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DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE

• De essentiële elementen herkennen die gunstig 

zijn voor vleermuizen in een stadslandschap 

• Vleermuissoorten en hun ecologie voorstellen

• Vleermuiskolonies in een te renoveren gebouw 

beschermen

• Een bouwproject met een schuilplaats voor 

vleermuizen ontwerpen en realiseren

• De te voorziene stappen bepalen
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PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. Lezing van het landschap en van de 

bebouwing

II. Over vleermuizen

III. Enquête voorafgaand aan een 

project

IV. Een project ontwerpen en realiseren

V. Ecologisch netwerk 
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LEZING VAN HET LANDSCHAP EN VAN 

DE BEBOUWING
Het leefmilieu

Potentiële jachthabitats en hun verbindingen 

 bosjes, braakland, parken, tuinen, alleenstaande of 
gegroepeerde bomen, begroeide muren,… 

 straten met bomen, hagen, wegen voor zachte mobiliteit 

 kanalen, beken, vijvers, poelen 

 verlichting  

De bebouwing = schuilplaats voor talrijke soorten

De potentiële schuilplaatsen voor de ‘actieve seizoenen’ en de 
winterschuilplaatsen

 alleenstaande gebouwen, in groep of op rij geplaatste 
gebouwen, … 

 bouwtypes, kenmerken, details,…

 toegangsmogelijkheden voor de vleermuizen,… 
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II. OVER VLEERMUIZEN

In België: 23 soorten

In Brussel: 3 tot 5 soorten vrij 
aanwezig buiten de winterperiode

Laten we enkele misvattingen de 
wereld uit helpen!

• Nee, vleermuizen haken zich 
nooit in je haren vast! 

• Nee, geen nest, dus geen 
materiaal in hun schuilplaats. 

• Nee, vleermuizen zijn niet blind.

• Ja, vleermuizen zijn 
ongevaarlijk!

5Bron: Leefmilieu Brussel
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Vleermuizen: het zijn de enige vliegende zoogdieren met handen (handvleugeligen)

• In Europa zijn de vleermuizen allemaal insecteneters 

→ 3.000 insecten / vleermuis / nacht = (1/4e van het lichaamsgewicht) 

→ +/- 1 kg / vleermuis / jaar

• Ze jagen op het gehoor, door echolocatie (verschillende manieren)

• Ze accumuleren vet om hun winterslaap te kunnen houden (20 tot 30 % gewicht)

• Iedere soort heeft een specifieke ecologie

• Verschillende types habitat → verschillende 

schuilplaatsen

• Levensduur: minder dan 10 jaar

II. OVER VLEERMUIZEN

6Bron: BT n°14 RW (IRSNB) 
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5 soorten aanwezig in het BHG

 Soorten die in spleten en barsten huizen

1) Dwergvleesmuis

• in alle seizoenen te vinden in gebouwen!!!

2) Watervleermuis 

• in kunstwerken in de buurt van water 

en in holle bomen in seizoenen van activiteit

• in holle bomen en onderaardse gangen 

tijdens de winterslaap

3) Rosse vleermuis

• in holle bomen tijdens seizoenen van activiteit 

• migratie in het koude seizoen

Dwergvleesmuis 

Watervleermuis

Rosse vleermuis

II. OVER VLEERMUIZEN
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 Soorten in ruime, vrije schuilplaatsen

4) Grootoorvleermuis

• in zolderruimten, in kunstwerken tijdens de seizoenen van 

activiteit

• in onderaardse gangen voor de winterslaap

5) Laatvlieger

• in zolderruimten tijdens seizoenen van activiteit

• in onderaardse gangen voor de winterslaap 
Laatvlieger

Grootoorvleermuis

II. OVER VLEERMUIZEN

8Bron: Natagora Plecotus



Levenscyclus van een vleermuis
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II. OVER VLEERMUIZEN
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VLEERMUIZEN: BESCHERMDE SOORTEN IN GEVAAR

In Europa: ondergang van de populaties! - 95 % in 7 decennia!

→ Kleine en beperkt aantal worpen: gemiddeld een jong per jaar

In België: worden ze zeldzaam

Oorzaken: 

• Intensieve landbouw, insecticiden

• Vernieling van de habitats!!! 

• Fragmentering van de habitat (routes, verlichting!, windturbines)

• Slechte ontwerpen op diverse vlakken: architecturaal, stedenbouwkundig en 
landschappelijk

• Verdwijnen van verblijfplaatsen (thermische isolatie!, afdichting,… )

• Vernietiging van kraamkolonies bij bouwwerken 

(met name dakwerken tussen mei en augustus)!!!

• Predatie door katten in stedelijke en voorstedelijke gebieden!

• Verstoring tijdens de winterslaap

• Directe intoxicatie

• …

II. OVER VLEERMUIZEN
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III. VOORAFGAANDE ENQUÊTE

Vastgestelde of mogelijke aanwezigheid van vleermuizen 

• in de leefomgeving?

 Nachtelijke waarnemingen (+ ultrasone detectie)

 Buurtenquête

• in het gebouw? 

 In welk seizoen? (!!!)

 Waar: kelder, zolder, dak?

 Vrij hangend, in een zwerm, afzonderlijk?

 In spleten of barsten, in diepe scheuren?

• Welke soorten worden opgemerkt? In een kolonie?

→ Een beroep doen op een Plecotus-vleermuisdeskundige!

http://plecotus.natagora.be/

Natagora Brussel 02/893 09 91 

Natagora Wallonië 081/39 07 20
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Directe waarnemingen: neergestreken of in volle vlucht

Zeldzame bezoeken aan bewoonde ruimten

Sporen en tekenen: glimmend, gevlekt hout; uitwerpselen; etensresten

Opgelet: het is niet omdat de aanwezigheid van vleermuizen niet wordt 
opgemerkt, dat er geen zijn of dat er geen kunnen zijn! 

III. VOORAFGAANDE ENQUÊTE
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IV. EEN PROJECT ONTWERPEN EN REALISEREN

Renovatiewerken / verbouwingswerken aan een gebouw

 Als er geen vleermuizen worden waargenomen of gedetecteerd, maar hun aanwezigheid 
mogelijk is

1) Diepgaand onderzoek ter verificatie (moeilijk en soms destructief)

waar? Onderdaken, randen, nokken, dichtingen, tegenmuren, diepe scheuren,… 

2) Vrije planning van de werken

3) Ontwerp van verscheidene schuilplaatsen in een

gebouw en indien mogelijk in meerdere gebouwen

in de buurt 

NB: verscheidene schuilplaatsen beurtelings bewoond

tijdens een seizoen door een en dezelfde kolonie, 
afhankelijk van verscheidene parameters: temperatuur,
vochtigheidsgraad, beschikbare ruimte, parasieten, … 

Volwassen mannetjes en vrouwtjes (kraamverblijfplaatsen) leven gescheiden

4) Realisatie volgens bepalingen van bestekken en technische details geïntegreerd in de 
opdracht, in overleg met een vleermuisdeskundige (Natagora Plecotus)
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Delen van gebouwen die door vleermuizen kunnen worden gekoloniseerd

Bron: Bat Conservation Trust 

IV. EEN PROJECT ONTWERPEN EN REALISEREN
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 Bij vastgestelde aanwezigheid van vleermuizen die vrij in een zolderruimte 
hangen of die onderdak hebben gevonden in diepe scheuren

1) Preventieve beschermmaatregelen nemen

Waar in het mooie seizoen (kraamkolonie of afzonderlijke 

vleermuizen)? 

Daken, randen, nokken, dichtingen, tegenmuren, bekledingen, kelders, … 

Waar in de winter (winterslaap)? 

Kelders, tanks, diverse diepe scheuren, …

Hoe?

• Toegangen veiligstellen voor de vleermuizen

• Geen wijzigingen aanbrengen aan de verlichtings- en 
verluchtingsvoorwaarden

• Hinder vermijden (lawaai, licht, wijzigingen in de temperatuur en de 
vochtigheidsgraad, verstoring door aanwezigheid, …)

• Kolonie in de lokale omgeving zoveel mogelijk opvolgen vóór de werken

• Ter compensatie schuilplaatsen inrichten in aangrenzende gebouwen 
geen uitgemaakte zaak!!! → Verscheidene jaren vooraf voorbereiden(?)

Bij dringende werken: oplossingen voorzien met de hulp van een Plecotus-
vleermuisdeskundige!

IV. EEN PROJECT ONTWERPEN EN REALISEREN
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IV. EEN PROJECT ONTWERPEN EN REALISEREN

2) Een programma opstellen met afbakening van de interventiezones voor

het behoud / de creatie van geschikte voorwaarden voor de biodiversiteit die 

afgescheiden zijn van de zones bestemd voor huishoudelijke, beroeps- of andere 

activiteiten

Als het programma isolatiewerken voorziet, moet men toezien op het volgende: de 

ruimten voorzien voor de vleermuizen niet noodzakelijk isoleren; geen 

veranderingen aanbrengen aan de toegangsmogelijkheden, de helderheid, de 

blootstelling aan tocht, de vochtigheidsgraad: gevalspecifieke studie vereist!

→ dak: absorptie van warmte, maximale thermische inertie van de materialen

→ kelderverdieping: vochtigheidsgraad: 80 tot 100 % (verzadiging); temperatuur: 8 tot 

10 °C (vorstvrij)

3) De uitvoeringstermijnen voor de werken vooraf vastleggen zonder dat 

overschrijding ervan mogelijk is

Daken: J  F  M  A M  J  J  A  S O N  D

NB: geldt niet voor dwergvleermuizen! Winterslaap onder het dak!

Kelderverdiepingen: J  F  M A M  J  J  A  S  O N  D

Groen   : werken mogelijk 

Oranje : werken te vermijden 

Rood  : werken onmogelijk



4) De werken concipiëren in overleg met een vleermuisdeskundige

Algemeen principe

• Bestaande situatie en toegang moeten zoveel mogelijk worden behouden, op 
z’n minst voor de voornaamste verblijfszone

Schuilplaatsen onder het dak

• Aangepaste toegangen voor de vleermuizen die in grote schuilplaatsen leven 
(laatvliegers, grootoorvleermuizen, bepaalde vale vleermuizen)

IV. EEN PROJECT ONTWERPEN EN REALISEREN
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• Aanvullende werken naargelang het geval: tegenmuren, scheidingswanden, 
onderdaken, hot boxes, … altijd beschut tegen licht!!!

• De renovatiewerken moeten tot het strikt noodzakelijke worden beperkt in de 
zone van de schuilplaats 
→ niet-geïsoleerde dakbedekking, scheidingswanden en binnenvloeren geïsoleerd 
t.o.v. de bewoonbare vertrekken

Dichte scheidingswand

Deurtje Verblijfplaats 
min. 0,5 m
Toegangs-opening
max. 7 x 40 cm

min. 1,5 m

IV. EEN PROJECT ONTWERPEN EN REALISEREN
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IV. EEN PROJECT ONTWERPEN EN REALISEREN

• Microschuilplaatsen voorzien

5) Realisatie / Uitvoering 

Werken voor de inrichting van zomerschuilplaatsen (kraamschuilplaatsen) 
of winterschuilplaatsen (winterslaap)

• Iedere aannemer kan de werken uitvoeren: geen speciale technieken

• Geen grote extra werken, geen speciale meerkosten

• De vleermuisdeskundigen creëren de microschuilplaatsen vaak zelf

• Te respecteren uitvoeringstermijnen: geen overschrijding mogelijk!

Bron: BT n°14 RW (IRSNB) 



Winterverblijfplaatsen: kelders, tunnels, tanks, ijskelders, ingegraven lokalen

6) De opvolging door een vleermuisdeskundige voorzien vanaf het ontwerp tot 
aan de oplevering

→ Opvolging van de eventuele bewoning door een IR-camera: te overwegen ☺

Buiten

Binnen

8 tot 10 cm

8 tot 10 cm

IV. EEN PROJECT ONTWERPEN EN REALISEREN
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Bouwwerken

Om succesvol te kunnen zijn, veronderstelt het ontwerpen van 

bouwprojecten met integratie van schuilplaatsen voor vleermuizen het 

volgende:

• Investeringsmogelijkheden overeenkomstig de omgeving van het project!

• De kennis van de ecologie van de betreffende soorten 

• Het ontwerpen van ruimten voor schuilplaatsen voor vleermuizen vanaf het 

begin van het algemene ontwerp van het bouwwerk

• Het uitwerken van doordachte technische details

• Het gebruik van producten en materialen die compatibel zijn met de biologie van 

de vleermuizen

• De opvolging van de uitvoering van de schuilplaatsen met volgehouden zorg en 

aandacht

• Het inschakelen van vleermuisdeskundigen-bouwers (Natagora Plecotus)

IV. EEN PROJECT ONTWERPEN EN REALISEREN
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IV. EEN PROJECT ONTWERPEN EN REALISEREN

Voorbeeld: gebouw ontworpen voor kolonies van kleine hoefijzerneuzen

Creatie van een schuilplaats in het Natagora-reservaat van Behotte (Rochefort) 

Bouwheer
Natagora – Plecotus
Architect-ontwerper
Didier Samyn
Architect-uitvoerder
Maurice Schoofs
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Het is echt niet moeilijk!
Je hoeft niet zo ver te gaan …



Referentiewerk voor 

nieuwbouw met tal van technische 

details

IV. EEN PROJECT ONTWERPEN EN REALISEREN
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Technische uitvoeringsdetails

Integratie van prefabschuilplaatsen

voor vleermuizen die in spleten en 

barsten huizen

IV. EEN PROJECT ONTWERPEN EN REALISEREN

Bron: Bat Conservation Trust 



Realisatie van een project voor 

vleermuizen die in spleten en barsten 

huizen (dwergvleermuizen)

IV. EEN PROJECT ONTWERPEN EN REALISEREN

Bron: écorce



IV. EEN PROJECT ONTWERPEN EN REALISEREN

Maar er zijn ook tal van bronnen te vinden in het Engels… 

Bronnen: 

• Ecosurv (partner van Bats Conservation Trust)

• www.buildingconservation.com

26
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IV. EEN PROJECT ONTWERPEN EN REALISEREN

Onderdakmembranen Gevaar!

Nieuwe ‘ademende’ membranen
Niet-geweven polypropyleenvezels 
→ Vleermuizen haken zich erin vast!
Uitrafeling van vilt
Draden = valstrikken waaruit de vleermuizen zich niet kunnen redden (Velcro-effect) 
→ dood!

Geen zichtbare soepele vezelachtige materialen 
Voorkeur geven aan onderdaken uit stijve platen, of beplanking
Herinnering: niet-geïsoleerde zolderruimte met dakbedekking
die warmte absorbeert (roofing, zink, zwarte dakpannen of leien)

Rolluiken Gevaar! Mogelijke toegang tot de kast vermijden!

27Bronnen: Bat Conservation Trust + EPSRC + QdCdN n°18bis 



IV. EEN PROJECT ONTWERPEN EN REALISEREN

Behandeling van het hout: toxische producten Gevaar!

1) Organochloorverbindingen (bijv.: lindaan, DDT)
geringe acute toxiciteit, zeer grote remanentie 
Gevaar: ophoping in vetweefsel! → dood NEE

2) Organofosfaten (bijv.: diazinon, acefaat)
hoge acute toxiciteit, mindere remanentie,
krachtig biocide! (Weinig in de formules voor hout) → dood NEE

3) Synthetische pyrethrinoïdes (bijv.: cypermethrin, permethrin)
weinig toxisch, doeltreffend bij lage dosis, zeer bioafbreekbaar, 
langetermijneffecten niet goed gekend, goed compromis → Aanvaardbaar

4) Systemische fungicides die de synthese van sterolen remmen (IBS)
geringe acute toxiciteit, maar nefast op lange termijn, met name voor de voortplanting. Indien noodzakelijk: 
oplossing op basis van olie of metalen (Cu) gebruiken.

Olie voor preventieve insectenwerende / schimmelwerende behandeling werkt in op insecten, weinig toxisch voor 
zoogdieren, maar slecht gedocumenteerd → +/- Aanvaardbaar 

Boorzouten beschouwd als onschadelijk en ecologisch, erkend als toxisch (voor zoogdieren!) en reprotoxisch 
door EU → product blijft achter op het hout → afgelikt door vleermuizen → dood! NEE

5) Solventen en toeslagstoffen + gebruiksoplossingen
benzeen, tolueen toegevoegd aan de vorige producten = solventen zijn irriterend en toxisch voor zoogdieren. 
Vluchtige organische stoffen (VOS) vermijden → dood! NEE
Bases van het type water of natuurlijke oliën gebruiken Aanvaardbaar 

Eenvoudige formules of Aanvaardbaar
‘alles in een’-formules met verscheidene biociden kiezen → dood! NEE
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IV. EEN PROJECT ONTWERPEN EN REALISEREN

Behandeling van het hout: aanbrengen van de producten

Voorkeur geven aan injecties in houten balken om 
verspreiding in de lucht en op oppervlakken te vermijden, en 
de contaminatie van de vleermuizen te beperken

Behandeling met warme lucht

 Geen gebruik van curatieve producten, behandeling met lucht van 70 °C om houtkevers te 
doden, waarna een zachte preventieve behandeling kan volgen

 Grotere financiële impact wegens:

• laag gedoseerde oplossing op basis van cypermethrin zonder VOS (duurder!)

• Aannemers gebruiken producten:

– die bekender zijn omdat ze ruimer verdeeld worden

– waarvoor een garantie van 10 jaar geldt (wettelijke tienjarige waarborg)

– die remanenter zijn, die geen onderhoudsbehandelingen vereisen

De goede regel is die van het goede ontwerp van de werken om risico’s van vocht en dus 
van aanvallen door houtetende insecten en schimmels te vermijden!!!

Opgelet: niet in de reclame van de chemische nijverheid ‘trappen’ die gericht is op extreme 
hygiëne en veiligheid en een op de spits gedreven ontsmetting die de dood van de 
biodiversiteit betekent!

Probleem van gladde gevels (gordijngevels) Gevaar!

Vleermuizen vinden regelmatig de dood door 
grote glaspartijen die ze niet tijdig detecteren  

Het architecturale ontwerp houdt meer in dan het esthetische alleen!!!
29



V. ECOLOGISCH NETWERK

Integratie van een plaatselijk project in de groene, zwarte en blauwe

netwerken voor verbindingen tussen jachthabitats, zomerschuilplaatsen, 

winterschuilplaatsen. Corridors creëren voor genetische vermenging. 

Creatie van ecologische doorgangen (lineaire elementen: hagen, bomen, 

begroeide gevels, wegen, taluds, tunnels, ecoducten, parken, bossen).

 Studie voor een beperkte (LED-probleem!) en intermitterende verlichting

 Stroming van de open waterwegen, reeksen vijvers

30
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V. ECOLOGISCH NETWERK

Verlichting (een probleem?!)

 Verlichting van openbare gebouwen en
andere effecten

 Wegverlichting

 Privéverlichting

 Allemaal met LED’s en met 
bijbehorende gevaren …

• Tuinen, huizen en interieurs niet onnodig verlichten

• Wit licht (LED!) werkt storend voor insecten die rondjes beginnen te draaien rond 

verlichtingspunten en door predatoren worden uitgedund

• De dwergvleermuizen jagen vlakbij verlichtingspunten: gevaar voor de 

ecosystemen!

• Watervleermuizen zijn bijzonder lichtschuw.

31Bron: Natagora Plecotus



Onderhoud van de parken, tuinen en bosjes

Ja, MAAR:

 ook niet-onderhouden zones voorzien waar dood hout mag blijven liggen en holle 
bomen mogen blijven staan, waar geen verlichting is voorzien, die niet door het 
publiek worden betreden (veiligheid!)

 Oude bomen met gaten, barsten, afgeschilferde schors vormen natuurlijke 
schuilplaatsen voor verscheidene vleermuissoorten → moeten worden behouden!!!

 Hun onderhoud mag slechts worden voorzien onder de controle van een 
vleermuisdeskundige (aanzienlijk risico!)
Er is geen echt goed moment voor interventies J  F  M  A M  J  J  A  S  O  N  D

 Denken aan het creëren van ecologische corridors tussen zones, met lineaire 
elementen bestaande uit bomen, hagen, vegetatie langs waterlopen, muren bedekt 
met klimop,…

V. ECOLOGISCH NETWERK

32Bron: Natagora Plecotus

Bron: Groupe Mammologique Breton



TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

Voor de bescherming en ontwikkeling van de biodiversiteit van de vleermuizen in de 
stad dient er extra aandacht besteed te worden aan het ecologische netwerk en aan het 
herstellen ervan (groen netwerk, blauw netwerk, zwart netwerk!).

Bij het ontwerpen van de bebouwde ruimten en van hun omgeving dienen de nodige 
inspanningen geleverd te worden op het vlak van instandhouding en 'verwelkoming’ van 
de biodiversiteit, met name van de vleermuizen.

Men moet openstaan voor deze biodiversiteit, ze leren kennen en zich laten helpen door 
vleermuisdeskundigen die niet alleen initiatiefnemers zijn maar zelfs bouwers zijn geworden.

Elke vleermuissoort heeft zijn eigen ecologie.

De bescherming van de bestaande schuilplaatsen, niet alleen die voor de winter maar 
ook de andere, is absoluut noodzakelijk; de creatie van nieuwe schuilplaatsen wordt 
aanbevolen.

De voorziene inspanningen veronderstellen noch de toepassing van ingewikkelde 
technieken, noch grote investeringen, maar wel een aangepast ontwerp.

Er staan heel wat voordelen tegenover in de vorm van verwondering en welzijn in een 
wereld die krioelt van het leven. 
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TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

Conclusie van de conclusie

Ons levenskader delen met een zo rijk mogelijke biodiversiteit, 

waaronder die van de vleermuizen, is de enige garantie voor het 

behoud en de veerkracht van de ecosystemen die van vitaal 

belang zijn voor onze maatschappij. 

Dit veronderstelt dat we de natuur terug meer ruimte geven. Ons 

(samen)leven mag niet worden gereduceerd tot nutsdenken en 

gezondheids- en veiligheidsoverwegingen.

Dank u.
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• Gids Duurzame Gebouwen
www.gidsduurzamegebouwen.brussels

> 9 thema’s > Natuurontwikkeling:

Dossier | Biodiversiteit in de stad maximaliseren

Dossier | Habitat bieden aan fauna

Voorziening | Schuilplaatsen voor vleermuizen

Voorziening | Nestkasten voor vogels

Voorziening | Insectenhotels

Dossier | Een groendak realiseren

Dossier | Een groene gevel realiseren 

35

http://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/biodiversiteit-in-de-stad-maximaliseren.html?IDC=26&IDD=4784
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/habitat-bieden-aan-fauna.html?IDC=26&IDD=8963
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/nestkasten-voor-vogels.html?IDC=10445
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/een-groendak-realiseren.html?IDC=26&IDD=4745
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/een-groene-gevel-realiseren.html?IDC=26&IDD=4731


TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• Guide de l’aménagement des combles et clochers des églises et d’autres bâtiments 

Brochure Technique n°4 J Fairon, E Busch, T Petit, M Schuiten, Waals Gewest (IRSnB), 

2003

http://environnement.wallonie.be/publi/dnf/combles_clochers_fr.pdf

• Biodiversité et Bâti Fiche technique n°12 Aménagement des toitures et combles 

www.biodiversiteetbati.fr/Files/Other/Fiches%20techniques/Fiche12.pdf

• Designing for Biodiversity : A technical guide for new and existing buildings 

Bat Conservation Trust Kelly Gunnell, Brian Murphy, Carol Williams Riba Publishing 2013

• Bat Conservation Trust  Bats and Buildings 2012

www.bats.org.uk/

• Bat roost creation opportunities in Greater London 

Mike Waite London Biodiversity Partnership April 2005

• The likelihood of entanglement when bats meet breathable roofing membranes 

Stacey Waring 

www.bats.org.uk/data/files/Entanglement_StaceyWaring.pdf

• Les impacts des éclairages sur les chauves-souris ASCEN asbl

www.ascen.be/documents/presentation/Brochure_PL_et_chauves-souris.pdf
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• Response of bats to light with different spectra: light-shy and agile bat presence is affected by 
white and green, but not red light, 
K  Spoelstra, Roy H. A. van Grunsven, Jip J. C. Ramakers, Kim B. Ferguson, T Raap,
M Donners, E M. Veenendaal, M E. Visser, The Royal Society Publishing, mai 2017
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/284/1855/20170075

• Calling Bat fans - Philips Lighting scientists develop LED road lighting that won’t disturb bats, 
2017
www.signify.com/global/about/news/press-release-archive/2017/20170601-philips-lighting-
scientists-develop-led-road-lighting-that-wont-disturb-bats#

• Produits toxiques et traitements de charpente: effets sur les chiroptères et alternatives 
Roman Pavisse 
www.researchgate.net/publication/275313735_Produits_toxiques_et_traitements_de_charpent
e_effets_sur_les_chiropteres_et_alternatives_Bilan_de_la_table_ronde

• Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse
Laurent Arthur, Michèle Lemaire
Biotope Editions Publications scientifiques du Muséum, Parijs 2015

• Opération « refuges pour chauves-souris » Guide technique 
Accueillir des chauves-souris dans le bâti et les jardins Groupe Mammologique Breton 
http://gmb.bzh/wp-content/uploads/2015/11/GuideTechnique_RefugeChS.pdf

• Quaderni di Conservazione della Natura n. 28bis Guidelines for the conservation of bats in 
building and the resolution of related conflicts 
www.minambiente.it/biblioteca/quaderni-di-conservazione-della-natura-n-28bis-guidelines-
conservation-bats-buildings-and
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