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Vleermuizen 

Je hebt ze vast wel eens zien vliegen op een zomeravond of kent ze van de griezelverhalen: vleermuizen. 
Hele nuttige beestjes, die in één nacht wel honderden muggen kunnen verorberen.  

‘Onze’ Nederlandse vleermuizen zijn namelijk insecteneters, die in het donker, met behulp van echolocatie, 
behendig hun maaltje bij elkaar zien te sprokkelen. Ze produceren hele hoge geluiden, die voor mensen 
niet te horen zijn. Deze geluiden weerkaatsen tegen bijvoorbeeld gebouwen, bomen en rondvliegende 
insecten. Dit vangt de vleermuis weer op met zijn oren en door dit heel vaak te doen kan de vleermuis 
precies bepalen hoe hij moet vliegen voor een lekker hapje.  

Vleermuizen zijn geen vogels of muizen met vleugels, zoals sommige mensen denken. Het zijn namelijk 
zoogdieren en behoren niet tot de knaagdieren, zoals muizen. Ze hebben hun eigen groep die wel uit zo’n 
1500 verschillende soorten vleermuizen bestaat, waarvan er 18 in Nederland voorkomen. En er worden nog 

steeds regelmatig nieuwe soorten ontdekt!  

Enkele soorten die je in de bebouwde kom kunt aantreffen 
zijn: de gewone dwergvleermuis, de laatvlieger, de rosse 
vleermuis, de gewone grootoorvleermuis en de 
watervleermuis. Met behulp van een batdetector kun je 
de geluiden van vleermuizen hoorbaar maken voor 
mensen en erachter komen welke soort er vliegt. Elke 
soort produceert net weer andere geluiden. Ook helpt het 
om naar de manier van vliegen en het silhouet te kijken.  

 
Een rosse vleermuis is bijvoorbeeld een stuk groter dan een 
gewone dwergvleermuis, vliegt meestal ook een heel stuk hoger en 
maakt geluiden met een lagere frequentie. Zo is dit bij elke soort 
verschillend. 

Overdag verblijven vleermuizen, 
afhankelijk van de soort, in 
gebouwen, zoals in de spouwmuur 
of achter gevelbetimmering, maar 
ook in holtes in bomen en achter 
loshangende boomschors.  
Grote winterverblijfplaatsen kunnen in bijvoorbeeld grotten en bunkers 
worden aangetroffen. Waar een vleermuis verblijft hangt af van hun 
jaarcyclus (globaal: trek, kraamperiode, paarperiode, trek, winterslaap).  
Ook speelt temperatuur en luchtvochtigheid een belangrijke rol. 
De vleermuizen in Nederland zijn, zolang je ze niet aanraakt, helemaal niet 
gevaarlijk. Het zijn zachtaardige dieren die je niet aan zullen vallen. Ook 

hebben ze geen COVID-19, zoals veel mensen denken. Natuurlijk kunnen ze wel ziekteverwekkers bij zich 
dragen, net zoals dat bij mensen en andere dieren ook het geval is. 

Gewone grootoorvleermuis Foto Natuurpunt.be 

Grootoorvleermuis Foto Wikipedia 

Rosse vleermuis Foto Wikipedia 
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In Nederland zijn alle soorten vleermuizen beschermd in de Wet natuurbescherming. Je mag ze dus niet 
opzettelijk storen of verwonden. Ook mag je geen verblijfplaatsen vernielen. Daarom worden er de laatste 
jaren vaak voor renovaties en sloopwerkzaamheden vleermuisonderzoeken uitgevoerd. Zo kan men 
bepalen of er maatregelen moeten worden getroffen om ervoor te zorgen dat er geen vleermuizen worden 
verwond of verstoord met de werkzaamheden en of er een ontheffing moet worden aangevraagd bij de 
provincie. 
Helaas komt het toch nog vaak voor dat vleermuizen overlijden of hun verblijfplaatsen kwijtraken als gevolg 
van bijvoorbeeld na-isolatie van spouwmuren. Vleermuizen brengen overdag hun temperatuur omlaag en 
kunnen hierdoor niet snel reageren in een bedreigende situatie en worden vaak levend begraven door het 
isolatiemateriaal.  

Kerkzoldertellingen vleermuizen 

25 september heb ik met Bas Dielen van Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant de kerken van Reusel, Hooge 
en Lage Mierde bezocht om daar op de zolders en in de torens naar vleermuizen te zoeken. 

In alle drie de kerken hebben we sporen (vleermuiskeutels en afgebeten vlindervleugels) gevonden van 
vleermuizen. In de kerk van Reusel hebben we helaas geen vleermuizen waargenomen, maar in Hooge en 
Lage Mierde hadden we wel succes. In de kerk van Hooge Mierde hebben we 1 grijze grootoorvleermuis, 1 
gewone grootoorvleermuis en 3 grootoorvleermuizen waarvan onbekend is of het gewone of grijze zijn 
gezien. In de kerk van Lage Mierde hebben we 1 grijze grootoorvleermuis, 3 gewone grootoorvleermuizen 
en 3 grootoorvleermuizen waarvan onbekend is of het gewone of grijze zijn gezien. Een mooi resultaat. 

Grijze grootoorvleermuizen zijn zeldzaam in Nederland, dus het is 
toch leuk om te weten dat ze in onze gemeente voorkomen. Door 
jaarlijks kerkzoldertellingen uit te voeren brengt 
Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant het voorkomen van de grijze 
grootoorvleermuis in kaart, zodat deze beter beschermd kan 
worden.  
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Grijze grootoorvleermuis Foto Jenifer Bockting 
 

Grijze grootoorvleermuis Foto Ecopedia 

Verslag Jennifer Bockting  
Boverstaande foto’s van Jennifer heeft ze in 
de kerk van Hooge en Lage Mierde gemaakt. 
 

Gewone grootoorvleermuis Foto Jeniffer Bockting 
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Op 26 oktober was onze jaarvergadering, bij Eetcafé De Klok in 
Reusel. 
Deze vergadering werd andere jaren in het voorjaar gehouden maar 
i.v.m. de coronabeperkingen hebben we deze naar het najaar moet 
schuiven. Er waren 29 leden aanwezig.  
 
 
 
 

Op 30 oktober hadden we een 
rondleiding bij natuurbegraafplaats De 
Utrecht. 
Om 14.00 uur werden we ontvangen 
door Joyce Sengers, directeur en 
beheerder van de begraafplaats, met een 
kopje koffie of thee.  
Ondanks het slechte weer in de 
voormiddag waren we toch met 
ongeveer 20 mensen aanwezig. 
Van Joyce kregen we uitleg over het 
ontstaan van de natuurbegraafplaats, 
wat de regels zijn en wat de 

toekomstplannen zijn. Daarna hebben we een rondwandeling gemaakt over de begraafplaats met uitleg 
erbij over wat de bedoeling is van bepaalde velden maar ook over de natuur. Het is een prachtig 
natuurgebied wat de moeite waard is om een keer te gaan wandelen. Helaas hebben we de wandeling in 
moeten korten i.v.m. tijdgebrek, we moesten ’s avonds weer op tijd bij De klok zijn voor ons jaarfeest. 
 
 
 

 
 
’s Avonds na de rondleiding moesten we om 18.00 uur bij 
Eetcafé De klok zijn voor onze jaarlijkse feestavond. Ook 
weer iets dat door de corona uit was gesteld, normaal is 
dit ook in het voorjaar. Toen iedereen aanwezig was, 59 
personen, werden we welkom geheten door onze 
voorzitter Piet Peijs. We zijn begonnen met een heerlijk 
buffet waarna we nog gezellig hebben bij gekletst. Om 12 
uur ’s nachts was het sluitingstijd en weer tijd om naar 
huis te gaan.   
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Al 20 jaar wordt op de eerste 
zaterdag van november de 
Landelijke Natuurwerkdag 
georganiseerd. Dit is het grootste 
vrijwilligersevenement in het 
groen. Op meer dan 500 locaties 
verspreid over het hele land 
zetten jong en oud zich in voor 
de natuur en landschap. 
Onderhoud in de natuur kan in 
allerlei vormen plaatsvinden 
zoals, het knotten van wilgen, 
snoeien van bomen of hagen, 
opschonen van poelen, maken 
van een insectenhotel enz. Dit 
jaar was het voor eerst mogelijk 
om hier twee dagen aan mee te 
doen nl op vrijdag 5 en zaterdag 
6 november. Wij hadden ervoor 
gekozen om alleen op 6 

november mee te doen. We willen voor volgend jaar wel gaan proberen om twee dagen mee te doen maar 
om er dan de basisscholen bij te betrekken. Dit jaar gingen we naar het Zwartven in Hooge Mierde waar 
nog veel opslag moest worden verwijderd. Opslag zijn jongen boompjes, in dit geval berken en dennen, die 
in dit gebied niet thuishoren omdat ze de hei verdringen. Er hadden zich 16 personen aangemeld en we zijn 
om 9 uur begonnen. Het weer werkte mee dus het was heerlijk om buiten te zijn. Rond het middaguur 
werd de lunch door onze vereniging verzorgd, daarna hebben we tot 15.00 uur doorgewerkt. We mogen 
weer terugkijken op een geslaagde dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto Piet Peijs 

Er is een film gemaakt ter gelegenheid van 40 jaar coördinatiepunt landschapsbeheer van Brabants 
Landschap. De film die door Mark Kapteins is gemaakt bevat mooie opnames in de natuur van 
weidevogels, partrijzen en verschillende soorten uilen. Ook de boeren, vrijwilligers en gastgevers staan in 
deze film centraal. In onze gemeente hebben ze ook gefilmd toen onze vrijwilligers aan het werk waren, 
bij het patrijzenproject en bij de Grote Cirkel. Meer informatie over Landschapsbeheer en de film zijn te 
zien op: 
https://www.brabantslandschap.nl/actueel/40-jaar-coordinatiepunt/film-landschapsbeheer/ 
 

Net zoals voor de werkgroep van de weidevogels en landschapsbeheer is er elk jaar ook een bijeenkomst 
voor de uilenwerkgroep welke wordt georganiseerd door Brabants Landschap. Andere jaren mochten daar 
alle vrijwilligers die de uilen beschermen daar naartoe. Vorig jaar is het niet geweest i.v.m. de coronacrisis 
maar dit jaar was het verzet naar het najaar in afgeslankte vorm. Per verenging mochten er 2 personen 
naartoe. Op 4 november zijn 2 mensen van onze vereniging naar Udenhout geweest waar deze avond 
plaatsvond. De laatste ontwikkelingen en veranderingen worden uitgewisseld. In grote lijnen worden de 
resultaten en ervaringen besproken, het was een interessante avond waar meestal nieuwe ideeën worden 
opgedaan. 
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In de nieuwsbrief van augustus stond vermeld dat er in centrum van Reusel een Oehoe was gesignaleerd, 
dat is niet nieuw. Van Bernhard Fleerakkers kreeg ik onderstaand krantenknipsel uit het ED van 16 april 
2004. 
 

 
 
 
Nieuws van de bestuursvergadering 
 

 Er hebben zich 3 personen voor de uilenwerkgroep aangemeld, we gaan kijken waar we ze indelen. 
 We gaan een offerte opvragen voor een elektrische kettingzaag. 
 Voor het Buspad wordt een lange termijnplanning gemaakt, hetzelfde als het Patrijzenproject 
 Bij werkzaamheden aan het Buspad blijft nogal wat hout over, we gaan kijken wat we daar mee 

gaan doen. 
 Er zijn ideeën geopperd om het rolstoelpad te verlengen van de Pikoreistraat via de Achterste 

Heikant naar De Wielen, we hebben hierover overleg gehad met stichting Rolstoelpad. We hebben 
toegezegd dat we onze medewerking willen verlenen maar we gaan het niet regelen. Het 
onderhoud, ongeveer 250 meter gaan we wel doen. 

 Tijdens de ledenvergadering is besloten om enkele appgroepen samen te voegen om zodoende 
makkelijker meer mensen te bereiken. We hebben als bestuur besloten dat de appgroepen van 
Beleven en Patrijzenproject onder worden gebracht in Landschap en Onderhoud. 
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Tijdens de jaarvergadering op 26 oktober gaf Ben Hakkens 
aan mij door dat hij interesse had in de uilenwerkgroep. 
Dus ik heb hem de volgende dag meteen ingevoerd in de 
uilenmonitor van Brabants Landschap. De uilenmonitor is 
de database waar de gegevens van alle werkgroepen van 
Brabant in staan, zoals de legselgegevens, de locatie waar 
de nestkasten van de uilen hangen en de gegevens van de 
vrijwilligers zoals wanneer ze zijn begonnen. Op het 
moment dat ik de gegevens van Ben invoerde wist ik nog 
niet dat de Uilenwerkgroep Brabant 499 vrijwilligers had 
en dat Ben de 500e was.  
 
 

Enkele weken later werd ik gebeld door een medewerker van 
Brabants Landschap dat ze naar Reusel wilden komen met een 
kleine attentie voor de 500e vrijwilliger. Dus ik heb meteen naar 

Ben gebeld om een 
afspraak te maken om 
het e.e.a. door te spreken 
over de regels en 
afspraken als je lid wil worden van de uilenwerkgroep. Normaal is 
dit niet nodig maar ik vond het een mooie smoes. Maandag 15 
november was het zo ver. Ik had om 9.45 uur bij Ben thuis 
afgesproken en om 10.00 uur waren er twee medewerkers van 
Brabants Landschap met een leuke attentie voor de 500e vrijwillige 
uilenbeschermer van Brabant. 

 
  
 
   
 
 


