
Ontrafel de geheimen 
van de vleermuis

met

ZOEK-

KAART

In Vlaanderen leven een twintigtal soorten vleermuizen, waarvan de meeste 
bedreigd zijn. Ook jij kan ze helpen. Laat ze bij je binnen in de spouwmuur of op 

zolder en maak van je tuin een vleermuizenparadijs.

Zoekkaart

Meer weten over vleermuizen? 
www.natuurpunt.be/vleermuizen

Gewone 
grootoorvleermuis

• Lichaam is 4 tot 5 centimeter groot.
• Spanwijdte 24 tot 28,5 centimeter
• Opvallende grote oren, zo groot als zijn  

lichaam.
• Brede vleugels.
• Grijs- tot lichtbruine rug, lichtkleurige buik.

Keutels
Vleermuizen verraden hun aanwezigheid vaak door hun uitwerpselen op zolder of in 
de buurt van de uitvliegopening. Maar geen nood, de keutels zijn droog en makkelijk 
te verwijderen. En het is uitstekende meststof voor de tuin. 

Vlindervleugels
Vleermuizen zijn geduchte insecteneters. Ook nachtvlinders staan op hun menu, 
maar de vleugels hoeven ze niet. Die vind je vaak terug waar de vleermuizen hun prooi 
verorberden, op een vaste eetplaats. Ze geven aan dat er vleermuizen in de buurt zijn.

WORD LID! 

Natuurpunt is de grootste natuurvereniging van Vlaanderen en 
beschermt al meer dan 50 jaar planten, dieren en hun natuurlijke 
omgeving. En dat is nodig, want onze mooie natuur is bedreigd. 
Met jouw steun kunnen we onze natuur verder helpen. Zo kunnen 
we er vandaag én in de toekomst meer van genieten.

ALS LID  

• ontvang je 4x per jaar Natuur.
blad, ons ledenmagazine boorde-
vol informatie over de natuur, 

• download je gratis onze cd met 
vogelgeluiden en meer dan 100  
wandelkaartjes,

• kan je hele gezin gratis deel- 
nemen aan de geleide wandelingen 
en fietstochten, 

• ontvang je de nieuwsbrief van je 
lokale afdeling over de natuur in 
je buurt, 

• geniet je 10% ledenkorting in de 
Natuurpunt Winkel (op boeken, 
verrekijkers,  
cadeautjes ...)

• neem je een voordelig abonne-
ment op onze magazines Natuur.
focus en Natuur.oriolus, 

• doe je dankzij je lidkaart heel wat 
voordelen bij onze partners.

www.natuurpunt.be/wordlid

Op stap met een batdetector

De ultrasone geluiden van vleermuizen en sommige insecten 
(krekels, sprinkhanen) zijn niet hoorbaar. Met een batdetector 
vang je die geluiden wel op. De gevoelige microfoon neemt 
vleermuisgeluiden op en converteert ze naar een hoorbare 
geluidsgolf. Zo kan je zelf op zoek naar vleermuizen.

www.natuurpunt.be/winkel
Prijs: € 216 (voor leden) Artikelnummer 95723  

Watervleermuis

• Lichaam is 4 tot 5 centimeter groot.
• Spanwijdte 23 tot 27 centimeter.
• De rug is grijsachtig rood tot grijsbruin.
• Grauwwitte tot zilvergrijze onderkant.
• Rozebruine snoet en oren.

-------------------------------------

-------------------------------------

Gewone 
dwergvleermuis

• Meest voorkomende vleermuis in  
Vlaanderen.

• Lichaam is 3,5 tot 5 centimeter groot.
• Spanwijdte tot 24 centimeter.
• Zwartbruine snoet, vleugels en oren.
• De kleur van de rug ligt ergens tussen 

oranjebruin en donkerbruin.
• Geel- tot grijsbruine onderkant.
• De oorschelp is kort, breed, driehoekig 

en heeft een afgeronde punt.

-------------------------------------

Dwergvleermuis

Watervleermuis Grootoorvleermuis



Waar kunnen ze zich verschuilen

Maak kennis met het 
coolste nachtdier 

Tijdens de winter houden ze een winterslaap op een verborgen plekje: in huizen, 
holle bomen en grotachtige plaatsen zoals bunkers en forten. In de zomer wor-
den ze volop actief, dan zie je ze voorbij scheren op zoek naar muggen, motten en 
spinnen.

Vleermuis op bezoek

Sommige soorten vleermuizen wonen 
enkel in gebouwen, andere enkel in 
holle bomen en nog andere in beide. Zo 
heeft elke soort zijn favoriete stekje. 

De grootoorvleermuis schuilt in 
Vlaanderen eerder in grote zolders van 
kastelen en kerken. De dwergvleermuis 
is dan weer dol op kleinere ruimtes: hij 
schuilt op zolders van huizen en jaagt  

 

in tuinen en parken. Ook de watervleer-
muis kiest voor zolders, maar evengoed 
voor kelders en grotten. 

Hun favoriete plekjes bij je thuis zijn 
ongebruikte zolders, spouwmuren en 
rolluikkasten, spleten onder dakpan-
nen of achter gevelbekleding. Maar ook 
achter een dakschild en vensterluiken 
of onder vensterbanken of leien vind je 
ze terug.

Wat kan jij doen 
voor vleermuizen?

In de tuin

Heb je een holle boom staan, kap hem 
niet. Het is een perfecte woonplaats voor 
vleermuizen en andere beestjes. Wil je 
vleermuizen aan extra voedsel helpen, maak 
je tuin dan aantrekkelijk voor insecten, hun 
favoriete prooidiertjes. Hoe? Zorg voor wilde 
planten vol nectar, maak van je gazon deels 
een stukje hooiland, leg een vijvertje aan, en 
laat dood hout liggen.

Op zolder

Ongebruikte zolders zijn vaak ruim en rustig. 
Wil je vleermuizen aantrekken? Voorzie dan 
een speciale invliegopening. Zo kunnen 
vleermuizen binnen, en blijven duiven buiten.

Plan je werken aan je dak? Kijk dan of er geen 
vleermuizen schuilen. Maak gebruik van 
diervriendelijke houtbeschermingsproduc-
ten en laat je werken bij voorkeur gefaseerd 

uitvoeren, zodat de vleermuizen wennen aan 
hun vernieuwd verblijf.

Vleermuis in huis? Geen zorgen!

Een rondvliegende vleermuis in je woonka-
mer of slaapkamer, het is even schrikken. 
Maar ze vormt geen gevaar. Zet ‘s avonds je 
ramen open, en de vleermuis vindt snel de 
weg naar buiten.

Zijn er vleermuizen ingetrokken bij jou thuis? 
Vleermuizen veroorzaken in de meeste ge-
vallen geen  problemen. Ze zijn onschadelijk, 
maken geen nest en knagen niet aan isolatie 
of balken. Ook geur- of geluidshinder komt 
haast niet voor. 

Verwijder nooit een kolonie vleermuizen, en 
sluit een uitvliegopening ook nooit af: het is 
wettelijk verboden. Wanneer je een opening 
zou sluiten, kunnen vleermuizen sterven, 
waardoor er een sterke geurhinder ontstaat.

1   Vleermuizen zijn blind

Alle vleermuizen kunnen zien, sommige 
zelfs beter dan mensen. De megasoorten 
hebben grote ogen zodat ze ook in het 
donker bloemen en fruit kunnen zien. Klei-
nere vleermuizen kunnen wel zien, maar 
zijn vooral afhankelijk van echolocatie om 
insecten te vangen en in het donker te 
kunnen vliegen.

2   Vleermuizen zijn gevaarlijk

Vleermuizen zijn van nature erg terugge-
trokken. Ze zijn rustig en vriendelijk. Zoals 
veel dieren, kunnen vleermuizen bijten uit 
zelfverdediging, maar enkel en alleen als 
ze zich in het nauw gedreven voelen. Ver-
der doen ze je niets. En ze zullen al zeker 
niet in je haren vliegen.

3   Sommige vleermuizen  
drinken bloed

Ja, maar wees gerust: van de 1000 soor-
ten vleermuizen zijn er maar 3 zoge-
naamde vampiervleermuizen, die allemaal 
in Zuid- en Centraal-Amerika leven. Ze 
drinken het bloed van dieren. Niet door 
het op te zuigen, maar door het op te 
likken na een minuscuul sneetje te maken 
met hun tandjes.

4   Alle vleermuizen dragen 
ziektes en zijn vuil

Soms krijgen vleermuizen hondsdolheid. 
Raak een vleermuis dus nooit aan, of en-
kel met handschoenen. Maar de kans dat 
je als mens sterft door een ziekte overge-
dragen door vleermuizen, is minimaal. Ook 
dat je van hun uitwerpselen tuberculose 
krijgt, is nooit bewezen. Bovendien zijn 
het erg propere diertjes: ze poetsen zich 
dagelijks om goed te kunnen vliegen.

5   Vleermuizen zijn nuttig

Wereldwijd zijn vleermuizen de grootste 
jagers op nachtelijke insecten, inclusief 
muggen en insecten die schadelijk zijn 
voor de oogst. In de tropen zijn vleermui-
zen ook verantwoordelijk voor de ver-
spreiding van zaden en bevruchting van 
bloemen. Wist je dat er zonder vleermui-
zen nauwelijks bananen, vijgen of mango’s 
zouden bestaan?
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Eénkindgezin

Vleermuizen zijn zoogdieren. Als ze geboren 
worden, zijn vleermuisjongen hulpeloos. De 
mama’s voeden hun jongen met moedermelk 
tot ze oud en sterk genoeg zijn om zelfstan-
dig te leven. Vleermuizen planten zich heel 
langzaam voort: ze krijgen maar één jong per 
jaar. Het kost voor een populatie dus heel 
wat tijd om te groeien. Dat maakt vleermui-
zen erg kwetsbaar.

Beschermd maar bedreigd

Wereldwijd leven meer dan 1000 soorten 
vleermuizen. In Vlaanderen slechts een 
twintigtal, waarvan de meeste met uitsterven 
bedreigd zijn.

Vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn wet-
telijk beschermd. Het is dus verboden om ze 
te vernietigen (of zelfs te vangen). Toch is die 
status niet voldoende om ervoor te zorgen 
dat vleermuizen niet uitsterven. 1. niet waar

2. niet waar
3. waar
4. nietwaar
5. waar

Waar of niet waar?

Ingekorven vleermuis Vale vleermuis

Grijze 
grootoorvleermuis


