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Samenvatting: In Nederland is het inbouwen van vleermuiskasten een veelgebruikte mitigerende maatregel om negatieve effec-
ten op de populaties en verblijfplaatsen van vleermuizen als gevolg van verduurzamings- en renovatiewerkzaamheden te niet te 
doen of tot het minimum te beperkten. Sinds mei 2018 heeft MIECON B.V. een unieke EPS-vleermuiskast op de markt gebracht. 
De MIECON EPS-vleermuiskast betreft een enkellaagse of dubbellaagse vleermuiskast van 1000 x 800 x 100 mm die volledig is 
gemaakt van hoogwaardig EPS-materiaal (Expanded Polystryrene). De compartimenten hebben een breedte van 2 cm (dubbel-
laags) of 6 cm (enkellaags). De EPS-vleermuiskast bevat een tiental tussenschotjes waar vleermuizen tussen kunnen wegkruipen. 
Binnen het vakgebied zijn er ecologen en vergunningverleners die twijfels hebben over de geschiktheid van EPS-materiaal voor 
het maken van vleermuiskasten. Deze zorgen zijn echter ongegrond. In dit artikel wordt op basis van wetenschappelijk onder-
zoek, veldkennis van MIECON B.V., onderzoeken naar de effectiviteit van vleermuiskasten en een inventarisatie van de bezettings-
graad van ingebouwde EPS-vleermuiskasten in Nederland onderbouwt dat de MIECON EPS-vleermuis een ecologisch relevant en 
werkend alternatief is dat bijdraagt aan de mitigatie van vleermuisverblijfplaatsen in Nederland. Hierdoor kan de EPS-vleermuis-
kast als ‘(nog) niet bewezen maar zeer aannemelijke ef-fectieve mitigerende maatregel voor gebouw- en spleetbewonende 
vleermuissoorten’ worden beoordeeld. Verdere toepassing en monitoring leidt tot een in de praktijk bewezen effectiviteit. 
 
Keywoorden: vleermuiskast, vleermuizen, inbouwkast, polystyreen, isolatie, EPS, ecologie, bewezen ef-
fectiviteit, mitigatie, MIECON B.V. 
 

1. Inleiding 
In Nederland is het inbouwen van vleermuiskasten 
een veelgebruikte mitigerende maatregel om ne-
gatieve effecten op de populaties en verblijfplaat-
sen van vleermuizen als gevolg van verduurza-
mings- en renovatiewerkzaamheden te niet te 
doen of tot het minimum te beperkten. Onderzoek 
naar de effectiviteit van het gebruik van vleermuis-
kasten als mitigerende oplossing wordt zowel in 
Nederland als wereldwijd weinig gedaan (Hunink 
et al., 2022). Er is daarom weinig bekend over suc-
cesvolle materialen, formaten, designs, inrichting 
en plaatsing van vleermuiskasten (Mering & Cham-
bers, 2014a; Rueegger, 2016). Ook wordt de beperkt 
beschikbare kennis over vleermuiskasten niet altijd 
toegepast (R. Crawford & O’Keefe, 2022; Flaquer et 
al., 2014; Griffiths, 2022). 
 
Traditioneel worden vleermuiskasten gemaakt van 
hout, beton of houtbeton. Afhankelijk van het soort 
verblijfplaats dat verloren gaat, wordt de minimale 
grootte van de vleermuiskast bepaald. In vleer-
muiskasten gemaakt van hout, beton of houtbeton 
worden regelmatig diverse individuen of groepen 
van diverse vleermuissoorten waargenomen, waar-
door deze kasten als bewezen maatregel worden 
beoordeeld door bevoegde gezagen. Bij het inbou-
wen van vleermuiskasten van hout, beton of hout-
beton in gebouwen kunnen koudebruggen 

ontstaan, waardoor gewenste verduurzamings- en 
renovatiedoelstellingen in het geding kunnen ko-
men. Daarbij kunnen kasten van hout, beton of 
houtbeton een bufferende werking missen, waar-
door de temperatuur in de kasten te veel schom-
melt, de kasten slechts beperkt of niet geschikt zijn 
als winter- en kraamverblijfplaats en er oververhit-
ting van de kasten kan plaatsvinden.  
 
Sinds mei 2018 heeft MIECON B.V. een unieke EPS-
vleermuiskast op de markt gebracht die voor deze 
problemen een oplossing biedt. De kast is ontwik-
keld op basis van kennis over vleermuiskasten, de 
ecologie van vleermuizen en veldwaarnemingen 
van MIECON. Toch zijn ecologen en bevoegde ge-
zagen in Nederland terughoudend in de toepas-
sing van de EPS-vleermuiskast, omdat deze vleer-
muiskast nog niet als bewezen effectief wordt be-
schouwd. 
 
Het behalen van een juridische bewezen effectivi-
teit is echter een utopie (Hunink et al., 2022) en in 
de praktijk niet haalbaar. Wel kan door MIECON 
worden voldaan aan de in dit artikel voorgestelde 
definitie van bewezen effectiviteit, gedefinieerd als: 
‘(nog) niet bewezen maar zeer aannemelijke effec-
tiviteit’. In dit artikel is op basis van wetenschappe-
lijke literatuur, ecologische kennis en veldwaarne-
mingen van MIECON uiteengezet met welke 
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vakkennis de EPS-vleermuiskast is ontworpen. 
Hieruit zal blijken dat de EPS-vleermuiskast een be-
langrijke toegevoegde waarde heeft binnen de 
markt van vleermuisvoorzieningen en vaker toege-
past zou moeten worden als mitigatie van vleer-
muisverblijfplaatsen van gebouw- en spleetbewo-
nende vleermuizen. 
 

2. Bewezen effectiviteit vleermuiskasten 
In Nederland zijn een aantal standaardmodellen 
vleermuiskasten gangbaar als mitigatie, namelijk 
de kleine enkellaagse platte kast, de grote vaak 
meerlaagse platte kast, de rocketbox (meerlaagse 
paalkast), de kleine bolle (ronde) kast en de grote 
meerlaagse bolle (ronde) kast. Afhankelijk van het 
type en merk bevatten enkele kasten een (be-
perkte) isolatielaag. De modellen zijn bij verschil-
lende producenten te verkrijgen als op- en in-
bouwkast. 
 
Er is slechts beperkt wetenschappelijk onderzoek 
gedaan naar de werking van vleermuiskasten (Me-
ring & Chambers, 2014a; Rueegger, 2016). Geen en-
kele vleermuiskast is daarom wetenschappelijk 
bewezen effectief (Hunink et al., 2022). Daarbij is 
het in gebruik nemen van de vleermuiskasten 
door vleermuizen afhankelijk van de kwaliteit van 
inbouwen, het onderhoud, de hoeveelheid alterna-
tieven in de omgeving en kan het soms tot 10 jaar 
na installatie duren voordat vleermuiskasten in ge-
bruik worden genomen (Hunink et al., 2022; 
Rueegger, 2016). 
 
Uit beperkt wetenschappelijke onderzoek blijkt 
dat alle vleermuiskasten die de omstandigheden 
van oorspronkelijke verblijfplaatsen nabootsen in 
gebruik worden genomen door diverse vleermuis-
soorten (Baranauskas, 2007; Mering & Chambers, 
2014b; Rueegger, 2016). Het design en microkli-
maat van de vleermuiskast beïnvloed sterk of een 
vleermuiskast succesvol de originele verblijfplaats 
nabootst (Brittingham & Williams, 2000; Lourenço 
& Palmeirim, 2004). De ophanglocatie, de grootte, 
het materiaal, de kleur, ventilatie en het aantal die-
ren dat gebruik maakt een vleermuiskast hebben 
de meeste invloed op de effectiviteit van een mo-
del vleermuiskast (R. D. Crawford et al., 2022).  
 

3. Ontwerp MIECON EPS-vleermuiskast 
De MIECON EPS-vleermuiskast (figuur 1) betreft 
een dubbellaagse vleermuiskast van 1000 x 800 x 
100 mm die volledig is gemaakt van hoogwaardig 

EPS-materiaal (Expanded Polystryrene). De com-
partimenten hebben een breedte van 2 cm. Beide 
lagen bevatten een tiental tussenschotjes waar 
vleermuizen tussen kunnen wegkruipen. Het 
dubbellaagse karakter wordt gecreëerd door een 
dunnere laag verwijderbare EPS die stevig vast 
klemt in de dichte kast. Wanneer dit 
scheidingsvlak wordt weggelaten, betreft de 
MIECON EPS-vleermuiskast een enkellaagse kast 
met een compartiment van 6 cm breed. Het 
weglaten van het scheidingsvlak heeft geen effect 
op de beschikbaarheid van de tussenschotjes. 
Vanwege het enkellaagse of dubbellaagse ka-
rakter met tussenschotjes en de grootte is de EPS-
vleermuiskast geschikt als zomer-, paar-, kraam- 
en winterverblijfplaats voor spleet bewonende 
vleermuissoorten. 
 
De MIECON EPS-vleermuiskast heeft een hoge iso-
lerende werking van RC-waarde 1.0 (Noordermeer, 
2021). De EPS-vleermuiskast heeft een grote in-
vliegopening (145 x 50 mm), waardoor de kast ge-
makkelijk en flexibel door een aannemer kan wor-
den ingebouwd. De EPS-vleermuiskast moet altijd 
verdiept worden ingebouwd met een open stoot-
voeg of brievenbus opening van 12 tot 18 (bij uit-
zondering 20mm) bij minimaal 50 mm groot als 
invliegopening. Verder heeft MIECON een speciale 
ombouw ontwikkeld, waardoor de EPS-vleermuis-
kast ook als opbouwkast kan worden ingezet. Van-
wege het lage gewicht van de EPS-vleermuiskast 
betreft het een relatief lichte opbouwkast in verge-
lijking met andere opbouw(kraam)kasten van dit 
formaat. 

Figuur 1: Het ontwerp van de MIECON EPS-vleermuiskast. 
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Figuur 2: Voorbeelden van vindplaatsen van individuen van gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en laatvlieger (Epte-
sicus serotinus) door MIECON B.V. tijdens inspecties van gebouwen. Individuen worden vaak aangetroffen in een kuiltje, hoekje of 
ergens tussen zittend, waarbij ze met hun achterkant weggekropen zitten en hun hoofd naar de open ruimte gericht zijn. 
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4. Het creëren van wegkruipmogelijkheden 
Wanneer wordt gesproken over verblijfplaatsen 
van vleermuizen, wordt vaak gesproken over de 
ruimte waarin ze zich bevinden, zoals de spouw, 
onder dakbeschot of in de zolder, kelder, bunker of 
boomholte. Echter, naar de vindplaatsen in en het 
gebruik van een ruimte door individuen van vleer-
muizen is weinig tot geen onderzoek gedaan. 
Sinds 2010 inspecteert MIECON B.V. gebouwen op 
de aanwezigheid van vleermuizen. Individuen van 
spleetbewonende vleermuizen, zoals gewone 
dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), ruige 
dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) en laatvlie-
ger (Eptesicus serotinus), worden tijdens deze in-
specties vaak waargenomen in bijvoorbeeld de 
spouw, onder dakpannen, rondom raamkozijnen 
en op muren. Opvallend is dat individuen in deze 
ruimtes vaak worden aangetroffen in een kuiltje, 
hoekje of ergens tussen zittend, waarbij ze met 
hun achterkant weggekropen zitten en hun hoofd 
naar de open ruimte gericht is (figuur 2). Hierbij 
worden vleermuizen regelmatig gevonden tussen 
isolatiemateriaal, waaronder polystyreen. Om deze 
wegkruipmogelijkheden in voor vleermuizen ge-
schikte ruimtes na te bootsen, bevat de MIECON 
EPS-vleermuiskast in iedere laag tientallen tussen-
schootjes. Deze tussenschootjes creëren verschil-
lende kamers en wegkruipmogelijkheden in de 
kast, wat vergelijkbaar is met de natuurlijke vind-
plaatsen van spleetbewonende vleermuissoorten. 
 

5. Isoleren van vleermuiskasten 
Het isoleren van vleermuiskasten om grote tempe-
ratuurschommelingen in vleermuiskasten tegen 
te gaan, wordt in Nederland slechts beperkt toe-
gepast. Dit terwijl er meer onderzoeken zijn die 
aantonen dat de temperatuur van vleermuiskas-
ten in de zomer dodelijk hoog kan oplopen en in 
de winter te laag zijn voor overwintering van vleer-
muizen (R. D. Crawford & O’Keefe, 2021a, 2021b; 
Czenze et al., 2022). Zeker de steeds vaker voorko-
mende hittegolven in Nederland en Europa verg-
roten de kans op oververhitting in vleermuiskas-
ten. Uit een beperkt aantal wetenschappelijke on-
derzoeken is gebleken dat de temperatuurschom-
melingen in het microklimaat van een vleermuis-
kast kunnen worden tegengegaan door het isole-
ren van kasten met water, een combinatie van 
foam en aluminiumfolie, of polystyrene (hoofdbe-
standsdeel XPS of EPS) (Honey et al., 2021; Larson 
et al., 2018; Tillman et al., 2021). In het onderzoek 
van Larson e.a. (2018) is zelfs gebleken dat het iso-
leren van de nestkasten met polystyreen materiaal 

het meest effectief was in het tegen gaan van de 
extreme temperatuurschommelingen in de nest-
kast. Het isoleren van vleermuiskasten, waaronder 
met polystyrene, is mogelijk één van de oplossin-
gen voor het voorkomen van hittestress bij vleer-
muizen in vleermuiskasten. 
 
De MIECON EPS-vleermuiskast is gemaakt van 
hoogwaardig Expanded Polystyrene (EPS) en voor-
ziet daardoor in de gewenste isolatie die tempera-
tuurschommelingen in het microklimaat van de 
vleermuiskast tegen gaat. 
 

6.  Feiten en fabels EPS-materiaal 
De meeste inbouwkasten op de Nederlandse 
markt zijn gemaakt van steen of houtbeton. Het in-
bouwen van stenen of houtbetonnen vleermuis-
kasten kan echter koudebruggen veroorzaken in 
de energetische schil van een woning, waardoor de 
renovatie- en verduurzamingsdoelstellingen in het 
geding komen. Aangezien de EPS-vleermuiskast 
gemaakt is van isolatiemateriaal met een RC-
waarde van 1.0, ontstaan er bij het inbouwen van de 
EPS-vleermuiskast geen koudebruggen. 
 
Binnen het vakgebied zijn er ecologen en vergun-
ningverleners die twijfels hebben over de geschikt-
heid van EPS-materiaal voor het maken van vleer-
muiskasten. Veel gehoorde zorgen zijn of de EPS-
vleermuiskast niet vergelijkbaar is met een plastic 
kast en of vleermuizen het materiaal niet kapot 
krabben. Deze zorgen zijn echter ongegrond. EPS-
materiaal bestaat voor 98% uit lucht (EUMEPS, 
2018), waardoor het zeer goed isoleert (beter dan 
steen, beton of hout). Toch is de permeabiliteit van 
het materiaal voor waterdamp vergelijkbaar met 
dat van hout. De EPS-vleermuiskast is daardoor niet 
vergelijkbaar met een plastic vleermuiskast, maar 
met een houten vleermuiskast met extra capaciteit 
voor het vasthouden van warmte in de winter en 
het buitenhouden van warmte in de zomer. Verder 
betreft EPS betreft een zeer sterk materiaal wat, af-
hankelijk van de kwaliteit, zeer hoge druk aankan. 
De EPS-vleermuiskast is gemaakt van hoogwaar-
dig EPS-materiaal, waardoor het niet gemakkelijk 
beschadigd, ook niet door nagels van vleermuizen. 
De stevigheid van de EPS-vleermuiskast is daar-
door vele malen sterker dan het standaard piep-
schuim wat vaak gebruikt wordt als opvulling in 
verpakkingen en met weinig kracht breekt of ver-
brokkeld. 
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EPS wordt gemaakt van olie, een fossiele brandstof. 
Toch is EPS-materiaal milieuvriendelijker dan an-
dere bouwmaterialen (EUMEPS, 2018), zoals mine-
ralen foam, mineralen wol of houtvezel. Voor de 
productie van EPS is slechts een zeer beperkte hoe-
veelheid olie en energie nodig, omdat het materiaal 
voornamelijk bestaat uit lucht. Ook worden er bij de 
productie van EPS geen gevaarlijke gassen, zoals 
chloorfluorkoolstofverbinding (CFC) en fluorkool-
waterstof (HCFC), gebruikt. Het materiaal wordt 
daarom vaak gebruikt bij het transport van dieren 
en voedsel en is het een bekend verpakkingsmid-
del in voedingsmiddelenindustrie. Het materiaal is 
daardoor ook veilig voor vleermuizen (niet toxisch).  
 

7. Bewezen effectiviteit polystyrene vleermuis-
kasten 

In Nederland wordt weinig onderzoek gedaan naar 
het microklimaat, de effectiviteit en het gebruik van 
vleermuiskasten. Daarbij is de MIECON EPS-vleer-
muiskast een unieke kast met unieke eigenschap-
pen. Toch zijn er in Slowakije en Tsjechië grootscha-
lige onderzoeken gedaan naar het gebruik van ver-
gelijkbare polystyreen vleermuiskasten en houtbe-
tonnen kasten door vleermuizen (Jahelková et al., 
2021). Uit deze onderzoeken, uitgevoerd in onder 
andere de periode 2012 t/m 2015 en 2015 t/m 2016, is 
gebleken dat een deel van de polystyreen vleer-
muiskasten direct in het eerste jaar na realisatie in 
gebruik zijn genomen door vleermuizen. Ook de 
daaropvolgende jaren zijn de kasten in grotere aan-
tallen bezet gebleven. Er is geen verschil gevonden 
tussen de bezetting van de polystyrene en houtbe-
tonnen kasten door vleermuizen. Wel is er een ver-
schil waargenomen in het gebruik van de kasten 
gedurende de seizoenen: houtbetonnen kasten 
werden vooral gebruikt gedurende de lente en 
herfst (niet vorstbestendig), terwijl de polystyrene 
kasten ook werden gebruikt gedurende de winter. 
De temperatuur in de polystyrene vleermuiskast 
was namelijk stabieler dan in de houtbetonnen kas-
ten en daarmee geschikter voor winterslaap. 
 
De kasten worden individueel of in grotere groepen 
(kolonies) jaarrond gebruikt door voornamelijk de 
soorten rosse vleermuis (Nyctalus noctula) en ge-
wone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), 
maar ook in kleinere aantallen van tweekleurige 
vleermuis (Vespertilio murinus), laatvlieger (Eptesi-
cus serotinus) en Savi’s dwergvleermuis (Hypsugo 
savii). 
 

8. Bezetting EPS-kasten in Nederland 
Aanvullend op grootschalig literatuuronderzoek 
over het design, het materiaal, het gebruik van 
vleermuiskasten door vleermuizen en het isoleren 
van vleermuiskasten, monitort MIECON een deel 
van de tot op heden ingebouwde EPS-kasten in 
Nederland op de aanwezigheid van vleermuizen 
(individuen en sporen). Inmiddels zijn minimaal 
drie EPS-vleermuiskasten bezet door vleermuizen, 
waarschijnlijk gewone dwergvleermuis (Pipistrel-
lus pipistrellus). Wanneer er meer EPS-vleermuis-
kasten worden ingebouwd en de EPS-vleermuis-
kasten worden voorzien van een invliegopening 
van maximaal 1,8 cm, wordt aangenomen dat de 
bezetting van de EPS-vleermuiskasten de aanko-
mende jaren gaat toenemen. MIECON blijft de 
aankomende jaren de EPS-vleermuiskasten verder 
monitoren op gebruik door vleermuizen. 
 

9. Conclusie 
Vleermuizen zijn gebaad bij een diversiteit aan ver-
blijfplaatsen en microklimaten, omdat vleermuizen 
voor iedere functie (zomer-, kraam,- paar- en win-
terverblijfplaats) andere eisen stellen aan het mi-
croklimaat. Deze eisen verschillen ook per soort. De 
MIECON EPS-vleermuiskast is vanwege zijn unieke 
karakter (groot, geïsoleerd en de tussenschotjes) 
een aanvulling op de vleermuiskasten die op de 
markt beschikbaar zijn. Daarbij blijkt uit onderzoek 
dat het EPS-materiaal geschikt en veilig is als ver-
blijfplaats voor vleermuizen. Op basis van de in dit 
artikel verzamelde informatie kan de MIECON EPS-
vleermuiskast worden voorgeschreven als ‘(nog) 
niet bewezen maar zeer aannemelijke effectieve 
mitigerende maatregel voor gebouw- en spleetbe-
wonende vleermuissoorten’, waarmee voldaan 
wordt aan de voorgestelde definitie van bewezen 
effectiviteit uit Hunink et al. (2022). Monitoring van 
de correct ingebouwde EPS-vleermuiskasten zal 
leiden tot een in de praktijk bewezen effectiviteit. 
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