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Projectresultaat in het kort
Boer zoekt vleermuis Zuid-Holland
Op 25 boerenbedrijven in de
werkgebieden van de agrarische
natuurverenigingen Den Hâneker,
Geestgrond en Santvoorde zijn in 2016
succesvol 236 vleermuiskasten
opgehangen.
In totaal zijn door actieve vrijwilligers in samenwerking met
Zoogdiervereniging acht soorten waargenomen: gewone
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, kleine
dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, gewone
grootoorvleermuis, meervleermuis en watervleermuis.
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1
Inleiding
Vleermuizen krijgen het moeilijker, ook in Zuid-Holland. Huizen worden goed geïsoleerd waardoor
deze als verblijfplaatsen voor vleermuizen verloren gaan. Ook het boerenland wordt steeds
grootschaliger en eenvormiger. Zo worden houten schuren en stallen vervangen door schuren en
stallen van groene metalen damwanden. Voor vleermuizen zijn er steeds minder verblijfplaatsen.
Daarnaast is door intensiever e landbouw de voedselvoorziening voor vleermuizen verslechtert. Het
hebben van goede verblijfplaatsen wordt daarmee nog belangrijker.
1.1
Vleermuizen als natuurlijke bestrijders
Vleermuizen zijn nuttige natuurlijke insectenbestrijders.
Vleermuizen eten gedurende een nacht duizenden vliegen
en andere insecten in stallen (foto 1) of uit het gewas. Uit
verschillende buitenlandse onderzoeken (McCracken et
al., 2012; Marais 2009; Jay 2014; Puig-Montserrat. et al.,
2015; Maine & Boyles, 2015) blijkt dat vleermuizen als
natuurlijke bestrijder enkele chemische bespuitingen per
seizoen kunnen besparen. Vleermuizen die in stallen
voedsel zoeken kunnen ervoor zorgen dat agrariërs
minder of geen chemische anti-vliegenmiddelen hoeven
te gebruiken. Vleermuizen leveren daardoor een
ecosysteemdienst en vormen zo een belangrijk onderdeel
van ons Natuurlijk Kapitaal.

Foto 1: open stal met vleesvee op stro
vormt ideale plek voor vleermuizen om te
jagen op insecten.

1.2
Knelpunten en oplossingen
Verblijfplaatsen in de buurt van een geschikt foerageergebied zijn gewild
omdat vleermuizen dan snel – en energetisch efficiënt– bij hun voedsel
zijn. Er zijn echter in de directe omgeving van agrarische bedrijven vaak
geen geschikte verblijfplaatsen. Het aanbrengen van kunstmatige
verblijven, zoals vleermuiskasten of andere vleermuisvoorzieningen, is
dan een alternatief. Zo zijn in het praktijknetwerk ‘Boer zoekt
vleermuis’, dat CLM en de Zoogdiervereniging in 2013 en 2014 hebben
uitgevoerd, circa 65 vleermuisvoorzieningen geïnstalleerd op vijf
Brabantse agrarische bedrijven. Een deel van de geplaatste
vleermuiskasten werd binnen één jaar gebruikt, waaronder een grote
Foto 2: paalkast (vleermuishotel) gemonteerd op paal
van enkele meters hoog
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paalkast. Deze paalkast bestaat uit een aantal vleermuiskasten, gemonteerd op een hoge paal (zie
foto 2). Vleermuizen vormen dus niet alleen een bijzonder onderdeel van onze biodiversiteit, maar
zijn voor het boerenbedrijf ook nuttig bij het terugdringen van plaaginsecten.
1.3
Vleermuizen in Zuid-Holland
In Zuid-Holland komen 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 en
landgoederen. De franjestaart en baardvleermuis leven daar bijvoorbeeld in (landgoed)bossen, met
name aan de binnenduinrand. 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 kunnen we bij alle agrarische bedrijven verwachten.
De meervleermuis is gebonden aan waterrijke delen om zijn voedsel te zoeken en heeft zijn
zwaartepunt in de Europese verspreiding in Nederland, met Zuid-Holland als een prominente
provincie. Deze relatief zeldzame soort 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 overwinterend aangetroffen.

1.4
Dankwoord
Allereerst bedanken we alle deelnemers voor hun betrokkenheid en inzet. Ook de mensen van de
agrarische natuurverenigingen danken we voor hun inzet bij de werving van deelnemers en het
verspreiden van de resultaten via hun website/nieuwsbrief. Den Hâneker: Gijsbert Pellikaan, Jan
van Oostrum en Simon Kortleve; Geestgrond: Jan Hogenveen, Paul Venderbosch, Bas van der
Kooij; ANV Santvoorde.
De vrijwilligers die de vleermuisinventarisaties uitvoerden: Gerrie Abel, Collin Beekman, Erna
Malinka, Tom van der Meij, Marcel Schillemans.
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2
Doel en werkwijze
2.1
Doel
Doel van het project is om de leefomstandigheden voor vleermuizen op boerenerven in ZuidHolland te verbeteren. Daarmee wordt biodiversiteit bevorderd en bovendien kunnen vleermuizen
plaaginsecten op het bedrijf terugdringen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen (vliegenmiddelen)
mogelijk beperken.
De prioritaire soorten die profijt moeten hebben bij de maatregelen zijn: meervleermuis (prioriteit 1
binnen het Zuid-Hollandse beleid), franjestaart, gewone dwergvleermuis, gewone
grootoorvleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis (prioriteit 2).

2.2
Werkwijze in het kort
Vergelijkbaar met de succesvolle pilot Boer zoekt vleermuis, dat in 2013-2014 is uitgevoerd in
Noord-Brabant op 5 bedrijven, gaan we in Zuid-Holland op 25 bedrijven aan de slag in twee
gebieden: de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en het agrarische gebied in de buurt van de
duinstreek bij Leiden en de Kagerplassen. We richten ons op (melk)veehouderijen, omdat op erven
met stallen de grootste kansen liggen voor vleermuizen. Daarnaast zijn er op akkerbouwbedrijven
ook mogelijkheden. Kern van het project is om op bedrijven vleermuisvoorzieningen aan te leggen,
de leefomstandigheden voor vleermuizen te verbeteren en met vrijwilligers te monitoren welke
vleermuizen er voorkomen.

2.3
Werving bedrijven
Begin 2016 zijn de 25 bedrijven geworven. Daarbij hebben we samengewerkt met agrarische
natuurverenigingen (ANV’s) Den Hâneker, Geestgrond en Santvoorde.
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We zoeken als deelnemers veehouders en akkerbouwers (kader 1).

Vleermuizen in stallen en op erf
Verschillende soorten vleermuizen worden jagend in stallen aangetroffen. In Zuid-Holland
gaat dit met name om de gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis,
baardvleermuis en franjestaart. De prooidieren van de vleermuizen – insecten – gedijen goed
in de combinatie van mest en warmte. Daarnaast bieden stallen ook een droog jachtgebied
tijdens regenachtige nachten.
De in de stallen aanwezige vliegen staan op het dieet van een soort als de gewone
dwergvleermuis, terwijl de gewone grootoorvleermuis en de franjestaart meer motten,
nachtvlinders en dag-actieve vliegen eten. De gewone grootoorvleermuis en franjestaart
kunnen hun prooi ook van plafonds of muren afplukken, terwijl de gewone dwergvleermuis in
volle vlucht insecten uit de lucht eet. Boven natte graslanden jagen ook soorten als laatvlieger
en de typisch Zuid-Hollandse meervleermuis, die bovendien net als de andere genoemde
soorten prima een boerderij kunnen verkiezen als verblijfplaats (met name in de woningen,
met spouwmuren). Rondom boerderijen vliegen ook laatvlieger, rosse vleermuis, ruige
dwergvleermuis en in zeldzame gevallen de tweekleurige vleermuis.
Vleermuizen in de akkerbouw
Naast stallen en boomgaarden vormen ook akkers een bron van voedsel voor vleermuizen.
Zo is waargenomen bij spinazietelers dat laatvliegers specifiek op tijgermotten jagen (Herman
Limpens, pers. mededeling). Boven akkers komen concentraties van vliegjes en muggen voor,
zeker op windstille dagen. Met name langs randen met opgaande begroeiing, zoals bij akkers
met boomsingels of akkers gelegen tegen het bos, jagen dan vleermuissoorten zoals de
algemeen voorkomende gewone en ruige dwergvleermuis. Maar ook de meer zeldzamere
franjestaart kan hier jagend worden waargenomen. Veelal gaat het om de vleermuizen die
prooien uit de lucht pakken. Hoger in de lucht jagen rosse vleermuizen ook boven akkers.
Kader 1: vleermuissoorten in relatie tot veeteelt en akkerbouw

2.4
Informatieve flyer
We hebben een informatieve flyer gemaakt, waarin we aangeven welke mogelijkheden er op de
bedrijven zijn om vleermuizen te bevorderen en hoe op niet-chemische wijze vliegenproblemen in
stallen in de hand gehouden kunnen worden. Deze flyer is onder de deelnemers verspreid en is
beschikbaar via de websites van CLM en Zoogdiervereniging.

2.5
Maatregelen
Voor alle 25 deelnemende Zuid-Hollandse bedrijven is door de deskundige van de
Zoogdiervereniging aangegeven welke maatregelen waar en voor welke soorten genomen kunnen
worden. Op deze agrarische bedrijven installeert de boer vervolgens de vleermuisvoorzieningen.
We nemen circa 10 maatregelen per bedrijf, waarbij we werken met een aantal standaardpakketten
op basis van op de markt beschikbare vleermuiskasten en een beperkt aantal op maat gemaakte
voorzieningen. Deze kunnen bestaan uit verschillende typen vleermuiskasten opgehangen in of
tegen schuren en stallenen op bomen.
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Van een aantal soorten vleermuizen is bekend dat zij vleermuiskasten gebruiken als zomer- en/of
najaarsverblijf: ruige en gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, rosse vleermuis en in
mindere mate meervleermuis en franjestaart. De vorm van de kasten is van belang. Wij werken met
kleine bolle kasten en kleine platte kasten.

Foto 3: vleermuiskasten bij
vleermuisvriendelijke
verlichting op straat.

Foto 4: grote platte
vleermuiskast in
rundveestal.

Foto 5: twee
verschillende type
kasten aan boom.

Foto 6: twee
invliegopeningen
zodat vleermuizen de
ruimte achter
gevelbetimmering
kunnen gebruiken.

Kader 2 geeft een overzicht van de mogelijkheden van vleermuiskasten voor fruittelers,
akkerbouwers en (melk)veehouders.

Vleermuispakketten
De vleermuisvoorzieningen moeten passen bij de te verwachtten vleermuissoorten
(afhankelijk van biotoop) en de mogelijkheden op de bedrijven. We gaan uit van:
Pakket 1a: fruittelers/akkerbouwers
Gericht op met name rosse vleermuis, gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis.
Vooral kasten buiten aan bomen. Maatwerk voor laatvlieger.
Pakket 1b: fruittelers/akkerbouwers/ evt. veehouders
Gericht op met name rosse vleermuis, gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis.
Vooral kasten buiten aan bebouwing. Maatwerk voor laatvlieger.
Pakket 2a: veehouders
Gericht op met name gewone dwergvleermuis, franjestaart en gewone grootoorvleermuis.
Vooral kasten in de stallen.
Pakket 2b: veehouders
Maatwerkvoorzieningen voor in de stallen, gericht op franjestaart en gewone
grootoorvleermuis: toegankelijk maken bestaande bebouwing en/of aanbrengen plaatwerk op
en tussen balken, met daartussen ruimte voor vleermuizen.
Kader 2: vier vleermuispakketen bestaande uit kasten specifiek samengesteld voor fruittelers, akkerbouwers
en veehouders.
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2.6
Inventarisatie

Jagende dieren
Vrijwilligers van de Zoogdiervereniging hebben nachtelijke bezoeken gebracht aan zo veel mogelijk
bedrijven. Zij inventariseerden met hun batdetector (neemt geluiden niet automatisch op) of
Batlogger (neemt automatisch alle vleermuisgeluiden op) de bedrijven. Ze rapporteerden hun
waarnemingen aan het projectteam. Elk bedrijf is een- of tweemaal in de zomer bezocht, op drie
bedrijven na.
Vergroten draagvlak voor toekomstige borging
Naast het verzamelen van gegevens, is het doel om de deelnemers erbij te betrekken, zodat ze zich
verantwoordelijk gaan voelen voor de vleermuizen op hun bedrijven, voor nu en in de toekomst.
Deze betrokkenheid is essentieel om zo tijdens en na afloop van het project de zorg voor de kasten
door de agrariërs te borgen.
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3
Resultaten
3.1
Werving deelnemers: startbijeenkomst
We hebben twee startbijeenkomsten gehouden met als doel (potentiële) deelnemers te informeren
en te werven. Op 30 maart 2016 voor de ANV’s Geestgrond en Santvoorde en op 31 maart 2016
voor Den Hâneker. Het project is toegelicht aan de hand van presentaties.
Op basis van de aanwezige deelnemers en via coördinator/bestuursleden van de drie ANV’s zijn 25
deelnemers geworven. Elf deelnemers bij Den Hâneker (alle melkveehouderijen), vier bij
Santvoorde (2 melkveehouderij, 1 gemengd en 1 manege) en tien bij Geestgrond (9
melkveehouderij, 1 bollen).

Aan de deelnemers is een aantal vragen gesteld over de vleermuisomgeving van hun bedrijf. Zo
gave vrijwel alle deelnemers aan wel vleermuizen op hun bedrijf waar te nemen. Beoordeelden de
meesten het erf als ‘donker’ (gunstig voor vleermuizen); varieerde de aanwezige beplanting van
weinig tot veel; en was er bij minstens een derde van de bedrijven bos, bomenrijen, of duinen in de
buurt.
3.2
Informatieflyer
Voor de deelnemers is een informatiefolder gemaakt, waarin doel van projecten informatie over
vleermuizen staat beschreven (bijlage 1). Hieraan is later een inlegvel toegevoegd met daarop de
resultaten van het project.

3.3
Bezoek aan deelnemende bedrijven: vleermuiskasten
In de tweede helft van april 2016 heeft een deskundige van de Zoogdiervereniging de bedrijven
bezocht. Daarbij is gekeken wat de mogelijkheden zijn voor verschillende soorten vleermuizen en
zijn op basis daarvan verschillende typen kasten, gemiddeld 10 stuks, aan het bedrijf geleverd.
Vijf verschillende type kasten zijn gebruikt (tabel 3.1). Kasten zijn zowel in stallen als op het erf
opgehangen.
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Tabel 3.1 Verschillende type kasten die zijn opgehangen

type kast
FN
FF
CW
WPT01
WPT02
totaal

aantal opgehangen
8
73
53
75
27
236

3.4
Inventarisaties: waargenomen vleermuissoorten
In de periode mei/juni of augustus/september zijn de bedrijven een- of tweemaal bezocht door
vrijwilligers van de Zoogdiervereniging. Daarbij is of een batdetector gebruikt of een batlogger
heeft enkele uren op het bedrijf gelegen om vleermuisgeluiden op te nemen. Deze data zijn later
uitgewerkt. Op drie bedrijven zijn geen waarnemingen gedaan, omdat er geen vrijwilliger gevonden
kon worden.

In totaal zijn acht soorten waargenomen: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, kleine
dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, gewone grootoorvleermuis, meervleermuis en
watervleermuis.
Op de bedrijven van Den Hâneker zijn alle acht soorten waargenomen en op de bedrijven van
Geestgrond en Santvoorde zijn vijf soorten waargenomen (bijlage 2).
De gewone dwergvleermuis is op alle bedrijven waargenomen, en is dan ook de meest algemene
soort in Nederland. Laatvlieger en ruige dwergvleermuis zijn op ruim driekwart van de bedrijven
waargenomen, terwijl de rosse vleermuis op circa 60% van de bedrijven is aangetroffen, vooral in
het gebied van Geestgrond en Santvoorde. De overige soorten zijn op maximaal vier van de
bedrijven waargenomen, vooral in het gebied van Den Hâneker. Bijzondere waarneming zijn de
kleine dwergvleermuis en de meervleermuis.
3.5
Publiciteit
Bij de werving van het project hebben we nieuwsbericht op de site gezet:
http://www.zoogdiervereniging.nl/gezocht-deelnemers-boer-zoekt-vleermuis-zuid-holland

Ter afsluiting van het project hebben we een nieuwsbericht op de website van CLM en
Zoogdiervereniging gezet. Zie: http://www.clm.nl/news/418/73/Boeren-helpen-vleermuizen-inZuid-Holland.
Vivara, die vleermuiskasten heeft geleverd: http://www.vivarapro.com/referentieprojecten/boerzoekt-vleermuis.
Verder hebben de ANV’s in hun nieuwsbrief of site aandacht aan het project besteed.
http://denhaneker.nl/project-start-boer-zoekt-vleermuis/
http://denhaneker.nl/wp-content/uploads/2017/03/nieuwsbrief2016-2.pdf
http://www.zoogdiervereniging.nl/boer-zoekt-vleermuis
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4
Aanbevelingen
We bevelen de volgende vier punten aan:
1. Naast vleermuiskasten zijn er mogelijkheden om het erf aantrekkelijker voor vleermuizen te
maken, zoals op strategische plaatsen bomen of struiken planten of bestaande beplanting
uitbreiden.
2. De deelnemers hebben het project enthousiast ontvangen. Ze zouden graag een vervolg hieraan
zien. In overleg met de provincie Zuid-Holland onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn.
3. Een mooi vervolg is een project waarin een combinatie van maatregelen op het bedrijf (erf,
schuren, landbouwgronden, sloten en nabije omgeving) worden getroffen die meerdere
biodiversiteitsdoelen bevorderen Te denken valt aan het bevorderen van erfvogels, amfibieën en
reptielen, kleine zoogdieren etc.
4. Meerdere biodiversiteitsdoelen bevorderen kan niet alleen op een melkveebedrijf, maar ook op
andere type landbouwbedrijven als akkerbouw, bollenteelt, paardenhouderij etc.
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Bijlage 2 Waargenomen vleermuizen
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* Myotis is een groep vleermuizen die via opnames niet altijd op soort(niveau) te identificeren zijn.
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x
x
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Overzicht waargenomen vleermuissoorten in 2016 op de 25 deelnemende agrarische bedrijven.
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x
x
x
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Kleine dwergvleermuis

De Zilk
Hillegom
Lisse
Lisse
Noordwijk
Noordwijk
Noordwijker-hout
Sassenheim
Voorhout
Warmond

Vivara Pro VK MP 02

ANV Geestgrond
Melkveehouderij
Melk- en vleesvee
Melkveehouderij
Melk- en vleesvee
Melkveehouderij
Melkveehouderij
Bollenkweker
Melkveehouderij
Melkveehouderij
Melkveehouderij

Schwegler 2F (foto Waveke)

In de tabel op de andere zijde ziet u per bedrijf welke soorten vleermuizen zijn waargenomen. Bij
een drietal bedrijven zijn de vleermuizen niet geïnventariseerd. Deze bedrijven zijn te herkennen
in de tabel aan het feit dat er geen vleermuissoorten zijn waargenomen.

Melkveehouderij
Melkveehouderij
Melkveehouderij
Melkveehouderij
Melkveehouderij
Melkveehouderij
Melkveehouderij
Melkveehouderij
Melkveehouderij

Vivara Pro VK MP 01

Melkveehouderij

Gewone en ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis.
Mogelijk voor laatvlieger.

x

Platte kast van houtbeton.

Ruige dwergvleermuis

Gewone en ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis.

Vivara Pro VK WS 02

Rosse
vleermuis

Grote platte houten kast. Ook voor
binnen, zoals in stal, geschikt.

x

Gewone en ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis.

Vivara Pro VK MP 02

Laatvlieger

Platte houten kast. Ook voor
binnen, zoals in stal, geschikt.

Brandwijk
HardinxveldGiessendam
Hei- en boeicop
Hei- en boeicop
Hoornaar
Leerbroek
Leerdam
Nieuwland
Noordeloos
Ottoland
Oud-Alblas

Gewone en ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis,
rosse vleermuis, Myotis vleermuizen. Mogelijk voor laatvlieger.

Vivara Pro VK MP 01

Plaatsnaam

Open platte kast van houtbeton.

Melkveehouderij

Gewone en ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis,
rosse vleermuis, Myotis vleermuizen. Mogelijk voor laatvlieger.

Schwegler FF

Type bedrijf

Doelsoorten (binnen dit project)

Dichte bolle kast van houtbeton.

ANV Den Hâneker

Beschrijving

Schwegler 2F

Gewone
dwergvleermuis
x

De kasten bezitten specifieke kenmerken, die er voor zorgen dat verschillende vleermuissoorten
er mogelijk gebruik van gaan maken. Niet alle soorten vleermuizen maken gebruik van kasten
en van sommige is het onbekend of ze er gebruik van maken. In onderstaande tabel ziet u de
typen kasten met een korte beschrijving en bijhorende doelsoorten.
Merk en type kast

x

Gewone
grootoorvleermuis

De 25 deelnemers zijn voornamelijk melkveehouders aangesloten bij agrarische
natuurvereniging (ANV) Den Hâneker, ANV Geestgrond en ANV Santvoorde. Meer dan 200
vleermuiskasten zijn opgehangen, bestaande uit 3 typen kasten van Vivara Pro en 2 van
Schwegler. Tijdens een bedrijfsbezoek heeft de vleermuisdeskundige afhankelijk van gebieds- en
bedrijfskenmerken, in overleg met de boer bepaald, waar en welke kast het beste opgehangen
kon worden.

x

Meervleermuis

Van de 25 deelnemers laten we zien welke soorten vleermuizen zijn waargenomen met de
batdetector of waarvan opnames zijn gemaakt met een Batlogger. De opnames op de Batlogger
zijn geanalyseerd door vrijwilligers van de Zoogdiervereniging.

x

Watervleermuis

Zuid-Holland

x

Myotis*

WAARGENOMEN VLEERMUIZEN

x

Inlegvel bij flyer ‘Boer zoekt Vleermuis’
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