Intermezzo: Vleermuiskasten juist plaatsen
1 Welke kast?
Het type kast dat u kunt gebruiken als (tijdelijke) vervanging voor een verdwijnende
verblijfplaats is afhankelijk van de soort vleermuis en het type verblijfplaats. Zie de
onderstaande tabel voor een geschikte verblijfplaats.
Type verblijfplaatsen:
Locatie verblijfplaats

Zomer

Kraam

Paar

Winter

Gewone dwergvleermuis

Gebouw + boom

1+2

3

1

Maatwerk

Ruige dwergvleermuis

Gebouw + boom

1+2A

1+2A

1+2A

Maatwerk

Gewone grootoorvleermuis

Gebouw + boom

4

4

4

Maatwerk

Laatvlieger

Gebouw

Maatwerk

Maatwerk

Maatwerk

Maatwerk

Watervleermuis

Gebouw + boom

4

Maatwerk

Maatwerk

Maatwerk

Rosse vleermuis

Boom

4

Maatwerk

4

Maatwerk

1: VMT1 | kleine zomerverblijfplaats
2: VMT2 | grote zomerverblijfplaats
3: VMT3 | kraamkast
4: VMT4 | boomkast

A

B

D

B+C

C

*A: Kast 1 voor een verblijfplaats met <10 dieren, kast 2 voor >10 dieren
*B: Kan ook in gebouwen worden geplaatst
*C: Alleen geschikt voor enkele dieren
*D: Alleen geschikt voor <10 dieren

Productlijn Tijdelijke kasten

2aWaar te plaatsen; gebouwbewonende soorten

7

Vleermuis

Gierzwaluw

Huismus

Diensten

Eisen aan de locatie:
• Maximaal 200m van de verdwijnende verblijfplaats, maar altijd binnen het leefgebied van
de groep. Bij grote verblijfplaatsen maximaal 50m van de verdwijnende verblijfplaats;
• Bij voorkeur plaatsen nabij een bestaande vliegroute van vleermuizen;
• Als de kasten niet aan een gebouw gehangen kunnen worden, kunnen de kasten ook op
palen worden bevestigd (zogenaamde faunapalen).
Eisen aan de positie:
• Niet plaatsen nabij raampartijen, kunstlicht bronnen en andere verstoringsbronnen;
• Minimaal 3m vrij ruimte onder de kast;
• Geef de kasten verschillende oriëntaties (niet alle kasten naast elkaar ophangen);
• Hang de kasten op een zonnige plek.
Aantallen:
• Als uitgangspunt kan worden genomen dat voor elke verdwijnende verblijfplaats 4 vervangende kasten moeten worden opgehangen.

2bWaar te plaatsen; boombewonende soorten
Eisen aan de locatie:
• Maximaal 200m van de verdwijnende verblijfplaats, maar altijd binnen het leefgebied van
de groep;
• Bij voorkeur plaatsen nabij een bestaande vliegroute van vleermuizen.

Productlijn Tijdelijke kasten

Eisen aan de positie:
• Niet plaatsen nabij kunstlicht bronnen en andere verstoringsbronnen;
• Minimaal 4,5 m vrij ruimte onder de kast, geen takken voor de kast;
• Geef de kasten verschillende oriëntaties, niet alle kasten in de zelfde richting hangen.

8

Vleermuis

Gierzwaluw

Huismus

Diensten

