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Bouwen voor mensen 
en vleermuizen? 

      Herman Limpens mmv Eric Jansen &  
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Bewoners van rots-spleten 

Onze woningen / gebouwen bieden veel ‘’rots-spleten’’ 
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              Bewoners van  rotsspleten 



Wat is een verblijfplaats voor vleermuizen? 
Wat zoeken vleermuizen in gebouwen?  



Dak boven het hoofd 
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Dak boven het hoofd 

Veilige spleet 
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Dak boven het hoofd 

Veilige spleet 

Warmte van de zon 

Wat is een verblijfplaats voor vleermuizen? 
Wat zoeken vleermuizen in gebouwen?  



Verblijfplaats = energie-management 

Dak boven het hoofd 

Veilige spleet 

Warmte van de zon 

Warmte van het gebouw 

Warmtebuffer 

Langzaam opwarmen/afkoelen 

Min – max temperaturen 

temperatuurgradiënten 



` 

Kraamverblijfplaatsen (vrouwtjes met jongen) 

voorjaar / zomer 

Vleermuizen leven in netwerken! 



vliegroute foerageergebied 

voorjaar / zomer 

Kraamverblijfplaatsen 

Vleermuizen leven in netwerken! 



voorjaar / zomer 

vliegroute foerageergebied 

Kraamverblijfplaatsen mannetje(s) / kleine groepjes 

Vleermuizen leven in netwerken! 



foerageergebied Paarplaats (territorium mannetje) 

Najaar 

Vleermuizen leven in netwerken! 



paarplaats 

winterverblijf 

massa-winterverblijfplaats migratieroute 

Najaar / Winter 

Vleermuizen leven in netwerken! 



Eisen aan buffer en gradiënten 

paarverblijf = 1 m. + enkele v. 
 

                                 relatief lage eisen  

kraamverblijf = tientallen/honderden 

    vrouwtjes en jongen 
 

                                          hoge eisen 

massa-winterverblijf =   

                      honderden tot duizenden 
 

                                    zeer hoge eisen 



Kasten op de muur?  

Noodverband 
Geweldig op plekken waar het niet anders kan 
Maar kan beter…. 



Kasten op de muur?  

VK WS 03 

VK MP 01 
VK MP 02 

VK MP 03 
Vivara 

kleinere kasten 



Kasten op de muur?  

Vivara VK SK 01 vleermuizenkast  

grotere kasten 



Kasten op de muur?  

Vivara Modulair systeem: VK WS 07 Vleermuizenkast 

Van kleinere tot grotere kasten 



Inbouw / integratie in gebouw !! 

Schwegler Hasselfeldt 

paarverblijf /zomergroep 

suboptimaal kraamgroep 



Vivara 

paarverblijf /zomergroep 

suboptimaal kraamgroep 

Inbouw / integratie in gebouw !! 



Inbouw / integratie in gebouw !! 

IB VL 01 Inbouwsteen Vleermuizen 

+ IB VL 02 Vivara 



keramische inbouw-kast 

Modulaire keramische 

Vleermuiskast 

Koninklijke Tichelaar Makkum 

Kraamgroep -   

         grotere wintergroepen  

(afh. Van hoe in te bouwen) 



keramische inbouw-kast 

Modulaire keramische Vleermuiskast Koninklijke Tichelaar Makkum 



Inbouw / integratie in gebouw !! 

Modulaire keramische Vleermuiskast Koninklijke Tichelaar Makkum 



Inbouw / integratie in gebouw !! 

Vivara IB VL 03 Entreesteen Vleermuizen 

Integratie  toegang tot gebouw 



Inbouw / integratie in gebouw !! 

Bouwen voor mensen 
en vleermuizen? 

 
Makkelijk zat !!! 

herman.limpens@zoogdiervereniging.nl 
 
www.zoogdiervereniging.nl  
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