
Alternatieven voor insecticiden
Mochten uw koeien ondanks de aanwezigheid van vleermuizen en zwaluwen in de 
stal last hebben van vliegen, gebruik dan liever geen insecticiden. Uit onderzoek 
blijkt bovendien dat nogal wat vliegenpopulaties ongevoelig (resistent) worden 
voor bestrijdingsmiddelen. 

Ook kunt u natuurlijke bestrijders van vliegen inzetten, bijvoorbeeld sluipwespen 
(Muscidifurax sp.) en roofvliegen (Ophyra aenescens). Ze zijn te koop en makkelijk 
in gebruik. De sluipwesp legt eitjes op de vliegenpop. Daaruit komt een larfje die 
vervolgens de vlieg in de pop opeet. Verspreid de sluipwesp, die u als poppen koopt, 
over de vaste mest. Heeft u geen vaste mest? Gebruik dan roofvliegen; de poppen 
daarvan verspreid u in de mestput. Let op, resten van ontwormingsmiddelen 
hebben een negatief  effect op de ontwikkeling van roofvliegen en sluipwespen. 

Een ander alternatief  zijn vliegenlampen. Er bestaan verschillende type lampen. 
Het eerste type is een lamp met uv-licht, die vliegen aantrekt. Deze vliegt vervolgens 
tegen een rooster en wordt geëlektrocuteerd. Een tweede type uv-lamp heeft een 
kleefplaat, al dan niet met een sekslokstof. Het derde type bestaat uit een lamp 
met blauw licht, waarbij de aangetrokken vliegen worden opgezogen. Gebruik geen 
kleefpapier, ook vleermuizen kunnen hier aan vastkleven. 

VLEERMUIZEN EN BOERENBEDRIJVEN? LOGISCH TOCH!

Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en Bureau van de Zoogdiervereniging voeren 
het project ‘Boer zoekt Vleermuis Zuid-Holland’ uit. Het doel is om vleermuizen te 
stimuleren op agrarische bedrijven. Dat is goed voor de biodiversiteit én goed voor 
de boer, want vleermuizen vangen veel insecten, waardoor het vee minder last heeft 
van vliegen. 

Deze brochure geeft informatie over vleermuizen en hoe we vleermuizen kunnen 
bevorderen op agrarische bedrijven. Binnen ‘Boer zoekt Vleermuis Zuid-Holland’ 
hangen we vleermuiskasten op bij de 25 deelnemende agrarische bedrijven. We werken 
samen met leden van de agrarische natuurverenigingen Geestgrond, Santvoorde en 
Den Hâneker.

Vleermuizen zijn echte insecteneters, sommige soorten eten tot wel 3.000 insecten 
per nacht! Verschillende soorten vleermuizen eten verschillende soorten insecten 
zoals kevers, muggen, nachtvlinders, veeknutten en (stal)vliegen. Vleermuizen vinden 
de insecten in stallen, op het erf, boven boomgaarden en gewassen. Daarom jagen 
vleermuizen daar, net zoals zwaluwen. Zo vormen boerenbedrijven en vleermuizen 
een logische combinatie. 
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BOER ZOEKT

    Vleermuis



HOE LEEFT EEN VLEERMUIS?

Er leven 17 verschillende soorten vleermuizen in Nederland. Van de 
relatief  algemene soort zoals de gewone dwergvleermuis tot zeldzame 
soorten zoals ingekorven vleermuis of  vale vleermuis. Zij kunnen zelf  geen 
‘nesten’ maken en benutten daarom beschikbare verblijfplaatsen zoals 
gaten in bomen, spouwmuren, gevelbetimmering en spleten in balken.  
De ene soort kiest daarbij eerder voor een verblijfplaats in hout, de ander in steen. 
Voor de winterslaap zoeken ze meestal andere verblijven zoals groeves, bomen, 
ijskelders, bunkers maar ook muren op. Vroeg in het voorjaar worden de dieren actief  
en zoeken ze hun zomerverblijven op. Dit kan op het boerenbedrijf  zijn. De vrouwtjes 
leven dan in zogenaamde kraamgroepen en krijgen hun jongen. Na de zomer 
vallen de vrouwtjesgroepen uit elkaar. In het najaar vindt de balts en paring plaats. 

Verschillende soorten vleermuizen hebben ieder hun eigen jachtgebieden. Er zijn 
vleermuizen die in bossen jagen en andere die meer het open landschap gebruiken. 
Sommige soorten jagen ook in stallen met vee. Zo gebruiken vleermuizen 
gedurende het seizoen een netwerk bestaande uit geschikte verblijfplaatsen, 
foerageergebieden en de vliegroutes er tussen.

VLEERMUISSOORTEN IN ZUID-HOLLAND

In Zuid-Holland komen maar liefst 12 vleermuissoorten voor! Boombewonende 
soorten of  soorten die veelal jagen in bossen vinden we in Zuid-Holland het meest 
in de omgeving van de duinen. De franjestaart en baardvleermuis leven daar 
bijvoorbeeld in (landgoed)bossen. Andere boombewoners zoals watervleermuis, 
ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis vinden we meer verspreid over de 
provincie. 

Zij hebben het zwaartepunt in bosrijke(re) gebieden. 
Gebouwbewoners vinden we ook verspreid over Zuid-Holland. Soorten als gewone 
dwergvleermuis, laatvlieger en gewone grootoorvleermuis (die ook in bomen 
woont) komen overal voor. Deze soorten, plus de laatvlieger kunnen we bij alle 
agrarische bedrijven verwachten.
De relatief  zeldzame meervleermuis vinden we met name bij grote wateren, 
veelal noordelijk in de provincie. Deze soort kan ook voorkomen in het gebied 
van Den Hâneker en op grote kanalen bij Santvoorde en Geestgrond. De kleine 
dwergvleermuis en tweekleurige vleermuis zijn slechts weinig waargenomen en tot 
nu toe vooral in stedelijk gebied. De vale vleermuis is een enkele keer overwinterd 
aangetroffen.

MAATREGELEN VOOR VLEERMUIZEN

Hieronder staan een aantal maatregelen ter bevordering van vleermuizen 
beschreven. Meer informatie kunt u vinden op:
•	 www.vleermuis.net
•	 www.vleermuizenindestad.nl
•	 www.zoogdiervereniging.nl/vleermuizen

Verblijfplaatsen
Om het vleermuizen makkelijker te 
maken om te jagen in of  bij stallen 
en landbouwgewassen brengen we 
extra behuizing aan in de vorm van 
speciale vleermuiskasten. Niet elke 
vleermuiskast is geschikt voor elke 
soort. Daarom spitsen we de type 
vleermuiskasten toe op de soorten 
die we op het bedrijf  verwachten. 
Ook bekijken we of  we met eenvoudige 
maatregelen verblijfplaatsen kunnen 
maken. Bijvoorbeeld platen tegen de 
wand van een gebouw, waarachter 
vleermuizen kunnen schuilen of  het 
toegankelijk maken van ruimtes achter boeiboorden.

Verlichting
Sommige soorten vleermuizen jagen 
ook bij verlichting, omdat insecten op 
het licht afkomen. Een aantal soorten 
vermijdt juist verlichting tijdens het jagen. 
Bij een verblijfplaats mijden alle soorten 
verlichting. Daarom bekijken we of  de 
verlichting op de bedrijven aanpassing 
nodig heeft, mits dit de bedrijfsvoering 
niet hindert.
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