
VLEERMUIZEN
EN VOGELS

NESTKASTEN VOOR 
VRIENDELIJKE VOGELS 

MET STIP OP NUMMER ÉÉN
Bij de tuinvogeltelling staat hij al jaren met 
stip op nummer één: de huismus! Zijn naam is 
geen toeval: deze vogel broedt in en rond onze 
huizen. Ze zijn van ons afhankelijk voor hun 
broedplekken. Dat geldt niet alleen voor de 
huismus, maar ook voor de gier- en huiszwaluw. 
We kunnen de vogels helpen door het plaatsen 
van nestkasten. Hierin kunnen ze hun kroost veilig 
laten opgroeien.

BESCHERMDE VOGELS
Huismussen en zwaluwen wonen al jaren met 
ons, de mens, samen. Ze maken hun nest onder 
dakpannen of aan de gevel. Wanneer oude 
woningen worden gerenoveerd of gesloopt, 
gaan deze nestplekken verloren. Omdat de 
vogels beschermd zijn, worden bij de renovatie 
en sloop van oude woningen, nestkasten 
opgehangen. Zodat de vogels kunnen blijven 
broeden. De vogels zijn er enorm mee geholpen. 
En ze geven ons iets terug. De vogels eten 
namelijk kleine insecten, waaronder muggen en 
rupsen. Zo voorkomen ze overlast door insecten. 

TYPE NESTKAST
Voor elke soort vogel is er een type nestkast 
beschikbaar. Er zijn huismus- en gierzwaluwkasten 
en kommen voor huiszwaluwen. Over het 
algemeen zorgen de vogels voor weinig overlast. 
Alleen de poep van huiszwaluwen vindt men soms 
vervelend. Dit lossen we op door het plaatsen van 
mestplankjes onder de nestkommen. 

BROEDPLAATS
De nestkastjes worden alleen in het broedseizoen 
gebruikt door de vogels. Naast nuttig, vanwege 
de insecten, is het hebben van nesten ook leuk. 
Omdat je van dichtbij kunt zien hoe druk de 
vogels zijn. De ouders van de kuikens vliegen de 
hele dag af en aan met lekkere insecten. Het is 
een waar spektakel!

WIN-WIN SITUATIE
Kortom, als wij de vogels helpen met nestkasten, 
helpen de vogels ons met het bestrijden van 
overlast veroorzakende insecten. Een win-
winsituatie dus.
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VLEERMUIZEN: 
EERSTE KLAS 
MUGGENBESTRIJDERS! 

MUGGENBESTRIJDERS
Last van muggen? Dan woont er vast geen 
vleermuis bij u in de buurt! Deze natuurlijke 
insectenbestrijders vangen elke nacht namelijk 
tot wel 3000 insecten, waaronder muggen. 
Vleermuizen wonen in en rond onze huizen.  
Ons doen ze dus geen kwaad, maar 
steekmuggen wel!

SCHUILPLAATS
Vleermuizen maken geen hol, maar zoeken  
een schuilplaats. Bijvoorbeeld in onze huizen,  
in spouwmuren of onder dakpannen.  
Daar zitten ze vaak in kleine groepjes bij elkaar. 
Wanneer oude woningen worden gerenoveerd 
of gesloopt, gaan deze schuilplekken verloren. 
Omdat vleermuizen zijn beschermd, moet bij de 
renovatie of sloop van woningen gezorgd worden 
voor nieuwe schuilplekken. Daarom worden vaak 
vleermuiskasten aan de gevel gehangen.

MAKKELIJK HERKENBAAR
Vleermuiskasten zijn makkelijk te herkennen.  
Ze zijn plat en gemaakt van steen of hout.  
Ze worden op een hoogte van minimaal 3 meter 
gehangen. Op sommige kasten staat een 
vleermuisafbeelding.

NIET GEVAARLIJK!
Vleermuizen zijn niet gevaarlijk voor ons, tenzij  
ze worden gevangen. Vleermuizen vliegen niet 
snel een huis binnen. De binnenverlichting houdt 
ze tegen. Bang voor ziektes die vleermuizen 
zouden overdragen, hoef je in Nederland niet  
te zijn. Het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2)  
is niet gevonden in vleermuizen in Nederland. 
Meer informatie hierover vindt u op:  
www.zoogdiervereniging.nl/corona.  
De afgelopen jaren zijn vleermuizen in ons land 
uitgebreid op virussen onderzocht. Jaarlijks 
is in minder dan tien gevallen het rabiësvirus 
aangetoond in dode of zwakke dieren. Raak  
deze uit voorzorg niet met blote handen aan.

GEEN OVERLAST
De vleermuizen die de kasten gebruiken, 
veroorzaken geen overlast. De geluiden die  
ze maken zijn te hoog voor het menselijk gehoor. 
Bovendien is er in een vleermuiskast maar ruimte 
voor een paar vleermuizen. Alleen jonge mensen 
kunnen de echolocatieroepjes van een aantal 
grotere soorten horen. Deze zitten echter niet  
in een vleermuiskast. 

Een vleermuis zit niet het hele jaar op hetzelfde 
plekje. Ze slapen overdag. De poep van een 
vleermuis is qua grootte vergelijkbaar met 
hagelslag. De korrels zijn droog en stinken niet.  
Er is dus geen overlast door uitwerpselen. 

SAMENWONEN
Kortom, de vleermuis helpt ons bij de bestrijding 
van muggen. Ze zijn niet gevaarlijk voor ons. 
Maar ze zijn wel afhankelijk van ons voor goede 
schuilplekken. De vleermuiskasten helpen daarbij. 
Dankzij de kasten kunnen mens en dier veilig 
samenwonen.


