Meldingsnetwerk vleermuizen
en steenmarters
Vleermuizen zijn zoogdieren die dankzij een

Vrijwilligers kijken dan van geval tot geval hoe de

vlieghuid tussen hun vingers kunnen vliegen. In

overlast weggenomen kan worden.

Nederland komen meer dan 20 vleermuissoorten

Overlast kan ook worden beperkt door:

voor.



een mestplankje van ca. 30 cm breed op ca
1,5 meter onder de uitvliegopening. Dat zal
de meeste keutels opvangen;



het afdichten van de binnenzijde van een

Alle Nederlandse vleermuissoorten zijn streng beschermd. In dit infoblad wordt toegelicht hoe het Meldingsnetwerk in actie komt bij een melding van overlast van vleermuizen en/of steenmarters. De steenmarter is een zoogdier die af en toe voorkomt in Brabant.

spouwmuur (verbinding binnenhuis en muur),
maar voor de ventilatie van het huis is het
belangrijk dat de verbinding buitenhuis en
spouwmuur openblijft.

Vóórkomen van vleermuizen

Bij aanhoudende overlast moeten natuurlijk maatre-

Vleermuizen komen heel dicht bij mensen voor. Ze

gelen worden getroffen. Wanneer er sprake is van

wonen vaak in huizen, zonder dat de bewoners het in

overlast neem dan contact op met de gemeente.

de gaten hebben. Dat is prettig want vleermuizen eten

Deze nemen vaak deel aan het Meldingsnetwerk

heel veel muggen. Om hun verblijfplekken te behou-

Vleermuizen en Steenmarters en nemen de melding

den is het zaak kieren en spleten zoveel mogelijk open

in behandeling. Op www.vleermuis.net staan de te-

te houden, zodat daken en ruimtes van het huis toe-

lefoonnummers per gemeente. Speciaal opgeleide

gankelijk. Ook zijn er een soort dakpannen die in

vrijwilligers kijken dan met u mee

combinatie met een ruimte onder de pannen heel ge-

hoe de overlast kan worden

schikt voor vleermuizen kunnen zijn. Meestal blijft een

verholpen.

vleermuis in een huis of gebouw onopgemerkt. Maar er
kan overlast optreden. Een rondvliegende vleermuis in
de kamer is voor sommigen even schrikken. Gevaar is
er echter niet. Simpelweg in de avondschemering de
ramen openzetten kan
genoeg
zijn om de
verdwaalde
vleermuis zelf de weg
naar buiten te laten vinden.
Overlast wegnemen
Soms wonen vleermuizen
op plaatsen waar ze overlast veroorzaken.

Een melding voor het netwerk
Een groot deel van de Brabantse gemeentes is aangesloten
bij het provinciale 'Meldingsnetwerk vleermuizen en steenmarters in gebouwen' en mogen dit vrijwilligersnetwerk
inschakelen om klachten af te laten handelen.
De gemeentes die deelnemen aan het meldingsnetwerk
zijn in groen weergegeven op het kaartje hieronder.

gewone grootoorvleermuizen (foto C. Wijnen)
Mooi werk
Vleermuizen zijn intrigerende wezens, met een
bijzondere leefwijze. Vaak zijn personen die een
melding doorgeven na een advies dolgelukkig met
hun vleermuizen en dat geeft een voldaan gevoel.

Een vrijwilliger neemt telefonisch contact op met een melder en bezoekt indien nodig het adres. In de meeste gevallen is tekst en uitleg over de leefwijze van vleermuizen of
de steenmarter voldoende om het probleem op te lossen.
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De aanwezigheid van de dieren in het gebouw is vaak
maar tijdelijk en daardoor acceptabel. Soms zijn kleine
ingrepen nodig om het probleem op te lossen.

Meer informatie over steenmarters op:
www.steenmarters.nl
www.zoogdiervereniging.nl/steenmarter
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