
Vleermuizen 
Onbekende kerkbewoners

Kijk voor meer informatie en een uitgebreide determinatiehandleiding op www.zoogdiervereniging.nl/nem
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken.

Meetnet Zoldertellingen Vleermuizen is onderdeel van Netwerk Ecologische Monitoring (www.netwerkecologischemonitoring.nl)

Vleermuizen in kerken
Een deel van de in Nederland voorkomende 
vleermuissoorten verblijft in de zomer op zolders 
van grotere gebouwen zoals kerken, kloosters, 
kastelen en landhuizen. Vanaf de jaren ’60 
worden er vleermuizen op kerkzolders en andere 
zolders geteld. Deze tellingen vinden plaats 
door vrijwilligers in het kader van het Meetnet 
Zoldertellingen van de Zoogdiervereniging 
(onderdeel van Netwerk Ecologische Monitoring). 
Door de telgegevens jaarlijks te vergelijken krijgen 
we een beeld van aantallen en/of waar welke 
soorten vleermuizen voorkomen.

Zorgen vleermuizen voor schade?
Vleermuizen zijn nuttig. Ze eten muggen en andere 
insecten. De vleermuizen kruipen weg tussen de 
balken maar ze knagen zelf geen opening. Schade 
door vleermuizen ontstaat vrijwel nooit. De 
keuteltjes van vleermuizen zijn droog en laten zich 
gemakkelijk opvegen. Onze vrijwilligers helpen u 
graag bij het opruimen.

Vleermuizen zijn beschermd en mogen niet 
verstoord worden. De mensen die op de 
kerkzolders vleermuizen komen tellen hebben 
daarvoor een ontheffing.

Wist u dat?

• De vleermuis bestaat niet. In Nederland zijn op dit moment 18 soorten.
• De kleinste Nederlandse vleermuis, de kleine dwergvleermuis past in een lucifersdoosje. 

De grootste Nederlandse vleermuis, de vale vleermuis, is niet langer dan 8 centimeter.
• Vleermuizen vinden hun weg in het donker met behulp vna geluiden, hun sonar. Maar ze kunnen ook 

goed zien en hebben vaak een hekel aan fel licht.
• Een vleermuis kan per nacht wel 3000 muggen eten.

Welke vleermuizen zitten hier?
Hieronder staat aangevinkt welke (sporen van) soorten er in deze kerk zijn aangetroffen:

Contactgegevens vleermuisteller:            Bezoekdatum:.........................................

Naam:.........................................................................................   Telefoon:..................................................

Laatvlieger

© Paul van Hoof

Grijze 
grootoorvleermuis

© Paul van Hoof

Gewone 
grootoorvleermuis

© Wesley Overman

Gewone 
dwergvleermuis

© Jan Buys

Andere soort, namelijk:


