
In de winter gaan vleermuizen in winterslaap. Ze hebben dan een 

donkere vochtige plek nodig met een stabiele temperatuur. Om de 

vleermuis te helpen, kan je een bunker maken:

•    De bunker moet goed geïsoleerd zijn, dek de bunker daarom af 

met een laag aarde van minimaal 40 cm dik.  

•    De beste locatie voor een bunker is in een boom-/bosrijke 

omge�ng of langs een bosrand. 

•    De invliegopening moet groot genoeg zijn, minimaal 40 cm 

breed en 7 cm hoog. Maak de opening niet groter dan 15 cm, 

anders kunnen kinderen erin kruipen. 

•    Zorg dat de vleermuizen ongestoord en veilig kunnen 

overwinteren. 

•    Zorg voor een dubbele deur, hierdoor blij� de temperatuur 

stabieler. 

•    Het moet een vochtige, natte ruimte zijn met een stabiele 

temperatuur tussen de 2 en 12 graden, met een zo hoog 

mogelijke luchtvochtigheid. Hoe groter de bunker is, hoe 

makkelijker een constante temperatuur te bereiken is. 

•    De wand van de bunker mag niet te glad zijn, zodat de 

vleermuizen er goed aan kunnen hangen.

•    Binnen de bunker maak je kleine ruimten waar de vleermuizen 

kunnen wegkruipen, als de temperatuur verandert, kunnen ze 

kiezen voor koelere of warmere plekjes. 

•   Vleermuizen kiezen voor donkere plaatsen met 

voldoende voedsel in de omge�ng. 

•   Vleermuizen verblijven graag bij het water vanwege 

de insecten en om te kunnen drinken. Een ideale plek 

om een kast op te hangen is in een boom langs de 

waterkant. De vleermuis laat zich eigenlijk uit de kast 

naar beneden vallen, daarom moet de ruimte onder de 

kast niet begroeid zijn. Snoei eventuele takken van de 

boom aan de zijde waar de kast komt te hangen.

•   Op de locatie moet voldoende voedsel, in de vorm van 

insecten, aanwezig zijn. Dit realiseer je door variatie in 

de beplanting aan te brengen en door planten te kiezen 

die ’s nachts bloeien. Denk aan de theunisbloem. Eén 

vleermuis eet één kruiwagen insecten per seizoen!!

•   Hang de kasten op een hoge plek in de boom, ongeveer 

5 m hoog, ver buiten het bereik van roofdieren. 

Hang altijd meerdere kasten op, want vleermuizen 

veranderen vaak van locatie. Soms zitten ze wel op  

5 verschillende locaties en verplaatsen ze zich steeds. 

•   Plaats de ingang bij voorkeur op het zuiden, maar ook 

daarin is het raadzaam om variatie aan te brengen.  

Zo hee� de vleermuis de keus. 

•   Verwacht niet meteen bewoning van de kast; 

dit kan soms wel een paar jaar duren. Wees dus 

geduldig. Het komt ook geregeld voor dat ze direct 

bewoond worden. 

•   Maak de kasten in de winter schoon door 

spinnenwebben, insecten en ontlasting te verwijderen.

•   Op de website www.vleermuis.net kunt u informatie 

�nden over de bouw van vleermuiskasten en 

vleermuisbunkers. 

Nestkasten ophangen
Voor allerlei verschillende dieren kan je passende 

nestkasten bouwen en ophangen. Niet alleen voor vogels, 

maar ook voor egels en eekhoorns. Ook voor vleermuizen 

kan je een kast maken. Hier moet je op letten bij het 

maken en ophangen van een kast: 

Houd vooral rekening met de kosten van het 
materiaal. Hout is duur, dus maak vooral gebruik 
van afvalhout. Denk bij de productie van grotere 
aantallen kasten/huisjes ook aan het inschakelen 
van zorginstellingen, die kasten kunnen maken 
als vorm van dagbesteding.

€25.000,- 

€8.500,-

€15,- tot €30,-

€40,-



•   Zorg dat het huisje hoog in de boom hangt, op 3 à 4 meter 

hoogte. Zo kunnen katten en honden er niet bij. 

•   Bevestig het huisje ste�g; helaas valt er nog wel eens  

een huisje uit de boom (en krijgt de eekhoorn hoofdpijn). 

•   Meestal bouwt een eekhoorn meer dan één nest, om bij 

gevaar naar een ander nest te kunnen verhuizen. Hang 

daarom meerdere huisjes op, die in elkaars zicht hangen.  

•   Plaats een egelhuisje op een rustige, beschutte plek en gebruik 

wat blad of takken om de plek af te dekken, zodat het een veilige 

omge�ng vormt voor de egel. 

•   Zorg ervoor dat de opening open blij�, dan kan de egel altijd  

naar binnen. 

•   In de winter gebruikt de egel het huisje voor de winterslaap,  

in de zomer komt hij misschien terug om een nestje te maken. 

•   Gebruik geen insectenverdelgers of slakkenkorrels in de tuin,  

die zijn gi�ig voor de egel. 

•   Door de onderste plank van de schuttingen weg te halen of 

poortjes te maken kan de egel ook in de tuin (van de buren) komen. 

Ringslangen leggen hun eieren vaak in mest- of composthopen, 

vanwege de hoge temperatuur. Om de soort meer kans te geven om 

voort te planten, kan je zelf aan de slag en een broeihoop maken voor 

de slangen. Dat doe je zo: 

•   Maak een grote hoop van organisch materiaal. Een mooie afmeting 

is 1,5 m breed, 3 m lang en 1,2 m hoog. Kijk ook eens naar het 

Youtube�lmpje van Landschapsbeheer met Jaap en Lex, a�evering 

Snoeiafval.

•   Blad, takken, ruwe paardenmest en compost zijn een ideale basis 

voor een broeihoop.  

Door het composteren komt de temperatuur van de hoop al snel 

boven de 25°C. Daarom vormt dit een perfecte plek voor de eieren 

van de ringslang. 

•   Na één/twee jaar is veel materiaal verteerd en neemt de broei af.  

Leg dan een volledig nieuwe hoop aan. 

•   Tussen midden april en eind mei en in oktober kan de hoop, 

indien nodig, aangevuld worden. Zo worden de legsels en de 

overwinterende dieren niet gestoord. 
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IJsvogels hebben voldoende voedsel nodig, in de vorm van �sjes die ze in een waterpartij of watergang 

kunnen vangen. Daarnaast zijn een rustige omge�ng én een geschikte broedplaats van belang. Zie je op 

een locatie regelmatig ijsvogels, maar niet in de broedtijd (van maart t/m juli), dan is de aanleg van een 

ijsvogelwand kansrijk. 

Een ijsvogelwand is een oever van minimaal 50 cm hoog, die verticaal is afgestoken met een spade.  

De plek ligt naast een struik of boom en er mogen geen hoge waterplanten staan. De boom gee� beschutting 

voor de wand. Het water mag voor de wand niet te diep zijn, je moet er zelf nog kunnen staan. Steek ook een 

�inke tak in de wand, die een stuk uit de oever steekt, zodat de ijsvogel daar op kan zitten.

Allerlei zoogdieren en vogels kunnen extra nestgelegenheden 

gebruiken. Help ze hierbij, in veel gevallen levert dit succes op!  

Maak naast nestkasten en vleermuizenkasten ook nestgelegenheid 

voor zwaluwen, ijsvogels, eekhoorns, egels en slangen. Op de 

website van de vogelbescherming zijn bouwtekeningen te �nden  

van verschillende typen nestkasten.

Maak een steile wand in de direct omge�ng van het water. Hiervoor kan je 

een natuurlijke zandhoop gebruiken of een kunstmatige betonnen wand 

met gaten. Omdat steile wanden steeds minder van nature voorkomen, 

worden deze kunstmatig aangelegd. Bijvoorbeeld van betonnen L-pro�elen. 

Stop alle gaten in het beton dicht met leemhoudend zand, zodat de zwaluw 

er een lange gang in kan maken. Na elk seizoen moeten de gaten in maart 

worden uitgeboord en opnieuw gevuld met leemhoudend zand. 

Zorg ervoor dat de wand zelf niet openbaar toegankelijk is. Maar er van een 

afstand over het water naar kijken is natuurlijk geen enkel probleem en 

zelfs fantastisch.  Een geschikte wand is loodrecht. Houd er bij de aanleg 

rekening mee dat roofdieren, waaronder marters niet bij de gaten kunnen 

komen, bijvoorbeeld door de wand direct te laten grenzen aan water.  

Zorg er ook voor dat de wand vrij is van begroeiing, dat voelt voor de vogels 

veiliger in verband met roofdieren. 


