
.

Ernstige overlast? 
Bel uw gemeente.

Met klachten over vleermuizen kunt u bij uw

gemeente terecht. U vindt het nummer in het 

telefoonboek. Uw gemeente kan u verder helpen 

en kan eventueel een deskundige inschakelen als

dat nodig is.

Meer informatie

www. minlnv.nl/vleermuis

Wat u zelf kunt doen 
Vliegt er een vleermuis door uw kamer? Als u in 

de avondschemering de ramen openzet, vindt de

verdwaalde vleermuis vaak zelf de weg naar

buiten.

Heeft u een zieke of gewonde vleermuis gevonden?

Bel dan de gemeente. Eventueel kunt u het diertje

voorzichtig met een handdoek oppakken en in een

doosje doen.

Bent u gebeten door een vleermuis? Raadpleeg dan

uw huisarts. 

Maak in- en uitvliegopeningen nooit dicht. 

Dat u niets meer ziet of hoort betekent niet dat

alle dieren zijn uitgevlogen. Er kunnen nog vleer-

muizen, bijvoorbeeld jongen, aanwezig zijn.

.

.

.
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Last van een beschermd dier?

Vleermuizen
In Nederland zijn tot nu toe ongeveer twintig 

soorten vleermuizen aangetroffen. Vanaf 1973 zijn

alle soorten vleermuizen bij de wet beschermd. 

De reden voor deze wettelijke bescherming is dat

een aantal soorten in aantal achteruit gingen en 

dat enkele soorten zelfs uit ons land verdwenen. 

De bescherming heeft al enig effect gehad. In de

laatste tien jaar zijn enkele vleermuissoorten in

aantal toegenomen. Maar sommige soorten hebben

het nog steeds moeilijk.



Vleermuizen, onschuldige
dieren

Vleermuizen zijn onschuldige, soms zelfs hele kleine

dieren. De veel voorkomende dwergvleermuis is

bijvoorbeeld zo klein dat hij met ingevouwen vleugels

in een lucifersdoosje past. 

Vleermuizen zullen mensen uit zichzelf niets doen.

Alleen als ze vastgepakt worden, kunnen ze bijten uit

zelfverdediging. Pak vleermuizen daarom niet vast.

Bij een beet van een vleermuis kunnen soms ziekte-

kiemen worden overgedragen. Hondsdolheid is in

Nederland tot nu toe maar bij twee vleermuissoorten

gevonden, namelijk bij de laatvlieger en de meervleer-

muis. Slechts een klein deel van de dieren is besmet.

De kans dat u hondsdolheid oploopt is bijzonder

klein, maar het is toch beter om zieke of gewonde

vleermuizen niet aan te raken. Vleermuizen kunnen

alleen ziekten overbrengen als ze worden aangeraakt.

Soms geven vleermuizen
overlast

Waar vleermuizen en mensen dicht bij elkaar in de

buurt leven, kan soms overlast ontstaan. Bijvoorbeeld

als vleermuizen een kolonie stichten in spouwmuren

of onder een dak. De overlast heeft soms te maken

met uitwerpselen in de buurt van de uitvliegplaatsen.

Bij veel mensen roepen vleermuizen gevoelens van

onbehagen of angst op. Dat is niet nodig, want vleer-

muizen zijn niet agressief of gevaarlijk. 

Vleermuizen maken geen nesten en knagen niet aan

bouwmaterialen. Ze krijgen doorgaans maar één jong

per jaar en volwassen mannetjes zijn niet aanwezig

in de kolonie.

In de winter houden vleermuizen een winterslaap.

Daarvoor zoeken ze in het najaar een winterverblijf,

soms een plaats dicht in de buurt van mensen.

Vleermuizen in winterslaap geven echter nauwelijks

overlast. Ze vliegen niet rond en vervuilen niets. Als

de winterslaap is afgelopen verlaten de vleermuizen

de winterverblijfplaats.

Wat vleermuizen zo 
interessant maakt

Vleermuizen zijn de enige vliegende zoogdieren.

Tijdens de evolutie zijn de voorpoten van het diertje

geleidelijk aan omgevormd tot vleugels. Tussen de

sterk verlengde vingers zit nu huid om mee te vliegen.

Ook tussen de achterpoten en de staart zit meestal

vlieghuid. Zijn duimen en de voeten zijn in de loop

der jaren weinig veranderd, zodat hij nog steeds goed

kan klimmen. 

De manier waarop een vleermuis in het donker zijn

weg vindt, is bijzonder. Hij maakt zeer hoge geluiden,

voor mensen onhoorbaar, en luistert vervolgens naar

de weerkaatsing van het geluid. Uit die ‘echo’ leidt hij

af welke vorm een voorwerp heeft en waar het zich

bevindt (dit heet echolocatie). Op deze manier vangt

hij insecten en andere prooidieren en kan hij feilloos

boomtakken en gebouwen ontwijken. Het is trouwens

een misverstand dat vleermuizen blind zijn. Ze kunnen

wel zien, alleen niet zo goed. 

Leuk om te weten: één vleermuis eet per jaar onge-

veer een kruiwagen vol insecten. Dus als u niet van

muggen houdt, kunt u de vleermuizen dankbaar zijn!

Wat betekent de beschermde status? Het is verboden vleermuizen te vangen of te doden.

Ook is het niet toegestaan hun verblijfplaatsen te verstoren of beschadigen. Bij verblijf-

plaatsen kunt u denken aan boomholten, gebouwen en de onderaardse groeven in het

zuiden van ons land. 

In deze folder leest u meer over vleermuizen en over de stappen die u kunt zetten als vleer-

muizen overlast veroorzaken.
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