
Vleermuizen op zolder

Biodiversiteit in jouw gemeente



Grote honger 

Zoals de meeste andere zoogdieren brengen ook vleermuizen hun jongen levend ter wereld. Een vleermuisvrouwtje krijgt slechts één 
jong per jaar, dat in juni of juli geboren wordt. De vrouwtjes verzamelen zich in ‘kraamkolonies’. Het aantal dieren in een kraamkolonie 
kan variëren van enkele tot meer dan honderd individuen. Al onze vleermuizen zijn aangewezen op klein dierlijk voedsel, zoals muggen, 
motten en spinnen. Vleermuizen moeten elke nacht een enorm aantal muggen en andere insecten consumeren, gemiddeld een 30 tot 
50% van het eigen lichaamsgewicht. Vleermuizen zijn dus natuurlijke insectenbestrijders.

Hoewel er wereldwijd meer dan 1000 soorten vleermuizen bestaan, komen er in  

Vlaanderen slechts een 20-tal voor. Slechts enkele soorten komen zowat overal voor. 

De meeste zijn uitgesproken zeldzaam, terwijl andere (in Vlaanderen) al uitgestorven 

zijn. In de winter houden vleermuizen een winterslaap op een verborgen plekje.  

Tijdens de zomer zijn de dieren actiever en kan je ze gemakkelijker 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 maatregelen, zoals het inrichten van zolders, kunnen de aantallen langzaam 

weer opkrikken.

Grote zolders

Zolders van kerken, abdijen en kastelen zijn ruim, hoog gelegen en veelal rustig en on-
gebruikt. Vaak verblijven er kwetsbare vleermuizen die zelden in gewone huizen komen, 
zoals grootoren of laatvliegers. Door speciale invliegopeningen te voorzien (zie foto), 
kunnen deze vleermuizen gemakkelijk binnen en blijven duiven buiten. Donkere zolders 
schrikken duiven af en zijn ideaal voor vleermuizen.

Wanneer er werken aan een dak dienen te gebeuren, kan je rekening houden met de 
vleermuizen. Van 1 december tot 1 februari is de kans op vleermuizen het kleinst. Er be-
staan vleermuisvriendelijke houtbeschermingsproducten en zelfs bij het vervangen van 
een dak kan je in fasen werken zodat vleermuizen wennen aan hun vernieuwde verblijf.

Grijze grootoorvleermuizen

Kraamkolonie



Vleermuis in huis,

Vleermuis in huis?

De meest bekende huisbewoner is de dwergvleermuis. Zijn favoriete plaatsjes zijn onder meer  spouwmuren en rolluikkasten, sple-
ten onder dakpannen of tussen gevelbekleding. Kolonies in huizen veroorzaken over het algemeen weinig problemen. Vleermuizen 
zijn onschadelijk. Ze 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 van vleermuizen terugvinden. Ze bestaan uit restjes van insectenpoten en 
dekschilden, en zijn een prima meststof voor in de tuin. Het ondoordacht verwijderen van kolonies of dichtmaken van openin-
gen zorgt zeer vaak voor stank van kadavers van ingesloten  
dieren. Dit is ten zeerste afgeraden en ook bij wet verboden.

Invliegopening Ruige dwergvleermuis



Biodiversiteit in jouw stad of gemeente

Natuurpunt zet zich in voor het behoud van de natuur en het 
landschap in Vlaanderen. Met de steun van duizenden vrijwil-
ligers, ruim 200 afdelingen en werkgroepen en bijna 55.000 
leden beheren we meer dan 400 grote en kleine natuurgebie-
den. We willen die natuur ook dichter bij de mensen brengen: 
we leggen wandelpaden aan, organiseren wandelingen, fi ets-
tochten en cursussen. Daarnaast doen we aan natuurstudie 
en kloppen we bij de politici aan met onze verlangens. Waar-
om? Omdat de natuur alle hulp nodig heeft. En omdat wij de 
natuur nodig hebben. 

Word ook lid van Natuurpunt! Voor slechts 20 euro ont-
vang je een welkomstpakket met onze exclusieve wan-
delgids, een cd met vogelgeluiden en een abonnement op 
Natuur.blad. Het lidmaatschap is geldig voor het hele gezin. Lid 
worden kan via www.natuurpunt.be, via info@natuurpunt.be of 
telefonisch op 015-29 72 20.
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Natuurpunt
Natuur voor iedereen

Voor de verschillende trajecten heeft Natuur-
punt een brochure uitgewerkt met algemene 
informatie over de soort en over de mogelijke 
beschermingsmaatregelen.
Die brochures kan je bestellen bij:

Natuurpunt

Michiel Coxiestraat 11
2800 Mechelen

015-29 72 20
biodiversiteit@natuurpunt.be

Meer info vind je ook op 
www.natuurpunt.be/biodiversiteit

Je kan ook terecht bij de werkgroep of afdeling 
in je buurt.

Samen met steden en gemeenten wil Natuurpunt op 
lokaal niveau concreet werken aan de bescherming 
van bepaalde soorten planten en dieren, ook in een 
stedelijke omgeving. Dat gebeurt via soortbescher-
mingstrajecten. Het gaat om 14 trajecten die betrek-
king hebben op vogels, planten, zoogdieren, insecten 
en amfi bieën.

Het uitvoeren van de trajecten houdt in dat we de 
soorten gaan bestuderen, monitoren en dat we con-
crete beschermingsmaatregelen nemen. Om goede 
resultaten te bereiken moeten we vaak jaren inten-
sief aan een project werken.
Natuurpunt wenst dit niet alleen te doen. Naast de 
steun van de Vlaamse Overheid en de hulp van ge-
meenten en steden zijn bepaalde doelgroepen een 
belangrijke partner in dit project. We denken hierbij 
vooral aan landbouwers, bedrijven, scholen maar 
ook particulieren.

Gemeenten of steden die dat wensen kunnen altijd 
een beroep doen op Natuurpunt voor het uitwerken 
van een beschermingsplan voor één of meer soor-
ten.

Coverfoto: Hugo Willocx (dwergvleermuis)
Andere foto’s: Hugo Willocx, Eugeen Govaerts, Kris Boekckx, 
Wout Willems
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