
Een zomerhuis 
voor een vleermuis
Hierin kunnen ze overdag schuilen en hun jongen groot brengen. 
Vleermuizen houden van smalle ruimtes waar het lekker warm en 
droog is. Zijn er na 2 jaar nog geen bewoners? Hang het verblijf dan 
op een andere plek en controleer of de inrichting nog naar wens 

van de vleermuizen is.

Dak
1,5 cm dik en waterdicht

Afwerking
Naden afdichten met coating
Binnen en buitenkant verven 
met een donkere beits

Zolderruimte vrijhouden
Dit geeft bewegingsruimte 

aan de baby vleermuizen en is 
goed voor de ventilatie.

Verluchting vooraan
horizontale spleet van 1,3 cm breed op 1/3de 
van de hoogte van het huis

Zijdelingse verluchting
Verticale spleet van 15 cm lang en 1,3 cm 
breed langs elk einde van de achterste 
kamer

Inrichting in kamers
• Hoe meer kamers, hoe beter

• Tussenschotten van 1 cm dik en  
op 1,8 cm uiteen 

• Het oppervlak van de tussenschotten 
opruwen voor meer grip met horizon-

tale groeven van 1 mm diep en 1 cm 
uiteen of bekleden met een plastie-
ken net met maaswijdte van 0,6 cm

• De tussenschotten lopen niet door tot 
tegen het dak of tot tegen de wanden, 

dit geeft de vleermuizen de ruimte 
om zich binnenin te verplaatsen naar 

een koelere of warmere zone

Ingang onderaan
• Maximaal 2,5 cm breed om ongewenste bezoekers 

buiten te houden
• Toegang via een landingszone van 7 tot 15 cm lang

Waar ophangen?
• Zoek een plek met 10 uur zon en in de buurt van water
• Hang het op 4 meter van de grond of vegetatie
• Hang het niet in een boom en blijf meer dan 6 meter  

weg van bomen of constructies
• Ideaal is tegen de huisgevel, onder de dakrand

Grootte
In een huis van 55 × 35 cm is plaats 
voor 185 kleine vleermuizen 

Materiaal
• Onbehandeld hout
• Gegalvaniseerde schroeven


