
Wat komen ze doen?

Vooral de grote zolders van oude gebouwen zoals kerken, hoeven en landhui-
zen (1) voldoen aan de voorwaarden voor vleermuizen ( zie fi che vleermuizen 
in huizen). Zij hebben ook veel meer inkruip- en invliegmogelijkheden en meer 
spleten allerhande om in weg te kruipen dan zolders van moderne gebouwen.
Zolders worden over het algemeen meer gebruikt als zomerverblijfplaats dan 
als winterverblijfplaats.
Het voordeel van grote zolders is dat ze een stabieler klimaat hebben dan klei-
nere ruimten. Vleermuizen die kleinere ruimten verkiezen, verhuizen regelma-
tig tussen een reeks verblijven.
Zolders van kerktorens hebben een temperatuursgradiënt van beneden naar 
boven in de toren, zodat vleermuizen steeds in een voor hen geschikt microkli-
maat kunnen vertoeven.

Welke soorten?

Grote hoefi jzerneus (0b)
Kleine hoefi jzerneus (0a)   
Vale vleermuis (1)
Baardvleermuis (3)   
Brandt’s vleermuis (2)
Meervleermuis (2)

Ingekorven vleermuis (1)
Gewone dwergvleermuis 
Laatvlieger
Gewone grootoor (3)
Grijze grootoor (2)
Mopsvleermuis (0b)

Rode lijst status: 0a Uitgestorven, 0b Vermoedelijk verdwenen, 1 Ernstig
bedreigd, 2 Bedreigd, 3 Vermoedelijk bedreigd.

Volgende soorten werden in Vlaanderen al waargenomen op zolders (2):

1

1

2

Ingekorven vleermuis

Buiten de laatvlieger en de gewone dwergvleermuis zijn alle soorten opge-
nomen in de Rode Lijst van Zoogdieren in Vlaanderen. Tussen haakjes staat 
telkens in welke categorie ze opgenomen zijn.
Dit illustreert het belang van grote zolders voor het behoud van vleermuizen.

Wat kan je doen?  Inventarisatie

Zijn er in de gemeente mogelijk geschikte gebouwen met grote zolders waar 
vleermuizen zich kunnen ophouden?

Bijna altijd is de kerk wel geschikt. Om de aanwezigheid van vleermuizen vast 
te stellen zijn er verschillende mogelijkheden:

Uitvliegonderzoek: rond zonsondergang gaat men met verschillende 
mensen rond het gebouw staan (uitgerust met batdetector, dit is een 
apparaat dat de ultrasone geluiden van vleermuizen omzet in geluiden 
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Wat bij restauratie of werken?

Hierbij wordt het nut van inventarisatie direct duidelijk. Door op tijd te inven-
tariseren kan men in de planningsfase van werken al rekening houden met de 
aanwezigheid van vleermuizen.

Vb. In de provincie West-Vlaanderen heeft het Agentschap Natuur en Bos 
(voormalig AMINAL Afdeling Natuur) een databank van alle kerkzolders die 
geïnventariseerd zijn door de Vleermuizenwerkgroep. Bij geplande restaura-
tie gaat AHROM Afd. Monumenten en Landschappen eerst advies inwinnen 
bij Afd. Natuur of er vleermuizen aanwezig zijn. Indien ja, wordt de vleermui-
zenwerkgroep en Afd. Natuur al van bij de planningsfase betrokken en wordt 
zo een compromis mogelijk rekening houdend met de vleermuizen.

Bij werken dient men met volgende zaken rekening te houden:

Tijdstip
· Periode: het meest geschikte tijdstip voor kortere werkzaamheden op zol-
ders met vleermuizen, is rond eind oktober. De kraamkolonies zijn dan al ze-
ker uitgevlogen en de vleermuizen zijn nog niet gearriveerd op hun overwin-
teringsplaatsen.

· Bij langere werkzaamheden wordt de periode vanaf eind oktober tot eind 
maart gehanteerd, zo wordt toch op zijn minst een aanwezige kraamkolonie 
niet gestoord (populatiegroei wordt niet aangetast).
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Ingekorven vleermuis
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Gewone grootoorvleermuis

die voor ons hoorbaar zijn) en noteert men waar, hoeveel en op welk tijd-
stip de vleermuizen het gebouw verlaten. De beste periode is de zomer, 
op warme avonden. Er zijn twee regels: als er een uur na zonsondergang 
geen vleermuizen zijn uitgevlogen mag men redelijk zeker zijn dat er geen 
vleermuizen aanwezig zijn. Als er tien minuten na de laatst uitgevlogen 
vleermuis geen meer uitvliegen, zijn ze allemaal vertrokken.
Zolderonderzoek: uitgerust met batdetector en zaklamp kruipt men op 
de te onderzoeken zolders, zo stil mogelijk en zonder algemeen licht aan 
te steken. Men zoekt naar uitwerpselen op de grond (3) en naar verstop-
te vleermuizen in spleten. Vleermuisuitwerpselen zijn te herkennen aan 
hun korrelige structuur, waardoor ze verschillen van de meer vaste en 
smeuïge uitwerpselen van muizen (4). Aan de hand van de hoeveelheid 
uitwerpselen kan men inschatten met welk doel de vleermuizen de zol-
der gebruiken. 
Om te testen of vleermuizen nog gebruik maken van een bepaalde plaats 
kan men de uitwerpselen verwijderen, en zien of de plaats terug wordt 
gebruikt. Ook het leggen van een plastic folie kan op die manier snel dui-
delijkheid brengen over de aanwezigheid van vleermuizen. 

Vuistregel bij onderzoek is zo weinig mogelijk verstoring te veroorzaken !
Afwezigheid van vleermuizen hoeft niet aan het gebouw zelf te liggen. De 
omgeving kan ook ongeschikt zijn. Als er in de buurt geen geschikte foera-
geergebieden, overwinteringsmogelijkheden of verbindende landschapsele-
menten zijn, hoeft men geen pogingen te ondernemen om een gebouw in te 
richten voor vleermuizen.

•
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Gevaren bij specifi eke werken

Houtbehandeling
Veel van onze kerken en kastelen zijn verschillende honderden jaren oud. De 
houtconstructie is in sommige gevallen zodanig aangetast dat ze moet ver-
vangen worden (5). Ook worden de constructies behandeld met insecticiden 
en fungiciden om verder verval tegen te gaan.
Veel van deze behandelingen zijn zeer schadelijk voor vleermuizen. Vooral de 
jongen zijn extreem gevoelig voor toxische stoffen. Waar moet men op let-
ten, zowel bij preventieve als curatieve behandeling van hout?

· Producten met organochloorverbindingen (lindaan of pentachlorofenolen-
PCP’s) moeten absoluut vermeden worden. Ze zijn extreem schadelijk en 
hebben een hoge persistentie.
· Nieuw constructiehout mag enkel preventief behandeld zijn met een pro-
duct op basis van pyrethroïden en triazool, of een complex van minerale 
zouten zoals koper-chroom-fl uor (CCF), koper-chroom (CC), koper-chroom-
boor (CCB). De behandeling moet minstens zes weken voor het gebruik van 
het constructiehout gebeurd zijn.
· Voor curatieve behandeling: Xylamon en Madurox zijn twee producten die 
hiervoor het meest gebruikt worden. We raden hierbij eerder Madurox aan 
omdat dit een product op waterbasis is (tov. Xylamon op solventbasis). De 
werkzame stoffen van Madurox (cypermethrin en propyconazool) zijn voor-
namelijk schadelijk voor koudbloedigen. Het product werkt minstens 10 
jaar.
· Vergassing met methylbromide en zwavel is ten zeerste af te raden voor 
vleermuizen daar dit zeer toxische sporen nalaat.
· Bij een heteluchtbehandeling (die strikt curatief is en geen enkel preventief 
effect heeft) moet men eerst nakijken of er geen enkele vleermuis nog aan-
wezig is in de ruimte. Anders overleven de dieren dit niet (6).

Maatregelen tegen duiven
Door hun uitwerpselen en binnengebracht nestmateriaal bevuilen duiven 
zolders sterk. De aantasting van het hout kan hierdoor versnellen. Daarom 
worden duiven zoveel mogelijk uit gebouwen gehouden. Nadeel is dat ge-

Afsluiten ruimtes
· Indien er met het tijdstip geen rekening kan gehouden worden, dient men 
de plaats waar de vleermuizen zich bevinden af te sluiten van de rest van de 
ruimte tot ze vertrokken zijn. Hierbij moet men er op letten dat men min-
stens één invliegopening behoudt, en bij absolute voorkeur diegene die ze 
gewoonlijk gebruiken. De ruimte moet ook voldoende groot zijn om geen 
oververhitting te krijgen. Afsluiten gebeurt best met een ondoorzichtig zeil.

Vangen en verplaatsen
· Als allerlaatste optie kan men ervoor kiezen de aanwezige vleermuizen te 
verplaatsen. Daarvoor moet men in de onmiddellijke omgeving een geschikte 
zolder creëren. Eventueel kan men op een mogelijk alternatieve verblijfplaats 
een aantal vleermuiskasten ophangen. De dieren dienen dan in de buurt van 
de nieuwe plaats vrijgelaten te worden.

· Doe dit nooit bij zeldzame soorten of kraamkolonies. Voor het vangen en 
verstoren van vleermuizen is trouwens een vergunning van ANB vereist.
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Inrichting van zolders

Er zijn verschillende mogelijkheden om zolders interessanter te maken voor 
vleermuizen:

Inrichten van de toegang
Inrichten van microverblijfplaatsen
Inrichten van gedeelten van zolders.

Inrichten van de toegang
Vleermuizen geraken op twee manieren een zolder binnen. Er zijn soorten die 
eerst tegen de gevel landen en dan naar binnen kruipen. Gewone dwergvleer-
muis en laatvlieger zijn hier voorbeelden van. Ze hebben aan een spleetje van 
één cm (dwergvleermuis) of twee cm (laatvlieger) genoeg. 

Andere soorten (vb vale vleermuis) vliegen rechtstreeks binnen. Hiervoor is 
een veel grotere opening nodig.
Men moet minimaal één grote en verschillende kleine invliegopeningen creë-
ren om een zolder geschikt te maken.

•
•
•

bouwen zo dikwijls ook ontoegankelijke worden voor vleermuizen. Vleermui-
zen mijden trouwens zoveel mogelijk zolders waar duiven voorkomen, dus 
duiven buiten houden is in feite goed voor vleermuizen. Hiernaast is weer-
gegeven hoe de afrastering van galmgaten toch toegankelijk kan gemaakt 
worden voor vleermuizen (7).
Let op :
· invliegopeningen voor vleermuizen dienen minimum 40 cm breed en maxi-
mum 7 cm hoog te zijn. Als ze groter zijn komen er toch duiven binnen.
· Gebruik nooit hexagonaal gaas (kippengaas) voor de afrastering. Dit is dode-
lijk voor vleermuizen die hier door willen geraken. Eenmaal een vleugel door 
het gaas, zit de vleermuis onherroepelijk vast. 

Verlichting van gebouwen
Veel mooie, oude gebouwen worden ’s nachts verlicht (8). Deze verlichting 
kan echter een belangrijk obstakel vormen voor vleermuizen, die niet door fel 
licht durven vliegen.
Daarom worden best volgende voorwaarden in acht genomen:
· Als men de plaats kent waar vleermuizen uitvliegen, wordt best die zijde 
onbelicht gelaten of toch zeker de omgeving van de invliegopening.
· Als de invliegopening zich langs de belichte zijde bevindt, kan men langs een 
onbelichte zijde een nieuwe invliegopening maken.
· Als toch alles belicht moet worden, kan men opteren om deze belichting uit 
te schakelen tijdens de kraamperiode (april-september).
· Buiten de kraamperiode kan men dan de verlichting s’ avonds pas inschake-
len na het uitvliegen en opnieuw doven in de loop van de nacht. 

Uit een Vlaams experiment is gebleken dat een kolonie ingekorven vleermui-
zen waarvan de invliegopening verlicht was, gemiddeld 30 tot 45 minuten 
later uitvlogen dan een “onverlichte kolonie”. Dit lijkt een klein tijdsverschil, 
maar heeft energetisch een enorme impact. De hoeveelheid insecten is het 
hoogst tijdens de schemering en neemt af in de loop van de nacht. Hoe later 
de dieren uitvliegen, hoe minder voedsel ze vinden.
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Soort Invliegopening

Grote hoefijzerneus Groot
Kleine hoefijzerneus Groot
Vale vleermuis Groot
Baardvleermuis Klein
Brandt’s vleermuis Klein
Meervleermuis Klein
Ingekorven vleermuis Groot, gebruikt ook kleine
Gewone dwergvleermuis Klein
Laatvlieger Klein, gebruikt ook grote
Gewone grootoor Klein
Grijze grootoor Klein
Mopsvleermuis Klein, gebruikt ook grote

Onderstaande tabel geeft weer welk type 

opening voor welke vleermuis nodig is.

6

dood jong van Baardvleermuis
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9Grote invliegopeningen:
Maximaal 7 cm hoog en minimaal 40 cm breed.
Worden best geplaatst in de onderste helft van het dak (9). Dit om een 
microklimaat te garanderen in het bovenste deel van de zolder. Er mag 
geen tocht ontstaan door de invliegopeningen. Zo wordt het microkli-
maat ontregeld. Vooral ingekorven vleermuis is hier gevoelig voor. 
Bij grote zolders worden er best twee invliegopeningen voorzien, diame-
traal op elkaar. Dit bevordert een beetje luchtcirculatie zodat de ontwik-
keling van schadelijke zwammen wordt geremd.
Dakvensters kunnen gebruikt worden als invliegopening (10). Ze moeten 
ook  40 cm breed zijn. Ze moeten geblindeerd worden met een plaat en 
de zijkanten moeten dicht gemaakt worden met betonplex. De fi xatie-
stang moet verwijderd worden.
Galmgaten kunnen ook ingericht worden (zie problemen bij specifi eke 
werken)
Ramen kunnen gemakkelijk en goedkoop worden aangepast. 
Enkele mogelijkheden:  
-horizontale tralies in roestvrij staal met een tussenafstand van 7 cm.  
-horizontale houten latten, tussenafstand 7 cm.  Dit is beter voor de 
vleermuizen. Ze kunnen hier op landen als het hout ruw genoeg is.
-geschrankt opgestelde planken, tussenafstand 8 à 10 cm en de overlap 
volgens dezelfde verhoudingen.

Kleine invliegopeningen
Dit zijn allerlei soorten spleten in spouwen, daklijsten,…
Hun minimale hoogte is 2 cm. De breedte is hier niet zo van belang. Voor het 
creëren van dergelijke openingen moet er op gelet worden dat het vlak waar 
de vleermuizen landen ruw gemaakt wordt zodat ze houvast vinden. Planken 
kunnen worden opgeschuurd, stenen ruw gemaakt met een cementpap.
Een simpele manier om zo’n opening te creëren is een voeg wat uit te kappen 
zodat de vleermuizen hier gemakkelijk op kunnen landen en zo in de zolder 
komen.

Inrichten van microverblijfplaatsen
Voorbeelden van microverblijfplaatsen zijn spleetjes tussen balken, de ruimte 
tussen de lambrisering en de pannen,…
Microverblijfplaatsen zijn plaatsen waar het microklimaat nog stabieler is 
dan over de gehele ruimte genomen. Ze zorgen ervoor dat vleermuizen het 
gehele voortplantingsseizoen in de zolder kunnen verblijven. Hun belangrijk-
ste eigenschap is het tochtvrij zijn aan boven- en zijkant. 

- Men kan door tussen balken een plank aan te brengen met een spleet van 
enkele cm een geschikte microverblijfplaats maken. De plank moet dan wel 
ruw gemaakt worden aan de binnenkant (vb door groeven te trekken).
- Nestkasten voor vleermuizen zijn ook interessant als er niet genoeg natuur-
lijke microverblijfplaatsen zijn. 

Op grote zolders (11) kan men een “kraamkast” hangen: breedte van 1 m tot 
1,5 m, hoogte 1 m, diepte 20 cm. Verschillende tussenschotten, diepte vari-
erend van 1 tot 3 cm. Het ene tussenschot tot tegen het plafond, het andere 
niet. Onbehandeld hout gebruiken en ruw maken van binnen. 

Inrichten van gedeelte van de zolder
Je kan zelf een gedeelte van een zolder inrichten voor vleermuizen. Deze moet 
aan enkele voorwaarden voldoen:

Hoogte van vloer tot nok moet minimaal 1,5 m zijn owv. de nodige tem-

•
•

•

•

•

•
•

•
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Meer info: www.natuurpunt.be/biodiversiteit
            met verwijzing naar diverse websites

V.U. Willy Ibens - Coxiestraat 11 - 2800 Mechelen
foto’s: Kris Boeckx, Yves Adams, Hugo Willocx, Benny Odeur, Rollin Verlinde, Pieter Abts
François Van Bauwel, De tuinen van Hoegaarden
tekeningen: Olivier STASSIN (DGRNE) op basis van model van Jacques FAIRON uit “Guide 
pour l’aménagement des combles et clochers des églises et d’autres bâtiments,I.R.Sc.N.B”

12peratuursgradiënt.
De lengte van de verblijfplaats moet minimaal 0,5 m zijn.
Vloer beschermen met plasticfolie.
Isoleer de scheidingswand goed tegen lawaai.
Zorg voor een toegangsdeur om de plaats te kunnen schoonmaken.
Maak een invliegopening van max. 7 cm hoog en 40 cm breed iets boven 
de vloer
Zorg voor voldoende wegkruipmogelijkheden (nestkasten hangen, mi-
croverblijfplaatsen maken).
Heb geduld, het kan enige jaren duren voor de vleermuizen de locatie 
gevonden hebben.

•
•
•
•
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Confl icten

· Op grote zolders worden bijna nooit problemen gemeld met vleermuizen. 
Enkel bij grote kolonies is het raadzaam regelmatig eens de uitwerpselen te 
verwijderen. Zorg voor twee toegangen zodat een predator zich niet kan spe-
cialiseren op één opening.
· Zorg ervoor dat er geen kerkuilen (12) of duiven in de zolder terecht kunnen 
komen. Maak voor kerkuilen een aparte toegang tot een nestkast. 


