


gaatjes vanaf 1.5 ern (meest spouw

muren) gebouwen binnenkruipt. 

De Ruige dwergvleermuis is een 

overwegend boombewonende soort 

en heeft zijn kraamverblijven in 

oostelijk Europa. De vrouwtjes 

trekken massaal naar ons land 

(langs de kust en over de afsluitdijk) 

om paarlustige mannetjes te treffen. 

Een andere algemene gebouwen

bewoner is de Laatvlieger. Met een 

spanwijdte van 40 ern en brede 

vleugels valt deze soort sterk op 

wanneer hij in het licht van straat

lantaarns op nachtvlinders of kevers 

jaagt. Dan zijn er nog de Grootoor

vleerrnuis, de Rosse vleermuis en de 

Watervleermuis die we, afhankelijk 

van de ligging van onze tuinen, 

kunnen tegenkomen. 

Verborgen leefwijze 
In juni verzamelen de hoogzwan

gere vrouwtjes van aile soorten 

zich in zagenaamde kraamgroepen 

om daar vanaf midden juni hun 

jong te werpen. De mannetjes van 

de meeste soorten leven solitair of 

in kleine groepjes, dus apart van 

de vrouwtjes. Na een week zijn de 

jongen te groot om in de vacht mee 

te nemen en blijven ze achter in 

het verblijf; een soort kindercreche 

met 50 tot soms wel meer dan 300 

babyvleermuizen. Rond zonsonder

gang vliegen de vleermuizen uit en, 

onderbroken door een nachtelijke 

pauze, jagen de dieren tot de zan 

opkornt. Voordat ze hun verblijf 

binnengaan vliegen ze enkele rond

jes voor hun verblijf. In het licht van 

opgaande zan is een groep zwer

mende vleennuizen bij hun verblijf 

een prachtig schouwspel. Rond 

zonsopkomst gaan ze een voor een 

naar binnen. Daarna zie je aan zo'n 

boom of gebouw vrijwel niets meer 

dat de aanwezigheid van vleerrnui

zen verraadt. Het is juist deze ver

borgen leefwijze die vleermuizen za 

kwetsbaar maakt. Vaak zander dat 

we het weten worden hun verblijf

plaatsen gesloopt of gekapt en hun 

jachtgebieden vernietigd. 

Rosse buurten en wintervet 
Na de zomer breekt voor veer vleer

muizen de paartijd aan. De manne

tjes komen weer in beeld. Van vier 

soorten weten we dat ze met luid 

roepen vrouwtjes lokken om daar

mee te paren. De rosse vleermuis 

bijvoorbeeld kent heuse paargebie

den (een soort rosse buurten) waar 

mannetjes roepen vanuit bomen 

en daarmee vrouwtjes die op trek 

hoog over het landschap aanvliegen 

naar hun boom lokken. Ook ge

wone dwergvleermuizen doen dal. 

links: het meest bekende type vleermuis

kasl. Rechtsboven, in de cirkel, het'boeibord',
 
de houten betimmering op de gevel. Deze
 
kan vleermuizen herbergen mits er ruimte is
 
tussen muur en houl.
 
Rechtsonder: grete meervoudige kast die ook
 
als kroumverblf]] kan worden gebruikt, zie:
 
succesverhaal (foto's: Erik Korsten).
 



Oproep 
Hoewel steedsmeer mensen met vleer
muiskasten aan de slag gaan/ worden 
de resultaten daarvan nog maar weinig 
qemeld. Ukunt ons helpen om de kennis 
over de toepassing van vleermuiskasten 
te verbeteren. AI uw ervaringen met 
vleermuiskasten (maar ook uw vragen) 
zijn van harte welkom. Stuur een mail 
naar info@zoogdiervereniging.nl t.a .v. 
Erik Korsten. 

Met schrille piepjes die we met het 

blote oor kunnen horen vliegen ze 

al roepend rond hun woning tussen 

medio juli en medio september. Let 

er maar eens op! 

In de winter, als vliegende insecten 

schaars zijn, houden vleermuizen 

hun winterslaap. Met een tiende 

van het aantal hartslagen in ac

tieve vlucht en een ademtocht per 

uur kunnen ze een half jaar teren 

op enkele grammen vet. Wat wij 's 

ochtends op onze boterham smeren 

helpt een vleermuis de winter door. 

Vleermuiswoningen 
Vleermuizen maken gebruik van 

bestaande ruimten. Vife onderschei

den boom- en gebouwbewoners, 

Boombewonende soorten gebruiken 

naar boven toe uitgerotte spech

tenholen, ingerotte takwonden en 

allerhande spleten en gaten. Gebou

wen vorrnen als het ware het substi

tuut van rotsen in ons vlakke land. 

Afhankelijk van de soort gebruiken 

deze vleermuizen spouwrnuren, zol

del's, gevelbetimmering en allerhan

de holten en spleten in gebouwen. 

Vogelkasten geven veel sneller re

sultaat dan vleermuiskasten. Zijn 

vogelkasten (mits goed geconstru

eerd en opgehangen) in het jaar van 

ophangen al bezet, bij vleermuis-

Succesfocforen
 
Houvast. Om op de kast te kunnen london, te kruipen en goed te blijven hangen dient het 

hout houvast te bieden aan de pootjes. Dat kan door gebruik van zeer ruw, onge
sehaafd hout, door gefreesde groeven of door gaas op de panelen te bevestigen. 

Gifvrij. Het materiaal waarvan de kast gemaakt wordt dient vrij te zijn van gifstoffen. Ge
bruik dus onbehandeld hout. Gebruik verf op waterbasis aileen aan de buitenzijde 
om de duurzaamheid te verhogen. 

Donkere kleur. Voor een hoge temperatuur in de kast is het van belang dat de kast aan de 
buitenzijde donker gekleurd is. 

Positie. Kies de locaties voor de kasten zorgvuldig uit en let op de volgende punten: 
-Hang kasten minimaal vier meter boven de grond. 
-Vermijd obstakels en Iiehtbronnen vlckbf de kost. 
Tijdens het in- en uitvliegen zijn vleermuizen erg kwetsbaar voor roofdieren. 
Takken en struiken kunnen de vliegruimte beperken. Liehtbronnen zoals straatlan
taarns geven roofdieren meer kans. 

Blootstelling aan de zon.Versehillende functies van de kast vergen ook een versehillende 
plek. De meeste kleine kasten zullen aileen als paarverblijf dienstdoen. Daarvoor is 
het voldoende als de kast in de avond opwarmt en dus op het [zuid-lwesten hang!. 
Een grote kraamkast hangt men op een plek die langere tijd zonlieht kan opvangen 
omdat de groei van de ongeboren vrueht de hele dag hoge temperaturen vereis!. 
Omdat kasten ook te warm kunnen worden is het beter om vleermuizen ook een 
koelere plek te bieden. 

Omgeving: water, variatie. Uit onderzoek blijkt dat aanwezigheid van open water van 
eruciaal belang is voor vleermuizen. Naast een goed inseetenaanbod biedt het ook 
een drinkplek. Een niet al te besehut gelegen vijver voldoet uitstekend. Gevarieerd 
inheems groen garandeert een goed jaehtbiotoop. 

Ophangen in dusters. Kleine kasten, zoals in fig. 4kunnen het beste in dusters worden 
opgehangen met versehillende blootstelling aan de zon. Dit geeft de dieren de mo
gelijkheid te kiezen voor de meeste aangename plek, zoals ze dat van nature ook 
in een spouwmuur of bij boomholten kunnen doen. 

Weren van ongenode gasten (vogels en wespen). Bij een te grote opening (> 2em) en een 
te vlakke bodem is er kans op nestelende vogels. Vestiging door wespen is uit te 
sluiten in spleetvormige kasten door de spleten te beperken tot 2em. 

Aanwezigheid vleermuizen. Hoe meer vleermuizen voorkomen op de plek waar ude kast 
ophangt hoe groter de kans op bezetling. Kijk of ueen plek kunt vinden waar vleer
muizen regelmatig passeren. 

Toehtvrij en regendieht. Omdat vleermuizen een hekel hebben aan toeht moeten aile naden 
(met name bovenin) zorgvuldig te worden afgedieht. Een loodslab of dakleer be
sehermt de kast tegen binnentredend regenwater. 

Hoe grater hoe beter. De meeste aangeboden kasten zijn klein en aileen gesehikt voor 
paarverblijven en kleine groepjes dieren. Wie wil proberen om toeh grotere groepen 
en zelfs kraamgroepen te lokken kan met grotere meervoudige kasten experimen
teren. De 'vleermuizenbroedkast' van Vivara is een aardig voorbeeld van een qrote, 
meervoudige kast naar Amerikaans ontwerp. 
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