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en methodes, onder vermelding van 

Unitura, te verwerken in eigen rapportages. 
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Toepassen
Tijdelijke 
Voorzieningen
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Stappenplan keuze tijdelijke vleermuiskasten

Tijdelijke 
vleermuiskasten

Het type kast dat u kunt gebruiken als (tijdelijke) vervanging voor een verdwijnende vleermuisverblijfplaats is afhankelijk van 

de soort vleermuis en het type verblijfplaats. Zie de onderstaande tabel voor een geschikte verblijfplaats, gebasseerd op de uit-

gangspunten van de kennisdocumenten van BIJ12.

A: Platte kast klein (gebouw)

B: Platte kast groot (gebouw)

C: Kraamkast (gebouw)

*1: Kast A voor een verblijfplaats met <10 dieren, kast B voor > 10 dieren

*2: In potentie geschikt. Dient afgestemd te worden met het bevoegde gezag.

Type verblijfplaatsen:

Locatie verblijfplaats Zomer Kraam Paar Winter

Gewone dwergvleermuis Gebouw + boom A+B1 C A Maatwerk

Ruige dwergvleermuis Gebouw + boom A+B1 A+B1 A+B1 Maatwerk

Laatvlieger Gebouw Maatwerk
[B+C2]

Maatwerk Maatwerk
[B+C2]

Maatwerk

1. Welke kast moet ik kiezen?

Kast A 

Zomerverblijfplaats < 10 dieren

Kast B 

Zomerverblijfplaats > 10 dieren

Kast C 

Kraamverblijfplaats

Unitura model VMT1

Unitura model VMT2
Unitura model VMT3

Eigenschappen

Materiaal: Hout/Houtbeton

Lagen: 1 laag

Diepte binnen: 1 x 20-30 mm

Formaat: Minimaal 50x20 cm

Eigenschappen

Materiaal: Hout/Houtbeton

Lagen: 2 lagen

Diepte binnen: 2 x 20-30 mm

Formaat: Minimaal 70x50 cm

Eigenschappen

Materiaal: Hout/Houtbeton

Lagen: 3 lagen

Diepte binnen: 3 x 20-30 mm

Formaat: Minimaal 80x70 cm
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Kasten hier monteren

Vaste vliegroute

2. Waar moeten de kasten geplaatst worden?

Eisen aan de locatie:
• Maximaal 200m van de verdwijnende verblijfplaats, maar altijd binnen het leefgebied van de groep. Bij grote verblijfplaat-

sen maximaal 50m van de verdwijnende verblijfplaats;

• Bij voorkeur plaatsen nabij een bestaande vliegroute van vleermuizen;

• Als de kasten niet aan een gebouw gemonteerd kunnen worden, kan ook gekozen worden om in plaats van kasten vleer-

muistillen te plaatsen*. 

Eisen aan de positie:
• Niet plaatsen nabij raampartijen, kunstlichtbronnen en andere verstoringsbronnen;

• Minimaal 3m vrije ruimte onder de kast;

• Geef de kasten verschillende oriëntaties (niet alle kasten naast elkaar ophangen);

• Als grotere hoeveelheden kasten aangebracht dienen te worden, de kasten clusteren met maximaal 3 kasten bij elkaar (op 

kopgevels of blinde muren);

• Plaatst de kasten altijd in de zone direct rond de dakrand. Dit is de plek waar vleermuizen verblijfplaatsen zoeken;

• Plaats tijdelijke kasten nooit boven bankjes of ingangen! Op termijn kunnen kasten naar beneden vallen!

Aantallen en gewenning:
• Als uitgangspunt kan worden genomen dat voor elke verdwijnende verblijfplaats 4 vervangende kasten moeten worden 

opgehangen;

• Voor zomerverblijfplaatsen geldt een gewenningsperiode van 3 maanden. Voor paarverblijfplaatsen en kraamverblijfplaat-

sen een gewenningsperiode van 6 maanden. Let op! Alleen de maanden april tot en met oktober tellen hier in mee. Een 

kast die in december wordt geplaatst heeft past de eerste 3 maanden gewenning er op zitten op 1 juli (namelijk: april – mei 

– juni).

*Vleermuistillen:
• Als alternatief voor kasten kan ook voor tillen gekozen worden. Doe dit alleen als het echt niet mogelijk is om kasten te 

gebruiken. Plaats tillen op een geschikte positie in de buurt van een vliegroute;

• Zorg voor voldoende vrije ruimte rond de til (zodat vleermuizen de til goed kunnen bereiken);

• Afhankelijk van het bevoegde gezag dienen per verblijfplaats 1 tot 4 tillen (meestal is dit 1) te worden aangebracht ter ver-

vanging van één verloren gaande verblijfplaats.
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200C

300C

400C

500C

Uitgelicht:  ‘Een lichte kleur voor 
een stabiele temperatuur’

!

Tot voor kort werd aangenomen dat vleermuizen gebaad waren bij donker gekleurde vleermuiskasten omdat 

vleermuizen doorgaans warmte minnend zijn. Uit recente studies komt echter naar voren dat de zwarte kleur zorgt 

voor extreme temperaturen en temperatuurschommelingen. Omdat zwarte vleermuiskasten meer nadelen dan 

voordelen lijken te hebben, heeft Unitura besloten om alleen nog maar licht gekleurde vleermuisvoorzieningen te 

leveren. 
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Vleermuiskast met achterkant

Vleermuizen worden door de achterwand 

geïsoleerd van de buitenmuur.

Vleermuiskast zonder achterkant

Vleermuizen kunnen optimaal gebruik 

maken van de bufferwaarde van de 

buitenmuur.

Uitgelicht:  ‘De buitenmuur als 
ideale temperatuurbuffer!’

!

Buitenmuren van gebouwen zijn door hun grote massa sterke temperatuurbuffers. In de zomerperiode stralen 

buitenmuren tot vele uren na zonsondergang nog warmte uit. Kraamgroepen van vleermuizen zijn gebonden 

aan verblijfplaatsen met een dergelijke goede warmtebuffering. Tijdens koude periodes gebruiken vleermuizen 

materialen met een grote bufferwaarde om de lichaamstemperatuur stabiel te houden. Buitenmuren zijn 

daarmee ideale ‘warmtebatterijen’ voor vleermuizen. In vleermuiskasten zonder achterwand kunnen 

vleermuizen optimaal profiteren van de bufferwaarde van de buitenmuur. In het afgelopen jaar is door 

Unitura veel geëxperimenteerd met vleermuiskasten zonder achterkant. De resultaten van deze testen waren 

veelbelovend. 
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Mitigatie en huismussen

Tijdelijke kasten
huismus en gierzwaluw

Tijdelijke huismuskasten zijn er te vinden in de vorm van opbouwkasten en kleine tillen. Welke voorziening het beste werkt is 

geheel afhankelijk van de specifieke situatie. Bevoegde gezagen zijn doorgaans nog wat terughoudend met de toepassing van 

tillen, daarom heeft het de voorkeur om in eerste instantie te kiezen voor opbouwkasten.

Afmetingen en typen  huismusvoorzieningen

Conform de mitigatiecatalogus van Arcadis/kennisdocumenten van BIJ12 dienen huismusvoorzieningen (ook in tillen) minimaal 

aan de volgende afmetingen/eisen te voldoen:

• Minimaal bodemoppervlakte (binnen) van 15 x 8 cm, maar bij voorkeur 15 x 15 x 22 cm;

• Een ronde invliegopening met een diameter van +/- 35 mm;

• Openingen dienen minimaal 50 cm uit elkaar te zitten, of de openingen mogen vanaf elkaar gezien niet zichtbaar zijn.

1. Welke kast moet ik kiezen?

Huismuskast 1 nestplek 

Unitura model HMT1

Huismuskast 2 nestplekken 

Unitura model HMT2

Huismustil 4 nestplekken 

Unitura model HMT3

Eigenschappen

Materiaal: Multiplex

Ingang: 35 mm

Binnen: 2x 30x19x15 cm

Buiten: 70.5x22x29

Eigenschappen

Materiaal: Multiplex

Ingang: 35 mm

Formaat: 60x60x38 cm

Eigenschappen

Materiaal: Multiplex

Ingang: 35 mm

Binnen: 30x19x15 cm

Buiten: 39x22x29
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2. Waar moeten de kasten geplaatst worden?

Eisen aan de locatie:
• Officieel maximaal 200m van de verdwijnende verblijfplaats. In de praktijk is dit echter veel te ver. De kasten bij voorkeur 

binnen 50m van de bestaande verblijfplaatsen aanbrengen;

• Zorg dat in de directe nabijheid (10m) van de kasten schuilstruiken aanwezig zijn;

• Als de kasten niet aan een gebouw gemonteerd kunnen worden, kan ook gekozen worden om in plaats van kasten huis-

mustillen te plaatsen*. 

Eisen aan de positie:
• Minimaal 3m vrije ruimte onder de kast;

• Plaatst de kasten op noordelijke of oostelijke gevels of onder dakranden (schaduw);

• Bij het plaatsen van grotere hoeveelheden kasten, de kasten clusteren met maximaal 3 kasten bij elkaar (op kopgevels of 

blinde muren) – zorg dat er minimaal 50cm tussen elke kast zit maar houdt liever 2m aan;

• Plaatst de kasten altijd in de zone direct rond de dakrand (zo hoog mogelijk, maar niet hoger dan 12m);

• Plaats tijdelijke kasten nooit boven bankjes of ingangen! Op termijn kunnen kasten naar beneden vallen!

Aantallen en gewenning:
• Als uitgangspunt kan worden genomen dat voor elke verdwijnende verblijfplaats 2 vervangende kasten moeten worden 

gerealiseerd;

• Alternatieve tijdelijke verblijfplaatsen dienen minimaal 3 maanden voor aanvang van de ontmoediging aanwezig te zijn;

• Nadat de permanente voorzieningen zijn gerealiseerd moeten de kasten nog minimaal 3 maanden blijven hangen om de 

huismussen te laten wennen aan de nieuwe permanente verblijfplaatsen. Kasten mogen alleen worden verwijderd in de 

minst kwetsbare periode, globaal van september tot februari.
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*Het gebruik van huismustillen

Een effectief middel bij de juiste omstandigheden
Huismustillen kunnen een effectief middel zijn mits de omstandigheden juist zijn. Binnen de bebouwde kom zijn huismustillen 

door de geringe hoogte vaak niet de eerste keuze voor huismussen. Als een huismus kan kiezen tussen een pannendak op 6m 

hoogte of een til op 4m hoogte zal deze in veel gevallen gaan voor het pannendak. Vanuit de hoger gelegen dakrand heeft de 

huismus meer overzicht dan vanuit de lager gelegen til. Bij mitigatietrajecten binnen de bebouwde kom kan dus in eerste instan-

tie het beste gekozen worden voor huismuskasten die op een hoge positie aan een bestaande woning worden gemonteerd.

Wanneer komen huismustillen wel tot hun recht? In situaties met een tekort aan nestplekken. Een succesvolle broedkolo-

nie huismussen heeft globaal drie ingrediënten nodig: voldoende voedsel, voldoende dekking (schuilstruiken) en voldoende 

nestplekken. Als de eerste twee ingrediënten ruimschoots aanwezig zijn, maar alleen voldoende nestplekken ontbreken, dan 

kunnen tillen een goede optie zijn. Deze situatie doet zich met name voor bij sloopopgaven buiten de bebouwde kom. Hier is 

vaak voldoende voedsel en dekking aanwezig, maar genoeg nestplekken ontbreken regelmatig. Met de plaatsing van tillen kan 

een broedkolonie dan op zijn plek gehouden worden totdat nieuwe bebouwing is gerealiseerd. Wel is het hierbij essentieel dat er 

voldoende dekking en voedsel aanwezig blijft.

Ook kan zich een vergelijkbaar scenario voordoen binnen de bebouwde kom bij projecten waarbij woningen met een gecon-

centreerde kolonie huismussen wordt ontmoedigd. Kolonies zijn soms zeer sterk gebonden aan specifieke bebouwing. Een 

verplaatsing van enkele tientallenmeters wordt dan soms al te veel. In die gevallen kunnen tillen worden ingezet om huismussen 

vlakbij hun huidige verblijfplaats een alternatieve verblijfplaats aan te bieden. Vanuit het perspectief van de huismus is er dan 

ook voldoende voedsel en dekking, maar verblijfplaatsen ontbreken dan plotseling. Een nestplek in een til wordt dan heel snel 

een logische optie.

Hoge struiken

Geloopt gebouw

Voedsel
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Mitigatie en gierzwaluwen

Tijdelijke gierzwaluwvoorzieningen worden enkel aangeboden in de vorm van opbouwkasten. Anders dan voor huismussen 

en vleermuizen zijn er geen tillen. Dit omdat gierzwaluwtillen erg hoog moeten zijn, hierdoor moet ook een eenvoudige til een 

zware constructie krijgen. Hierdoor zijn gierzwaluwtillen per gerealiseerde verblijfplaats erg prijzig. Daarnaast blijkt uit monito-

ring dat gierzwaluwtillen weinig positieve resultaten laten zien.

Afmetingen en typen  gierzwaluwvoorzieningen

Conform de mitigatiecatalogus van Arcadis/kennisdocumenten van BIJ12 dienen gierzwaluwvoorzieningen minimaal aan de 

volgende afmetingen/eisen te voldoen:

• Minimaal  bodemoppervlakte (binnen) van 350 cm2 en minimaal 13cm hoog;

• Een ovale invliegopening met een diameter van 66 x 33 mm;

• De invliegopening mag niet meer dan 20mm van de bodem van de kast zitten en de tunnellengte van de entree mag niet 

meer dan 40mm bedragen.

1. Welke kast moet ik kiezen?

Gierzwaluwkast 1 nestplek 

Unitura model GZT1

Gierzwaluwkast 5 nestplekken 

Unitura model GZT2

Eigenschappen

Materiaal: Multiplex

Ingang: 33x66 mm

Binnen: 5x 30x19x15 cm

Buiten: 165x22x29

Eigenschappen

Materiaal: Multiplex

Ingang: 33x66 mm

Binnen: 30x19x15 cm

Buiten: 39x22x29
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2. Waar moeten de kasten geplaatst worden?

Eisen aan de locatie:
• Maximaal 200m van de verdwijnende verblijfplaats;

• Plaats kasten niet bij bomen, gierzwaluwen hebben echt een vrije aanvliegroute nodig!

• Als gierzwaluwen in de omgeving van het plangebied nog niet bekend zijn met het fenomeen ‘kasten’ dan kan het heel 

lonend zijn gierzwaluwen te lokken met een lokinstallatie. 

Eisen aan de positie:
• Minimaal 3m vrije ruimte onder de kast;

• Plaatst de kasten op noordelijke of oostelijke gevels of onder dakranden (schaduw);

• Als grotere hoeveelheden kasten aangebracht dienen te worden, de kasten clusteren met maximaal 10 kasten bij elkaar (op 

kopgevels of blinde muren);

• Plaatst de kasten altijd in de zone direct rond de dakrand;

• Plaats tijdelijke kasten nooit boven bankjes of ingangen! Op termijn kunnen kasten naar beneden vallen!

Aantallen en gewenning:
• Als uitgangspunt kan worden genomen dat voor elke verdwijnende verblijfplaats 5 vervangende kasten moeten worden 

gerealiseerd;

• Bij projecten met minder dan 10 aangetroffen verblijfplaatsen hoeft geen gebruik te worden gemaakt van tijdelijke voor-

zieningen als gegarandeerd kan worden dat voor aanvang van het nieuwe broedseizoen (voor 1 mei) nieuwe permanente 

verblijfplaatsen beschikbaar zijn;

• Als grotere kolonies aanwezig zijn met meer dan 10 verblijfplaatsen dan dient een gewenningsperiode van 1 jaar aangehou-

den te worden. 
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Werkwijze bij 
ontmoediging
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Ontmoediging van gebouwen
De laatste stap direct voor de werkzaamheden
Ontmoedigen/ongeschikt maken/natuurvrij maken van gebouwen is een cruciale stap in het werkproces. Tegenwoordig wordt er 

nog vaak per project soortgericht onderzoek gedaan, waardoor er vrij precies bekend is waar verblijfplaatsen, van welke soort 

aanwezig zijn. In het algemeen geldt dat hoe meer onderzoek er gedaan is hoe preciezer er ontmoedigt kan worden. Wel moet 

er gewaarschuwd worden tegen schijnprecisie. Maak nooit alleen de aangetroffen verblijfplaats ongeschikt, maar adresseer altijd 

het hele gebouw, of alle vergelijkbare gevels in de directe omgeving. Er is een aanzienlijke kans dat zowel vleermuizen als vogels 

bij een te specifiek ontmoediging direct een aanliggende spleet of opening in gebruik zullen nemen als verblijfplaats. Om deze 

reden moet elk te renoveren/slopen gebouw, waar redelijkerwijs verblijfplaatsen te verwachten zijn, natuurvrij worden gemaakt. 

Wanneer ontmoedigen?
Een gebouw kan niet gedurende het hele jaar natuurvrij gemaakt worden. Er mag alleen natuurvrij gemaakt worden in ‘minst 

kwetsbare perioden’ van te verwachten soorten. Per soort(groep) is de volgende periode optimaal:

• Vleermuizen: Verblijfplaatsen kunnen het beste ontmoedigd worden in warme perioden (> 8 °C) buiten de kraamtijd. In de 

praktijk is dit de periode van 1 augustus tot 31 oktober. Daarnaast kan ook de maand april aangemerkt worden als mogelijke 

geschikte periode;

• Huismussen: Verblijfplaatsen kunnen in theorie ongeschikt worden gemaakt buiten de broedperiode van 1 maart tot 15 

augustus. De ervaring leert echter dat een ontmoediging in de periode september tot eind november een veel hogere kans 

op succes geeft dan een ontmoedigingen die in januari/februari worden uitgevoerd. Dit komt omdat huismussen vanaf 

november beginnen met de voorbereiding voor het volgende broedseizoen. Als mannetjes huismussen eenmaal definitief 

hun territorium en broedplek hebben vastgesteld, dan is het erg lastig om huismussen van hun nestplek te verdrijven. Een 

late ontmoediging (in januari/februari) is daarnaast ook onnodig belastend voor huismussen;

• Gierzwaluwen en overige broedvogels: Ontmoediging kan in principe gedurende het hele jaar, buiten de periode van 

1 maart tot 15 augustus worden uitgevoerd. Mocht er natuurvrij gemaakt worden in periodes waarbij in uitzonderlijke 

gevallen nog broedgevallen van soorten te verwachten zijn, dan is het noodzakelijk om voorafgaand een fysieke 

inspectie* uit te voeren. Een voorbeeld van zo’n periode is de maand augustus. In die maand kunnen huismussen nog late 

broedgevallen hebben.

Omdat in veel gebouwen alle behandelde soortgroepen te verwachten zijn is de periode van 15 augustus tot 31 oktober de beste 

periode voor ontmoediging. 

Wanneer is natuurvrij maken noodzakelijk?
Natuurvrij maken van gebouwen of gebouwdelen is nodig bij alle werkzaamheden die de schil van gebouwen fysiek veranderen. 

Tenminste bij de volgende ingrepen is natuurvrij maken noodzakelijk:

• Bij sloop;

• Bij dakrenovaties;

• Bij isolatie van spouwmuren;

• Bij vervangen van gevelbekleding;

• Bij vervangen van kozijnen.

Inspectie Methode

Afstemmen 
met ecoloog
Afstemmen 
met ecoloog Door ecoloogDoor ecoloog

Natuurvrij maken Vrijgave
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Proces natuurvrij maken* 
Het natuurvrij maken dient zeer zorgvuldig te worden uitgevoerd. Als onzorgvuldig gewerkt wordt, kan natuurvrij maken meer 

beschadigen dan goed doen. Natuurvrij maken kan het beste worden uitgevoerd door een gespecialiseerde aannemer (Unitura) 

in samenwerking met een externe (onafhankelijke) ecoloog. Bij voorkeur bestaat het proces van natuurvrij maken uit vier fasen:

• Fase 1: Elk gebouwtypologie binnen het plangebied wordt met behulp van een hoogwerker nauwkeurig geïnspecteerd. 

Tijdens de inspectie wordt gekeken waar welke soorten verblijfplaatsen kunnen hebben;

• Fase 2: Gebaseerd op de inspectie wordt door de aannemer een werkwijze opgesteld voor het natuurvrij maken. De 

werkwijze wordt afgestemd met de externe ecoloog;

• Fase 3: Het natuurvrij maken zelf. De aannemer documenteert alle relevante stappen met behulp van een smartphone;

• Fase 4: De externe ecoloog beoordeeld het uitgevoerde werk. Als het werk voldoende wordt geacht, wordt het werk 

vrijgegeven.

*Deze werkwijze is gebaseerd op een situatie met minimale informatie, bijvoorbeeld in het geval van een SMP. Als er meer 

informatie beschikbaar is kan een afgeslankte methode worden gekozen.

Proces natuurvrij maken bij aanwezigheid huismussen
Zoals reeds aangegeven is de huismus een lastig te ontmoedigen soort. In het geval dat in een plangebied grotere dichtheden 

huismussen aanwezig zijn en er door wordt gewerkt tijdens het broedseizoen, dan de volgende richtlijnen in acht nemen:

• Voer de ontmoediging uit in de periode september-november (februari is te laat!);

• Ga er vanuit dat individuen door de ontmoediging komen. Controleer de ontmoediging met regelmaat vanaf 15 februari;

• Zorg dat er alternatieve nestvoorzieningen aanwezig zijn in de directe omgeving. Het kan hierbij zelfs functioneel zijn om 

tijdelijke verblijfplaatsen op de ontmoedigde woning aan te brengen, als tijdens de werkzaamheden enige afstand (minimaal 

2m) van de kast gehouden kan worden.

Ontmoedigen in een oranje periode (mogelijk nog broedgevallen aanwezig):
Sommige maanden zijn in potentie geschikt om ontmoedigingen uit te voeren, als zeker is dat er geen actieve broedgevallen/

kwetsbare functies meer aanwezig zijn. Een voorbeeld hiervan is de maand augustus voor gierzwaluwen en huismussen. 

Doorgaans hebben deze soorten dan geen actieve broedgevallen meer, maar het is niet op voorhand uit te sluiten. In die gevallen 

is het noodzakelijk om vooraf een fysieke inspectie uit te voeren. Een fysieke inspectie dient op de volgende wijze te worden 

uitgevoerd:

• Stap 1: Voorinspectie vanaf de grond;

• Stap 2: Inspectie op hoogte aan de buitenkant van het gebouw (visueel en op gehoor, inclusief het gebruik van een 

batdetector);

• Stap 3: Indien onvoldoende informatie is verkregen wordt in het gebouwdeel gekeken. Er wordt nooit enig gebouwdeel 

vernield voor een inspectie. De aanwezigheid van een kraamverblijf is na stap 2 al duidelijk, gelet op het luidruchtigheid van 

de aanwezige dieren in de luchtspouw of onder het dak.

Ontmoedigingsmaterialen
Met de volgende materialen kunnen vrijwel alle gebouwen voor vogels en 

vleermuizen ongeschikt gemaakt worden: 

Vulschuim
Voor afdichten van nauwe spleten

Weringsborstel
Voor afdichting van langszijdes van pannen-
daken

Daknet*
Voor afdekken vanpannen daken* 

Eigenschappen
Materiaal: Polyethyleen

Diameter: 20 mm

Lengte: 1000 mm

Eigenschappen

Materiaal: Polyethyleen

Diameter: 160 mm

Lengte: 1200 mm

Eigenschappen

Materiaal: Polypropyleen

Maas: 7x6 mm

Breedte: 4 m

Lengte: tot 500 m
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Exclusion flap EF1

Voor uitsluiting van vleermuizen. De exclu-

sion flap kan gemakkelijk op maat worden 

gesneden, zodat de exclusion flap in vrijwel 

iedere situatie gebruikt kan worden.

Eigenschappen

Materiaal: Hard kunststof

Diameter doorgang: 60x20 mm

Formaat buiten: 19x8x3 cm

Ontmoedigingsmethodes 
Natuurvrij maken is maatwerk. Uit de fysieke inspectie van de gebouwonderdelen moet naar voren komen welke gebouwde-

len daadwerkelijk geschikt zijn als verblijfplaats. Wel zijn er principes en werkwijzen die steeds terugkeren en bij bijna ieder 

gebouwtype gebruikt kunnen worden. Hieronder wordt voor de gebouwtypen grondgebonden woning en appartement een 

overzicht gegeven van methodes en werkwijzes.

Grondgebonden woningen
De volgende typen verblijfplaatsen worden veel aangetroffen. Let op! Dit zijn niet alle mogelijke verblijfplaatsen, maar veel voor-

komende verblijfplaatsen. Het gaat om de volgende verblijfplaatsen, zie ook de onderstaande afbeelding:

• Ruimten onder dakranden:   vleermuizen

• Ruimten onder dakpannen, langszijde:   huismussen, gierzwaluwen (via onderzijde dakgoot)

• Ruimten onder dakpannen, kopse zijde:  vleermuizen, gierzwaluwen

• Ruimten onder losliggende dakpannen:  vleermuizen, gierzwaluwen, huismussen

• Ruimten onder betimmeringen/lijsten:  vleermuizen

Ruimte onder dakrand:
- Vleermuizen 

Open stootvoegen/openingen:
- Vleermuizen 

Pannen kopse gevel:
• Vleermuizen
• Gierzwaluwen 

Ruimte onder dakpannen:
- Huismussen (soms gierzwaluw) 

Los liggende dakpannen:
- Huismussen
- Gierzwaluwen
- Vleermuizen
 

Betimmeringen:
- Vleermuizen 
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Toe te passen technieken
Smalle spleten, toegankelijk voor vleermuizen

Onder daklijsten, dakranden en betimmeringen zijn vaak smalle spleten aanwezig waar vleermuizen achter kunnen kruipen. 

Vleermuizen worden op de volgende wijze uit deze spleetvormige ruimten uitgesloten:

• De spleetvorige ruimten worden afgedicht met vulschuim of een ander afdichtingsmiddel;

• Om de twee meter wordt een exclusion flap in de afdichting geplaatst, om te zorgen dat vleermuizen naar buiten kunnen. 

Als het een spleetvormige ruimte betreft, zoals onderstaand afgebeeld, dan wordt de bovenzijde van de exclusion flap afge-

sneden, zodat vleermuizen van bovenaf door de flap kunnen kruipen. 

Openingen in muren, toegankelijk voor vleermuizen

Open stootvoegen, ventilatieroosters en andere openingen die toegang geven tot de spouwmuur kunnen op de volgende wijze 

ongeschikt gemaakt worden voor vleermuizen:

• De spleetvorige ruimten worden afgedicht met vulschuim of een ander afdichtingsmiddel;

• Over elke derde stootvoeg, of om de drie meter wordt een exclusion flap geplaatst. Bij grote openingen wordt de exclusion 

flap op een plaat aangebracht. Zorg dat de plaat voldoende grip heeft voor vleermuizen. 

Spleten worden afgedicht met vulschuim.

Spleten worden afgedicht met vulschuim.

2m

Om de plusminus, twee meter wordt 

een exclusion flap geplaatst, waarvan de 

bovenzijde is verwijderd.

Kies bij voorkeur stootvoegen waar ge-

bruikssporen zichtbaar zijn. Stootvoegen 

met spinnenwebben worden niet gebruikt 

door vleermuizen.

Bij grote openingen wordt de exclusion 

flap op een plaat aangebracht. Zorg dat de 

plaat voldoende grip heeft voor 

vleermuizen. 
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Kopse pannendaken

Kopse gevels met kantpannen worden op de volgende wijze ongeschikt gemaakt worden voor vogels en vleermuizen:

• De spleetvormige ruimten worden afgedicht met vulschuim of een ander afdichtingsmiddel. Let op! Als de afdichting langer 

dan vier maanden aanwezig is, kan de afdichting uitzakken;

• Per kopse gevel worden vijf exclusion flaps in de afdichting geplaatst, om te zorgen dat vleermuizen naar buiten kunnen. 

Bij deze toepassing wordt de bovenzijde van de exclusion flap afgesneden, zodat vleermuizen van bovenaf door de flap 

kunnen kruipen. 

Dakranden van pannendaken

De langszijde van een pannendak wordt vaak gebruikt door huismussen. Deze ruimte kan op de volgende wijze ongeschikt ge-

maakt worden voor huismussen (en vleermuizen):

• In de goot worden speciale gootborstels gelegd, ontwikkeld om vogels te weren. Door de grootte en stijfheid van de borstels 

hoeven de borstels in de meeste gevallen niet onder de pannen te worden geplaatst. Het in de goot leggen van de borstels is 

voldoende om vogels volledig te weren. Vlak voor de werkzaamheden kunnen de borstels eenvoudig worden verwijderd. 

Spleten worden afgedicht met vulschuim.

Per gevel worden vijf exclusion flaps ge-

plaatst, waarvan de bovenzijde is verwijderd.

Weringsborstels worden in de 

dakgoot gelegd om de dakrand 

ontoegankelijk te maken voor 

huismussen.
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Daknetten *

Bij woonhuizen met veel losliggende dakpannen en andere onvoorspelbare openingen, is het gebruik van daknetten soms de 

enige methode om met zekerheid vogels en vleermuizen uit te sluiten. Het gebruik van het juiste net en de juiste wijze van 

aanbrengen is cruciaal voor het uitsluiten van vogels en vleermuizen. Let op! Als gekozen wordt voor een verkeerd net kunnen 

vogels en vleermuizen verstrikt raken in het net. De daknetten van Unitura zijn speciaal geselecteerd voor deze functie. Daknet-

ten worden op de volgende wijze aangebracht:

• Het volledige pannendak wordt afgedekt. Zorg voor 0.5-1 meter extra lengte aan alle zijden van het dak;

• Bevestig het net met behulp van panlatten aan alle zijden van het object;

• Maak om de vier tot vijf meter speciale openingen aan de onderzijde van het net, zodat vleermuizen het net, wanneer 

opgesloten, kunnen verlaten. Gebruik voor deze toepassing geen exclusion flaps. Er is een zeer kleine kans dat vleermuizen 

door de openingen terug kruipen, omdat de vleermuizen de opening niet als opening (holte) kunnen ‘horen’.

*Let op! Pas daknetten alleen toe als andere methodes echt niet toereikend zijn. Het toepassen van daknetten is een risicovolle 

onderneming voor met name vleermuizen.

Daknet

Bevestiging met behulp 

van panlatten

 Plaats om de vier tot vijf 

meter speciale openingen aan de 

onderzijde van het net, zodat vleer-

muizen het net, wanneer opgesloten, 

kunnen verlaten. Gebruik voor deze 

toepassing geen exclusion flaps. Er is 

een zeer kleine kans dat vleermuizen 

door de openingen terug kruipen, dit 

omdat de vleermuizen de opening niet 

als opening (holte) kunnen ‘horen’.
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Dakranden:
- Vleermuizen

Beplating:
- Vleermuizen

Openingen rond ramen:
- Vleermuizen

Stootvoegen/openingen:
- Vleermuizen

Appartementencomplexen
De volgende type verblijfplaatsen worden veel aangetroffen. Let op! Dit zijn niet alle mogelijke verblijfplaatsen, maar veel voor-

komende verblijfplaatsen. Het gaat om de volgende verblijfplaatsen, zie ook de onderstaande afbeelding:

• Ruimten onder dakranden:   vleermuizen

• Ruimten onder beplating:    vleermuizen

• Openingen rond ramen:    vleermuizen

• Stootvoegen/openingen in buitenmuur:  vleermuizen

Toe te passen technieken
Smalle spleten en openingen, toegankelijk voor vleermuizen

In appartementencomplexen zijn doorgaans vrijwel uitsluitend verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig. In standaard apparte-

mentencomplexen zijn verschillende gebouwonderdelen aanwezig waar vleermuizen zich in of achter verschuilen. Meestal zijn 

verblijfplaatsen aanwezig op de volgende locaties:

• In spouwmuren, toegankelijk via openingen in metselwerk. Voorbeelden van openingen zijn stootvoegen, ventilatieroosters, 

openingen rond regenpijpen en aansluitingen van kozijnen;

• Ondiepe verblijfplaatsen achter beplating, toegankelijk via smalle spleten;

• Verblijfplaatsen tussen de draagconstructie, toegankelijk via smalle spleten tussen betonplaten.

Tip!

Bij complexe gebouwen kan het handig zijn om een afgerond geveldeel te markeren (bijvoorbeeld met stoepkrijt). Op deze ma-

nier is het voor de ontmoedigende partij en de partij die de vrijgave uitvoert helder wat gedaan is en wat niet gedaan is.
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Per plaat of raam wordt één 

exclusion flap geplaatst. Bij 

langwerpige spleten wordt om 

elke twee tot drie meter een 

exclusion flap geplaatst. Bij 

sommige openingen of spleten 

moet de exclusion flap worden 

bijgesneden om deze goed te 

laten aansluiten op de opening. 

Bij horizontale spleten, zoals 

onder de vensterbank, moet de 

bovenzijde van de exclusion 

flap worden verwijderd voor 

goede aansluiting. 

Overige openingen en spleten 

worden met vulschuim (of 

een ander afdichtingsmiddel) 

dichtgezet.

Spleten, kieren en stootvoegen
In vrijwel alle gevallen zijn verblijfplaatsen toegankelijk via smalle spleten of kleine openingen. (Bijna) Al deze verblijfplaatsen 

kunnen ongeschikt gemaakt worden op de volgende wijze:

• Bij makkelijk te verwijderen beplatingen en lijsten: door het verwijderen of door het weg vouwen van beplatingen, lijsten, 

loodstrips of andere strips;

• Bij verholen verblijfplaatsen (vaak in de spouwruimte of ruimtes in de constructie) toegankelijk via smalle/kleine openingen: 

door de plaatsing van exclusion flaps in combinatie met afsluiting met behulp van vulschuim of een ander afdichtingsmid-

del. 
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Toepassen
Permanente
Voorzieningen
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Voorzieningen
Er is niet één soort voorziening/oplossing die in alle situaties kan worden toegepast. De beste voorziening hangt af van het 

gebouwtype en het soort werkzaamheden dat wordt uitgevoerd. Bij renovaties wordt voor andere oplossingen gekozen dan bij 

nieuwbouw. Op de volgende pagina’s treft u een overzicht van oplossingen voor verschillende gebouwtypes en werkzaamhe-

den.

Prefab of maatwerk?
Bij renovatieprojecten worden zowel vogel- als vleermuisvoorzieningen vaak gerealiseerd in de vorm van prefab kasten. Alleen 

als gebouwdelen (op)nieuw worden gebouwd zijn maatwerkoplossingen interessant. Ook bij bijvoorbeeld dakrenovaties kan dit 

het geval zijn; de dakconstructie wordt hier opnieuw opgebouwd.

Aan welke minimale afmetingen moeten voorzieningen voldoen? 

Positionering van kasten
Wat betreft positionering van prefab kasten zijn er een aantal basisregels. 

Rijtjeswoningen:

• Gierzwaluwkasten op de kopse gevels, liefst vlak onder de dakrand;

• Huismuskasten net onder de dakgoot, bij voorkeur in de voorgevel;

• Kleine vleermuiskasten in de voorgevel of in de kopse gevels;

• Grote vleermuiskasten in de kopse gevels, direct langs de dakrand;

• Plaats vogelkasten op noord/oost gevels of vlak onder de dakrand, plaats vleermuiskasten bij voorkeur op zuid/west gevels;

• Houdt minimaal 50 centimeter afstand tot ramen en plaats geen kasten boven ramen of deuren.

Afmetingen en typen  vleermuisvoorzieningen

Conform de mitigatiecatalogus van Arcadis/kennisdocumenten van BIJ12 hebben de vleermuisvoorzieningen minimaal de vol-

gende afmetingen, maar groter is beter:

Type verblijfplaats Afmetingen Oppervlakte per laag Totale oppervlakte verblijfplaats

Vleermuis klein 20x50 cm en 2 lagen 0.1 m2 0.2 m2

Vleermuis groot 40x50 cm en 2 lagen 0.2 m2 0.4 m2

Vleermuis kraam 80x70 cm en 3 lagen 0.56 m2 1.7 m2

Vleermuis winter 2.5 m2 x (>2 lagen) 2.5 m2 >5.0 m2

Afmetingen en typen  vogelvoorzieningen

Conform de mitigatiecatalogus van Arcadis/kennisdocumenten van BIJ12 dienen gierzwaluw en huismusvoorzieningen minimaal 

aan de volgende afmetingen te voldoen:

Huismusvoorzieningen:

• Minimaal bodemoppervlakte (binnen) van 15 x 8 cm, maar bij voorkeur 15 x 15 x 22 cm;

• Een ronde invliegopening met een diameter van +/- 35 mm.

Gierzwaluwhuismusvoorzieningen:

• Minimaal  bodemoppervlakte (binnen) van 350 cm2 en minimaal 13cm hoog;

• Een ovale invliegopening met een diameter van 65 x 30 mm.
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aa bb

a = gierzwaluwkasta = gierzwaluwkast

b = huismuskastb = huismuskast
c = kleine zomerverblijfplaats vleermuisc = kleine zomerverblijfplaats vleermuis

d = grote zomerverblijfplaats vleermuisd = grote zomerverblijfplaats vleermuis

e = kraamverblijfplaats vleermuise = kraamverblijfplaats vleermuis
f = winterverblijfplaats vleermuisf = winterverblijfplaats vleermuis

cc

ee

d d 

Kopgevel noord/oost Kopgevel zuid/westVoorgevel
Gierzwaluw Huismus/gierzwaluw en vleermuis klein Vleermuis groot en vleermuis kraam

Gevel noord Gevel zuidGevel oost
Gierzwaluw/huismus Huismus/gierzwaluw/vleermuis

Gevel west
Vleermuis (huismus/gierzwaluw) Vleermuis

HuismuskastenHuismuskasten

aa

bb

cc dd
ff ee

Appartementencomplexen:

• Plaats vogelkasten op noord/oost gevels, plaats vleermuiskasten bij voorkeur op zuid/west gevels;

• Plaats huismuskasten tussen de tweede en derde bouwlaag;

• Plaats gierzwaluw- en vleermuiskasten bij voorkeur langs de dakrand;

• Plaats geen kasten hoger dan de 8e bouwlaag;

• Houdt minimaal 50cm afstand tot ramen en plaats geen kasten vlak boven ramen of deuren.
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Prefab kasten
voor metselwerk

Vleermuiskast klein (<10 dieren)

Kast VMMP2 van Unitura

Vleermuiskast groot (>10 dieren)

Kast VMMP2 gekoppeld* met kast

VMMP2u van Unitura

*De uitbreekwanden 

moeten worden verwijderd, 

zodat vleermuizen zich 

kunnen verplaatsen tussen 

beide delen.

Eigenschappen

Materiaal: Houtbeton

Lagen: 2 lagen

Diepte binnen: 2 x 25 mm

Formaat buiten: 48.7x22x10 cm

Gewicht: 8.7 kg

Eigenschappen per deel

Materiaal: Houtbeton

Lagen: 2 lagen

Diepte binnen: 2 x 25 mm

Formaat buiten: 48.7x22x10 cm

Gewicht: 8.7 kg

Vleermuis kraamkast

Kast VMPMK1 van Unitura

Eigenschappen per deel

Materiaal: Houtbeton

Lagen: 3 lagen

Diepte binnen: 3 x 25 mm

Formaat buiten: 48.7x22x14.5 cm

Gewicht: 12.3 kg

Vleermuiskasten
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Vleermuiskast Massa Winter*

2 gekoppelde winterverblijfkasten, met 4 en-

treestenen *Gebaseerd op uitgangspunten mitiga-

tiecatalogus Arcadis*

Eigenschappen per deel

Materiaal: XPS, multiplex, organische 

pleister

Lagen: 2 lagen

Diepte binnen: 25mm en 30 mm

Formaat buiten: 125x100x9 cm

Gewicht: 25-30 kg

Entreesteen VMMP 4 Unitura

220x100x112 mm

Plaatsingsmogelijkheden

De kraamkast dient geheel achter het metselwerk te worden geplaatst. Dit in verband met de benodigde warmtebuffering. De 

entreesteen gelijk met metselwerk plaatsen [1] of iets terug leggen en afwerken met steenstrips [2].

2 1
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Plaatsingsmogelijkheden vleermuiskasten algemeen
De kasten kunnen op verschillende manieren geplaatst worden. Voor nieuwbouwsituaties zijn plaatsingsmogelijkheden 1 en 2 

het meest passend. 

321

Achter

 metselwerk met 

entreesteen

In metselwerk,

afwerking steen strips

Gelijk met 

metselwerk

Gierzwaluw- en huismuskasten

Gierzwaluwkast GZP2

Materiaal: Houtbeton

Diameter ingang: 33 x 66 mm

Formaat buiten: 32x18x18 cm

Gewicht: 5.4 kg

Huismuskast HMP2

Materiaal: Houtbeton

Diameter ingang: 35 mm

Formaat buiten: 32x18x18 cm

Gewicht: 5.4 kg

Plaatsingsmogelijkheden

De kasten kunnen op verschillende manieren 

geplaatst worden. 

In metselwerk,

afwerking steen strips

Gelijk met 

metselwerk

12
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Semi prefab en 
maatwerkvoorzieningen 
voor grondgebonden woningen

Gierzwaluw- en huismuskasten
Grondgebonden woningen:

Dakranden/pannen/overstek
Vleermuis/gierzwaluw/
huismus

1

2

4
3

Betimmeringen
Vleermuis/gierzwaluw/huismus

Platdak/dakrand
Vleermuis

(Tussen) spouw
Vleermuis

Type verblijfplaats Soort(groep) Type voorziening

1 Dakranden Huismus

Gierzwaluw

Vleermuis

Nestkast/onder dakpannen

Nestkast

Kleine verblijfplaats/kraamverblijfplaats

2 Gevelbetimmeringen Gierzwluw

Vleermuis

Nestkast

Kleine verblijfplaats/kraamverblijfplaats

3 Platte daken/

    dakranden

Vleermuis Kleine verblijfplaats/kraamverblijfplaats

4 (Tussen)spouw Vleermuis Kleine verblijfplaats/kraamverblijfplaats/winterverblijfplaats
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Gootbetimmeringen voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen1

Dakranden zijn bij uitstek geschikte posities om voorzieningen te realiseren. Betimmeringen onder dakgoten zijn geschikt voor 

gierzwaluwkasten, huismuskasten en zomer- en paarverblijfplaatsen van vleermuizen. Unitura levert hiervoor prefab betim-

meringen. Hierbij kunnen zowel volledige betimmeringen op maat worden gemaakt als onderdelen, bijvoorbeeld inzetkasten, 

entreestenen en voorplaten.

[1] Huismuskast: opening aan de voorzijde via en-

treesteen voor voldoende grip (enkel plaatmateriaal 

volstaat niet), diameter opening 34mm, ruime kast 

520x175x175mm.

[2] Gierzwaluwkast: opening aan de 

onderzijde via entreesteen voor vol-

doende grip (enkel plaatmateriaal vol-

staat niet), ovale opening 33x66mm, 

ruime kast 520x175x175mm.

[3] Vleermuiskast: Toegang via de on-

derzijde, opening onder 150x20mm. 

Kast 520x350mm, diepte binnenzijde 

20mm kast is aan de binnenzijde 

voorzien van een speciale griplaag.

vleermuiskast huismuskast gierzwaluwkast

123
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Toegankelijke dakpannen voor huismussen1

Door huismussen toegang te verschaffen tot de ruimte onder het pannendak, kunnen op eenvoudige wijze huismusverblijfplaat-

sen worden gerealiseerd. Let op! Niet elke moderne pannenconstructie is geschikt. Voor huismussen geschikte pannendaken 

moeten globaal aan deze eisen voldoen:

Dampopen folie (via derden)
Gripgaas GG1

Optie 1: Grip met BatSafe

Dampopen folie met geïntegreerde 

grip- en beschermingslagen. 

Hoge panlatten/tengels > 26 mm

Grip (gripgaas/BatSafe)

Smalle gootplank <100mm

Bolle dakpannen

Optie 2: Grip met Gripgaas

Gripgaas als bescherming van 

standaard dampopen folie 

of onderliggende dakplaat

Maatvoering/materiaal:

• De dakruimte onder de eerste drie rijen dakpannen moet bereikbaar zijn via de dakgoot of andere openingen; 

• De vogelschroot (wanneer toegepast) moet dus boven deze drie rijen worden geplaatst; 

• De gehele lengte van het huis moet toegankelijk zijn;

• Dakruimte >10cm hoog (verticaal gemeten afstand tussen dakplaat en onderzijde dakpan); 

• Dakplaat of dampopen folie bekleden met gripgaas of BatSafe zodat huismussen voldoende grip hebben.
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Grote vleermuiskast in dakoverstek1

Pannendaken van grondgebonden woningen zijn in trek als kraamverblijfplaats voor gewone dwergvleermuizen en laatvlie-

gers. Vaak verliezen pannendaken hun kraamfunctie na een noodzakelijke dakrenovatie. Deze grote vleermuiskast is speciaal 

ontwikkeld als kraamkast die ingepast kan worden in de nieuwe dakconstructie. De kast is speciaal ontwikkeld voor dakoverstek-

ken, waardoor isolerende lagen niet hoeven te worden doorbroken. De vleermuiskast voorziet in verschillende klimaatzones, 

waardoor de kast gedurende een groot deel van het jaar gebruikt kan worden.  

Vleermuiskast: Drie toegangen via de 

onderzijde langs de buitenmuur, kast 

2500x300x300mm, de kast is opge-

bouwd uit drie verbonden vakken: [1] 

verticale lamellen [2] horizontale lamel-

len [3] geïsoleerd vak.

1

2

3
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Gevelbetimmeringen voor gierzwaluwen2

Als alternatief voor het plaatsen van inbouwgierzwaluwkasten kan ook gekozen worden voor opbouwgierzwaluwkasten die 

worden weggewerkt in een gevelbetimmering. Doordat de gevelbetimmering de kasten afschermt van directe bezonning zijn 

gevelbetimmeringen ook toe te passen op warmere gevels, bijvoorbeeld op westgevels (mits goed geventileerd). 

Gierzwaluwkast

Entreesteen

Gierzwaluwkast: opening aan de 

voorzijde via entreesteen voor vol-

doende grip (enkel plaatmateriaal vol-

staat niet), ovale opening 33x66mm, 

ruime kast 530x180x180mm.
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Gevelbetimmeringen als grote vleermuiskast2

Prefab gevelbetimmeringen zijn bij uitstek geschikt als grote vleermuisvoorzieningen. Uitgebreide, meerlaagse gevelbetimme-

ringen zijn geschikt als kraamverblijfplaats voor verschillende soorten gebouwbewonende vleermuissoorten, waaronder de 

gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Gevelbetimmeringen dienen bij voorkeur te worden uitgevoerd in een donkere kleur, 

bijvoorbeeld donkergrijs. 

Vleermuisbetimmering: Prefab vleermuisvoorziening die 

voorzien kan worden van verschillende typen gevel-

bekleding. Toegankelijk via grip van de buitenmuur. De 

prefab voorziening is 2400mm breed en tussen de 1200 

en 600mm hoog, afhankelijk van de dakhelling. De kast is 

voorzien van drie verschillende vakken met een tussen-

ruimte van 15, 20 en 25mm. De betimmering is voorzien 

van horizontale en verticale delen om maximale weg-

kruipmogelijkheden te realiseren.

Invliegopening

Invliegopening
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Het toegankelijk maken van de spouwmuur is een effectieve en een goedkope manier om vleermuisvoorzieningen te creëren. 

Spouwmuren kunnen toegankelijk worden gemaakt met behulp van entreestenen. Als gebruik wordt gemaakt van BRM-isolatie, 

dan dient dit te worden afgedekt met gripgaas (zie website). Toegankelijke spouwmuren zijn geschikt voor elk type verblijfplaats. 

Toegankelijke tussenspouwen zijn ook geschikt als (massa) winterverblijfplaatsen voor vleermuizen.

Entreesteen: De spouw kan toeganke-

lijk worden gemaakt met behulp van een 

entreesteen. Entreestenen kunnen wan-

neer gewenst worden ingekort en worden 

afgewerkt met steenstrips, voor een vrijwel 

onzichtbare plaatsing.

Kopse gevels zijn bij uitstek geschikte 

posities om de spouwmuur toegankelijk te 

maken. Maak meerdere openingen, bij voor-

keur langs de dakrand. Vleermuizen zoeken 

openingen doorgaans langs dakranden.
Maak als het mogelijk is ook de tussenspouw 

toegankelijk. Deze gebufferde ruimtes zijn 

ook geschikt als winterverblijfplaats. Zie de 

volgende pagina voor een detail.

Entreesteen + gripgaas over isolatielaag

Entreesteen, afgewerkt 

met steenstrips

Spouwtoegang voor vleermuizen2
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Toegankelijke tussenspouwen zijn geschikt als (massa) winterverblijfplaatsen voor vleermuizen. Tussenspouwen kunnen toegan-

kelijk worden gemaakt door een tussenspouwentree in de isolatielaag te plaatsen. De tussenspouwentree moet exact de zelfde 

lengte krijgen als de isolatielaag dik is. In het werk moet de entree op maat worden gezaagd. Plaats één entree net onder de 

dakgoot. Als meerdere tussenspouwentrees worden geplaatst, ontstaat er tocht in de tussenspouw. Als gebruik wordt gemaakt 

van isolatie materiaal, dan dient dit te worden afgedekt met gripgaas (zie website).

Tussenspouw

Tussenspouwentree

Spouw

Buitenmuur

Entreesteen

Isolatielaag

Binnenmuur

Gripgaas

Vleermuizen toegang geven tot de tussenspouw3
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Dakconstructies van platte daken kunnen op verschillende manieren geschikt worden gemaakt voor vleermuizen. De makkelijk-

ste is om vleermuizen toegang te verschaffen onder de dakrand. De kwaliteit van de verblijfplaats kan worden verbeterd door 

ook toegangen te maken naar de spouwmuur of naar een speciale dakkast.

1

1

2

3

4

[1] Toegankelijke dakrand: Geschikt als kleine verblijf-

plaats. Maak in de onder regel sparingen van ongeveer 

100mm, zodat vleermuizen achter de dakrand kunnen 

komen. Zorg voor een tussenruimte van tussen de 15 en 

30mm.

[2] Vleermuiskast voor platte daken: Om vleermuizen 

extra ruimte te geven kan de ruimte boven op het dak 

worden benut. Bovenop de dakconstructie kan een specia-

le vleermuiskast worden gerealiseerd. Deze vleermuiskast 

moet bij voorkeur worden geïsoleerd.  

[3] Entreesteen: Een entreesteen geeft vleermuizen toe-

gang tot de spouwmuur of naar een speciale vleermuiskast 

in het dak. 

[4] Toegankelijke spouwmuur: Spouwmuren zijn ideale 

vleermuisverblijfplaatsen.

Vleermuizen en platte daken4
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Semi prefab en 
maatwerkvoorzieningen 
voor appartementencomplexen

Gebouwonderdelen en potentie
Appartementencomplexen:

Gevelplaten
Vleermuis

2

2

4

1

Technische ruimte
Vleermuis

(Tussen) spouw
Vleermuis

Type verblijfplaats Soort(groep) Type voorziening

(Tussen)spouw • Vleermuis • Kleine verblijfplaats/kraamverblijfplaats/winterverblijfplaats

Technische ruimte • Vleermuis • Kleine verblijfplaats/kraamverblijfplaats/winterverblijfplaats

Gevelplaten • Vleermuis • Kleine verblijfplaats/kraamverblijfplaats



3815 augustus 2022

Het toegankelijk maken van de spouwmuur is een effectieve een goedkope manier om vleermuisvoorzieningen te creëren. 

Spouwmuren kunnen toegankelijk worden gemaakt met behulp van entreestenen. Als gebruik wordt gemaakt van isolatie, dan 

dient dit te worden afgedekt met gripgaas (zie website). Toegankelijke spouwmuren zijn geschikt voor elk type verblijfplaats. 

Toegankelijke tussenspouwen zijn ook geschikt als (massa) winterverblijfplaatsen voor vleermuizen.

Entreesteen: De spouw kan toeganke-

lijk worden gemaakt met behulp van een 

entreesteen. Entreestenen kunnen wan-

neer gewenst worden ingekort en worden 

afgewerkt met steenstrips, voor een vrijwel 

onzichtbare plaatsing.

Kopse gevels zijn bij uitstek geschikte 

posities om de spouwmuur toegankelijk te 

maken. Maak meerdere openingen, bij voor-

keur langs de dakrand. Vleermuizen zoeken 

openingen doorgaans langs dakranden. Zorg 

dat een zo groot mogelijk spouwvak toegan-

kelijk is, bij voorkeur verdeeld over meerdere 

geveloriëntaties. 

Entreesteen + gripgaas over isolatielaag

Entreesteen, afgewerkt 

met steenstrips

Spouwtoegang voor vleermuizen1
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De technische ruimte als groot vleermuisverblijf

Technische ruimtes in appartementencomplexen worden vaak slechts sporadisch gebruikt tijdens inspecties. Deze vaak zwak 

verwarmde ruimtes zijn ideale winterverblijfplaatsen voor verschillende soorten vleermuizen, waaronder de grootoorvleermuis. 

Naast technische ruimtes zijn ook andere niet/weinig gebruikte ruimtes, zoals schijnzolders en bergingen geschikt als vleermuis-

verblijf. De inrichting van deze ruimtes betreft in alle gevallen maatwerk.

Entreesteen: Het vleermuisverblijf dient ge-

realiseerd te worden in een ruimte achter de 

isolatielaag. Om deze ruimte toegankelijk te 

maken, moeten de buitenmuur, isolatielaag en 

binnenmuur worden doorbroken. Maak in de 

isolatielaag en binnenmuur één opening, om 

tocht te voorkomen. De toegangen worden ge-

maakt met behulp van entreestenen en speciale 

entreebuizen voor de isolatielaag, zie ook 1 (op 

de vorige pagina).

Vleermuisverblijf: In dit voorbeeld wordt er 

voor gekozen om een kleine afgesloten ruimte te 

maken in het de technische ruimte. Het verblijf 

bevindt zich binnen de isolatielaag, maar wordt 

zelf niet verwarmd. Zorg in het verblijf voor vol-

doende horizontale en verticale wegkruipmoge-

lijkheden (prefab te bestellen bij Unitura). Maak 

een inspectiedeur van maximaal 0.7m2.  

2
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Vleermuisverblijven achter gevelplaten

Gevelsystemen opgebouwd uit plaatwerk of combinatiegevels met plaatwerk zijn niet per definitie ongeschikt als verblijfplaats 

voor vleermuizen. Met vaak slechts enkele aanpassingen kunnen deze gevelsystemen geschikt gemaakt worden als verblijf-

plaats. Vleermuizen kunnen gevelsystemen gebruiken als aan de volgende randvoorwaarden invulling wordt gegeven: [1] een 

entreeopening met voldoende grip, [2] een achterwand met voldoende grip en [3] geen tocht achter de panelen.

Prefab: Prefab: Bij meer dan 

zes centimeter ruimte kan 

gekozen worden voor een 

prefab vleermuiskast.

Maatwerk: Bij ruimtes 

tot 6cm kan het beste 

gekozen worden voor 

het onderstaande sys-

teem.

De verblijfplaats

Isolatiemateriaal

Vleermuisgripgaas, Unitura

Regel horizontaal, om tochtvrije pockets te creëren 

Regel

Gevelplaat

Toegang

3
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