
Een (t)huis voor 
vleermuizen

Waar kunnen ze zich verschuilen



Help mee vleermuizen te  
beschermen. 
Vliegen er vleermuizen uit je wo-
ning? Tel ze op een warme avond 
in juni tussen 21u45 – 23u00 en 
stuur deze gegevens door (samen 
met je naam en adres). Je kan ons 
helpen vleermuizen te beschermen 
door een beter inzicht te leveren 
in de vooruit- of achteruitgang 
van dwergvleermuizen in Vlaande-
ren. Stuur de gegevens door naar 
de Vleermuizenwerkgroep van  
Natuurpunt: www.bataction.be

Waar kunnen ze zich verschuilen: 
in spleten tussen dakpannen en de 
muur, achter overhangende lood-
slabben van een dak, achter een 
dakschild, via ventilatiespleten in 
spouwmuren of onder vensterban-
ken of leien. Soms ook in rolluikkas-
ten, achter vensterluiken of tussen 
het dakgebinte. 

Ze gebruiken uitsluitend bestaande 
toegangen tot hun schuilplaatsen! 
Een opening van 2,5 x 1 cm volstaat. 
Vleermuizen brengen geen nestma-
teriaal mee naar binnen en knagen 
niet aan houtwerk of isolatie.

Vleermuis in huis
Een rondvliegende vleermuis in je 
huiskamer is wel even schrikken, 
maar gevaar is er niet. Zet de ramen 
‘s avonds open en ze vinden gemak-
kelijk de weg terug naar buiten.

Gewicht
Het gewicht van een vleermuis kan  
variëren van 5 tot 25 gram. Per dag 
zou een vleermuis ongeveer ¼ tot 
de helft van zijn lichaamsgewicht 
aan insekten en spinnen opeten. 
Voor een vleermuis van 20 gram 
komt dit neer op 1,8 tot 3,6 kg/jaar 
aan insekten. Dit maakt hen zeer 
belangrijk. Het is dus ook bij wet 
verboden ze te doden, te vangen of 
hun verblijfplaatsen te vernietigen.

Kunnen vleermuizen ziekten 
overbrengen ?
Nee, niet in onze regio’s. Wel wordt 
er in Europa zo nu en dan een vorm 
van hondsdolheid bij vleermuizen 
geconstateerd maar vleermuizen 
die in een woning voorkomen vor-
men zeker geen gevaar.
Vleermuizen die overdag aan een muur 
hangen of op de grond liggen, moet je 
ook absoluut met rust te laten. 

Moeten we ze verwijderen ?
Nee, zeker niet! Door de uitvliegopening 

van zo’n kolonie af te sluiten, kun-
nen de vleermuizen sterven en 

hierdoor sterke geurhinder geven. Vanaf 
augustus vallen de kolonies stilaan van-
zelf uiteen omdat 
de jongen gro-
ter zijn en ze op 
zoek gaan naar 
een andere ver-
blijfplaats. Is de 
situatie toch on-
houdbaar dan kan men best de hulp in-
roepen van een vleermuisdeskundige  
(zie www.bataction.be).

Uitwerpselen
Vleermuiskeutels zijn erg droog 
(vleermuizen eten enkel insecten) en 
uitstekende meststoffen (guano). Er 
is geen reukhinder, tenzij in vochtige 
ruimten. 

Aantal soorten
Vlaanderen kent zo’n 21 soorten 
vleermuizen waarvan slechts en-
kelen geregeld in gebouwen voor-
komen. Meestal gaat dit om de 
gewone en kleine dwergvleermuis. 
Maar ook de laatvlieger, de gewone 
grootoor, beide soorten baard-
vleermuizen en de zeer zeldzame 
ingekorven vleermuis leiden een 
verborgen en nachtelijk bestaan en 
kunnen vaak jarenlang een woning 
bewonen zonder dat ze opgemerkt 
worden.

Voortplanting
In de lente verzamelen de vrouwtjes zich 
in kraamkolonies; deze moeten droog, 
donker, rustig en warm zijn. Vleermuizen 
kennen een trage voortplanting, in regel 1 
jong per jaar dat na één maand al kan vlie-
gen. Wordt de kolonie te groot dan splitst 
ze zichzelf op in kleinere groepen. Vleer-
muizen hebben meerdere verblijfplaatsen. 
Ze verhuizen geregeld en hierdoor kunnen 
de aantallen per verblijfplaats van dag tot 

dag verschillen. De kraamkolonies kun-
nen 20 à 70 tot uitzonderlijk meer dan 
100 dieren bevatten. De mannetjes leven 
apart, solitair of in kleine groepjes.
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Een opening als deze volstaat voor een dwerg-
vleermuis om in een woning binnen te komen.

< 2,5 cm >

< 
1 

cm
 >

Vleermuiskeutel (links) en muizenkeutel (rechts)



Het Agentschap voor Natuur en Bos 
(ANB)

Het ANB is een agentschap van de Vlaamse Over-
heid en richt zich op het natuurbeleid, het duur-
zaam beheren en het versterken van natuur, bos, 
parken en openbaar groen in Vlaanderen en dit 
van stadskern tot buitengebied. Het ANB onder-
steunt partners en geeft bv. financiële steun aan 
natuurverenigingen zoals Natuurpunt voor de 
aankoop en het beheer van natuurgebieden. Het 
agentschap ontwerpt ook beschermingsplannen 
voor bedreigde dier- en plantensoorten, het on-
dersteunt het natuuronderzoek en begeleidt pro-
jecten die de kennis van onze natuur vergroten.
www.natuurenbos.be en www.soortenbeleid.be

Life-Natuur

Natuur en landschap zijn 
in Europa erg gevarieerd. Om deze natuurpracht 
en haar biodiversiteit in haar lidstaten te behou-
den voor de toekomst, creëerde de Europese Unie 
het ‘Natura 2000 netwerk’: een netwerk van be-
schermde gebieden. Alle gebieden die aangeduid 

Natuurpunt telt 73.000 ge-
zinnen als lid en beheert 
16.500 ha natuur, verspreid 
over ruim 500 gebieden in 
heel Vlaanderen. 

Steun de natuur in Vlaanderen. Word ook lid!

Als lid van Natuurpunt ontvang je 4 keer per jaar 
ons ledenblad Natuur.blad en ook een lokaal tijd-
schrift. Je kan gratis deelnemen aan wandelingen 
en andere activiteiten van Natuurpunt. 
Je krijgt 10 % korting in de Natuurpunt-winkel. 

Coxiestraat 11 • 2800 Mechelen
015-29 72 20

info@natuurpunt.be • www.natuurpunt.be

Word lid van Natuurpunt

zijn in het kader van de Vogelrichtlijn en de Habita-
trichtlijn behoren tot het Natura 2000 netwerk.
De Europese Unie wil overheden en (natuur)vereni-
gingen een financieel duwtje in de rug geven bij de 
uitvoering van grote projecten in Habitat- of Vo-
gelrichtlijngebied. Het Europees fonds voorziet via 
het Life-project BatAction 950.000 euro voor de 
bescherming van vleermuizen in Vlaanderen.

Life-project BatAction

Het Life-project BatAction voorziet maatregelen 
voor de meervleermuis, ingekorven vleermuis 
en Bechsteins vleermuis – drie door de Habita-
trichtlijn beschermde soorten. Vleermuizen zijn 
bedreigd in Vlaanderen, daarom richten we onder 
meer enkele forten en mergelgroeven in, en zorgen 
we voor geschikte jachtgebieden en vliegroutes. 
Via dit project ontkrachten we vooroordelen over 
vleermuizen en zetten aan tot actieve bescher-
ming: via folders, de promotie van vleermuizen-
kasten, een reizende tentoonstelling, het uitreiken 
van een label ‘vleermuisvriendelijke object’ aan 
wie vleermuizen in huis heeft, enz...!
www.bataction.be

Je ontvangt een welkomstpakket met daarin een 
CD met vogelgeluiden en een Fiets- en Wandel-
gids.

Het lidgeld bedraagt 20 euro per gezin. Lid 
worden kan door overschrijving op rekeningnr.  
230-0044233-21 met vermelding ‘nieuw lid via 
bataction’ of schrijf in via onze website.

Heb je nog vragen of wens je mee te werken aan de bescherming van vleermuizen in  

Vlaanderen contacteer ons dan via www.bataction.be.




