
Vleermuizen op de boerderij
DE ZWALUWEN VAN DE NACHT

Zomerverblijf
In de zomer slapen vleermuizen ergens op 
een warme schuilplaats, hoog en droog,  
waar ze in een groepje  bijeen hangen. Bij-
voorbeeld een plek tussen de balken op zol-
der, in de stallen, achter de vensterluiken …  
Het kan echter ook een holte in een boom 
op het erf zijn. 

Wil je vleermuizen extra onderdak bieden, 
dan kun je bijvoorbeeld gevelplanken met 
een spouw voorzien of vleermuiskasten op-
hangen. Kasten uit houtbeton werken goed 
en gaan lang mee. Ze zijn te koop in aller-
lei vormen en groottes. Voor advies of voor 
het laten ophangen van vleermuiskasten kun 
je contact nemen met jouw regionaal land-
schap of met Inagro. 

Bekijk het kaartje op de achterflap om jouw 
contactpunt te vinden.
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Kolonie vleermuizen in nokbalk © Bram Conings
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‘De zwaluwen van de nacht’
Zo worden vleermuizen ook wel genoemd. Terecht, het zijn 
namelijk ook fervente insecteneters. Met hun bijzonder sonar- 
systeem zijn vleermuizen meesters in het opsporen van insecten.  
Op het menu staan onder andere huisvliegen en steek- 
muggen, tot enkele honderden per nacht. Nauwelijks een paar 
vleermuizen kunnen op een halfuurtje tijd een stal helemaal  
vliegenvrij maken. Als dat geen welkome hulp is!

Vleermuisvriendelijke tips 
1. Heb je plaklinten hangen tegen de 
vliegen? Hang er dan een stukje gaas-
draad (1x1 cm) rond, zodat vleer- 
muizen er niet in blijven kleven. 

2. Laat ’s nachts geen onnodig licht 
branden. Vooral wit licht schrikt vleer-
muizen af. Intussen zijn er wel vleer-
muisvriendelijke lampen op de markt, 
die enkel oranje of rood licht uitstralen. 

3. Vleermuizen vliegen graag in de  
beschutting van een haag, een houtkant 
of een bomenrij. Zo kunnen ze zich  
beter oriënteren, blijven ze uit de 
wind en zijn ze minder zichtbaar voor 
roofvogels. Heb je hulp nodig bij het  
onderhoud van je hagen, houtkanten of 
bomenrijen, of overweeg je er nieuwe  
aan te planten? Neem dan even contact  
op met jouw regionaal landschap. Be-
kijk het kaartje op de achterflap om 
jouw contactpunt te vinden.

4. Wil je dat vleermuizen ‘s nachts in 
de stallen kunnen jagen? Zorg dan  
zeker voor een invliegopening: 30x30 
cm volstaat al.

Beschermd
De laatste decennia kregen vleermuizen het 
wereldwijd erg moeilijk. Heel wat soorten 
zijn met uitsterven bedreigd. Daarom genie-
ten al onze inheemse vleermuizen wettelijke  
bescherming. Je mag ze dus niet doden en 
hun verblijfplaatsen niet vernietigen. Heb je 
verbouwingsplannen met een gebouw waar 
vleermuizen huizen? Door het nemen van  
enkele eenvoudige voorzorgen en mits de 
juiste timing hoeven die plannen niet in het  
gedrang te komen. Inagro helpt jou graag  
verder met concreet advies. Contact kan via 
klantenservice@inagro.be.

Feit of fabel?
• Vleermuizen bouwen een nest.
• Vleermuizen zijn zindelijk: urineren doen 

ze vooral buiten.
• Vleermuizen knagen aan leidingen en  

balken.
• Vleermuisuitwerpselen zijn droge, bij-

na geur loze korreltjes die bestaan uit 
fijngekauw de insectenresten en zijn een 
perfecte meststof voor bloeiende planten.
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