
 

 

Hier wordt gewerkt aan een verblijf  
voor vleermuizen en oeverzwaluwen! 

 
 

 
 

 

Waarom bouwen voor vleermuizen?  
Vleermuizen zijn hele nuttige zoogdieren die een belangrijk  
steentje bijdragen in de biodiversiteit. Wist u bijvoorbeeld  
dat insecten vooral in de nacht vliegen? Wanneer vogels 
slapen gaan vleermuizen vliegen en zij eten ’s nachts  
duizenden insecten zoals muggen en ook de processierups,  
waar u dan minder last van hebt! In de stad verdwijnen  
verblijfplaatsen voor vleermuizen (o.a. door isolatie), daarom 
willen wij hen helpen door speciale verblijfplaatsen te creëren. 
 

Vleermuiskelder met toren 
Op deze plek wordt een kelder gebouwd. Deze kelder wordt uitgerust met een  
zogenaamd winterverblijf en een zomerverblijf. In de winter gaat een vleermuis  
namelijk in winterslaap en dit doen zij in vorstvrije ruimtes zoals kelders. In de  
zomer worden ze graag snel warm en benutten ze de warmte van zolders  
(bijvoorbeeld kerkzolders) en spouwmuren. Daarom wordt naast een kelder ook  
een zolder gecreëerd in de vorm van een toren.  
 

Een oeverzwaluwwand 
Voor het vleermuisverblijf zal een speciale wand worden gerealiseerd waar  
oeverzwaluwen en ook de ijsvogel zich kan gaan nestelen. Dit doen zij normaal  
in holtes die ze maken in steile oevers. Deze natuurlijke oevers zijn bijna niet meer  
voorhanden. Door een kunstmatige constructie te creëren helpen wij deze soort.  
Zij vliegen door een van de openingen in de betonnen wand naar binnen, graven 
een gang en maken op circa 1 meter diepte een warm nest. 

 

Groene inpassing 
De constructie wordt zoveel mogelijk groen ingepast. Bij de inpassing wordt rekening gehouden met de eisen die de 
soorten aan hun leefomgeving stellen. De constructie is straks niet toegankelijk voor mensen om de dieren optimale  
rust te bieden en verstoring te voorkomen. 
 

Start bouw op ‘t Knapperslag 
De bouw van het verblijf hier op ‘t Knapperslag start in februari en betreft de inrichting van het landschap middels een poel 
en de aanleg van eiland waarop de constructie (bestaande uit betonnen elementen) komt te staan. Wij verwachten dat een 
groot deel van de constructie in maart al staat. Daarna volgt een periode van afwerking waarna het bouwwerk in de zomer 
voltooid zal zijn. Wilt u een bijdrage leveren aan het landschapsonderhoud op ’t Knapperslag of een bijdrage leveren 
binnen het bestuur van Buur maakt Natuur? Meld je dan aan via buurmaaktnatuur@gmail.com of kijk op 
www.buurmaaktnatuur.nl 
 
Er komen in Doetinchem twee bouwwerken, mede mogelijk gemaakt door Werkgroep ’t Knapperslag (BmN), Werkgroep De Groene Knoop (BmN), 
IVN De Oude IJsselstreek, Bomenstichting Achterhoek, Stichting Milieuwerkgroep De Oude IJsselstreek en ondergenoemde organisaties.  

Excuses voor de tijdelijke bouwoverlast. 

Binnenkant kelder (winterverblijf) en zolder 

oeverzwaluwand 

Toren  
(zomerverblijf) 

vijver 


