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Tips voor vleermuizen 
Vleermuizen vangen op één nacht zo’n 3000 insecten waaronder 

veel muggen. Dat is evenveel als hun eigen lichaamsgewicht. Een 

belangrijke schakel in ons ecosysteem dus en bovenal een prachtig 

diertje. Bouw dus met ons mee voor de vleermuis. 
  

Geef de vleermuis onderdak 
Dat kan je door je huis met een sloophamer te lijf gaan. Maar door nestkasten 

te plaatsen doe je gelukkig ook al heel wat. Koop ze in onze winkel of timmer 

er zelf eentje. Hang ‘m op een rustig zonnig plekje en minimum drie meter hoog.  

Plant een nachtbloeier 

De nachtsilene of kamperfoelie bijvoorbeeld. Ze trekken nachtvlinders aan, 

vleermuizenvoer, bovendien verspreiden ze een heerlijke geur.  

Geef ze te drinken 
En dat kan je op grote of kleine drinkschaal doen.  

 

Maak je tuin vleermuisvriendelijk 

Vleermuizen zijn dol op insecten. Door bloemen te planten die insecten 

aantrekken, kan je ook vleermuizen naar je tuin lokken. Alle info vind je in 

onze folder tuinieren voor vleermuizen. 

Bescherm vleermuizen voor je kat 

Ook al zijn katten geliefde huisdieren, toch blijven ze roofdieren en doden ze 

andere dieren zoals vleermuizen. Met behulp van enkele kleine maatregelen, 

kan je je tuin veiliger maken voor vleermuizen: 

 Katten moeten geen hele nacht buiten blijven. Breng ze een half uurtje voor 

zonsondergang binnen. 

 Als je kat niet graag een hele nacht binnen blijft ’s nachts, neem ze dan een half uurtje 

voor zonsondergang even mee naar binnen en geef ze iets te eten. 

 Als je het moeilijk vindt om je kat een hele zomer binnen te houden ’s nachts, probeer 

dat dan ten minste te doen van midden juni tot eind augustus. Vleermuizen brengen in 

die periode namelijk hun jongen groot. 

 Als je kat een vleermuis naar binnen brengt, bestaat de kans dat ze een verblijfplaats 

van vleermuizen gevonden heeft. Waarschijnlijk zal de kat ernaar terugkeren. Het is 

belangrijk dat je op dat moment je kat binnen houdt. 

Richt je huis (of een ander gebouw) in voor vleermuizen  
In Vlaanderen leven momenteel 16 soorten vleermuizen, daarvan worden 13 

soorten ernstig bedreigd. Deze dieren kunnen dus beslist wat hulp gebruiken. 

Grote zolders van kerken en kastelen vormen een ideale verblijfplaats voor zeldzame soorten 

als grootoren en laatvliegers omdat ze ruim, hoog gelegen en vaak ongebruikt zijn. In 

woonhuizen kan je de dwergvleermuis aantreffen. Zijn favoriete stekjes zijn spouwmuren, 

rolluikenkasten en spleten onder dakpannen. Lees er meer over in folders en technische 

fiches van biodiversiteit in jouw gemeente. 
 

 

http://www.natuurpunt.be/nl/biodiversiteit/ongewervelden/wilde-bijen_1789.aspx#Beestentoren
http://www.natuurpunt.be/nl/biodiversiteit/ongewervelden/wilde-bijen_1789.aspx#Beestentoren
http://www.natuurpunt.be/nl/folders-en-technische-fiches-biodiversiteit-in-jouw-gemeente_844.aspx
http://www.natuurpunt.be/nl/folders-en-technische-fiches-biodiversiteit-in-jouw-gemeente_844.aspx

