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Ontdek  

binnenin hoe 

je een jachtkansel 

natuurvriendelijk kan 

inrichten!
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Jachtkansels zijn vaak niet meer dan een stoel of kleine 
hutje op palen enkele meters boven de grond. Ze worden 
op strategische plaatsen in het landschap geplaatst. Dit 
kan langs een dreef, houtkant, een open plek in het bos, 
een bosrand, maar ook langs een grasland zijn. Door 
hun plaatsing op locaties met een open zicht, staan ze 
vaak op unieke locaties met een microklimaat. Open 
plekken en bosranden bijvoorbeeld ontvangen meer 
zonlicht waardoor flora meer divers is en waar nectar- en 
stuifmeelvoorraden doorgaans groter zijn dan elders in het 
bos. Bovendien zorgt de extra lichtinval voor een struiklaag 
die dekking kan bieden aan verschillende dieren. 
Dikwijls vormen deze open plekken, bosranden of dreven 
ook het jachtgebied bij uitstek voor vleermuizen. De 
huidige opbouw en indeling van jachtkansels spelen niet in 
op de kansen die de omgeving biedt. Nochtans zijn er heel 
wat mogelijkheden om via een eenvoudige aanpassing 
jachtkansels om te bouwen tot biodiversiteitstorens waar 
tal van diersoorten een onderkomen in kunnen vinden. 
Naast een biodiversiteitsmodule kan de jachtkansel 
binnenin ook een vals plafond krijgen waar vleermuizen 
een warm slaapplekje vinden. Desgewenst kan een 
kleine zolderruimte (tipdak) toegevoegd worden om 
grootoorvleermuizen onderdak te bieden. 
Een biodiversiteitstoren is geen nieuwe constructie. Het is 
een modulair opgebouwde zuil die onder een jachtkansel 
geplaatst wordt. Op die manier vergroot het volume van 
de toren niet en kan de bovenkant van de torenmodule in 
de bodem van de kansel verankerd worden in plaats van 
in de grond. Uiteraard moet je steeds rade gaan bij het 
gemeentebestuur of er al dan niet een stedenbouwkundige 
vergunningen nodig is voor een dergelijke constructie. De 
ene gemeente is de andere niet. Enkele gemeenten zullen 
het beschouwen als een verplaatsbare, niet verankerde 
structuur en zullen geen vergunningsplicht opleggen 
terwijl andere dit wel zullen doen.
Deze handleiding is geen rocket science. Het is een 
leidraad, een houvast voor alle WBE’s die graag zelf 
aan de slag gaan. Deze handleiding geeft een precies 
overzicht van de eerste biodiversiteitstoren/jachtkansel 
die in Dessel werd geplaatst. Elke biodiversiteitstoren kan 
anders zijn, zowel qua functionaliteit als uitzicht. Je kiest 
dus zelf wat je erin wil voorzien. 

Veel plezier & succes!
Het team van Regionaal landschap Kleine en grote NeteB
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De biodiversiteit verhogen in de omgeving van 
jachtkansels.
Nest- en schuilgelegenheid aanbieden voor een 
grote groep insecten, vogels en zoogdieren.
gebruik maken van reeds aanwezige constructies 
in de natuur, de kansen onderzoeken en de 
constructie natuurvriendelijk inrichten.
Recreanten kennis laten maken met een 
biodiversiteitstoren en de wildbeheereenheden
(indien de toren langs recreatieve route staat).
Recreanten op ideeën brengen voor ingrepen 
rond biodiversiteit in de eigen tuin.
De biodiversiteitstoren in Dessel is een voorbeeld 
voor andere wildbeheereenheden om zelf de 
handen uit de mouwen te steken om  jachtkansels 
natuurvriendelijk om te vormen en om wildbeheer 
in een positief daglicht te stellen.

Enkele mogelijkheden zijn: 
•	 een zomerverblijf voor 15-25 vleermuizen
•	 1-3 winterslapende vleermuizen
•	 nestkast voor een koppeltje grote bonte 

spechten
•	 8 hommelnesten
•	 2 winter- en zomerverblijven voor egels
•	 groot bijenhotel waar plaats is voor enkele 

honderden larven van solitaire bijen
•	 horizontaal en verticaal gestapeld hout voor  

spinnen en nachtvlinders,…

1 lOCaTIEKEUZE
De locatiekeuze is heel belangrijk. Het bepaalt 
hoe de biodiversiteitstoren eruit zal zien en voor 
welke diersoorten er nest- en schuilgelegenheid 
kan voorzien worden.

Bij de keuze hoe je rekening met:
•	 biotoop
•	 lichtinval
•	 oriëntatie
•	 toegankelijkheid

biotoop
Het biotoop is allesbepalend. ga vooraf na welke 
diersoorten je in de buurt van de kansel te zien 
krijgt. Naast de bekende zoogdieren en vogels 
is het belangrijk om aandacht te hebben voor 
kleinere, minder opvallende diersoorten in de 
omgeving van de jachtkansel. De aanwezigheid 
van bepaalde soorten of soorten die je zou 
verwachten in de omgeving van de jachtkansel, 
bepaalt in belangrijke mate de inhoud en opbouw 
van de torenmodule.

lichtinval
Een schaduwplekje is ongeschikt om initiatieven 
uit te werken voor vleermuizen, bijen en hommels. 
Het biedt evenwel beschutting tegen zon en 
wind voor diersoorten die koele, vochtige plekjes 
verkiezen. Mogelijkheden voor amfibieën zijn 
interessant in dit geval. 
De toren in Dessel is gemaakt op maat van 
zonminnende diersoorten. Deze handleiding kan 
dus gevolgd worden als je zelf een zonnig plaatsje 
wil inrichten.

Doel Proces

Regionaal landschap Kleine en grote Nete
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oriëntatie
•	 De noordkant (koud) houd je best zo gesloten 

mogelijk. Ingangen van egelverblijven (voor hun 
winterslaap) maak je best niet aan de noord- of 
oostkant om koude tocht in het egelverblijf te 
vermijden.

•	 De oostkant (droog) is uitermate geschikt 
voor vogelnesten en ingangen van 
vleermuizenverblijven. 

•	 De zuidkant (warm) van de toren richt je best 
in voor warmteminnende dieren zoals insecten.

•	 De westkant (nat) maak je best waterbestendig. 
Zorg ervoor dat de onderbouw van de toren 
waterdicht is of dat je de buitenbekleding 
dakpansgewijs aanbrengt. 

toegankelijkheid
Indien de toren langs een recreatieve route ligt, kan 
je deze voorzien van een infobordje. Het is belangrijk 
om de toren vandalismebestendig op te bouwen. 
Uiteraard is het een utopie te denken dat er niets 
stuk kan aan een goed uitgekiend ontwerp. Enkele 
kleine ingrepen kunnen  veel onheil vermijden, zoals 
het gebruik van torx schroeven, kippengaas vóór 
het insectenhotel, gebruik van solide materialen,… 
. Vermijd te veel uitsteeksels en ga voor een robuust 
volume.

2 OVERlEg MET DE NODIgE  
 OVERHEDEN/ PaRTNERS
Zoals hierboven reeds beschreven is na de 
locatiekeuze een bezoek aan de gemeente de 
eerstvolgende stap. Zij kunnen u informeren 
over de nodige vergunningen, voorwaarden en 
verplichtingen. Indien u op zoek bent naar de nodige 
financiële ondersteuning kan u zich informeren bij 
Hans De Schryver van het agentschap voor Natuur 
en Bos (aNB). Sowieso is een consultatie bij het aNB 
aangewezen. 

3 ONTWERP EN MaTERIaalKEUZE  
Dit is helemaal afhankelijk van de ecologische 
potenties en de persoonlijke wensen van de WBE.
In Dessel werd gekozen voor een stevige 
gegalvaniseerde onderbouw, bekleedt met een 
watervaste basis van betonplex die volledig werd 
afwerkt met lorkenhout.
alvorens in productie te gaan, is het aangewezen je 
te laten informeren door natuurkenners. Zij kunnen 
het ontwerp kritisch evalueren zodat je desgewenst 
aanpassingen kan voorzien.

Regionaal landschap Kleine en grote Nete
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4 STalEN BaSISCONSTRUCTIES
Voor de basisconstructie werd in Dessel gekozen 
voor gegalvaniseerd staal, de biodiversiteitstoren 
weegt enkele honderden kilo's. Uiteraard kan je de 
hele basis ook in hout maken. Vanaf de start maak 
je best een schatting van het totaal gewicht, zodat 
je de basisconstructie daarop kan aanpassen. Elke 
biodiversiteitstoren wordt op maat gemaakt en kan 
in de bodem van de jachtkansel verankerd worden. 
De afmetingen van de biodiversiteitstoren in Dessel 
bedragen (basis x basis x hoogte): 
872mm x 872mm x 2830mm
De totale hoogte (2830mm) is dus die van de stalen 
constructie (2812mm) én de dikte van de betonplex 
(18mm) afdekplaat bovenaan. Deze afdekplaat 
is belangrijk om het vleermuizenverblijf goed te 
kunnen dichten.

De toren van Dessel heeft vijf verschillende niveaus 
waarin verschillende diersoorten een onderkomen 
vinden. Iedere WBE beslist autonoom voor welke 
diersoorten je de kansel wil inrichten. 
De opsomming hieronder is slechts één combinatie, 
maar uiteraard kan je eindeloos variëren. 

•	 Maaiveld: egels
•	 1ste verdieping: hommels
•	 2de verdieping: bijen
•	 3de verdieping: nachtvlinders en spinnen
•	 4de verdieping: vleermuizen en vogels

Regionaal landschap Kleine en grote Nete



 De constructie werd opgebouwd met l-profielen zodat desgewenst de buitenbekleding in de 
  stalen onderbouw kan vastgeschroefd worden. Bovendien steunt elke bodemplaten (betonplex) 
  op de horizontale l-profielen.

 Voor de bodems van de 3de en 4de verdieping van het verblijf werden eveneens 2 dwarslatten 
 aangebracht om de zware inhoud van deze niveaus mee te ondersteunen.

              In de hoeken onderaan voorzie je best voetjes met een oog zodat je achteraf nog opties voor extra 
 verankering hebt.

1
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5 MODUlES
egels (maaiveld)
Onderin de toren voorzagen we twee driehoekige egelverblijven. Deze werden  
van elkaar gescheiden door een plaat van betonplex in de diagonaal van het 
grondvlak te plaatsen.

7

Egel

Belangrijke afwegingen:
•	 De bodemplaat werd ongeveer 10cm van het maaiveld geplaatst zodat er geen water tegen de 

bodemplaat kan staan. Daardoor ontstaat een drempel die je met een bergje zand kan aanwerken 
tijdens de plaatsing.

•	 Het egelverblijf wordt tot 1/3 van de hoogte gevuld met droog organisch materiaal (bladeren, hooi, 
pluimen,…). Ook in de inloopgang mag organisch materiaal gelegd worden, doch een beetje minder. 

•	 aan de ingang wordt een tussenwand geplaatst om koude tocht tegen te houden. Egels kunnen dus 
“hoek om” kruipen om uit de wind hun winterslaap te houden.

Regionaal landschap Kleine en grote Nete



hommels (1ste verdieping)
Wij voorzagen in de toren van Dessel 8 hommelnesten in 2 niveaus. Deze zullen 
naar alle waarschijnlijkheid nooit tegelijkertijd bezet worden. Het is echter geen 
onzinnige maatregel aangezien er verschillende oriëntaties en vormen zijn. 
Voor elk wat wils dus. Er worden enkel nesten in de oost-, zuid- en eventueel 
westkant voorzien. De noordkant blijft open en wordt achteraf dichtgemaakt 
met de buitenbekleding.
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Eén enkele hommelnest bestaat uit:
•	 Een open compartiment van ongeveer (lxbxh) 30 - 50cm x 18cm x 18cm.
•	 Een grote ronde ingang met binnendiameter 20 – 24mm. De ingang wordt op het niveau van de 

bodem van het nest geplaatst. Wij gebruikten bamboe. De ingang steekt een beetje uit het vlak uit.
•	 In de tegenovergestelde hoek worden verluchtingsgaten geboord.
•	 Je vult het nest binnenin op met kurkdroog organisch materiaal. De voorkeur gaat uit naar oude 

muizennesten.
•	 Een balkje binnenin zorgt ervoor dat het nestmateriaal aan één kant blijft en dus niet voor de ingang 

kan schuiven tijdens het plaatsen van de toren.
•	 Opgelet: Er komt nog een buitenbekleding (betonplex en lork) over de nesten heen. Het is dus 

belangrijk hierop steeds de positie van ingang en verluchtingsgaten aan te duiden en pas als de 
toren afgewerkt is, alle gaten te boren door de verschillende schillen heen. Ook de bamboe-ingang 
wordt dus achteraf pas geplaatst.

Regionaal landschap Kleine en grote Nete



Enkele overwegingen:
•	 gebruikte materialen zijn bij voorkeur hard (dus geen zachte houtsoorten als populier, wilg)
•	 Diameter van de boorgaten / bamboe / … varieert bij voorkeur tussen 2mm en 12mm. Onderzoek heeft 

uitgewezen dat de meeste soorten wilde bijen aan te treffen zijn in nestopeningen van 8mm. Maar er 
zijn specialisten bij die je enkel in kleinere en grotere diameters terugvindt. Kortom, hoe meer variatie 
in diameters, des te meer soorten.

•	 De lengte van de bamboepijpjes ligt meestal tussen 10 en 16 cm. Wij gebruikten pijpjes van 13 cm 
lengte.

•	 Je kan de lengte van de bamboe laten variëren maar uit esthetische overweging kozen wij voor bamboe 
van dezelfde lengte.

•	 Bevestigen kan op verschillende manieren. Met een zachte hamer kan je pijpjes blijven inkloppen tot 
het geheel muurvast is. Je houten kader moet dan wel zeer stevig in elkaar zitten om de grote druk 
op te kunnen vangen. Je kan silicone aan de achterwand aanbrengen, maar omwille van ecologische 
redenen is dit niet aan te raden.

•	 Bijenhotels maak je enkel aan de oost- en zuidzijde.

9

Gehoornde Metselbij

wilde bijen (2de verdieping)
Het derde compartiment is opgebouwd als een klassiek bijenhotel. Wij kozen 
voor uitsluitend bamboepijpjes. Dit materiaal heeft zijn nut reeds bewezen. 
Maar uiteindelijk kan je qua materiaalkeuze zo ver gaan als je zelf wil.

Regionaal landschap Kleine en grote Nete



nachtvlinders en spinnen (3de verdieping)
Het grote compartiment op borsthoogte is een ruimte met gestapeld 
verticaal en horizontaal hout. Spinnen, maar ook nachtvlinders houden van 
deze beschutte ruimtes. af en toe kan je er ook vleermuizen in aantreffen. 
De gebruikte houtsoort, diameter,… is afhankelijk van je eigen voorkeur of 
beschikbaar materiaal.
In de buitenbekleding wordt achteraf enkel een opening gehouden aan de 
zuidzijde om eventuele tocht tot een minimum te beperken. De opening in de 
buitenbekleding maak je best kleiner dan de afmetingen van het compartiment 
(en dus de afmetingen van het hout). Het voordeel is dat je hiermee de stalen 
onderbouw camoufleert, maar dat het hout ook niet zomaar gestolen kan 
worden.

Dennenpijlstaart
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vleermuizen en vogels (4de verdieping)
Het meest complex opgebouwde compartiment zit bovenin. 
Het is een combinatie van:
•	 Een ruimte met OSB-platen op 20 tot 25mm van elkaar.
•	 Een spouwmuur van ongeveer 18 à 20cm breed (zelfde breedte als de 

vogelnestkast).
•	 Een nestkast voor vogels in de spouwmuur ingewerkt. Wij voorzagen een 

nestruimte voor grote bonte specht.
•	 alle ruimtes zijn met elkaar verbonden d.m.v. migratiesleuven. Deze sleuven 

van 20mm hoog en 180mm breed maken het de vleermuizen mogelijk om 
doorheen de ruimte te kruipen. Ook de nesttoegangen hebben dezelfde 
afmetingen. Elke OSB-plaat binnenin staat met vier migratiesleuven in 
verbinding met de volgende.

•	 De buitenkant van de toren kan je voorzien van enkele ‘externe’ nestkasten 
voor vogels.

•	 Een volledige beschrijving gaat ons te ver brengen. Neem de plannen 
grondig door alvorens aan de slag te gaan. 

Brandts Vleermuizen

Gekraagde Roodstaart
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6 BUITENafWERKINg
Voor de buitenbekleding werd gekozen voor lorkenhout. Dit is onze meest duurzame naaldhoutsoort 
die onbewerkt ook een mooie ruwe textuur heeft. Dat is belangrijk aangezien vleermuizen voldoende 
aanhechting moeten hebben tijdens het landen op de buitenzijde van de toren ter hoogte van de 
toegangsopeningen in het vleermuizenverblijf. Omkasten deden we eerste met betonplexplaten uit zo 
groot mogelijke stukken om lekken te vermijden. Daarover kwam de afwerking in lork.

13Regionaal landschap Kleine en grote Nete
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7 PlaaTSINg
Het is niet nodig om de toren op een betonnen fundament te plaatsen wanneer de bovenkant van de 
biodiversiteitstoren in de bodem van de jachtkansel kan verankerd worden.  
In Dessel legden we wel een vloertje van betontegels zodat de toren niet meteen enkele centimeters 
wegzakt.
Plaatsen onder een bestaande jachtkansel bleek in Dessel bijna onbegonnen werk. We braken de toren 
af, plaatsen de biodiversiteitstoren en bouwden de jachtkansel opnieuw rondom op. Hou er rekening 
mee dat de biodiversiteitstoren verschillende honderden kilo's weegt en de constructie met een klein 
kraantje geplaatst moet worden. Denk op voorhand na over de manier van plaatsen en voorzie de nodige 
aanhechtingsogen of werk met voldoende spanbanden.

Regionaal landschap Kleine en grote Nete



8 INfOBORD 

Een flat voor dieren van het bos

In de biodiversiteitstoren is er plaats voor verschillende dieren!
Helemaal onderaan kunnen egels in twee verblijven de winter doorbrengen. 
Het is er droog en warm en het zit vol bladeren en hooi. Ideaal om de koudste maanden door te komen.

In het compartiment erboven kunnen hommels hun nesten maken. In het voorjaar kruipen 
hommelkoninginnen via de bamboepijpjes in de nestkamers. Daar stichten ze hun kolonies. 
Hommels zijn erg nuttige bestuivers en helemaal niet zo agressief als sommige wespensoorten.

Het derde compartiment is voor solitaire bijen zoals de Rosse en de gehoornde metselbij.  Ze leggen hun 
eitjes in de bamboepijpjes en sluiten de voorzijde af met een propje modder en speeksel. Zo kan je zien 
welke nesten al bezet zijn en welke niet.

Houtstapels zien er wat gewoontjes uit, maar er huizen enorm veel dieren in.  Vooral spinnen en 
nachtvlinders hebben het er naar hun zin, maar nu en dan kan je er ook vleermuizen in aantreffen. 

Bovenin zit de toren vol houten platen, allemaal mooi gerangschikt op 2cm van elkaar.  Vleermuizen houden 
van dit soort donkere, warme plekjes om de dag in door te brengen. Migratiesleuven maken het mogelijk 
om door het hele huis rond te kruipen zodat elke vleermuis op zoek kan gaan naar een geschikt plekje om 
te slapen. 

Maar er is ook plaats voor vogels zoals de grote Bonte Specht, gekraagde Roodstaart en Boomkruiper.

15Regionaal landschap Kleine en grote Nete
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egelverblijf

hommelnest

hommelnest binnenin
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wilde bijen

nachtvlinders en spinnen
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vleermuizen en vogels
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Wildbeheereenheid Dessel kiest voor biodiversiteit

Een hoogzit omtoveren tot biodiversiteitstoren? Waarom niet?! Een hoogzit als deze doet in eerste plaats 
dienst als uitkijkpost voor jagers om de dieren en het wildbestand in de bossen te observeren en te 
reguleren, maar er is meer. 
Constructies als deze staan dikwijls op plaatsen met een uniek microklimaat. In een zonnige bosrand groeien 
de lekkerste bessen, is stuifmeel en nectar in overvloed aanwezig en is er veel dekking voor verschillende 
diersoorten. Een klassieke hoogzit speelt niet altijd in op de kansen dat dit biedt. 
Daarom vonden de Wildbeheereenheid Dessel, het Regionaal landschap Kleine en grote Nete en het 
Herentalse Technisch Instituut Scheppers het hoog tijd om hier verandering in te brengen.   

Wildbeheer is veel meer dan wat de doorsnee burger in gedachte heeft. Een goed functionerend 
ecosysteem begint bij de kleinste organismen. Hoe je het ook draait of keert, de grootste dieren in het bos 
zijn afhankelijk van de allerkleinste en omgekeerd. Een belangrijk begrip dat de jagers van Dessel met dit 
initiatief willen onderstrepen.   Neem gerust een kijkje rond de toren, maar gun de dieren die er wonen de 
rust die ze nodig hebben.  

Over RlKgN

Regionaal landschap Kleine en grote Nete zet zich in voor het streekeigen karakter en het vrijwaren van 
de typische natuur- en landschapswaarden van de streek, zoals het heropwaarderen van trage wegen, het 
herstellen van poelen en kleinschalige landschapselementen.
Het werkingsgebied van RlKgN telt 18 gemeenten en strekt zich uit over de valleien van de Kleine Nete, de 
grote Nete en de aa. Samen met de deelnemende gemeenten, provincie antwerpen, natuurverenigingen
en organisaties uit landbouw, jacht en recreatie werken wij aan een waardevol landschap.

Bureau RlKgN, lichtaartsebaan 45, 2460 Kasterlee |
014 852 514 | info@rlkgn.be | www.rlkgn.be




