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Boer zoekt vleermuis  
 

CLM Onderzoek en Advies en 
Zoogdiervereniging hebben bij 
tien bedrijven die aangesloten 
zijn bij ANLV Geestgrond vleer-
muiskasten opgehangen en ge-
keken welke soorten vleermui-
zen voorkomen.  
 

In Zuid-Holland komen circa 12 
verschillende vleermuissoorten 
voor. In totaal zijn hier vijf ver-
schillende soorten waargeno-
men: gewone dwergvleermuis, 
ruige dwergvleermuis, laatvlie-
ger, rosse vleermuis en water-
vleermuis. 

Maximaal zijn op één bedrijf vier 
soorten vleermuizen waarge-
nomen. Dit betrof de melkvee-
bedrijven van Willem-Jan van 
Graven in Lisse en Heijn Hooge-
veen in Noordwijk én het bol-
lenbedrijf van Aad van Eeden in 
Noordwijkerhout. Op het laatste 
bedrijf werd ook nog een vijfde 
soort, de Myotis, waargenomen.  

Deze kon echter niet tot op de 
soort worden gedetermineerd. 
Op het melkveebedrijf van Van 
der Geest in Warmond, niet ver 
van de Kagerplassen,  werd een 
watervleermuis waargenomen. 
Deze soort zoekt zijn voedsel 
voornamelijk boven water. 
 

Vleermuizen zijn echte insec-
teneters; sommige soorten eten 
tot wel 3.000 insecten per 
nacht. Ze eten insecten zoals 
kevers, muggen, nachtvlinders, 
veeknutten en (stal)vliegen.  
Vleermuizen vinden de insecten 
in de stallen, op de erven, boven 
boomgaarden, struiken, bomen 
en gewassen. Zo vormen vleer-
muizen een nuttige hulp op het 
boerenbedrijf om de schadelijke 
insecten te onderdrukken. 
 

We gaan kijken of we volgend 
jaar een vervolg aan het project 
kunnen geven. 

Adriaan Guldemond  (CLM) 
guldemond@clm.nl 

 
Even voorstellen: 
 

Mijn naam is Dave Dirks, 36 jaar, 
en samenwonend te Ospel in 
Limburg. Sinds 2008 ben ik als 
adviseur betrokken bij de agrari-
sche natuurverenigingen in Zuid-
Holland, en vanaf april 2016 als 
zelfstandig ondernemer onder 
de naam Steunpunt Agrarisch 
Natuurbeheer.  

 

In de zomer van 2016 is vanuit 
ANLV Geestgrond het verzoek 
bij mij binnengekomen om de 
vereniging te helpen bij het op-
zetten en begeleiden van een 
project in het wandelnetwerk: 
”Belevingsroute Landgoed Veld-
zicht”. Streekmuseum Veldzicht 
is als parel aangewezen binnen 
het gebiedsprogramma Bloeien-
de Bollenstreek.  
 

Samen met ANLV Geestgrond en 
experts gaan we de belevings-
route vorm geven. Vol enthousi-
asme zijn we de eerste die van 
start gaan met de uitvoering van 
een project. 

 

 
 

Naast mijn interesse voor agra-
risch natuurbeheer is wijnbouw 
(eigen wijngaard) en het maken 
van wijn een hobby van mij. Als 
straks het project ”Belevingsrou-
te Landgoed Veldzicht” is afge-
rond gaan we proosten met een 
mooi glas wijn.            Dave Dirks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Herfst in de Bollenstreek 

 

 
 

Tussen een handvol zonnescherven 
heeft zich de zomer neergelegd  
om eenzaam en onopgemerkt 

 te sterven. 

Foto: Joost Bouwmeester 

Reacties en informatie:  
info@anlvgeestgrond.nl 

Foto: Sandra Warmerdam 
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