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Vleermuizenweetjes

Een vleermuis met een erg 
verborgen levenswijze en 
met een erg zachte sonar. 
Leeft in de zomer in oude 
loofbossen.

Bechsteins vleermuis

Nog zo’n lange afstand-
strekker. Deze soort vinden 
we in Vlaanderen in de 
nazomer langs de kust en 
de grote rivieren.

Tweekleurige vleermuis 

Word lid!
Natuurpunt beschermt planten, dieren en hun natuurlijke omgeving in Vlaanderen. Zodat 
we nu én in de toekomst van de natuur kunnen genieten. Met jouw steun kunnen we méér 
natuur beschermen! Schrijf je lidgeld (€ 24 per jaar voor het hele gezin) over op BE17 2300 
0442 3321 – Natuurpunt – Coxiestraat 11 – 2800 Mechelen met vermelding ‘Nieuw lid - 
vleermuis in de kou’. 

Als lid ontvang je:
•	 Een welkomstpakket met onze fraaie Natuur.gids met 66 uitgestippelde wandelingen 

en fietstochten in de mooiste natuurgebieden van België.
•	 Vier keer per jaar ons ledenmagazine Natuur.blad boordevol informatie over de natuur.
•	 Informatie van je lokale afdeling over de natuur en activiteiten in je buurt.
•	 Een lidkaart die je recht geeft op 10% korting in de Natuur.winkel (op verrekijkers,   

boeken, nestkasten …) .
•	 Korting bij onze partners: 5% bij A.S. Adventure en 10% bij Torfs Schoenen. 

Voorwaarden en meer voordelen op www.natuurpunt.be/korting. 
•	 Meer informatie vind je op www.natuurpunt.be/lidworden of   

via 015-29 72 11. Gratis!
Jouw geschenk  

als nieuw lid.•	 De vleermuizen gebruiken alleen be-
staande toegangen tot hun schuilplaats. 
Een opening van 2,5 op 1 cm is vaak al 
voldoende.

•	 Vleermuizen uit onze regio brengen geen 
ziektes over. Wel wordt er in Europa soms 
een vorm van hondsdolheid geconsta-
teerd bij vleermuizen, maar de dieren die 
in onze huizen wonen, vormen zeker geen 
gevaar.

•	 Vleermuizen die overdag aan een muur 
hangen of op de grond liggen, mag je niet 
met blote handen vastnemen. Contac-

teer hiervoor een vleermuisdeskundige 
(www.bataction.be). 

•	 Vleermuizenkeutels zijn erg droog en 
prima meststof (guano) voor je tuin. Ze 
stinken niet, tenzij ze in een vochtige on-
verluchte ruimte vallen.

•	 Help onze vleermuizen beschermen: door 
ze onderdak te bieden en door je gege-
vens door te sturen naar de Vleermui-
zenwerkgroep via www.bataction.be of 
www.waarnemingen.be.

         www.natuurpunt.be/vleermuis



Vleermuis in huis?

Een rondvliegende vleermuis in je woonkamer  
is even schrikken, maar vormt geen gevaar. 
Zet ’s avonds de ramen open, en ze vindt ge-
makkelijk de weg weer naar buiten. Heb je 
vleermuizen wonen in je huis, geen paniek: 
vleermuizen veroorzaken over het algemeen 
weinig problemen. Ze zijn onschadelijk, maken 
geen nest en knagen ook niet aan isolatie of 
balken. Geurhinder komt slechts zeer zelden 
voor. Onder de uitvliegopening kan je hooguit 
kleine uitwerpselen terugvinden. Die bestaan 
uit restjes van insectenpoten en dekschilden 
en zijn prima meststof voor je tuin. 

Het verwijderen van kolonies of het afslui-
ten van een uitvliegopening is bij wet verbo-
den. Door de opening te sluiten, kunnen de 
vleermuizen sterven en zal er sterke geurhin-
der ontstaan. Wanneer de vleermuizen in je 
huis wonen heb je er geen last van, en vanaf  

augustus valt de kolonie vanzelf uiteen omdat 
de jongen groter worden en ze op zoek gaan 
naar een andere verblijfplaats. Is de situatie in 
je huis toch onhoudbaar, schakel dan de hulp 
in van een vleermuisdeskundige (www.batac-
tion.be). 

De meest bekende huisbewoners zijn de 
dwergvleermuis, de laatvlieger, de gewone 
grootoor, de baardvleermuizen en de zeldzame 
ingekorven vleermuis. Ze leiden een verborgen 
en nachtelijk bestaan en kunnen vaak jaren 
in je huis wonen zonder dat je het weet. Hun  
favoriete plaatsjes zijn spouwmuren en rol-
luikkasten, spleten onder dakpannen of tussen 
gevelbekleding. Maar ook tussen dakpannen, 
achter overhangende loodslabben van een dak 
en het dakgebinte, achter een dakschild en 
vensterluiken of onder vensterbanken of leien. 

Natuurlijke insectenbestrijders

Het gewicht van een vleermuis varieert van 5 
tot 25 gram. Per nacht eet een vleermuis on-
geveer een kwart tot de helft van zijn gewicht 
aan muggen, motten en spinnen. Een vleermuis 
van 20 gram eet al gauw tot 3,6 kg insecten 
per jaar! Dat maakt onze natuurlijke insecten- 
bestrijders heel belangrijk. Het is dan ook bij 
wet verboden om ze te vangen, te doden of hun 
verblijfplaats te vernietigen.

Donkere zolders als uitvalsbasis

Donkere zolders schrikken duiven af en zijn  
ideaal voor vleermuizen! Zolders zijn vaak ruim, 
rustig en ongebruikt. In gewone huizen kom je 

wel eens een vleermuis tegen en op zolders van 
kerken, abdijen en kastelen vind je kwetsbare 
soorten zoals grootoren of laatvliegers. Wil 
je vleermuizen aantrekken? Voorzie dan een  
speciale invliegopening, zo kunnen vleermuizen 
gemakkelijk binnen en blijven duiven buiten. 

Wanneer je werken aan je dak plant, houd dan 
rekening met de vleermuis.  Van december tot 
februari verblijven ze in hun winterschuilplaats 
en is de kans klein dat je hen stoort. Maak  
verder gebruik van vleermuisvriendelijke hout-
beschermingsproducten en overweeg bij het 
vervangen van je dak om de werken gefaseerd 
uit te voeren zodat de vleermuizen wennen aan 
hun vernieuwde verblijf.

Openhuis voor de vleermuis

Hoewel er wereldwijd meer dan 1000 soorten 
vleermuizen bestaan, komen er in Vlaanderen 
slechts 17 voor. In de winter houden ze een win-
terslaap op een verborgen plekje. In de zomer 
zijn onze vleermuizen actiever en kan je ze gemak-
kelijker opmerken. Sommige soorten wonen enkel 
in gebouwen, andere enkel in holle bomen en 
nog andere in beide. 

Vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn wettelijk 
beschermd, maar dat alleen is onvoldoende om 
van alle soorten levensvatbare populaties te 
behouden. Speciale acties, zoals het inrichten 
van zolders, kunnen de aantallen weer opkrik-
ken. En jij kan hierbij helpen!

De meest algemene en 
kleinste soort in Vlaande-
ren. Ze slaapt in woningen 
(o.a. in spouwmuren) en 
jaagt in veel tuinen.

Gewone dwergvleermuis

De grotere broer van de ge-
wone dwergvleermuis. Het 
is een lange afstandstrek-
ker die je in de herfst en de 
lente bij ons terugvindt.

Ruige dwergvleermuis 

Een echte boombewoner,  
komt zowel in de zomer 
als in de winter voor. Vliegt 
met een rechtlijnige vlucht 
boven de boomtoppen.

Rosse vleermuis

De laatvlieger woont bijna 
uitsluitend in gebouwen. 
We vinden hem geregeld 
op kerkzolders.

Laatvlieger 


