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Jacques van der Neut schrijft in Van Nature over opvallende

waarnemingen in de natuur. Hij werkt als boswachter in De

Biesbosch. Daarnaast is hij een verwoed natuurfotograaf.

E
en jaar uit het leven van
een vleermuis verloopt
volgens een vast patroon.
In het voorjaar ontwaken
de dieren uit hun winter-

slaap en verplaatsen ze zich naar de
zomerverblijfplaatsen. De vrouwtjes
verzamelen zich in zogeheten
kraamkolonies, die zich in holle bo-
men of in gebouwen, bijvoorbeeld in
spouwmuren, op (kerk)zolders en
achter betimmering kunnen bevin-
den. Hier worden aan het begin van
de zomer de jongen geboren, meestal
maar één jong per moeder. 
Vlak na de geboorte vliegt het jong
op de buik van de moeder mee, later
blijft het achter in de kraamkamer en
wordt daar gezoogd of gevoed. Koude
of natte zomers kunnen een grote
sterfte onder de jongen veroorzaken.
Na vier tot zes weken zijn de jongen
vliegvlug en valt de kolonie uiteen.
De mannetjes brengen de zomer al-
leen of in kleine groepjes door. In de
nazomer begint de paartijd. De man-
netjes van sommige soorten verto-
nen in deze periode een opvallend
baltsgedrag, waarbij ze, vaak vanaf
vaste plekken, naar langsvliegende
vrouwtjes roepen. 

Lichaamstemperatuur
Als het najaar vordert en er steeds
minder insecten vliegen, worden de
winterverblijfplaatsen opgezocht.
Hier verblijven zij tot het volgende
voorjaar in diepe rust. 
In geschikte winterverblijven is het
koel (vier tot acht graden Celcius), is
de luchtvochtigheid hoog en is het
donker en stil. De dieren laten hun li-
chaamstemperatuur zakken tot de

omgevingstemperatuur, zodat ze
vrijwel geen energie meer verbrui-
ken. Gemiddeld verliezen vleermui-
zen tijdens de winterslaap een kwart
van hun lichaamsgewicht. 
Bekende overwinteringsplekken zijn
de mergelgroeven in Zuid-Limburg.
Vleermuizen kunnen, afhankelijk
van de soort, ook overwinteren in ijs-
kelders, gangenstelsels van bunkers
en forten, spouwmuren en holle bo-
men. 
Soms verschijnen ze op heel onver-
wachte plekken zoals Norma Ruisch,
medewerkster van het Biesbosch
MuseumEiland in Werkendam on-
langs meemaakte. ,,Het weer klaarde

op een middag op, het zonnetje brak
door. Als zoiets zich voordoet dan
gaan wij het terras gereed maken. Zo
vouwde ik op het terras een parasol
open, waarbij ik in de plooien ineens
twee vleermuizen ontdekte, waarna
ik de bewuste parasol voorzichting
weer dichtbond. Ik liep naar binnen
om mijn mobiel te halen, nadat ik
een paar foto’s gemaakt had, bond ik
de bewuste parasol weer dicht en
hing er een briefje op met het op-
schrift ‘defect’. Zo kregen die beestjes
de nodige rust.’’ 
Om de juiste soort vleermuis vast te
stellen ging Ruisch naar het Natuur
Wetenschappelijk Centrum in Dor-

Onverwachte gast op ’t terras
drecht, waar Alexandra Haan werkt
als ecologisch adviseur. ,,Het is zeer
waarschijnlijk een ruige dwergvleer-
muis. De wijfjes trekken elk voorjaar
naar Oost-Europa om er de jongen
ter wereld te brengen en waarom ze
dat precies doen, is niet helemaal
duidelijk. Misschien zijn de verblijf-
plaatsen daar beter of heeft het te
maken met een breder voedselaan-
bod. De mannetjes van de ruige
dwergvleermuis blijven trouwens
hier.’’

Stookhok
Komen jullie bij je onderzoek deze
soort ook in Dordrecht tegen?
,,Meestal krijgen we waarnemingen
van exemplaren in een stookhok,
tussen opgestapeld hout voor de
open haard of bij een centrale ver-
warming. Het is een soort die houdt
van warmte en daarom is zo’n para-
sol met al die plooien eigenlijk niet
eens zo’n slechte plek, de zon schijnt
daar immers de hele dag op. 
,,In totaal komen er in ons land meer
dan twintig soorten vleermuizen
voor; tien daarvan verblijven ook re-
gelmatig in de Biesbosch. Zo zijn de
nieuwe gemalen in de Noordwaard
voorzien van nauwe spleten, waarin
vleermuizen zich kunnen verschan-
sen. 
,,Die ingemetselde ruimtes kunnen
we echter niet inspecteren op de aan-
wezigheid van deze zoogdieren. Om
vast te stellen of vleermuizen zo’n
voorziening gebruiken, moeten we ’s
avonds posten en daarbij gebruiken
we een bat-detector. Het gebruik van
zo’n apparaat vereist wel enige oefe-
ning.’’

! De ruige dwergvleermuis hangt in de plooien van een parasol op het terras van het Biesbosch MuseumEiland in Werkendam. FOTO’S  JAQUES VAN DER NEUT

Vleermuizen zijn de enige zoogdieren die echt kunnen vliegen. Ze kunnen dat

dankzij een vlieghuid tussen de voorpoten en de romp en tussen de achterpoten en de

staart. Lange tijd werden zij over een kam geschoren met demonen en ander onheil, maar in

feite zijn het uiterst nuttige insecteneters.

BAT-DETECTOR

Hoe klinkt een vleermuis?
Vleermuizen maken

ultrasoon geluid en

met de echo daarvan

krijgen ze een geluids-

beeld van de omge-

ving. Wij kunnen die

hoge geluiden met het

blote oor niet of nau-

welijks horen, maar

een vleermuisdetector

is dan een uiterst han-

dig hulpmiddel. Zo'n in-

strument zet namelijk

het ultrasone geluid

om in iets dat wij wel

kunnen horen, ge-

woonlijk een reeks van

droge, klikkende gelui-

den. Alle vleermuis-

soorten zijn verschil-

lend. Ze wijken af in

formaat, in bouw en in

voedselkeuze. De ge-

luiden van al die soor-

ten zijn dus ook ver-

schillend. Bepaalde

jachtwijzen of prooise-

lecties betekenen ook

weer een eigen opti-

maal echolocatiege-

luid. Voor een geoe-

fend oor zijn al die ver-

schillende geluiden

met een batdetector

uit elkaar te houden.

De prijs van zo'n in-

strument kan variëren

van een paar honderd

tot meer dan duizend

euro.
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! Met een bat-detector kun je vleermuizen

horen. 

Vlak na de

geboorte

vliegt het

jong op de

buik van de

moeder mee


