleten 
langs gevelranden enzovoort. 
Heeft u een kolonie vleermuizen in uw huis, en bent u van plan het huis te renoveren, stelt u de 
renovatie dan, indien mogelijk, uit tot het najaar. Neem contact op met de gemeente voor een 
ontheffing Flora en Faunawet en een advies. Raadpleeg anders een vleermuisdeskundige. 
 
Veel groen in de wijk bevordert het leefmilieu, niet alleen van vleermuizen maar ook van ons! In uw 
tuin kunt u het beste plant- en boomsoorten aanplanten, die inheems zijn. Deze hebben een veel 
rijkere ecologische waarde. 
 
Sinds 2002 dienen alle gemeenten een meldpunt te hebben waar mensen met vleermuisklachten in 
en om het huis terecht kunnen voor hulp en advies. Dit op basis van de Woningwet en de Flora- en 
faunawet. 
 
De meest aangetroffen soorten in huizen zijn: 
De Gewone Dwergvleermuis. Dit is een kleine, bruine 
vleermuis met zwarte oren en snuit. Hij weegt maar 
tussen 5 en 8 gram. Dwergvleermuizen kan men ’s zomers 
vaak in tuinen en bij lantaarnpalen zien jagen. Hij is ‘s 
zomers de algemeenste soort in steden en dorpen. 
De Laatvlieger. Dit is een grote, robuuste vleermuis, met een bruine vacht en donkere kop en oren. 
De onderarmlengte meet 48 tot 57 mm, de spanwijdte bedraagt meer dan 30 cm. De Laatvlieger 
komt vrij algemeen voor in het polderlandschap van het westen van ons land en wordt ‘s zomers 
vooral in dorpen aangetroffen. ‘s Winters vinden we hem ook regelmatig in steden. 

 
De Gewone Grootoorvleermuis is een middelgrote soort, 
met relatief zeer grote oren (3-4 cm lang) en ook grotere 
ogen. De rugvacht is geelbruin tot bruin en de buikvacht is 
grijs- tot geelwit. De spanwijdte bedraagt 24 tot 28,5 cm. 
De Grootoorvleermuis komt voor in Nederland, maar niet 
in grote aantallen en komt voor in besloten, kleinschalig 
landschap. In huizen zitten ze meestal op zolders, maar ook 
veel in boomholtes. 
 
De Meervleermuis is een middelgrote soort, met een 
bruine tot grijze rugvacht en lichte buik. De onderarm is 
tussen de 40 en 49 mm lang. De Meervleermuis leeft in 

grote zomerkolonies, en wordt minder 
vaak aangetroffen als de andere 
genoemde soorten. Meervleermuizen 
zijn heel karakteristiek voor het open, 
waterrijke landschap in de provincies 
Noord- en Zuid-Holland en Friesland. Ze 
komen ook voor boven de vennen, zoals 
het Stappersven. 
 



Bronnen: 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
Zoogdiervereniging Nederland 
Zoekkaart Vleermuizen: Zoogdiervereniging Nederland. 

 



 


