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Voorwoord  
Bob Vandendriessche 

Eén ding staat vast: 2020 gaat -samen met deze Chiropcontact- de geschiedenisboeken in, en niet 
alleen als het jaar van de pandemie waarvan de voorspelling en de waarschuwing ervoor -die door 
bijna niemand ernstig genomen werd- al van 2004 dateerde.  
2020 gaat de geschiedenisboeken in als het jaar waarin iedereen een beetje viroloog werd, maar 
bijna niemand het ook echt bleek te zijn. ‘Vleermuisviroloog’ staat vandaag zelfs met stip op één in 
de lijst van knelpuntberoepen, op een gedeelde tweede plaats gevolgd door IC-arts en IC-
verpleegkundige. Wie op nummer drie staat, dat laat ik u zelf invullen.  
2020 gaat ook de geschiedenis in als het jaar waarin nog nooit zoveel mensen tegelijk in de wereld 
plots hoorden dat ‘de vleermuis’ (dracula, batman,…) eigenlijk een denkbeeldig archetype is, dat 
enkel in onze hoofden bestaat, en niet in de vrije natuur. En dat er in die vrije natuur, waar mensen 
anno 2019 zo weinig kwamen en anno 2020 plots zo massaal naar snakken, wel 1400 verschillende 
soorten vleermuizen leven, en ook… dat ze vol virussen zitten. Gelukkig zal 2020 ook de 
geschiedenisboeken ingaan als het jaar waarin iedereen eindelijk leerde dat niet alleen vleermuizen, 
maar zowat àlle dieren (Homo sapiens s. incluis) ‘vol’ virussen zitten, sommige onschuldig, sommige 
‘potentieel gevaarlijk’.  Behoorlijk potentieel gevaarlijk zijn ook muggen en vliegen, tot nader inzicht - 
dat zullen alle epidemiologen u terstond bevestigen- de ‘gevaarlijkste’ dieren ter wereld, samen goed 
voor een paar miljoen -‘opmerkelijk’ genoeg vooral arme- doden. Per jaar welteverstaan, elk jaar 
opnieuw… Muggen en vliegen dus. ‘De vijand van mijn vijand is mijn vriend’, dat gezegde schiet mij 
nu plots te binnen. Gewoon even melden, dacht ik. 
Nu is de term ‘vol’ misschien wat overdreven. ‘In’ een vleermuis zit namelijk heel wat meer dan 
‘enkel’ virussen. Een hart, om iets te noemen, dat in volle vlucht tot wel 800 slagen per minuut haalt, 
en in winterslaap bijna nul. Of een sonarsysteem in de hersenen -bij de kleinste soorten een erwt 
groot-  waarmee een vleermuis van de sub-orde der micro-chiroptera (tegenwoordig alweer een 
verouderd phylum) in staat is om in de absolute duisternis en in een 4D-omgeving in fracties van een 
seconde de kleinste objecten -zelfs vliegende- op te sporen, te identificeren (eetbaar/niet eetbaar), 
te onderscheppen, uit te schakelen en daarna tot waardevolle mest te reduceren. Al tientallen 
miljoenen jaren lang. Schijnbaar moeiteloos. Zomaar. Geruisloos. Wanneer iedereen slaapt. Zonder 
enige claim op een wederdienst. Wie nog in de waan verkeerde dat het toch vooral de F35 was die 
als parel op de kroon van de evolutie schitterde: think again. 
In dat nu al onvergetelijke jaar 2020 is het dan ook een soort van eer maar vooral mijn groot 
genoegen dat ik van mijn voorganger Kris Boers begin maart het voorzittershamertje (dat overigens 
net als Batman ook niet echt bestaat) mocht overnemen van het bestuur van deze fijne en bruisende 
werkgroep. Nu verliep ook dat ritueel -geheel eigen aan het jaar 2020- niet helemaal volgens het 
boekje: snel een algemene vergadering bijeenroepen behoorde al helemaal niet tot de opties, dus 
werd het een bestuurs-formaliteit. Als de nationale veiligheidsraad het toelaat, sturen we jullie graag 
snel een uitnodiging voor een post-lockdown-feestje (‘algemene vergadering’ klinkt behoorlijk saai, 
nietwaar?) ergens in de maand oktober.  
Zo lang gaan we natuurlijk niet wachten om jullie op de hoogte te houden. Het nieuwe INBO-advies, 
waarover je verder in deze Chiropcontact meer leest, zal immers ons doen en ons laten als 
vleermuizenonderzoekers, -beschermers en -knuffelaars namelijk voor onbepaalde tijd behoorlijk 
gaan bepalen. Lees dus snel verder, en houd daarna verder uw binnenkomende e-mail in de gaten! 
 
Uw kersverse voorzitter (ad-interim, en zonder bijzondere volmachten),  
namens het hele bestuur,  
Bob 
  



Kunnen vleermuizen besmet worden met het SARS-
CoV-2 (Covid-19) virus? 

Luc De Bruyn, Ralf Gyselings, Kristof Baert 
 
Na SARS-CoV in 2002 en MERS-CoV in 2012 is SARS-CoV-2 (Covid-19) een nieuw Coronavirus dat van 
dier op mens is overgesprongen. Volgens genetisch onderzoek is het virus van een Chinese 
vleermuissoort, al of niet via andere tussengastheersoorten, bij de mens terechtgekomen. Het virus 
zelf is nog niet teruggevonden bij Europese vleermuissoorten. Bij verschillende vleermuisonderzoekers 
begon een alarmlichtje te branden. Zou het niet kunnen dat wij, mensen, dan onze vleermuizen gaan 
besmetten? En zou dat dan niet gevaarlijk zijn voor de vleermuizen? We weten immers dat Europese 
vleermuizen goed beschermd zijn tegen de schimmel die “White-Nose Syndrome” veroorzaakt, maar 
toen deze schimmel in Noord-America terecht kwam vielen de vleermuizen bij bosjes dood. We zullen 
hier proberen deze vragen te beantwoorden. 

Wat zijn Coronavirussen en van waar komen ze? 
Coronavirussen (CoV's) zijn enkelstrengige RNA-virussen met envelop (een omhulsel van lipiden en 
eiwitten) die aanwezig zijn in veel zoogdieren en vogels. Zij kunnen onderverdeeld worden in vier 
groepen: 

• Alphacoronavirussen worden voornamelijk aangetroffen bij zoogdieren (sommige menselijke 
verkoudheidsvirussen behoren hiertoe). 

• Betacoronavirussen worden ook aangetroffen in zoogdieren. Drie virussen uit deze groep 
hebben mensen geïnfecteerd: het “Severe Acute Respiratory Syndrome” (SARS-CoV), het 
“Middle East Respiratory Syndrome” (MERS-CoV) en het “Coronavirus Infectious Disease-19” 
(COVID-19, SARS-coV-2). 

• Gamma- en Deltacoronavirussen komen voornamelijk voor in vogels en zouden geen risico 
vormen voor de mens vormen. 

SARS-CoV-2 is het zevende Coronavirus waarvan bekend is dat het mensen infecteert. SARS, MERS en 
SARS-CoV-2 kunnen ernstige ziekten (dodelijk) veroorzaken, terwijl HKU1, NL63, OC43 en 229E 
slechts milde symptomen veroorzaken. Vleermuizen dragen een grote verscheidenheid aan 
Coronavirussen, waaronder op SARS-CoV gelijkende virussen. Wanneer een dier besmet is met twee 
Coronavirussen kunnen deze delen van hun genetisch materiaal uitwisselen (recombinatie). Dit 
gebeurt regelmatig en is ook de grote drijfkracht achter de snelle aanpassing aan een nieuwe 
gastheer. 

SARS en MERS 
SARS dook op in november 2002 in de provincie Guangdong, China. Het virus kan rechtstreeks 
overgedragen worden tussen mensen. Waarschijnlijk is het virus ontstaan in hoefijzervleermuizen 
(Rhinolophus sp.). Hoewel het humane virus zelf nooit in een vleermuis werd gevonden, zijn al de 
onderdelen van het genetisch materiaal gevonden in verschillende vleermuisindividuen, soms in 
dezelfde kolonie. Het zou dus kunnen dat het virus door recombinatie in hoefijzerneuzen ontstaan is. 
Gelijkaardige SARS-virussen werden ook gevonden in civetkatten en wasbeerhonden afkomstig van 
markten en restaurants. Het is dus mogelijk dat deze soorten als tussengastheer tussen vleermuis en 
mens fungeerden. Maar het is ook niet uitgesloten dat ze besmet werden door mensen op de markt. 
MERS dook op in Saoedi-Arabië in 2012. Het was snel duidelijk dat direct contact met dromedarissen 
de oorzaak was. Het virus gaat zeer slecht over van mens op mens. Het MERS-virus van 
dromedarissen komt voor meer dan 99% overeen met het humane virus. Evolutief is het virus 
ontstaan in vleermuizen (waarschijnlijk in Vespertilionidae) in Afrika. Een paar tiental jaar geleden is 
het dan in dromedarissen terecht gekomen. Door selectie en recombinatie ontstond er dan een virus 
dat ook de mens kan besmetten. 



Covid-19 (SARS-CoV-2) 
Eind 2019 was er de uitbraak van SARS-CoV-2, het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt. De start 
van de pandemie werd gelinkt aan een markt in Wuhan. Genetisch onderzoek gaf aan dat het SARS-
CoV-2 virus van de mens het sterkst verwant was met een virus gevonden in de 
hoefijzerneusvleermuis Rhinolophus affinis. Iets later werd een ander SARS-CoV-2-gelijkend virus 
gevonden in enkele Javaanse schubdieren (Manis javanica) die in beslag waren genomen tijdens een 
anti-smokkel actie in China. 
Het SARS-CoV-2 virus bevat twee genetische kenmerken die belangrijk zijn voor de infectie van 
mensen: 

1. Het virus bevat een “receptor-binding domain” (RBD) dat geoptimaliseerd is om te binden met 
een proteïne receptor op menselijke cellen (ACE2) wat het mogelijk maakt om menselijke 
cellen binnen te dringen. 

2. Het bevat daarnaast een “Spike polybasic cleavage site” (SPCS) dat de verspreiding naar 
andere cellen efficiënter maakt. 

Genetisch onderzoek wees uit dat het vleermuisvirus 96% overeenkomt met het menselijk SARS-CoV-
2 virus. Maar het RBD-stukje is verschillend zodat het niet goed kan binden op de ACE2 receptor bij 
de mens. Daarnaast missen zowel het virus van de vleermuis als dat van het schubdier het SPCS-
stukje dat in het humane virus aanwezig is. Dat SPCS-stukje is dan weer wel gevonden in een virus 
van een andere hoefijzerneus Rhinolophus malayanus. Maar het RBD-stukje verschilt dan weer zodat 
het waarschijnlijk niet kan binden met de ACE2 receptor van de mens. 
Hoe SARS-CoV-2 ontstaan is weet men nog niet. Er zijn wel twee hypotheses. 

1. Natuurlijke selectie in een dierlijke (tussen)gastheer vóór overdracht naar de mens. Hierbij zou 
het virus van vleermuizen op een (tussen)gastheer overgesprongen zijn waarna het in die 
gastheer verder evolueerde tot het virus dat de mens kan besmetten. Momenteel is er nog in 
geen enkele vleermuis of ander zoogdier een virus gevonden dat de mens kan besmetten. 

2. Natuurlijke selectie in mensen na overdracht. Het is mogelijk dat een voorouder van het SARS-
CoV-2 virus er toch in geslaagd is om mensen te besmetten. Tijdens mens-op-mens overdracht 
evolueerde het dan verder om uiteindelijk de huidige kenmerken te vertonen. De eerste 
infecties zouden dan nog niet efficiënt verlopen zijn en weinig symptomen veroorzaken 
waardoor het virus onopgemerkt bleef. Na een periode van natuurlijke selectie kreeg het virus 
zijn huidige structuur waardoor het de pandemische vorm aannam en opgemerkt werd. Zo 
een scenario is realistisch wanneer er over een lange tijd herhaaldelijke oversprongen naar de 
mens waren. Dit is niet zo onrealistisch want we zien hetzelfde gebeuren bij MERS dat 
herhaaldelijk van dromedarissen naar de mens gesprongen is. 

  Genetisch onderzoek gaf aan dat het SARS-CoV-2 virus van de mens het sterkst verwant was met een virus 
gevonden in de hoefijzerneusvleermuis Rhinolophus affinis. - Foto: Nils Bouillard 



Kunnen onze vleermuizen besmet worden door SARS-CoV-2? 

Er zijn nog geen publicaties die rechtstreeks onderzochten of vleermuizen kunnen geïnfecteerd 
worden. Een studie waar de gensequenties vergeleken werden van ACE2 receptoren van 249 
gewervelde dieren suggereert dat het virus niet zou kunnen binden op de receptoren van 9 van de 10 
bestudeerde vleermuissoorten (2 Megachiroptera en 7 Microchiroptera). Andere onderzoekers 
deden experimenten met cellen met ACE2 receptoren van verschillende diersoorten, een veel 
gebruikte techniek bij infectieonderzoek. Zij vonden dat het virus kan binden op cellen met 
receptoren van Myotis daubentonii, Rhinolophus sinicus en Rousettus aegyptiacus. Computer-3D-
modellen geven ook aan dat het virus heel waarschijnlijk zal binden met de ACE2 receptor van 
Rhinolophus sinicus.  
Recent (4/02/2020) heeft het Duitse Friedrich-Loeffler-Instituut een persmededeling verspreid dat zij 
de Nijlrouzet (Rousettus aegyptiacus) konden infecteren. Volgens het persbericht vertoonden de 
dieren geen ziekteverschijnselen en besmetten ze elkaar niet efficiënt. 
Studies naar Coronavirussen in Europese vleermuizen geven aan dat de individuele virussoorten 
normaal alleen gevonden worden in één enkel genus of zelfs één enkele soort. Betacoronavirussen, 
de groep waartoe de SARS-CoV virussen behoren, werden alleen gevonden in Rhinolophus 
ferrumequinum. Ondanks het feit dat Betacoronavirussen wijdverspreid in de onderzochte regio 
voorkomen, werden ze nooit gevonden in andere vleermuissoorten, zelfs niet in soorten zoals 
verschillende Myotis-soorten die regelmatig samen met R. ferrumequinum in kolonies verblijven. 
Gelijkaardige resultaten werden bekomen in andere delen van de wereld waar ook alleen SARS-CoV-
gelijkende virussen werden gevonden in soorten van het genus Rhinolophus en niet in andere 
genera. De virussen sprongen wel verschillende keren over tussen verschillende Rhinolophus 
soorten. 

Zouden onze vleermuizen hinder ondervinden van een besmetting?  
Vleermuizen leven lang voor hun kleine lichaamsgrootte. Muizen van gelijkaardige grootte leven 
maar enkele weken tot maanden terwijl vleermuizen tientallen jaren oud kunnen worden. 
Tegelijkertijd zijn zij drager van een groot aantal ziektekiemen zonder daar zichtbare nadelen van te 
ondervinden. Vleermuizen kunnen vliegen. Dit veroorzaakt een hoge graad van oxidatieve stress in 
het vleermuislichaam, maar met bepaalde fysiologische mechanismen compenseren vleermuizen dit. 
Het blijkt dat deze mechanismen ook zeer efficiënt zijn om virussen te tolereren. 

 

 
 

  

Een nauwverwant virus werd gevonden bij een Rhinolophus soort uit Zuidoost-Azië, maar deze soorten 
hebben geen contact met onze hoefijzerneuzen. - Foto: Hans Vermeiren 



Van wetenschap naar praktijk 
Gebaseerd op deze inzichten lijkt de kans op infectie van vleermuizen in België eerder klein, maar 
niet onbestaande. Soorten van het genus Rhinolophus lopen de grootste kans om een infectie op te 
lopen, maar deze zijn momenteel echter verdwenen uit Vlaanderen. 
Mocht een vleermuis toch geïnfecteerd raken zullen er waarschijnlijk geen grote gevolgen zijn voor 
de vleermuis of vleermuizenpopulatie. Vleermuizen dragen immers reeds een grote verscheidenheid 
aan Coronavirussen en toch zijn er nog nooit negatieve gevolgen opgetekend. Daarnaast toont 
onderzoek ook aan dat Betacoronavirussen tot hier toe niet overgedragen werden van soorten van 
het genus Rhinolophus naar andere vleermuissoorten. Maar het is niet omdat het vroeger nog nooit 
gebeurd zou zijn dat het nu ook niet zou kunnen gebeuren.  
De kans dat een besmetting zal leiden tot verdere transmissie tussen vleermuizen voor lange tijd is 
theoretisch klein. Indien het toch gebeurt zou er een dierlijk reservoir voor SARS-CoV-2 kunnen 
ontstaan. Het voorzorgsprincipe vraagt om toch de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Deze 
gelden niet alleen voor vleermuisonderzoekers, maar ook voor iedereen die ruimtes moeten 
betreden waar zich vleermuizen bevinden of personen die vleermuizen moeten manipuleren zoals in 
dierenopvangcentra.  
Bij het vangen van vleermuizen komt de onderzoeker in direct contact met de vleermuizen. We 
stellen daarom voor vleermuisonderzoek waarbij vleermuizen gemanipuleerd worden tijdelijk niet uit 
te voeren. Om zomer- (o.a. kerkzolders) of winterverblijfplaatsen (forten, bunkers, …) te tellen kom 
je normaal niet in de nabijheid van de vleermuizen en zouden geen speciale 
beschermingsmaatregelen nodig zijn. Om het zekere voor het onzekere te nemen is er echter 
afgesproken tussen ANB, INBO en de vleermuizenwerkgroep om deze tellingen ook voorlopig stop te 
zetten.  
Wanneer toch ruimtes bezocht moeten worden waar zich vleermuizen bevinden moet voorkomen 
worden dat de vleermuizen, of objecten waar vleermuizen in contact mee kunnen komen besmet 
geraken met speekseldruppeltjes. Ook bij het manipuleren van vleermuizen zoals in 
dierenopvangcentra kan dit gebeuren. Daarom raden we aan om volgende richtlijnen te volgen: 

• Mensen die geïnfecteerd zijn en en/of ziekteverschijnselen vertonen, of recent in contact 
geweest zijn met mensen die geïnfecteerd zijn of die ziekteverschijnselen vertonen, moeten 
thuisblijven en mogen geen vleermuizen benaderen tot twee weken na het verdwijnen van 
de symptomen.  

• De personen dienen zich bij het uitvoeren van het onderzoek te houden aan de op het 
moment geldende afstandsregels uitgevaardigd door de overheid zoals bv. minimaal 1,5m 
afstand tussen twee personen, enz …  

• Werkzaamheden gebeuren door een minimumaantal mensen, die allen voldoende ervaren 
zijn om dit werk snel en efficiënt te kunnen afhandelen.  

• Wanneer vleermuizen gemanipuleerd worden, dienen handschoenen gedragen te worden. 
Deze handschoenen moeten natuurlijk ook voldoende dik zijn om niet gebeten te worden 
(voorkomen Rabiës infectie). Tijdens het dragen van de handschoenen let de persoon op om 
zijn/haar gezicht niet aan te raken. Voor en tussen sessies moeten de handschoenen ontsmet 
worden (wassen met zeep). 

• Alle personen dragen een mondmasker. 
De voorgestelde maatregelen kunnen aangepast worden (zowel verstrengd als versoepeld) wanneer 
blijkt uit wetenschappelijke onderzoeken dat de hier voorgestelde maatregelen niet voldoen (of niet 
nodig zijn). 
 
 
 
De Bruyn L, Gyselings R & Baert K (2020) Advies betreffende het risico op besmetting van 
vleermuizen met Covid-19 via vleermuisonderzoekers. Adviezen van het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek, INBO.A.3931, Brussel. 
https://pureportal.inbo.be/portal/files/18189011/INBO.A.3931.pdf 

https://pureportal.inbo.be/portal/files/18189011/INBO.A.3931.pdf


Virusuitbraken en vleermuisbescherming anno 2020 
 over de bescheiden maar niet te onderschatten rol van Vleermuizenwerkgroepen in 

tijden van crisiscommunicatie.   
Bob Vandendriessche 
 
Toen de ernst van de corona-pandemie eind februari, begin maart ook in ons land eindelijk ten volle 
begon door te dringen, drong de vraag naar de échte oorsprong van dit virus zich meer en meer op. 
Gewoon ‘China’ of zelfs ‘een wildmarkt in Wuhan’ als antwoord volstonden niet meer. China is 
tenslotte nogal groot en zelfs de stad Wuhan telt evenveel inwoners -en dus potentiële klanten van 
een wildmarkt- als Vlaanderen. Ook daar kwam dat virus toch niet zomaar uit de lucht vallen… of 
misschien toch, letterlijk dan?  

De eerste televisie-interviews en talkshows toonden weinig tijd -of is het 
aandacht?- voor nuance… 
In talkshows op televisie, interviews op de  radio en in kranten, werd de vraag keer op keer gesteld 
aan de expert van dienst: waar komt dit virus nu eigenlijk echt vandaan? ‘Van Vleermuizen’! Het was 
eruit, en het werd herhaald, keer op keer, op keer… Af en toe viel de term ‘tussengastheer’ nog eens 
en maakte het Vlaamse publiek kennis met schubdieren, slangen en civetkatten maar algauw bleef er 
nog maar één ‘hoofdverdachte’ over: ‘De’ vleermuis. Louter objectief en wetenschappelijk 
beschouwd leek er weinig op aan te merken, het was de veralgemening die vleermuisbeschermers 
alom frustreerde: alsof er in de hele wereld -letterlijk- maar één vleermuis leeft (hoe sterk kun je de 
wereld vereenvoudigen?) Of in het geval van ‘vleermuizen’ alsof alle vleermuizen in de wereld nu 
plots drager waren van ‘het’ virus. Van het nieuwe Sars-CoV-2-virus (zo heet het nieuw beschreven 
virus, de ziekte heet Covid-19: ‘Coronavirus disease 2019’) zijn uit grotten in China namelijk 
inderdaad genetisch sterk gelijkende varianten gevonden in één welbepaalde soort hoefijzerneus (zie 
elders in deze Chiropcontact). Maar… niets is wat het lijkt! 
 

  



Over hoefijzerneuzen, moeilijk toegankelijke grotten in China en 
samenzweringstheorieën.  
Er wordt volop naar verwezen, maar weinig mensen weten echt hoe de vork daar precies aan de 
steel zit. Een zeer lezenswaardig artikel daarover verscheen op 11 maart in de Scientific American: 
het originele artikel (!) -van 11 maart dus- beschrijft het werk van het Chinese onderzoeksteam uit 
Wuhan dat sinds 2004 onderzoek deed naar corona-virussen in vleermuizen in heel China, meer 
bepaald corona-virussen die mogelijk opnieuw een soort ‘SARS’ (‘Severe acute respiratory syndrome’ 
of ‘ernstige en acute aandoening aan de luchtwegen’) konden veroorzaken bij mensen. Het artikel in 
SA leest als het betere detectiveverhaal. Het beschrijft met hier en daar pittige en -voor velen onder 
ons herkenbare- details het onderzoek -van veldwerk tot labo- waarop iedereen in de wereld zich 
baseert om uitspraken te doen over de herkomst van het virus. Heel opmerkelijk in dat verband: als 
je het artikel van 11 maart nu terugzoekt, vind je een herwerkte versie van 27 april, met als inleiding:  

 

“ Editor’s Note (4/24/20): This article was originally published online on March 11. It has 
been updated for inclusion in the June 2020 issue of Scientific American and to address 

rumors that SARS-CoV-2 emerged from Shi Zhengli’s lab in China.“ 
 

Afsluitend volgt dan een passage over het feit dat de betrokken onderzoekers erg aangedaan zijn 
door de verhalen die in de pers de ronde doen over de eventuele rol die hun labo zou gespeeld 
hebben in de uitbraak van het virus. Voor wie graag wat context leest om beter te begrijpen waar 
allerlei samenzweringstheorieën vandaan komen, is dit interessante lectuur.  

Terug naar België, in de Vlaamse huiskamer… 
Het zou een schitterend onderwerp kunnen zijn voor een onderzoek of een thesis: “ Hoe 
communiceerden virologen en microbiologen in de media over de herkomst van het virus, en wat 
waren daarvan de indirecte gevolgen? ”. Toen de eerste geruchten (uit Nederland, overigens) ons 
bereikten over mensen die -uit begrijpelijke, maar onnodige angst- verblijfplaatsen van vleermuizen 
vernield hadden, wisten we dat het tijd was om in actie te schieten. Intussen had de redactie van 
VRT-nieuws, in een verslag van een heel boeiend gesprek met Dirk Draulans (DD) in De Afspraak op 
Canvas, de quote: 

“Onderschat vleermuizen niet, ze zijn met miljarden en ze zitten vol virussen” 
in een wel heel groot lettertype weergegeven. Dat verleidde mij tot een commentaar op sociale 
media die een vriend prompt met DD deelde, waarop DD in zijn digitale pen kroop om de nodige 
duiding te geven. Zoals wel vaker bij DD, leverde dat een sappig en overtuigend stukje lectuur op. 
Alleen: ‘De Afspraak’ met Bart Schols bereikt dezer dagen toch al snel een klein half miljoen kijkers. 
Net iets meer dan de FB-pagina van DD zelf, helaas… 

  

Screen: vrtNWS 



Intussen in Europa 
Wat in Vlaanderen speelt, doet zich momenteel overal in de wereld voor, en dus ook Europa. 
Mensen horen experten de link leggen tussen Covid-19 en ‘vleermuizen’ en begrijpen blijkbaar niet 
dat ze de nieuwe ziekte niet zullen oplopen van de vleermuizen in hun buurt maar wel van andere 
mensen. Of er heerst schrik dat ze andere ziektes zullen oplopen van vleermuizen. Uit verschillende 
landen bereikten ons berichten dat mensen kolonies vernietigden en verblijfplaatsen ongeschikt 
maakten. De schrik is begrijpelijk (rabiës bijvoorbeeld is bij ons een heel klein maar niet onbestaand 
risico, in een aantal tropische landen is het probleem groter) maar ze komt natuurlijk grotendeels 
voort uit onwetendheid. Onbekend is onbemind zeg maar. Onwetendheid is echter geen 
onoverkomelijk fenomeen, en de oplossingen kennen we: communicatie, sensibilisatie, educatie, en 
vooral beleving! Daar werken Vleermuizenwerkgroepen samen met overheden bij ons, in Europa en 
elders in de wereld heel hard aan.   

Communicatie, sensibilisatie, educatie… 
Communicatie kun je zien als het aanleveren van feitenkennis, wetenschappelijk onderbouwd, 
betrouwbaar, verifieerbaar. De ‘droge feiten’ en de onbetwistbare cijfers zeg maar. Bijvoorbeeld:  

 

“ ’De vleermuis’ bestaat niet, er zijn intussen wereldwijd meer dan 1400 soorten beschreven, 
van twee sub-ordes, die elk een heel eigen evolutie achter de rug hebben, en elk een eigen 

leefwijze en biologie hebben.” 
 

Sensibilisatie vervolgens is het gevoelig maken van mensen, tonen dat het hen aanbelangt, dat het 
geen ver-van-mijn-bed-gedoe is. Het is de uitleg in foldertjes, of op de website van Natuurpunt:  

 

“Wist je dat er ook bij jou in de buurt vleermuizen leven, dat je geen schrik hoeft te 
hebben,…? Ze eten veel insecten die voor ons vaak heel vervelend zijn, zoals fruitvliegen, 

malariamuggen of eikenprocessievlinders.” 
 

Educatie dan (letterlijk: ‘opleiden’), leert mensen -liefst van jongs af aan- zelfstandig nadenken en 
handelen met al die opgedane kennis, bijvoorbeeld: ‘Er vliegt een vleermuis binnen in de 
woonkamer, wat nu?’.  Zelf handelen of hulp zoeken, allebei zijn goed, en alleszins beter dan in 
paniek schieten, of het andere uiterste (‘ik heb geen schrik’): de vleermuis zomaar met je blote 
handen proberen vastpakken, of nog erger (‘zo los ik dat probleem op’): de vleermuis doden.  

Beleving: leve de Nacht van de Vleermuis! 
Hoeveel communicatie, sensibilisatie en educatie we ook voorzien, één aanpak blijft onovertroffen: 
beleving. ‘You can’t beat the real thing’ zeg maar. Wie in de loop van z’n leven vleermuizen in 
levende lijve -of vanop een afstandje- heeft kunnen bekijken, beleven,… het liefst al van op school, of 
zelfs vroeger (zoonlief was 5 maanden toen hij samen met mij voor het eerst een vleermuis in 
winterslaap zag, en thuis vloog er ooit een franjestaart rondjes in de woonkamer terwijl dochterlief 
van 10 jaar bewonderend toekeek) of wie vleermuizen op een andere manier heeft kunnen 
bestuderen, ervaren, onderzoeken,… kijkt na verloop van tijd met een heel andere bril naar de 
dieren. Mateloze  bewondering en een absoluut respect zijn waarschijnlijk twee universele 
grondhoudingen bij mensen die op een of andere manier onderzoek doen naar vleermuizen. Een 
absolute topper op gebied van beleving voor het grote publiek is natuurlijk de intussen alom gekende 
‘Europese Nacht van de Vleermuis’ die intussen opgeschaald is tot de ‘Internationale nacht van de 
vleermuis’. Elk jaar tijdens het laatste volledige weekend van augustus gaan in meer dan 100 landen 
groepen mensen op stap, samen met een natuurgids of een vleermuizenkenner, op zoek naar 
vleermuizen. Zaklamp en ultrasoon-detector in de hand, op plekken waar vleermuizen nachtactief 
zijn en ultrasoon-geluiden maken. Verrekijker in de hand op plekken waar vleermuizen overdag actief 
zijn en geen ultrasoon-geluiden maken. Succes verzekerd! 



En de rol van ‘onze’ Vleermuizenwerkgroep?  
Iedereen in het bestuur van de werkgroep zal het je kunnen vertellen: de afgelopen weken waren 
hectisch. Eerst was er vooral veel nood om onderling af te stemmen, publicaties werden druk 
uitgewisseld, feiten van fictie onderscheiden,… Meteen daarna werden er druk contacten gelegd met 
(micro-)biologen, zoönose-experten, mensen bij de bevoegde overheden, journalisten,… Een 
bijkomende complicatie was daarbij dat tegelijk met de zorgen rond de ongenuanceerde 
communicatie, langzaam maar zeker ook een ander inzicht begon te dringen, namelijk dat mensen 
niet alleen andere mensen ziek konden maken, maar ook dieren. En dus kwamen ook vleermuizen als 
mogelijk slachtoffer in het vizier. De meesten onder jullie kennen het verhaal van white-nose 
syndrome zoals zich dat in de VS heeft afgespeeld. Een gelijkaardig  scenario, waarbij vleermuizen 
massaal zouden bezwijken aan Sars-CoV-2 zou ten allen prijzen te vermijden zijn. Zowel de IUCN 
(https://www.iucnbsg.org/) als Eurobats (www.eurobats.org) verspreidden daarom al vrij snel een 
bericht met aanbevelingen. Bij ons had kort daarna het INBO een advies klaar, dat intussen online te 
raadplegen is. Dat we nu niet alleen ‘geen schrik hoeven te hebben van vleermuizen’, maar dat ze 
daarbovenop ook nog eens onze bescherming dubbel en dik nodig hebben, maakte het verwoorden 
van de boodschap extra moeilijk. Vanuit Natuurpunt verspreidden we daarom alvast dit 
natuurbericht:  

www.natuurpunt.be/nieuws/vleermuizen-en-covid-19-wat-weten-we-zeker-20200428 

Samen sterk! 
De koppen van artikels in kranten en tijdschriften zijn sprekend: ‘Vleermuizen zijn niet gevaarlijker 
dan katten of huismussen’, ‘vleermuizen zijn onze vrienden’, ze zijn ‘onze niet te missen 
bondgenoten in het onderdrukken van allerlei insectenplagen’ en dus verdienen ze niet alleen 
respect maar hebben ze ook dringend extra bescherming nodig. ‘Vleermuizen beschermen’ betekent 
vaak actie ondernemen, maar minstens evenveel betekent het passief: Vleermuizen gewoon 
respecteren, met rust laten, ze niet opzoeken, ze ‘hun ding laten doen’ en dat waarderen. Het goede 
nieuws is: dat kost niets. Integendeel: de ‘ecosysteemdiensten’ die vleermuizen vervullen zijn alleen 
al in de landbouw intussen becijferd op vele miljarden euro’s per jaar, en dat elk jaar opnieuw, gratis 
en voor niets. Gelukkig staan we er intussen met dat inzicht niet alleen meer voor: biologen, 
microbiologen, ja zelfs hier en daar enkele virologen spreken zich intussen klaar en duidelijk uit. 
Slimme journalisten maken daar boeiende en lezenswaardige verhalen van. Goeie scenaristen wagen 
zich zelfs aan wat leuke filmpjes. Internet: Wie zoekt die vindt! 
 

In de weken en maanden die volgen, blijven we jullie op de hoogte houden. Check daarom geregeld de website 
van Natuurpunt of volg de Vleermuizenwerkgroep via sociale media. Heb je toch nog een prangende vraag? 

Stuur ons dan een berichtje via vleermuizen@natuurpunt.be. Al je vragen zijn welkom!  

Foto: René Janssen 

https://www.iucnbsg.org/
http://www.eurobats.org/
http://www.natuurpunt.be/nieuws/vleermuizen-en-covid-19-wat-weten-we-zeker-20200428
mailto:vleermuizen@natuurpunt.be


Batdetector onderzoek in de nasleep van Covid-19 
Marc Van de Sijpe 
 
Tijdens onze laatste winterslaap liepen ze nog in dichte groepen vlak onder onze kop zoals iedere 
winter weer, en altijd hetzelfde met zo van die felle lichten schijnen. Maar wanneer we ontwaakten 
zaten ze dit jaar precies allemaal braaf in hun kot. Nu proberen ze ons zelfs niet meer te vangen om 
zo van die loodzware bakken met lange draad op onze rug te kleven en lopen ze weer allemaal rond 
met van die gekke bakjes aan onze huizen en langs onze wegen, terwijl ze dan normaal toch allemaal 
moeten slapen. ’t Is net zoals twintig jaar geleden toen ik nog klein was. Wat zou er toch mis zijn met 
de mensen?   

Is het nog zinvol, zijn er nog uitdagingen, met die detectors? 
Mits ervaring en opleiding kan je met de goedkoopste ‘heterodyne only’ modellen al een eind 
komen. Het is altijd weer wat leren uit de boekjes of de vergeelde CD’s nog eens opleggen en 
luisteren om weer wat op dreef te komen. Mits geluk en je staat oog in oog met een hoefijzerneus of 
mopsvleermuis, dan kan je ook zeldzame soorten met heterodyne in het veld determineren. 
Eerlijkheidshalve moeten specialisten en beginners beide toegeven dat een deel van het geluid niet 
op soort te determineren valt in heterodyne. Maar veel is mogelijk, zeker ook als je de vleermuizen 
kan zien en het vliegbeeld en habitat kan combineren met het geluid. Is er nood aan cursussen voor 
beginners of gevorderden, er is alleszins veel goed materiaal voor opleiding ter beschikking, 
misschien kunnen de leraars van op afstand wat aanvangen? De heterodyne detectors zijn ook 
handig om kolonies te tellen. Waarom tellen we niet eens een keer met zijn allen alle 
laatvliegerkolonies in Vlaanderen of andere kerkzolderbewoners? 

Telling uitvliegers met nachtkijker en batdetector aan een zomerkolonie meervleermuizen in een huis 
Marc Van de Sijpe 

 
 Of de boomkolonies die we links en rechts kennen – al zijn het er best wel veel die we met z’n allen 
de laatste 10 tot 20 jaar hebben gevonden (vele ook dankzij de telemetrie!) en we weten dat de 
beesten in de bomen wel eens verhuizen, da’s een moeilijke! Intussen zijn op waarnemingen.be de 
eerste telresultaten aan het  binnenkomen van die kolonies, en de eerste veldwaarnemingen van 
jagende vleermuizen met detector, dus dat zit wel snor. 
De wat meer geavanceerde detectors kunnen opnamen maken hetzij in tijdexpansie of als direct 
ultrasoon geluid. Die opnamen goed bewaren, en de plaats (GPS coördinaten), datum en tijd 
noteren, en eventueel ook een bericht inspreken om de waarneming te duiden, kan later van 
goudwaarde zijn. Software evolueert en een opname kan later met meer kennis of een beter 
programma opnieuw geëvalueerd worden. Zo ontdekten we tijdens het lockdown-grasduinen in een 
reeks opnamen uit Wijnendalebos van 2007, duidelijke gevallen van bosvleermuis, die werden kort 
na de opname niet als zodanig herkend en bleven daarna lang in het archief plakken. Maar dan plots 
worden die oude bosvleermuizen toch uit de sloot gehaald. 



Het is nu toch al zeker 3 decennia dat het onderzoek naar vleermuizen in Vlaanderen sterk is 
toegenomen, detectors, vangsten, telemetrie, wintertellingen. Maar toch zijn er nog witte plekken 
op de kaart: doe de test en vraag eens kaartjes op van watervleermuis en gewone dwergvleermuis in 
waarnemingen.be, voor de periode 2010-heden. Een paar fietsrondes met detector op het stuur in 
die gebieden en het kan al een verschil maken. Maar ook in veel zogezegd goed onderzochte 
gebieden zijn er veel hiaten. De kasteelparken, grotendeels privé en ontoegankelijk, tenzij akkoord 
met eigenaar, zijn gebieden waar we niet vaak komen. Hoeveel van de talrijke kasteeldomeinen ten 
zuiden van Brugge zijn bijvoorbeeld al deftig onderzocht geweest in de zomer? En dat geldt 
waarschijnlijk net zo voor andere regio’s in Vlaanderen? De tuin is ook zo’n interessante plek, zeker 
ook voor automatische detectors die er meestal veiliger staan, er is vast wat te beleven boven de 
composthoop, langs de met bloeiende klimop overwoekerde muur, het vijvertje met de 
waterplanten, de bessen- en vlindertuin, of rond de fruitbomen. Of eens in verlichte dorpjes 
rondneuzen, die plaatsen zullen misschien wel de eerste zijn waar Kuhl’s dwergvleermuizen in 
Vlaanderen verschijnen onder een altijd maar warmer wordende zomerzon (de azuurkust van De 
Panne, was het daar ook niet dat de eerste koning der Belgen aankwam?). Kunnen we de typische 
sociale roepen vangen? Boomkolonies ontdekken met detectors voor dageraad blijft extreem lastig 
wegens het vroege opstaan, maar met wat geluk kan het lonend zijn. Vliegroutes, vinden, tellen en 
volgen, al dan niet langs her en der aangelegde vleermuisvriendelijke verlichting? Ook losse 
waarnemingen kunnen lang blijven hangen. Ieder van ons heeft wel van die memorabele 
vleermuismomenten beleefd, in mijn geval was één van de meest merkwaardige tijdens een 
lentenacht samen met Erik Naeyaert en David Galens toen wij langs de Damse Vaart 
inventariseerden met manuele detectors. Vanaf zonsondergang continu lichte regen – dat zag er al 
niet pluis uit – en verst van de wagen plots felle regen. Alle vleermuizen als bij toverslag weg, de drie 
waarnemers dan maar in de gietende regen naar de auto terug vluchtend en dan snel naar huis, een 
schaamtelijk afdruipen leek ons deel. Plots halt houdend toen een hels kabaal uit de nog niet 
uitgeschakelde detectors weerklonk. Drie meervleermuizen hingen hoog in één van de populieren en 
bleven minutenlang roepen, schuilend voor de regen en net alsof ze die drie gekke geluidenvangers 
uitlachten. Geweldige opnamen waren het daar aan die populier! Het schaamtelijk afdruipen werd 
een avond om nooit te vergeten. 
 
 

 
Sonogram van roepende meervleermuizen terwijl ze aan een stam van een populier hangen 

te schuilen voor de regen – Marc Van de Sijpe 

 



Na de zomerkraamtijd met de kolonietellingen, onderzoek naar verspreiding en activiteit in de 
jachtgebieden, komt onvermijdelijk het najaar met trek, balts en zwermen. Automatische detectoren 
plaatsen aan ingangen van forten, of nieuwbouwijskelders, op kerkpleinen (waar zwermen onze 
laatvliegers of rosse vleermuizen, herinneren jullie zich nog het videofilmpje dat Alex verspreidde van 
aan de dom van Keulen?), langs het strand, de rivieren en kanalen, de luwe vegetatie langs wegen en 
snelwegen, de beekvalleitjes in anders open landschap. Opnieuw in september vroeg de veren uit en 
met de detector langs oud loofhout aan de waterkant wandelen een uurtje voor zonsopkomst. Kans 
is groot op baltsende ruige dwergvleermuizen. Wie weet zijn ook wel eens baltsende tweekleurige 
vleermuizen rond hoge gebouwen te spotten? 
En na de herfst de lange kille winter. Is er nog jachtgedrag in de bossen, dorpen en rond de ingangen 
van forten, mergelgroeven en ijskelders? Zou het kunnen dat er laatvliegers overwinteren in dezelfde 
kerken of huizen waar ze in de zomer op de zolder zitten? Misschien kan een automatische detector 
op het kerkplein aan de zomerkolonie het in januari vertellen? Zijn winterslaapbomen altijd andere 
bomen als zomerkraamkoloniebomen of soms dezelfde? Misschien eens een automatische detector 
onder een gekende zomerkolonieboom installeren in december of januari. En de gekende 
winterslaapbomen, zoals die met lage stamscheuren met grootoor, franjestaart of baardvleermuis, 
ook eens monitoren? Wat gebeurt daar allemaal tijdens die lange stille winternachten? 

 

  

Monitoring met een automatische detector aan een winterslaapboom - Foto: Marc Van de Sijpe 



Vleermuis-natuurstudie vanuit “uw kot” 
Daan Dekeukeleire 
 
Het zijn moeilijke tijden voor menig vrijwilliger nu niet-essentiële verplaatsingen verboden zijn. Maar 
ook vanuit, in en rond ‘uw kot’ kan je aan vleermuizenstudie doen! Hieronder stellen we enkele 
projecten voor 

Bat detector skill quiz 
De Britse Bat Conservation Trust plaatste een quiz 
online waarin je je kunde in het determineren van 
vleermuizen met een normale heterodyne batdetector 
kan testen! De Quiz is zo opgebouwd dat je ook kan 
bijleren over elk gegeven antwoord en hierna weer een 
beetje sterker het veld in kan trekken. 

Grote hoeven kijken via de webcam 
Koloniebezoeken liggen momenteel moeilijk, maar als je een unieke inkijk wilt hebben in de het leven 
van de Grote hoefijzerneus kan je op de site van het Devon Greater Horseshoe bat project live 
meekijken in een kolonie van grote-hoeven.  

Kijk een film over het leven van de grote hoefijzerneus in frankrijk 
Onze collega's uit de Camargue lieten een film maken over het leven van de grote hoefijzerneus (je 
weet wel, die soort die vorige zomer voor het eerst sinds lang ook in Vlaanderen weer werd 
waargenomen). Ga nog snel een drankje halen, zet je comfortabel en geniet van de mooie beelden 
en een boeiend project! 

Doe aan tuinvleren 
Weet jij al welke vleermuizen ’s nachts boven je tuin komen jagen? Onderzoek de diversiteit in je tuin 
en laat ons je bevindingen weten via Waarnemingen.be. Nog op zoek naar een geschikte detector 
voor jou missie? Kijk zeker eens op de Sharetribe van Natuurpunt, via dit platform kan je 
verschillende (natuurstudie-) materialen ontlenen bij iemand uit jou buurt. 
 

Pareltjes van waarnemingen(.be) 
Daan Dekeukeleire 

Tijdens de lopende COVID19-crisis werden weinig spectaculaire waarnemingen gedaan. Wel merkten 
we dat veel mensen vanuit eigen tuin vleermuizen luisterden, al dan niet met automatische 
detectoren. Toch vonden we ook enkele echte pareltjes van waarnemingen… 

Beeld uit de zomerkolonie grote hoefijzerneusvleermuis  
Foto: Devon Greater Horseshoe bat project 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDyW-VSGGNfl_2lIV_wJrn4MlDnfU6kDYeM9YltJWI0hinuA/viewform?fbzx=-1297292571305053774
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDyW-VSGGNfl_2lIV_wJrn4MlDnfU6kDYeM9YltJWI0hinuA/viewform?fbzx=-1297292571305053774
http://devonbatproject.org/
https://www.youtube.com/watch?v=tNpSfanm1io&feature=youtu.be
http://www.waarnemingen.be/
https://natuurpunt.sharetribe.com/?category=batdetectoren#_=_


Onfortuinelijke vleermuis in prikkeldraad 
Vlakbij de mergelgroeve van Koegat vond Remar Erens dit 
voorjaar een vleermuis die op een onfortuinelijke manier aan 
zijn einde gekomen was: vast in de prikkeldraad. De vleermuis 
was niet meer tot soort te determineren. Vleermuizen die vast 
zitten in prikkeldraad worden af en toe waargenomen, zowel 
bij ons als in het buitenland, en hierbij worden meerdere 
soorten gevonden: Dwergjes, Rosse, Laatvlieger, Vale 
vleermuizen… En in Australie is het een gekende doodsoorzaak 
voor vliegende honden. Het is niet duidelijk of de prikkeldraad 
een extra aantrekking uitoefent op vleermuizen, maar vaak 
lijken de vleermuizen met hun staartvlieghuid vast te zitten, 
wat hier toch op lijkt te wijzen. Maar het kan ook dat ze via hun 
echolocatie de (vrij fijne) draden niet goed waarnemen. Een 
derde mogelijkheid is dat ze toevallig in de prikkels verstrikt 
geraken (er zijn ook waarnemingen van vleermuizen die tot hun 
einde kwamen in klit). Hoe dan ook gaat het om een erg pijnlijke 
dood. Waarnemingen van dit fenomeen zijn extra welkom, 
liefst met foto! 
 
 
 

Rosse vleermuis overwinterend in een 
kast 
 
Winterwaarnemingen van boombewoners zoals 
Rosse vleermuis zijn bijzonder zeldzaam. Meestal 
gaat het om onfortuinlijke dieren die omkwamen 
bij ondoordachte kappingen, maar soms zijn er 
ook leukere waarnemingen! Dirk Swaenen vond 
een overwinterende Rosse vleermuis, samen met 
twee Ruige dwergjes in een vleermuiskast in de 
Noorderkempen in februari. Het is fijn om het 
verschil in grootte duidelijk te zien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geef je waarnemingen door! 
Heb je zelf vleermuiswaarnemingen gedaan? Geef ze dan zeker door! Zo kunnen die ook gebruikt 
worden voor beschermingsplannen, rode lijsten en studies. De vleermuizen hebben niets aan 
waarnemingen die in notieboekjes blijven zitten. Waarnemingen kan je invoeren – met foto, 
sonogram of geluidsopnames - op de site www.waarnemingen.be. 
Ook waarnemingen van op reis kan je invoeren (met dezelfde account) op www.observado.org 

https://waarnemingen.be/observation/188571692/
http://www.waarnemingen.be/
http://www.observado.org/


Poniki: Vleermuisbescherming in het Zuiden in de 
praktijk 

Daan Dekeukeleire 
 
De bron van het nieuwe corona-virus moet volgens wetenschappers gezocht worden in het jagen, 
verslepen en verkopen van vleermuizen. Op beruchte wildmarkten worden vleermuizen en andere 
dieren in kleine kooitjes gehouden en levend verkocht als voedsel. Dit creëert de ideale 
omstandigheden om virussen te laten overspringen van de ene naar de andere soort, waarbij virussen 
nieuwe eigenschappen kunnen opdoen en gevaarlijke ziektes onder mensen kunnen uitbreken. Het 
tegengaan van jacht en handel in vleermuizen (en andere wilde dieren) is dus een belangrijk deel van 
de oplossing om dergelijke uitbraken in de toekomst tegen te gaan. Maar vleermuisbescherming is 
niet eenvoudig in regio’s waar mensen weinig inkomsten hebben en waar de lokale gemeenschap bij 
betrokken moet worden. De vleermuizenwerkgroep ondersteunt daarom de organisatie Poniki uit 
Indonesië die vleermuizenbescherming daar in de praktijk brengt. En ook jij kan daar bij helpen! 

Vleermuizenjacht als oorzaak 
 
Wildmarkten waar wilde dieren levend verhandeld en als voedsel verkocht worden (het zogenaamde 
bushmeat) zijn een ideale plaats voor de virus-overdracht tussen verschillende gastheren en dus ook 
voor het ontstaan van nieuwe virussen met gevaarlijke  eigenschappen. Die handel gebeurt 
tegenwoordig op almaar grotere schaal, waarbij vleermuizen en andere wilde dieren vaak honderden 
kilometers vervoerd en versleept worden. Het inperken van de handel in bushmeat is dan ook één 
van de noodzakelijke stappen om nieuwe virus-uitbraken in de toekomst te vermijden. Zeker de 
vangst van en de handel in vleermuizen zou nu absoluut zo snel mogelijk wereldwijd aan banden 
gelegd moeten worden. Een strikte en wereldwijde bescherming van vleermuizen is dus een groot 
deel van de oplossing. Maar de handel in bushmeat tegengaan is niet eenvoudig, want vaak hebben 
lokale mensen geen alternatieve inkomsten. 

 

 

 
  

Vleermuizen worden levend in kleine kooien op een markt aangeboden - Foto: Nils Bouillard 



Vleermuisbescherming in de praktijk: Poniki in Indonesië 
 
 
Samen met the BigBatYear steunen we Poniki, een organisatie in Indonesië die bottom-up werkt aan 
vleermuisbescherming en het tegengaan van de handel in bushmeat. De organisatie Poniki heeft haar 
thuisbasis in Sulawesi en ze wordt volledig gedragen door jonge Indonesiërs. Poniki werkt rondom een 
grote kraamkolonie van meer dan 30.000 vleermuizen op een eiland vlak voor de kust in centraal 
Sulawesi. De kolonie bestaat uit drie soorten vliegende honden, die alle drie sterk bedreigd worden 
door jacht en de handel in bushmeat. Het is de enige resterende verblijfplaats van de Gray’s vliegende 
hond in de regio. Uniek aan de werking van Poniki is dat ze de lokale gemeenschap zeer sterk betrekken 
bij vleermuisbescherming: de mensen uit de dorpen tellen en monitoren ‘hun’ vleermuizen, en voeren 
patrouilles uit om stropers 
weg te houden. Door het 
uitbouwen van ecotoerisme 
krijgen de mensen een 
alternatief voor de inkomsten 
uit de bushmeat-jacht. Ook 
besteed Poniki veel aandacht 
aan educatie van kinderen, 
om de volgende generaties te 
leren hoe belangrijk 
vleermuizen wel zijn voor het 
lokale ecosysteem. En met 
succes, want hun kolonie is 
één van de enige plekken in 
Sulawesi waar het aantal 
vleermuizen groeit! 
 
 
 

 
 

Flying fox colony on Mantawalu Daka Island 

Steun Poniki samen met ons 
Poniki ontvangt geen structurele steun, en hun werkingsmiddelen zijn zeer beperkt. Daarom 
ondersteunt de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt de organisatie financieel. Ook jij kan helpen! 
Elke euro betekent daar immers een wereld van verschil!  
Storten kan op rekeningnummer BE12 2300 5247 4592 met vermelding GEW-2461-Sulawesi.  
Vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest. 

Pikra vertelt verhalen over vleermuizen aan de kinderen van het dorp 

https://www.bigbatyear.com/
https://www.poniki.id/


Nieuws uit de Wetenschap 
Daan Dekeukeleire 
 
Tijdens deze corona-pandemie verzetten virologen, ecologen en andere wetenschappers ongelooflijk 
veel werk om meer de duidelijkheid te brengen over het virus. Elke dag komen nieuwe en belangrijke 
studies uit. Maar natuurlijk is er ook nog veel onduidelijk. Hier bespreken we enkele relevante studies. 
Uitzonderlijk nemen we ook enkele studies op die op ‘preprint servers’ staan. Deze artikels worden 
momenteel nog door collega-wetenschappers gechecked (het peer-review-process), maar om 
onderzoek en kennis sneller te delen staan ze wel al online. Die manuscripten zijn dus nog niet 
officieel gepubliceerd in een vakblad, en hoewel de informatie zeer relevant is, moet er nog met de 
nodige voorzichtigheid naar gekeken worden. 
 

Vleermuizen hebben niet meer virussen dat verwacht wordt op basis van het aantal 
soorten 
Vleermuizen worden gelinkt aan talrijke zoönoses, ziektes die van dieren op mens overgaan. Vaak 
worden ze daarom als ‘speciaal reservoir’ aanzien. Maar uit een recente studie blijkt dat dit beeld 
niet klopt. Wetenschappers van de Universiteit van Glasgow maakten een grote database van 
ziektes, en de bronnen in diergroepen binnen de vogels en zoogdieren. Uit hun vergelijking bleek dat 
er uit geen enkele groep méér ziektes komen dat verwacht als je corrigeert voor het aantal soorten, 
en voor het feit dat zoogdieren meer virussen hebben dan vogels. Met andere woorden, het hogere 
aantal zoönoses in vleermuizen kan verklaard worden omdat er véél soorten vleermuizen zijn (meer 
dan 1400). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mollentze N & Streicker D G (2020) Viral zoonotic risk is homogenous among taxonomic orders of mammalian 
and avian reservoir hosts. PNAS https://doi.org/10.1073/pnas.1919176117 
  

https://doi.org/10.1073/pnas.1919176117


Waar komt het het SARS-Cov-2 virus vandaan? 
Wetenschappers hebben de juiste bron van het SARS-CoV-2 virus dat de pandemie veroorzaakt nog 
niet gevonden, maar een aantal zaken zijn wel al duidelijk. Het genoom, het volledige genetisch 
materiaal, van het virus komt voor 96% overeen met een corona-virus gevonden in een bepaalde 
hoefijzerneus in Zuid-China, namelijk Rhinolophus affinis. 96% lijkt natuurlijk heel erg veel, maar 
onderzoek toont aan dat de split tussen het ‘R-affinis-virus’ en het huidige SARS-CoV-2 virus tussen 
1948 en 1982 gebeurde. Waar het SARS-CoV-2 virus in de tussentijd leefde (in een andere 
vleermuissoort, in een andere soort of in de mens), is nog onduidelijk. 
Zeer interessant is ook dat zeer gelijkaardige virussen (met zo’n 90% overeenkomst in het genoom) 
gevonden zijn in Pangolins, of schubdieren. Pangolins zijn sterk bedreigd door stroperij en illegale 
handel, en worden veel illegaal ingevoerd in China. Bijzonder is alvast dat het genetisch materiaal van 
dit pangolin-virus op een héél belangrijke site erg sterk lijkt op het . Verschillende eiwitten van de 
ACE2-receptor-site, de plek waar het virus de cel binnendringt, komen overeen tussen het SARS-CoV-
2 virus en het Pangolin-virus, en verschilt van het virus uit de hoefijzerneus. Dit zou erop kunnen 
wijzen dat het SARS-CoV-2 virus een recombinatie is tussen twee virussen, maar het is alleszins geen 
directe recombinatie van twee bekende virussen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boni F, Lemey P, Jiang S, Tsan-Yuk Lam T, Perry G, Castoe T, Rambaut A, Robertson DL (2020) Evolutionary 
origins of the SARS-CoV-2 sarbecovirus lineage responsible for the COVID-19 pandemic. BioRxiv 
https://doi.org/10.1101/2020.03.30.015008  
Zhou P, Yang X-L, Wang X-G, Hu B, Zhang L, Zhang W, Si H-R, Zhu Y, Li B, Huang C-L et al. (2020). A pneumonia 
outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. Nature https://doi.org/10.1038/s41586-

020-2012-7  
Lam TT-Y, Shum MH-H, Zhu H-C, Tong Y-G, Ni X-B, Liao Y-S, Wei W, Cheung WY-M, Li W-J, Li L-F et al. (2020). 
Identifying SARS-CoV-2 related coronaviruses in Malayan pangolins. Nature https://doi.org/10.1038/s41586-

020-2169-0  
Zhang T, Wu Q, Zhang Z (2020) Probable Pangolin origin of SARS-CoV-2 associated with the COVID-19 outbreak. 
Current Biology https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.03.022  

Het SARS-CoV-2 virus is verwant met betacoronavirussen die in Hoefijzerneuzen uit Zuidoost-Azië 
gevonden werden, zoals in deze Rhinolophus sinicus - Foto: Nils Bouillard 

https://doi.org/10.1101/2020.03.30.015008
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2012-7
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2012-7
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2169-0
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2169-0
https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.03.022


Modellering van binding-site van SARS-CoV-2 wijst op een brede potenties aan 
gastheren, maar een eerder laag risico voor infectie van vleermuizen. 
De belangrijkste binding-site waarbij het nieuwe SARS-CoV-2 virus menselijke cellen binnen kan gaan 
is het de zogenaamde ACE2-receptor. In een artikel dat nog niet doorheen het peer-review process 
ging vergeleken wetenschappers data van deze receptor van meer dan 400 soorten, waaronder 252 
zoogdiersoorten. Hierdoor konden ze onderzoeken in hoeverre die receptor-site hetzelfde is tussen 
soorten, en aan de hand van de structurele eigenschappen van de eiwitten konden ze modelleren 
hoe groot het risico is dat het nieuwe virus via de ACE2-receptor de cellen van die soort kan 
infecteren. Uit deze modelmatige studie blijkt dat enkel primaten van de oude wereld, waartoe wij 
als mensen dus ook behoren, in de categorie ‘zeer hoog risico’ vallen. Bijzonder is dat alle 37 
onderzochte vleermuizen, waaronder ook hoefijzerneuzen uit China, in de ‘lage risico’-categorie 
vallen. In deze soorten zijn er indicaties dat ze geëvolueerd zijn om met corona-virussen om te 
kunnen gaan. Ook de pangolins (schubdieren) vallen in de ‘lage risico’-categorie. Soorten herten, 
miereneters en walvissen vallen dan weer in de hoog-risico categorie. In de medium risico-categorie 
vallen onder meer katachtigen (wat overeenkomt met gevallen van tijgers en huiskatten die al 
geïnfecteerd werden met het nieuwe virus). Wel moet deze studie voorzichtig geïnterpreteerd 
worden: de ACE2 receptor is niet de enige mogelijke weg hoe het virus cellen kan infecteren. Zoals 
steeds, meer onderzoek, en zeker ook onderzoek op cellijnen en dieren in labo’s is nodig om zeker te 
zijn welke soorten al dan niet kwetsbaar zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Damas J , Hughes G, Keough K, Painter C, Persky N, Corbo M, Hiller M, Koepfli K-P, Pfenning A, Zhao 
H, Genereux D, Swofford R, Pollard K, Ryder O, Nweeia M, Lindblad-Toh K, Teeling E, Karlsson E & 
Lewin H A (2020) Broad Host Range of SARS-CoV-2 Predicted by Comparative and Structural Analysis 
of ACE2 in Vertebrates. biorxiv https://doi.org/10.1101/2020.04.16.045302 

https://doi.org/10.1101/2020.04.16.045302


Aankondigingen 

Webinar vleermuizen en virussen 
Op 12 mei organiseren de vleermuizenwerkgroep in samenwerking met Natuurpunt CVN een 
Webinar rond vleermuizen en virussen. In deze Webinar leer je wat voor bijzondere dieren 
vleermuizen zijn, waarom ze gelinkt worden met virussen, en hoe bescherming van vleermuizen 
absoluut nodig is om toekomstige ziekte-uitbraken te vermijden. 
 

       Meer info en inschrijving via onderstaande link!        
 

https://natuurpunt-cvn.webinargeek.com/vleermuizen-en-virussen-vleermuisbescherming-als-deel-
van-de-oplossing?cst=channel 

 

Nacht van de vleermuis 
vrijdag 28 & zaterdag 29 augustus. Zin in een spannende activiteit voor het hele gezin? Elk jaar 
organiseert Natuurpunt eind augustus een spectaculaire Nacht van de Vleermuis. Gewapend met 
een bat detector trek je 's avonds het bos in, op zoek naar vleermuizen. Een ervaren gids helpt je om 
de beestjes te spotten. De ideale afsluiter van de zomervakantie!    

https://natuurpunt-cvn.webinargeek.com/vleermuizen-en-virussen-vleermuisbescherming-als-deel-van-de-oplossing?cst=channel
https://natuurpunt-cvn.webinargeek.com/vleermuizen-en-virussen-vleermuisbescherming-als-deel-van-de-oplossing?cst=channel


Abonneren op Chiropcontact: 
Dit kan via deze link: Chiropcontact 

 
 

 

Contactgegevens Natuurpunt 
Vleermuizenwerkgroep 

 
 
 
 
Contactpersoon Natuurpunt:  
 
Coxiestraat 11   Wout Willems, Wout.willems@natuurpunt.be  
2800 Mechelen   015/29 72 68 

 
 

Voorzitter:    Bob Vandendriessche, bobvdd@hotmail.com 
Secretaris:    Daan Dekeukeleire,  daan.dekeukeleire@gmail.com  
Penningmeester:   Alex Lefevre,  vleermuizenalex@yahoo.com  
Wintertellingen:                            Kris Boers, kris.boers@natuurpunt.be 
Redactie Chiropcontact:  Daan Dekeukeleire, René Janssen, Bob Vandendriessche, 

Joost Vandenberge, Hans Vermeiren,  chiropcontact@natuurpunt.be 
 

Provinciale coördinatoren 
 

• Oost-Vlaanderen:  Daan Dekeukeleire,  daan.dekeukeleire@gmail.com  
• Limburg:   Ghis Palmans,  ghis.palmans@gmail.com  
• Vlaams Brabant: Hans Roosen,  roosenhans@yahoo.com  
• West-Vlaanderen:  Bob Vandendriessche,  bobvdd@hotmail.com  
• Antwerpen:   vleermuizen@natuurpunt.be 

 
 
 
Wie jonger is dan 26 en interesse heeft in vleermuizen, kan ook contact opnemen met de 
Vleermuizenwerkgroep van JNM: 
Kortrijksepoortstraat 192, 9000 Gent, 09/223 47 81  zwg@jnm.be 
 
 
 
 
 
  

Bijdragen voor een volgend nummer van Chiropcontact mogen via mail naar 
chiropcontact@natuurpunt.be  
De redactie waardeert van iedereen toegestuurde artikelen of korte bijdragen. Hulp hierbij kan 
geboden worden indien gewenst. 

De redactie bedankt voor hun bijdrage aan deze Chiropcontact: 
Kristof Baert, Kris Boers, Luc De Bruyn, Daan Dekeukeleire, Ralf Gyselings, 
Bob Vandendriessche & Marc Van de Sijpe 
Coverfoto: Bat market – Nils Bouillard 
Achterflap: Mopsvleermuis – Hans Vermeiren 
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