
De stad als leefgebied voor vleermuizen 

Samen 

natuurinclusief 

bouwen en renoveren 



Programma: 

 

• Korte inleiding; vleermuizen in de stad 

• 3 vormen van vleermuisvriendelijk bouwen 

• Projecten Zoogdiervereniging 

• Interactie 

• Plenaire terugkoppeling 

 

  



Natuur in de stad 



Vleermuizen in de stad 

• Circa 18 Nederlandse vleermuissoorten 

• 8 zijn afhankelijk van de stad 



Waar tref je ze aan? 

3 groepen In huis Enkele soorten 

Klifbewoners -in spouwmuren 
-achter pannen 
-achter boeiboord 

Gewone dwergvleermuis 
Laatvlieger 

Grotbewoners -grote zolders 
-kerken 

Vale vleermuis 
Ingekorven vleermuis 

Boombewoners -houten constructies Baardvleermuis 
Watervleermuis 



Welke gebouwen? 
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Er is veel mogelijk 

1. Extern plaatsen van 

vleermuisvoorzieningen 

2. Intern plaatsen van 

vleermuisvoorzieningen 

3. Inbouwen van vleermuisvoorzieningen 

 



1. Extern plaatsen van 

vleermuisvoorzieningen 

 

• Eenvoudig 

• Niet zo duurzaam 

• Niet geschikt als winterverblijf 

 



Grote kasten: 

• Wel te gebruiken als 

kraamverblijf 

• Stabieler 

binnenklimaat 

• Microklimaten 

• Maatwerk 

 

 
 



Er is veel mogelijk 

2. Inbouwen van vleermuisvoorzieningen 

 

• Redelijk duurzaam 

• Stabiel klimaat 



Er is veel mogelijk 

3. Inclusief bouwen voor vleermuizen: 

 

• Eenvoudig 

• Zeer duurzaam 

• Hoeft niets extra’s te kosten 



Er is veel mogelijk 

3. Inclusief bouwen voor vleermuizen: 

 

• Open stootvoeg schoorsteen 

 

 



Er is veel mogelijk 

3. Inclusief bouwen voor vleermuizen: 

 

• Ruimte achter boeiboord of 

gevelbetimmering 

 

 



Er is veel mogelijk 

3. Inclusief bouwen voor vleermuizen: 

 

• Laat kieren open bij dakoverstek of kozijn 

zodat spouwmuur toegankelijk is 

 

 



Projecten: nieuwbouw 

Nature out of a Box 

• Met Vogelbescherming Nederland en 

gemeente Tilburg 



Projecten: nieuwbouw 

Nature out of a Box 

 

In 10 nieuwbouwprojecten: 

• Minimaal 150 vogelvoorzieningen 

• Minimaal 100 vleermuisvoorzieningen 

• 4 gebouwen Natuurinclusief  



Projecten: nieuwbouw 

Nature out of a Box 

 

• Werkbijeenkomsten met 

projectontwikkelaars en architecten 

• Begeleiding bij de bouw 

• Digitaal handboek natuurinclusief bouwen 

• Monitoring 



Projecten: renovatie 



• Alle vleermuissoorten in Nl beschermd 

• Onderzoek is wettelijke plicht voor er 

begonnen wordt met werkzaamheden 

• Maar ondoenlijk… 



Woningeigenaar: 

 

1. Beter voor het milieu 

2. Opwaarderen huis 

3. Geld besparen 

4. Geen tocht 

Onbekend met het probleem, maar niet 

onwelwillend 

 

 



Aannemer: 

 

1. Heeft geen kennis op dit gebied 

2. Moet omzet maken 

 

 

Voelt zich geen eigenaar van het probleem, 

maar meestal niet onwelwillend. 



Mijn vraag aan jullie: hoe doorbreken we 

dit? 

 

• Hoe bereiken we woningeigenaren? 

• Of moeten we juist bij de isolatie-, 

renovatiebedrijven zijn? 

 



Drie rollen: 

 

1. Woningeigenaar 

2. Aannemer 

3. Faciliteerder 

 

  Eventueel rollen wisselen. 

 



Casus 

Een aantal buren hebben zich 

georganiseerd om spouwmuur- en 

dakisolatie te laten aanbrengen. Ze willen zo 

een gunstige prijs bedingen bij de aannemer 

en vragen,  via de gemeente, hiervoor ook 

subsidie aan.  



Wat zijn jullie bevindingen? 

 


