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1. INLEIDING
Reeds in 1986 werden in Nederland vleermuizen gebruikt bij landinrichtingsprojecten. Hierbij
werd hoofdzakelijk de relatie tussen vleermuizen en het omringende landschap nagegaan.
Vermits vleermuizen net als vogels vrij mobiel zijn en daardoor in staat zijn om relatief grote
afstanden te overbruggen tussen kolonieplaatsen en jachtgebieden, mag men
veronderstellen dat de meeste soorten vleermuizen erg gehecht zijn aan lijnvormige
elementen in het landschap zoals houtwallen, bomenrijen en hagen. Drie functies van
lijnvormige elementen zijn van belang bij het voorkomen van vleermuizen. Vooreerst bieden
ze beschutting, onder meer omdat vleermuizen in de luwte van een houtkant kunnen
vliegen. Een tweede functie is die van foerageerbiotoop, vermits de rijkdom aan insecten
rond lijnvormige elementen doorgaans groter is dan in aangrenzende weiden en akkers. En
tenslotte gebruiken ze landschapselementen als oriëntatiebakens in het landschap. De
verbinding of connectiviteit tussen hun verblijfplaatsen en hun jachtgebieden is een
belangrijk element in de leefbaarheid van een vleermuizenpopulatie. Afhankelijk van de soort
kan de lengte van de vaste vliegroutes variëren van enkele honderden meters tot enkele
kilometers.
Zomerverblijfplaatsen van vleermuizen bestaan uit holle bomen, huizen (spouwmuren) en
(kerk)zolders. Hun overwinteringskwartieren bestaan in onze streken meestal uit
ondergrondse objecten zoals ijskelders, forten, mergelgroeven en bunkers. Deze bevinden
zich voor sommige soorten vlakbij de zomerverblijfplaats, voor andere op grote afstand (100
km en meer). Vleermuizen dienen dan net als vogels te migreren.
Al onze inheemse vleermuissoorten zijn insecteneters, dus speelt ook de kwaliteit (diversiteit)
van het landschap een belangrijke rol.
In de onmiddellijke omgeving van het projectgebied bevindt zich het Kezelfort, hier
overwinteren jaarlijks tot 150 vleermuizen. Tijdens de laatste 30 jaar werden er in totaal 10
soorten
waargenomen:
Watervleermuis,
Baardvleermuis,
Brandt’s
vleermuis,
Meervleermuis, Ingekorven vleermuis, Vale vleermuis, Gewone grootoorvleermuis, Grijze
grootoorvleermuis, dwergvleermuis sp. en Mopsvleermuis. Hierbij dient wel opgemerkt te
worden dat het aantal soorten sterk gedaald is. Van de vier Habitatrichtlijn-bijlage II soorten
(Meervleermuis, Ingekorven vleermuis, Vale vleermuis en Mopsvleermuis) kwam tijdens de winter
van 2003–2004 enkel nog de Ingekorven vleermuis voor. Over de zomerverspreiding van
vleermuizen in de omgeving waren er nauwelijks gegevens beschikbaar.
Door de aanwezigheid van een omvangrijk oud-boscomplex, heel wat kleinschalige
landschapselementen en de nabijheid van het Kezelfort (de tweede belangrijkste
overwinteringsplaats voor vleermuizen in Oost-Vlaanderen) was, in het kader van het onderzoek
naar de haalbaarheid van een natuurinrichtingsproject in Bos t’Ename, het aangewezen om
een specifiek onderzoek uit te voeren naar het voorkomen en landschapsgebruik van
vleermuizen.
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Voor het vleermuizenonderzoek werden volgende doelstellingen geformuleerd:
1.

Een inventarisatie van het gebied gericht op de verspreiding, soortenrijkdom en
verplaatsingen (vliegroutes) van vleermuizen.

2.

Het uitvoeren van een monitoring waarbij een aantal transecten werden gelopen om de
relatie tussen vleermuizen en de aanwezige landschapselementen en biotopen na te
gaan.

3.

Het onderzoeken van een aantal kerkzolders om mogelijke kolonies op te sporen.

Succes bij het vinden van kolonies en vliegroutes hangt veel af van het aantal mensen die
op éénzelfde avond inventariseren. Om tijdens de avondschemering zoveel mogelijk
mensen op het terrein te hebben, werkte de Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt samen met
de Zoogdierenwerkgroep van JNM (Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming). Het
vele extra veldwerk dat geleverd werd bij zowel het kerkzolderonderzoek als het onderzoek
naar vliegroutes en kolonieplaatsen wordt als extra niet-bezoldigd studiewerk mee in de
studie verwerkt. Hierdoor wordt een vollediger beeld bekomen van de aanwezigheid van
vleermuizen in het projectgebied. De hieruit verkregen gegevens mogen door de
opdrachtgever gebruikt worden, maar ze blijven uiteraard steeds eigendom van de
Vleermuizenwerkgroep/Zoogdierenwerkgroep. Een woordje van dank voor alle
medewerkers en in het bijzonder de Zoogdierenwerkgroep van JNM is hier dan ook zeker op
zijn plaats.

De studie werd opgevolgd door een stuurgroep, hierin zetelden:
-

AMINAL, Afdeling Natuur

Dries

Desloover

(voorzitter)

en

Geert

Fierens

(natuurwachter)

-

AMINAL, Afdeling Bos en Groen Jean-Pierre Nicaise (boswachter)

-

AROHM, Afdeling Monumenten
en Landschappen

Guido Tack

-

Vlaamse Landmaatschappij

Eva Cloet en Ann De Grande (coördinatie)

-

Stad Oudenaarde

-

Natuurpunt vzw

Richard Eeckhout (Schepen van Leefmilieu en Landbouw) en
Jan Heirweg (milieu-ambtenaar)
Pieter Blondé, Bart Opstaele, Alex Lefevre en Sven
Verkem
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VAN
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HET

Ligging

Het onderzoeksgebied is gelegen in Oudenaarde, provincie Oost-Vlaanderen, tussen de
spoorweg Oudenaarde – Zottegem, de Aalstbaan (N46), de Geraardsbergenstraat (N8) en
het kouterlandschap van Mater. De deelgemeenten van Oudenaarde waar het studiegebied
zich in bevindt zijn Ename, Nederename, Mater, Volkegem en Edelare. De belangrijkste
delen in het studiegebied zijn van noord naar zuid: Grotenbos Noord, Grotenbos Zuid, De
Koolput, Het Wallebos, de Vallei van de Riedekens en de Vallei van de Boembeek. Het
Kezelfort ligt net ten zuiden van het studiegebied (voor situering zie Kaart 1). Om de
kolonieplaatsen van de vleermuizen te kunnen vinden, is het eigenlijke onderzoeksgebied
voor deze studie iets ruimer genomen dan het afgebakende projectgebied voor
natuurinrichting.

Figuur 1: afbakening natuurinrichtingsproject Bos t’Ename
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Huidige beheersvisie vanuit werkgoep Bos t’ Ename

Grote delen van het studiegebied hebben het statuut van beschermd landschap en van
erkend natuurreservaat gekregen. Het grootste deel (103 ha) is in eigendom van vzw
Natuurpunt.
Er werd heel wat historisch-ecologisch onderzoek in het studiegebied verricht. Dit vormde
een belangrijke basis voor de uitwerking van een geïntegreerde beheersvisie voor het bos
en omgeving.
Ondertussen is het gebied Bos t’Ename waarover een visie bestaat, uitgebreid met de vallei
van de Riedekensbeek en de Steenberg.
De beheersvisie voor het gebied bestaat uit twee fasen. In een eerste fase wordt een
gecompartimenteerd beheer (beheer in afzonderlijke graslanden/bosbestanden) gevoerd. In een
tweede fase wordt een integraal beheer gevoerd, dat in grote lijnen bestaat uit een
voortzetting van het gecompartimenteerd beheer, maar met inbreng van extensieve
begrazing. Naarmate het aankoopbeleid vordert, zal van de ene fase naar de andere fase
worden overgegaan.
Door de onvoorspelbaarheid van begrazingspatronen kunnen een aantal doelstellingen dan
wel niet meer op een locatie vastgepind worden. Zo worden bijvoorbeeld de doelstellingen
‘spontane verbossing’ en ‘wastineontwikkeling’ ruimtelijk niet langer vastgelegd binnen het
begrazingsblok. Ook plaatselijk kunnen beheersmethodes wijzigen door het toepassen van
extensieve begrazing. Zo vervalt bijvoorbeeld het actief ontwikkelen van
mantelzoomvegetaties aan de randen van het bos.
2.2.1 Bestaand bos
Bos t’Ename was in de middeleeuwen een middelhout bos met een zeer gemengde
bomenlaag, deels ontstaan door aanplant en deels door spontane ontwikkeling. Het is de
bedoeling om voor alle bosbestanden van Bos t’Ename op lange termijn twee beheersopties
te hebben : ‘niets doen’ en ‘middelhoutbeheer’.
Vanaf de tweede wereldoorlog werd in een deel van de middelhoutbestanden van het Bos
t’Ename de bovenlaag geëxploiteerd en vervangen door populier. De hakhoutlaag bleef
bestaan. In de bestanden waar géén populier gekapt werd in de bovenlaag is de
commerciële hakhoutkap stopgezet sinds de jaren dertig. Op enkele plaatsen stopte deze
commerciële houtkap sinds de vroege jaren ’80. Bijgevolg is de middelhoutstructuur niet
meer duidelijk. De samenstelling van de huidige bovenetage sluit aan bij de
bosbouwgebruiken aan het einde van de 19e eeuw: Zomereik, Es, Canadapopulier en Beuk,
bijgemengd met o.a. Esdoorn, Haagbeuk, Grauwe abeel en Tamme kastanje. Het zijn sterk
gemengde en ongelijkjarige bestanden. Voor deze bestanden is ‘niets doen’ de
beheersoptie.
Tenslotte zijn er nog twee soorten uitgangssituaties van bosbestanden aan te treffen in Bos
t’Ename : bestanden waar de hakhoutlaag sterk is afgetakeld en de bovenlaag uit een dicht
populierenbestand bestaat en voormalige akkers waar recent een homogeen
populierenbestand werd aangeplant (zonder hakhoutlaag). Voor deze bestanden is het
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moeilijk om nu al de keuze tussen de opties ‘niets doen’ en ‘middelhoutbeheer’ te maken.
Het is er in eerste instantie de bedoeling om homogene populierenbestanden om te zetten
naar een gemengd bos (overgangsbeheer).
Bij een vorderend aankoopbeleid zal tot een integraal beheer met extensieve begrazing
worden overgegaan. Dan zal een deel van het bos mee in het begrazingsblok komen te
liggen.
2.2.2 Bosuitbreiding/wastine
Aan de periferie van de bosgebieden liggen voornamelijk grootschalige akkers of weilanden.
In deze gebieden wordt gekozen voor natuurontwikkeling tot bos en/of wastine door middel
van extensieve begrazing. De begrazingsdichtheid zal op termijn 1 grootvee-eenheid (GVE)
per 2,5 ha begraasde oppervlakte bedragen. In deze oppervlakte wordt ingesloten akker en
weide volledig meegerekend, wastine en bosuitbreiding voor de helft en bos niet. Er wordt
gestreefd naar kuddeopbouw bij runderen. Voor paarden zal ook in de toekomst de
begraasde oppervlakte nog te klein zijn om tot kuddeopbouw te komen. Hier wordt enkel
gewerkt met hengsten.
Een uitzondering op deze natuurontwikkeling tot bos en/of wastine door middel van
extensieve begrazing vormt de Steenberg. Dit is een zone voor bosuitbreiding, die zal
gebeuren door een combinatie van aanplant en spontane bosuitbreiding.
2.2.3 Kleinschalig weidelandschap met KLE’s
De zones ter hoogte van Schatakker, Spendelos en Volkegem waren historisch gezien niet
bebost. Er was slechts kortstondig bos of het was historisch gezien weiland aan de rand van
het bos gelegen. In deze zones wordt geopteerd voor het behoud, herstel en uitbreiding van
het kleinschalig weidelandschap.
In deze zones komen vijf types van houtige landschapselementen voor :
o
o
o
o
o

Knotbomenrijen (vnl. in de zone Nathusdreef – Kapelledreef)
Opgaande bomenrijen
Geschoren hagen (vnl. in zone Spendelos - Daalbosstraat)
Kaphagen
Houtkanten op talud (vnl. in zone Wolvenberg - Volkegemberg)

2.2.4 Onkruidakkers
Historisch gezien had het Bos t’Ename een rijke flora aan akkeronkruiden. Door middel van
onkruidakkers op verschillende bodemtypes (licht zandleem tot zware klei) wordt ernaar
gestreefd deze soorten te behouden en te ontwikkelen.
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3. METHODIEK
3.1

Gebruikte apparatuur

3.1.1 Batdetectors
Tijdens het onderzoek werd gebruik gemaakt van twee types detectoren: D100 en D240
(Pettersson Elektronik AB).
De detector van het type D-100 is een detector met heterodyne-tuning. Met dit toestel
kunnen de meeste vleermuizen, door een ervaren iemand, in het veld onmiddellijk
gedetermineerd worden. Een nadeel aan dit apparaat is dat, vermits het een
smalbandtoestel is, men slechts op één frequentie (met 5kHz boven of onder deze ingestelde
frequentie) de vleermuizen kan beluisteren. Een smalbandgeluid geeft dus maar een
gedeelte van het volledige signaal weer. Vermits bij inventarisaties de ingestelde frequentie
normaal 40kHz bedraagt, bestaat de mogelijkheid dat vleermuizen zoals de Rosse vleermuis
(piek op ± 20 kHz ) niet opgemerkt wordt. Dit probleem werd opgevangen door zo veel
mogelijk met twee detectors te werken waarbij één op een lagere (20 kHz) en één op een
hogere frequentie (45 kHz) ingesteld werd. Voor een geoefend waarnemer is het tevens
mogelijk om hogere harmonische frequenties van het vleermuissignaal te herkennen en de
schaal bij te stellen.
De detector D-240 bezit naast een heterodyne functie de mogelijkheid om signalen in timeexpansion (d.i. vertraagd) op te nemen. De geregistreerde signalen worden digitaal
opgeslagen en vertraagd weergegeven. Met deze behandeling worden ze niet alleen
hoorbaar maar blijft alle informatie over de frequentie en amplitude behouden. Door de
geluiden op te nemen, kunnen ze later geanalyseerd worden en kan er ook over moeilijker te
determineren soorten uitsluitsel gegeven worden. Verder bestaat de mogelijkheid om via
een commentaarknop bijkomende gegevens in te spreken.
3.1.2 Opnameapparatuur
Er werd gebruik gemaakt van een Mini-disc recorder van Sony (MZ-R37). Dit toestel is niet
enkel compact en schokbestendig maar bezit tevens een zeer goede signaalruisverhouding. Daar alles digitaal weggeschreven wordt, is er slechts een gering verlies aan
kwaliteit van het geregistreerde signaal.
3.1.3 Batsound
Het programma Batsound is door de firma Pettersson speciaal ontwikkeld om
vleermuisgeluiden te analyseren. Signaalkenmerken zoals maximumfrequentie,
frequentieverloop, pulsduur en pulsherhalingsfrequentie kunnen gemeten worden. Daardoor
is de determinatie van moeilijkere soorten heel wat vereenvoudigd.
3.1.4 Sonartype
De determinatie van de verschillende vleermuissoorten is gebaseerd op de verschillen in
sonar.
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In grote lijnen zijn er 4 types sonar te onderscheiden:
I.
Een eerste type is de frequentie modulerende sonar (FM-type). Het zijn korte pulsen
met een steil frequentieverloop. Dit wil zeggen dat in een korte tijd de frequentie van ca. 100
kHz tot 30 kHz zakt. Dit type van signaal geeft zeer gedetailleerde informatie maar door de
weerstand van de lucht reikt het niet ver. Dit type wordt o.a. gebruikt door de Myotis en
Plecotus soorten.
II.
Bij het tweede type merken we opnieuw een FM gedeelte dat gevolgd wordt door een
kort gedeelte met een quasi constante frequentie (QCF-deel). In het tweede deel van de
geluidspuls blijft de frequentie min of meer gelijk. Omdat dit tweede deel in tijd beperkt is,
spreekt men van een FM-qcf signaal. Het gedeelte met de constante frequentie levert
minder gedetailleerde informatie maar ondervindt veel minder weerstand en reikt verder. Dit
type van sonar wordt gebruikt door vleermuizen die in half-open habitats jagen zoals de
Pipistrellus soorten.

Figuur 2: de verschillende sonartypen

III. Een stapje verder is het fm-QCF signaal. Hier neemt het belang van het FM gedeelte
af en wordt de puls gedomineerd door het QCF deel. Dit type van sonar geeft vooral
informatie over veraf gelegen voorwerpen en wordt gebruikt door vleermuizen die in open
habitats vliegen zoals de Nyctalus soorten.
IV. Een vierde, enigszins afwijkend, type, is het constante frequentie (CF) signaal. Soms
spreekt men ook wel eens van een fm-CF-fm signaal omdat er zowel aan het begin als aan
het einde van de puls nog een klein staartje voorkomt. Dit type van sonar wordt gebruikt
door de Rhinolophidae, die gebruik maken van bijzondere geluidseffecten (dopplereffect) om
de signalen te interpreteren.

3.2

Methoden

Vanuit de Vleermuizenwerkgroep wordt zoveel mogelijk de nadruk gelegd op onderzoek op
een professioneel niveau, maar met de medewerking van vrijwilligers. Voor het veldwerk van
het chiropterologisch onderzoek in het natuurinrichtingsproject Bos t’ Ename was dit ook zo.
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Door vrijwilligers mee te laten werken aan een dergelijk project ontstaat een bredere basis
voor vleermuizenbescherming en natuur in het algemeen. Bovendien is het werken in groep
de beste methode om kolonies en vliegroutes op te sporen. Door het enthousiasme van de
vele vrijwilligers was het voor een aantal soorten mogelijk om gebiedsdekkend nagenoeg
alle kolonies op te sporen.
Het veldwerk werd opgesplitst in onderzoek naar verspreiding, kerkzolderonderzoek en
monitoring door middel van transecten.
3.2.1 De inventarisatie op verspreiding, soortenrijkdom en vliegroutes
Om een beeld te krijgen van de vleermuissoorten die in het projectgebied voorkomen en
de ruimtelijke situering van hun kolonieplaatsen (zowel binnen als buiten het projectgebied)
werd in de periode maart tot oktober 2003 gedurende 22 inventarisatieavonden geïnventariseerd tussen zonsondergang en 3 uur na zonsondergang. Deze inventarisaties
werden over geheel de periode gespreid om zo seizoensverschuivingen in het foerageergedrag te ondervangen. Om vliegroutes beter te kennen werden er op het uur van
uitvliegen tijdens 109 extra avonden geïnventariseerd. Gedurende meerdere avonden
waren er soms tientallen vrijwilligers actief aan het onderzoeken. Deze vrijwilligers
werden opgedeeld in kleine groepen. Ter ondersteuning van de soortendeterminaties
was in elk groepje altijd iemand van het projectteam aanwezig.
Voor de inventarisatie van vliegende vleermuizen werd gebruik gemaakt van zowel
heterodyne als time-expansie bat-detectoren met opname apparatuur. Deze laatste
maakten het mogelijk om achteraf waarnemingen te
verifiëren via geluidsanalyse. Het opsporen van
vliegroutes gebeurde enerzijds door de vleermuizen zo
ver mogelijk te volgen en anderzijds door op
verschillende plaatsen het aantal en uur van
voorbijvliegende vleermuizen te noteren.
Het opsporen van de kolonies van boombewonende
vleermuizen is in twee stappen uitgevoerd. Eerst
werden de bospercelen overdag geïnspecteerd om op
basis van de aanwezigheid van boomholten potentiële
kolonieplaatsen aan te duiden. Hierbij werd er in
homogene bestanden gewerkt op perceelsniveau
(aanduiding van de percelen met holle bomen). In een
aantal proefvlakken in de homogene en in de gemengde bestanden werden de holle bomen exact
gelokaliseerd. Door deze combinatie was het mogelijk
om binnen een relatief kort tijdsbestek gebiedsdekkend te werken.

Onderzoek van boomholtes

In een tweede stap werden ’s avonds en 's ochtends met de bat-detector de vliegroutes
gevolgd en zwermgedrag opgespoord. Omdat het individueel aanduiden van holle bomen
tijdrovend is en de relevantie ervan beperkt is -gezien boombewonende vleermuizen
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regelmatig verhuizen- werd niet tot op individueel boomniveau gewerkt, maar wel tot op
de directe omgeving (± 100 meter) in een bestand.
Het inventariseren van gebouwbewonende vleermuizen gebeurde door een uitgebreid
kerkzolderonderzoek, door het zoeken van kolonies door het volgen van vliegroutes en door
het nagaan van tips van omwonenden. Tips over de aanwezigheid van vleermuizen in
gebouwen werden voornamelijk verkregen na publicatie van een oproep in de krant en in het
stedelijk informatieblad.
3.2.2 Het kerkzolderonderzoek
De meeste vleermuizen jagen binnen een straal van 2 km rond de kolonieplaats. Op
basis hiervan onderzochten we 6 van de 7 kerken die binnen deze afstand van het
studiegebied liggen. Omdat enkele soorten vleermuizen tot op meer dan 10 km van de
kolonieplaats gaan jagen, onderzochten we nog 22 extra kerken binnen deze straal.
De eerste inventarisatie vond kort na de winter plaats omdat verstoring van vleermuizen
of Kerkuilen dan minimaal is en de gebouwen grondig onderzocht konden worden. Bij
deze eerste inspectie werd vooral gekeken naar sporen van vleermuizen. Aangezien
gebouwbewonende vleermuizen een hoge plaatstrouw hebben, is de aanwezigheid van
deze sporen een sterke aanwijzing voor het voorkomen van vleermuizen tijdens de
zomerperiode.
Aan 6 potentieel interessante kerken die dicht bij het studiegebied gelegen zijn, werden
later in het jaar nog extra bezoeken gebracht, dit om de soort(en) te determineren en/of
om uitvliegende dieren te tellen. Omwille van het intensieve zoekwerk en veiligheid werd
het kerkzolderonderzoek door minimum twee personen uitgevoerd. Om kraamkolonies
van vleermuizen en eventueel broedende kerkuilen niet nodeloos te verstoren, werden
bezoeken op de zolders vermeden tijdens de voortplantingsperiode (april tot juni). De
kolonie Laatvliegers op de kerk van Ename werd minstens maandelijks op uitvliegende
dieren onderzocht.
3.2.3 Het uitvoeren van monitoring d.m.v. transecten
Om de relatie tussen landschap en vleermuizen op een systematische manier te onderzoeken, werd gedurende de periode april tot september 160 inventarisatiepunten,
gelegen op 8 transecten, elk driemaal onderzocht op de aanwezigheid van vleermuizen
(zie Kaart 6 Ligging transecten). De tellingen werden gespreid over de onderzoeksperiode
zodat elk transect éénmaal onderzocht werd in de periode april-mei, juni-juli en augustusseptember. Om de standaardisatie te verhogen, werden de punten op het terrein
gemarkeerd. Naar analogie met andere vleermuisinventarisaties in Vlaanderen werd op
elk telpunt exact 3 minuten vleermuizen geïnventariseerd. De ligging van de transecten
werd zo gekozen dat elk transect verschillende beheersvormen en landschappen
doorkruist. Speciale landschapselementen werden zoveel mogelijk in de transecten
opgenomen.
Om de transecten onderling te kunnen vergelijken werden er enkel geteld bij droog weer en
bij temperaturen boven 10°C. Regen en lage temperaturen hebben een negatieve impact op
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de aanwezigheid van vleermuizen en zouden de resultaten beïnvloeden. De gebruikte
batdetectors bij de transecten waren allen van het type Pettersson D240.
Van elke telling werden volgende gegevens genoteerd (zie ook tabellen in Bijlage 1):
o
o
o
o
o
o
o
o
o

bewolking: 0 = geen, 1 =lichte, 2 = matige, 3 = sterke, 4= volledige bewolking.
regen: 0 = geen, 1 = lichte of motregen, 2 = sterke regenval.
wind: 0 = geen, 1 = zachte bries, 2 = stevige wind, 3 = storm.
begin- en einduur van het transect.
begin- en eindtemperatuur van het transect.
datum
naam onderzoeker (s).
waargenomen soorten
aantal dieren en activiteit

Bij de activiteit is onderscheid gemaakt in 3 codes, namelijk 1, 2 en 3 wat betekent:
-

1: slechts een kortstondige waarneming van een vleermuis op het inventarisatiepunt

-

2: de vleermuis wordt op het inventarisatiepunt regelmatig waargenomen

-

3: de vleermuis is continu aanwezig op het inventarisatiepunt
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4. SOORTENBESPREKING
In dit deel worden de vleermuissoorten die in en rond het onderzoeksgebied voorkomen of
voorkwamen, besproken. Eerst wordt de algemene ecologie van elke soort kort
weergegeven, daarna volgt een gedetailleerde bespreking van de waarnemingen in het
onderzoeksgebied.

4.1

Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus)

Lichaamsbouw en sonar
De Gewone dwergvleermuis is één van de kleinste Europese vleermuissoorten (spanwijdte
18-24 cm). De vleugels zijn redelijk smal, maar door zijn klein lichaamsgewicht is de
vleugelbelasting laag. De dwergvleermuis is daardoor in staat om redelijk traag en wendbaar
te vliegen. De sonar is van het FM-QCF type, met de piekfequentie rond 45 kHz.
Winterverblijfplaatsen
In onze streken overwinteren de dieren o.a. in de spouwmuren en tussen het
daktimmerwerk van gewone huizen. Een klein percentage van de overwinterende dieren
wordt teruggevonden in forten waar ze meestal tussen houten deurstijlen wegkruipen. Ze
verdragen goed koude temperaturen (2 - 6 °C). De soort vertoont gedurende de gehele
winterperiode een zekere mate van activiteit, afhankelijk van de weersomstandigheden. Op
zachte winterdagen is het voor de dwergvleermuis voordeliger om te gaan foerageren i.p.v.
in winterslaap te blijven en hun vetreserves te verbruiken.
Over trekafstanden tussen zomergebied en winterverblijfplaats zijn voor onze streken zeer
weinig gegevens bekend. Vermoedelijk overwinteren ze in de nabije omgeving van de
zomerkolonie, of blijven ze in dezelfde gebouwen.
Zomerverblijfplaatsen
De Gewone dwergvleermuis is een soort die vooral in gewone huizen wordt aangetroffen. Ze
komt zowel voor in landelijke omgeving als in grote stadscentra. De kolonies verblijven in de
spouwmuur, tussen twee verdiepingen, in rolluikkasten, achter houten betimmering, ... Om
de kolonieplaats te bereiken hebben de vleermuizen slechts een spleetje van 1 cm breed
nodig. Een kolonie gebruikt een aantal verblijfplaatsen waartussen zij regelmatig verhuist. In
Nederland tellen de kolonies gemiddeld 52 dieren. Het aantal gekende kolonies in holle
bomen is zeer klein.
Foerageergebieden
De afstand tussen kolonieplaats en foerageergebieden bedraagt maximum 5 km. De
vliegroutes lopen langs allerlei landschapselementen. Zowel natuurlijke elementen (dreven,
hagen en bosranden) als antropogene structuren (muren en huizenrijen) worden gebruikt.

De dwergvleermuis is een echte opportunist die zich sterk heeft aangepast aan de
menselijke aanwezigheid. De dieren foerageren bij voorkeur in halfopen gebieden en
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worden aangetroffen in zeer uiteenlopende biotopen (bos, park, tuinen, boven vijvers,...). De
soort wordt vaak jagend aangetroffen in de buurt van straatverlichting. Water vormt een
belangrijk jachthabitat, vermoedelijk vooral in de lente en de herfst.
Het dieet is zeer uiteenlopend en sterk afhankelijk van het plaatselijk insectenaanbod.
Dwergvleermuizen vangen vooral kleine vliegende insecten (1-12 mm groot). Muggen,
dansmuggen, gaasvliegen, vlinders (Nematocera, Chironomidae, Neuroptera en Lepidoptera) en
verscheidene andere insectengroepen werden in de uitwerpselen teruggevonden.
Wettelijke status in Vlaanderen en Internationaal
Rode lijst van de zoogdieren in Vlaanderen: niet opgenomen
Bern conventie, appendix 3
Bonn conventie, appendix 2
Habitatrichtlijn EU, annex 4
IUCN rode lijst: niet opgenomen
Populatietoestand
De Gewone dwergvleermuis is in grote delen van Europa de meest algemene soort en lijkt
niet bedreigd te zijn. In kraamkolonies in Groot-Brittannië werd de afgelopen 20 jaar toch
een daling van de aantallen vastgesteld. Ook in Vlaanderen is de dwergvleermuis de meest
algemene soort. Er zijn ons zowel in binnen als in buitenland geen nauwkeurig beschreven
populatiedichtheden bekend.
De waarnemingen van de Gewone Dwergvleermuis
De dwergvleermuis is in het onderzoeksgebied algemeen aanwezig. Ze maakt dan ook het
grootste gedeelte uit van de gegevens. Op de Kaart 3 Puntwaarnemingen Gewone
dwergvleermuis blijkt dat overal dwergvleermuizen werden waargenomen, met uitzondering
van de grote open gebieden. Eerst wordt elke kolonie en zijn vliegroutes afzonderlijk
besproken, daarna komen algemene conclusies over het voorkomen en gedrag van de
dwergvleermuizen in het studiegebied.
Bespreking van de kolonies
Op de Kaart 2 Kolonies is een overzicht gegeven van de aangetroffen kolonies (-omgevingen)
en verblijfplaatsen. In onderstaande bespreking is per kolonie een kaart weergegeven
waarop de rode punten kolonies zijn, de licht-rode punten verblijfplaatsen en de rode cirkels
kolonie-omgeving (= geen exacte locatie van de kolonie gekend). De rode lijnen zijn vliegroutes.
A) Kolonie Oosse

Van deze kolonie kennen we 2 exacte verblijfplaatsen, Heistraat nr. 13 en Spendelos. Op 30
mei 2003 werden 30 dwergvleermuizen op vliegroute geteld. De hoofdverblijfplaats van deze
kolonie bevindt zich in de Heistraat, enkele dieren verblijven soms onder het dak van het
huis in Spendelos. In de lente werden er mogelijk ook nog andere huizen, die tussen deze
twee in liggen, als verblijfplaats gebruikt.
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Het valt op hoe de dwergvleermuizen niet de kortste weg kiezen om van hun verblijfplaats
naar hun jachtgebied te vliegen. In plaats van het open stuk van slechts 50 meter over te
vliegen, vliegen ze liever 400 meter rond. De vliegroute werd de eerste honderden meter
ook gebruikt als jachtplaats. In mei waren vooral de (oude) boomgaarden en een tuinvijver in
trek als jachtgebieden. In juli bleven meer dwerg-vleermuizen jagen dichterbij de
hoofdkolonie, namelijk in de holle weg, de boomgaarden en in oudere, beplante tuinen. De
open tuinen werden eerder links gelaten. Het favoriete jachtgebied van deze kolonie lag op
slechts 350 meter van de hoofdkolonie en bestaat uit een goed bewaard gesloten boccagelandschap vlak bij het bos.
B) Kolonie Boskant

Het koloniesysteem van de straat Boskant is vrij complex en telt minstens 35 dieren. Op 11
juni 2003 vlogen bijna alle dwergvleermuizen uit
aan huis nr 32 in de straat Boskant. Op 7 juli
was de kolonie, op enkele exemplaren na, naar
huis nr 37 verhuisd. Behalve twee dieren vlogen
ze allen uit aan de achterkant van het huis. Uit
drie tellingen die week bleek dat gemiddeld 25
dieren vlogen in de richting van het Bos t’
Ename en 10 dieren boven de boerderijen in de
richting van Mater. In de Boskant nr 21 en nr 26
werden kleine groepjes van respectievelijk 2 en
3 dieren waargenomen die er overdag onder het
dak geslapen hadden. In totaal vonden we dus
tegelijkertijd minimum 5 slaapplaatsen van
dwergvleermuizen.
Drie van de kleine groepjes hadden vliegroutes
in de richting van het bos. Het vierde kleine
groepje (huis nr 18) jaagde hoofdzakelijk rond de
boerderij zelf en langs houtkanten ten noorden
van de verblijfplaats. Alle kleine groepjes
dwergvleermuizen vlogen enkele minuten vroeger uit dan de dieren in de kolonie. In juni
jaagden de vleermuizen van deze kolonie bijna allen in het bos, in juli werd er de gehele
nacht zeer veel gejaagd in de tuinen rond de kolonie. Tijdens observaties in juni en in juli
kozen de dieren die in het bos jaagden niet de kortste weg van de verblijfplaatsen naar het
bos (zie kaart). Eens aan het bos verspreiden de dieren zich in alle richtingen, hierbij werd
o.a. een bosweide van 35 meter breed dwars overgestoken.
C) Kolonie Braambrugstraat
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Het exact aantal dwergvleermuizen van de kolonie in de Braambrugstraat is nooit geteld. Op
22 augustus 2003 werden wel meer dan 15 voorbijvliegende dieren afkomstig van deze
kolonie waargenomen op vliegroute aan de
loods. Gedurende drie dagen stelden we vast
dat de vliegroute vanuit de kolonie, richting
Grotenbos Noord, steeds zoveel mogelijk in het
donker verliep. Dit is o.a. te merken bij het
oversteken van de spoorweg en in de
Braambrugstaat zelf. Eens over de spoorweg
volgden de dieren de Braambrugstraat eerst
ten zuiden van de knotwilgenrij en net tussen
de plek waar de straatlantarens veranderen van
kant t.o.v. de knotwilgenrij, veranderden ook de
dwergvleermuizen
van
kant.
Dezelfde
dwergvleermuizen jaagden later op de avond
echter wel onder dezelfde straatlantarens, maar
vermeden ze op hun vliegroute tijdens de
schemering.
Het gehele seizoen lang bleven de dieren die
op vliegroute langs de loods kwamen, er nog
even om er te jagen. Het eerste uur na
uitvliegen was er dan ook een zeer hoge activiteit achteraan de schuur, op de plek waar de
koeien en paarden te drinken krijgen. Gedurende twee bezoeken in september werden ook
jagende dwergvleermuizen in de schuur waargenomen. De eerste keer brandde er geen
licht, de tweede keer was er veel licht binnen.
Vanaf eind september was er een zeer hoge sociale activiteit aan de achterkant van de
loods. Dagelijks werd door enkele mannetjes, met veel kabaal, harems gevormd.
D) Verblijfplaats spoorweg

Het aantal
verblijfplaats

dwergvleermuizen van deze
is nooit geteld (zie kaart
Tijdens
de
twee
Braamburgstraat).
inventarisatiemomenten werden telkens slechts
vier dieren waargenomen op de vliegroute die
van de straat naar het bos loopt. In de andere
richting vlogen een onbekend aantal dieren.
E) Kolonie Abdijstraat

Deze kolonie telt tussen de 15 en 20 dieren. Op
15 april werd een groepje van 5
dwergvleermuizen opgemerkt komende vanuit
de Elfdagwand-wijk naar de hooiweide in
Grotenbos Zuid. Eens aan de bosrand splitste
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de vliegroute zich. Verder onderzoek toonde aan dat het om een vliegroute ging die vertrok
vanuit de Abdijstraat nr 63. Tijdens twee avonden en één ochtend is vastgesteld dat de
dieren vanuit het groepje beuken leek te komen. Bij de eerste vliegroute valt op dat de plaats
waar ze de Annekenstraat oversteken, de enige plaats is waar de huizenrij onderbroken is
en er een boom over de straat hangt (en er dus ook het minste licht is). Verder valt het op dat
er steeds tuinen met bomen gekozen worden om doorheen de wijk te vliegen. Tijdens de
zomer werd deze vliegroute nog slechts sporadisch gebruikt.
De tweede vliegroute van bij de beuken naar het bos loopt langs de Kapelledreef. Ook bij
deze tweede vliegroute die door minimum 12 dieren gebruikt wordt, wordt gekozen voor
tuinen met bomen en drie straten werden overgestoken op plaatsen die zover mogelijk van
de lantaarnpalen verwijderd waren. Eens de Kapelledreef overgestoken, vlogen de
dwergvleermuizen al zigzaggend en al jagend door de knotwilgen. Bij de parking van het
voetbalveld gaan de dwergvleermuizen de straat weer oversteken om snel, op een lage
hoogte (1 tot 3 meter), langs de recent aangeplante wilgen te vliegen. Eens de
dwergvleermuizen de ‘volle begroeiing’ van de dreef bereikten, vlogen ze weer wat hoger.
Enkele keren werd door individuen ook andere vliegroutes gebruikt van en naar de kolonie.
In de Kapelledeef werd in juli de straat ook nog overgestoken door 4 dwergvleermuizen ter
hoogte van huis nr 44 en aan het begin van de straat. Slechts 1 dier hebben we de
Abdijstraat in de richting van de Schelde zien oversteken.
Vanaf juli viel het op dat er minder dwergvleermuizen onmiddellijk via de vliegroutes naar het
bos vlogen, maar dat ze steeds meer en meer in de tuinen, al jagend, zich over de omgeving
verspreidden.

F) Kolonie Wallebos

De populierbewonende dwerg-vleermuiskolonie
van het Wallebos telt minimum 20 dieren. Op
15 april 2003 werd voor het eerst de vliegroute
die van de populieren via de Wolvenberg naar
het Gootje te Volkegem loopt, opgemerkt. Tot
en met augustus werd maandelijks vastgesteld
dat veel dwergvleermuizen nog steeds ’s
avonds uitvlogen en ’s ochtends zwermden in
het populierenbestand.
Na
het
uitvliegen
bleven
enkele
dwergvleermuizen nog even jagen in de nabije
omgeving van de kolonie, maar het merendeel
zette snel koers richting de Wolvenberg. De
route van vele dieren liep langs de scheiding
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tussen het jonge populierenbestand en het oudere gemengde loofbomenbestand, om na het
overvliegen van een smalle hooiweide via knotwilgenrijen richting het Gootje te gaan. De
afstand van de dieren en de knotwilgenrij varieerde sterk van dier tot dier.
G) Kolonie Ganzendries

De kolonie van de Ganzendries telt minstens 30
dieren, maar is vermoedelijk nog groter. Het
gehele jaar door liep er een vliegroute met
steeds minstens 10 dieren in de richting van het
Wallebos. Hierbij werd de Natendries
overgestoken aan huis nr 44. Een andere druk
gebruikte vliegroute volgde de goed beplante
Ganzendries zelf. Er werd vastgesteld dat
ondanks de geschikte biotopen, de vleermuizen
niet makkelijk tot bij Materdorp raken. De holle
weg te Opstalle heeft nochtans prachtige
houtige taluds. Maar de onderbreking van 114
m tussen de holle weg en de kleine
landschapselementen
(KLE)
rond
de
Ganzendries is voor de dwergvleermuizen
waarschijnlijk te groot. Anderzijds zou de holle
weg in de Ruiterstraat en de Kloosterweg ook
een prachtige verbinding zijn indien de taluds
beplant zouden zijn.
H) Kolonie M. Van Torhoutstraat

Op 4 juli 2003 werd deze kolonie voor het eerst door ons bezocht, er vlogen toen 145
dwergvleermuizen van onder het dak van huis
nr 59 in de M. Van Torhoutstraat. Soms slapen
er ook enkele dieren in het naburige huis.
Opvallend was dat de eerste 77 dieren alleen of
in kleine groepjes, met een interval van enkele
minuten tussen elk dier, uitvlogen. Het
uitvliegen van deze 77 dieren duurde dan ook
een dik uur. Na een half uur zonder uitvliegers
vlogen er op minder dan 4 minuten nog eens 65
dieren uit. Daarna vlogen er bijna constant
vleermuizen in en uit de woning. Tijdens het in
en uitvliegen van de kolonie werd er gekeken
naar de invloed van licht op de in en
uitvliegende dwergvleermuizen. Er werd
gedurende een half uur een spot geplaatst op
de in/uitvliegopening. De dwergvleermuizen
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vlogen naar buiten ondanks de spot, maar geen enkel dier durfde naar binnen te vliegen.
Eens de spot uit was vloog er onmiddellijk een dozijn dwergvleermuizen naar binnen.
De eigenaar van het huis vertelde dat er vroeger in het dak één jaar na de bouw van het
huis, in 1974, een nog veel grotere kolonie huisde. Deze was er het jaarrond te vinden en
telde waarschijnlijk 300 dieren. Tijdens de
zomermaanden bevonden ze zich allen tegen
elkaar hangend aan het plafond, als één groot
vlak van ongeveer ¼ m² groot. Tijdens de
wintermaanden sliepen de dieren er aan een
balk. Ze hingen dan allen aan elkaar zoals een
zwerm bijen. Nadat de zolder zorgvuldig was
afgesloten om verdere overlast te verhinderen,
is slechts een gedeelte van de kolonie in het
huis gebleven, namelijk in de spouwmuur.
I)

Kolonie Boembekestraat

De dwergvleermuizenkolonie in Boembeke
werd gevonden op 12 mei 2003. De telling
gebeurde op 28 juni 2003. Tijdens de telling
sliepen slechts enkele dwergvleermuizen in de
Boembekstraat nr 27. Maar uit huis nr 29
vlogen er 66 dwergvleermuizen. Een
belangrijke vliegroute liep langs knotwilgen
recht naar het zuiden. Een deel van deze
vliegroute splitst zich later op de avond op (als
het al donkerder is) en gaat langs de onbeplante
holle weg in de Boembekstraat. Een andere
vliegroute liep vanaf de kolonie naar het
noorden tot in het Wallebos. Een derde
vliegroute, waarlangs de dieren vrijwel
onmiddellijk jaagden, volgde de Boembeek in
zuidelijke richting. Er werden geen vliegroutes
gevonden tussen de kolonie en de
Winkelstraat.
J) Kolonie Edelare

De exacte verblijfplaats van deze kolonie is
nooit gevonden. De vliegroutes zijn pas vanaf
begin augustus gevolgd. Er werd vastgesteld
dat minimum 30 dwergvleermuizen vanuit
meerdere richtingen kwamen aangevlogen. De
hoofdkolonie bevond zich vermoedelijk in de
omgeving van de Aalststraat. De Mijttestraat
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werd op minimum drie verschillende plaatsen overgestoken. Na het oversteken van deze
baan voegen de vliegroutes zich samen om de weinige landschapselementen te kunnen
volgen. De belangrijkste vliegroute liep langs een populierenbosje en langs de rand van een
maïsakker. De vliegroute splitste zich hier naar het oosten en naar het westen. De N8
(Edelareberg) werd, door de route die naar het Kezelfort loopt, door minstens 15 dieren
overgestoken op de plaats waar er hoge bomen deels over de straat staan. Een
gelijkaardige oversteekplaats over de N8 werd iets meer in de richting van Oudenaarde bij
een andere dwergvleermuisvliegroute waargenomen. In de grote boomgaard en langs de
houtkanten ten noorden van Edelare was geen duidelijke vliegroute. De dwergvleermuizen
verspreiden zich al jagend over de omgeving.
K) Kolonie Volkegem

In Volkegem huist een kolonie van minstens 30 dwergvleermuizen, een exacte kolonieplaats
is echter niet gevonden. In de lente 2003 situeerde deze zich in het begin van de
Steenbergstraat, maar tijdens de zomermaanden is een deel van de kolonie verhuisd naar
de omgeving van de R. Van Brakelstraat.
L) Verbijfplaatsen Spendelos

In de Spendelos verblijft het gehele jaar door een groepje van meestal 4 dwergvleermuizen
op meerdere plaatsen rondom de lenteverblijfplaats van de Laatvliegers. In de lente sliepen
ze in hetzelfde huis als de Laatvliegers, in de zomer zijn ze in de naburige veldschuur
gevonden en eind oktober kropen ze onder de dakpannen van een naburig nieuw huis naar
binnen.
M) Andere verblijfplaatsen

Op meerdere plaatsen werden groepjes van enkele dwergvleermuizen gevonden. Deze
dwergvleermuizen zijn vermoedelijk mannetjes (zie Kaart 2 Kolonies en Verblijfplaatsen).
N) Andere Dwergvleermuizen kolonies in de omgeving

Zowel in Nederename (Nederenamestraat 122 en andere), Welden (Kouterstraat), Eine
(Heurnestraat), Heurne (Heurnestraat 255), Mater (Bronstraat) als in Leupegem
(Lammerkenstraat 19) zijn, buiten het projectgebied, nog vliegroutes en enkele verblijfplaatsen
van dwergvleermuizen bekend. Deze vliegroutes en verblijfplaatsen zijn echter niet geteld en
de dieren ervan zullen vermoedelijk slechts in lage aantallen in het studiegebied voorkomen.
Daarom worden deze niet verder opgenomen in het rapport.
Algemene conclusies Dwergvleermuizen
•

Kolonies van Dwergvleermuizen huizen in meerdere verblijfplaatsen
Op eenzelfde ogenblik zijn tot 5 verblijfplaatsen van dezelfde kolonie gevonden.
Algemeen wordt aangenomen dat de mannetjes apart slapen van de vrouwtjes en de
jongen. De kraamkolonies worden meestal groter en groter tot het moment dat de jongen
geboren worden. Eens de jongen er zijn, kunnen de kolonies weer uit elkaar vallen.
Zowel de kleine groepjes, als de kraamkolonies kunnen van de ene op de andere dag
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integraal verhuizen. Tijdens het zoeken van dwergvleermuis-verblijfplaatsen werden er
hierdoor nog veel verblijfplaatsen niet gevonden. Het reële aantal dwergvleermuizen is
dan ook een stuk hoger dan het getelde aantal.
Aantal gevonden verblijfplaatsen per kolonie
5
4
3
2
1
0

Aantal gevonden
verblijfplaatsen per kolonie
1

2

3

4

aantal kolonies

•

Vliegroutes van gewone Dwergvleermuizen volgen niet de kortste weg

Elf vliegroutes werden vanaf de verblijfplaats tot aan het jachtgebied gevolgd. De
afgelegde weg was steeds langer dan de afstand in vogelvlucht. De gevolgde vliegroutes
zijn langer door het volgen van landschapselementen en door het vermijden van allerlei
barrières. Twee opvallende barrières waren lichtbronnen en open stukken. In Oosse was
door gebrek aan connectiviteit de gebruikte vliegroute zelf dubbel zo lang als dezelfde
weg in vogelvlucht.

Lengte vliegroute
1000
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•

Spendellos

Wallebos

Natendries

Boskant

Edelare

Braambrugstraat

langste vliegroute in vogelvlucht
(m)
langste gevolgde vliegroute (m)

Oose

Boembeke

Abdijstraat

M Van Torhout

0

Abdijstraat

200

Vliegroutes overbrugden open stukken tot maximaal 50 m
Het maximaal overbrugde open stuk op vliegroutes was 50 m. Vanaf een afstand van 50
meter of meer werden de vliegroutes verlegd zodat de open stukken niet moesten
overvlogen worden. Indien er geen verbindingselementen zijn, kunnen individuele
dwergvleermuizen echter wel grote open terreinen oversteken. Oversteken van vele
honderden meter over open weiden en akkers komt maar uiterst zelden voor (slechts 1
waarneming tijdens het onderzoek).
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Overvliegbare afstanden
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Vliegroutes door donkere delen
Op alle vliegroutes werd vastgesteld dat de dwergvleermuizen steeds zover als mogelijk
van verlichting wegbleven. Indien straten moesten overgestoken worden, werd dat
tussen twee lantarenpalen door gedaan. Bij voorkeur stonden er bomen op de plaats
waar de straat werd overgestoken.

•

De loop en de lengte van de vliegroute is veranderlijk doorheen het seizoen
Tijdens de periode totdat de jongen uitvlogen, werd er relatief weinig gejaagd nabij de
kolonies. De vliegroutes tot de favoriete jachtgebieden werden meestal in een rechte
vlucht gevolgd. Vanaf juli werd er veel meer gejaagd langsheen de vliegroutes. Sommige
dieren bleven uren in de buurt van de kolonie jagen. Eind augustus veranderden de
jachtgebieden weer. De omgeving van de vliegroutes werd dikwijls gebruikt door
mannetjes om harems te vormen en ook de jachtactiviteit werd verschoven. Uit de
waarnemingen blijkt dat de dwergvleermuizen meer gingen jagen op plaatsen waar er
nog water was. Dit bleek het duidelijkste bij de niet uitgedroogde poelen. Het hoge
voedselaanbod in de buurt de waterpartijen zorgt er voor een belangrijke
aantrekkingskracht.

•

Aantal dwergvleermuizen
In het eigenlijke projectgebied werden slechts 2 kolonies gevonden, maar in de
onmiddellijke omgeving van het studiegebied werden in totaal 10 kolonies gevonden. Dat
de meeste dwergvleermuiskolonies zich net buiten het projectgebied bevinden, kan
verklaard worden doordat de meeste kolonies zich in huizen bevonden. In elke kolonie
vertoeven er minstens 15 dwergvleermuizen samen. Vermoedelijk zijn het vooral
kraamkolonies.
Er werden in totaal 15 slaapplaatsen van individuele, of van kleine groepjes met
maximum 6 Dwergvleermuizen gevonden. Deze kleine groepen dwergvleermuizen
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bestaan vermoedelijk hoofdzakelijk uit mannetjes. Het totaal aantal kleine slaapplaatsen
is veel groter, maar er werd niet specifiek naar gezocht (zie Kaart 2).
De oppervlakte van het totaal onderzochte gebied bedraagt ongeveer 10 km², dus
bevindt er zich in de omgeving van het studiegebied ongeveer 1
dwergvleermuizenkolonie per km². In de kolonies werden in totaal minimum 420
dwergvleermuizen gevonden, wat overeenkomt met een 40-tal dwergvleermuizen per
km². Het totaal aantal dwergvleermuizen in het onderzochte gebied is vermoedelijk
hoger, omdat kleine groepjes en individuele dwergvleermuizen niet werden meegeteld en
omdat bij de berekening van het aantal dieren per kolonie steeds het minimum aantal
gebruikt is.
Uit het huidige onderzoek blijkt dat er tussen de 500 à 1000 dwergvleermuizen aanwezig
zijn in het onderzochte gebied. Dit komt overeen met 50 à 100 dwergvleermuizen per
km². Om een nauwkeurig beeld te kunnen krijgen van de dichtheden zijn echter
nauwkeuriger cijfers, en dus meer onderzoek nodig.

4.2

Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii)

Lichaamsbouw en sonar
De Ruige dwergvleermuis is de grootste onder de familie van Europese dwergvleermuizen.
In tegenstelling tot de Gewone dwergvleermuis is de staartvlieghuid behaard en de vijfde
vinger langer. In halfopen habitat worden FM-qcf pulsen gebruikt en in open habitat QCF
pulsen. De piekfrequentie ligt meestal tussen 35 en 41 kHz.
Winterverblijfplaatsen
In Vlaanderen zijn er zeer weinig winterwaarnemingen gedaan. De enige gekende plaatsen
bevonden zich allen in houtstapels.
Zomerverblijfplaatsen
Als verblijfplaats houden Ruige dwergvleermuizen van nauwe spleten. In het buitenland
heeft men kolonies vooral gevonden in holle bomen en in mindere mate in huizen. Ook
jachtpaviljoenen, vleermuiskasten,… worden als verblijfplaats gebruikt. De meeste en
grootste kraamkolonies van Ruige dwergvleermuizen bevinden zich in Oost-Europa en
Rusland. In West-Europa verblijven tijdens de zomer voornamelijk solitaire mannetjes. Op
het einde van de kraamperiode (augustus/september) trekken de vrouwtjes en de jongen naar
zuidwest Europa om er te overwinteren in een warmer klimaat.
Foerageergebieden
De Ruige dwergvleermuis is een typische soort van waterrijke en bosrijke landschappen.
Zijn leefgebied bestaat uit bossen, moerasbossen en andere natte bossen, grote rivieren,
meren, plassen en moerassen. Voor zover bekend is het menu nogal eenzijdig en bestaat
uit grote hoeveelheden dansmuggen (Chironomidae), aangevuld met schietmotten,
gaasvliegen, kleine vlinders, kleine kevers, vliesvleugeligen en snaveldragers (Trichoptera,
Neuroptera, Lepidoptera, Coleoptera, Hymenoptera, Hemiptera).
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Wettelijke status in Vlaanderen en internationaal
Rode lijst van de zoogdieren in Vlaanderen: vermoedelijk bedreigd
Bern conventie, appendix 3
Bonn conventie, appendix 2
Habitatrichtlijn EU, annex 4
IUCN rode lijst: niet opgenomen
Populatietoestand
Door het zeer klein aantal vondsten van Ruige dwergvleermuis is het niet mogelijk om een
gefundeerde uitspraak te doen over populaties in onze streken.

Waarnemingen in het onderzoeksgebied
De

waarnemingen

van

Ruige

dwergvleermuis

zijn

weergegeven

op

Kaart

4

Puntwaarnemingen overige soorten.

Er zijn geen kolonie-indicaties of verblijfplaatsen van Ruige dwergvleermuis gevonden. Er
was een relatief hoge activiteit van Ruige dwergvleermuizen in de lente. Tijdens de
zomermaanden was de Ruige dwergvleermuis volledig verdwenen. In de herfst zijn
verspreid nog enkele dieren waargenomen. Het grote verschil van activiteit doorheen het
seizoen kan verklaard worden door het trekgedrag van de soort.
De hoogste activiteit van Ruige dwergvleermuizen bevond zich vlak buiten het studiegebied,
langs de waterkanten van oude Schelde-armen in Nederename. In het projectgebied werden
er voornamelijk Ruige dwergvleermuizen aangetroffen langs de vochtige kapvlakten van het
Grotenbos Noord en langs de westzijde van het Wallebos (de omgeving van de
Riedekensbeek). Op 22 augustus 2003 werd de eerste Ruige dwergvleermuis na de zomer
terug waargenomen aan het “Reservoir” te Edelare.
Algemene conclusie
De Ruige dwergvleermuis is niet aanwezig in het studiegebied tijdens de midzomer. Op
plaatsen met de combinatie water en bomen werden er meerdere jagende Ruige
dwergvleermuizen waargenomen tijdens de trekperiode in de lente en herfst.

4.3

Laatvlieger (Eptesicus serotinus)

Lichaamsbouw en sonar
De Laatvlieger is één van de grootste inheemse soorten (spanwijdte 31,5-38 cm) met zeer
brede vleugels. De vlucht is snel en wendbaar.
De sonar is van het fm-QCF signaal met piekfrequentie rond 30 kHz.
Winterverblijfplaatsen
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De Laatvlieger overwintert vermoedelijk voornamelijk op vrij droge plaatsen in gebouwen
(kerkzolders, spouwmuren van huizen). Mogelijk brengt ze de winter door in dezelfde
gebouwen waar ze gedurende de zomer verblijft. Hoewel het in de zomer een algemene
soort is, zijn er nauwelijks winterverblijfplaatsen gekend. In de klassieke
winterverblijfplaatsen worden af en toe enkele dieren waargenomen.
Doordat er zeer weinig winterverblijfplaatsen gekend zijn, is ook over het trekgedrag weinig
informatie. Er wordt verondersteld dat het een korte afstandstrekker is die in de
zomergebieden overwintert. Toch zijn er verplaatsingen van meer dan 100 km
waargenomen. De maximale afstand ooit waargenomen bedraagt 330 km.
Zomerverblijfplaatsen
De Laatvlieger wordt als een cultuurvolger beschouwd omdat de kolonies in gebouwen
gevestigd zijn. De soort wordt vooral aangetroffen op (kerk)zolders maar er zijn ook kolonies
gekend in spouwmuren van gewone huizen. Kolonies op zolders zitten over het algemeen
goed verborgen tussen het timmerwerk en de dakpannen. Het aantal Laatvliegers dat
overdag in een kerk gevonden is, is meestal dan ook niet vergelijkbaar met het reële aantal
aanwezige Laatvliegers.
Foerageergebieden
De Laatvlieger foerageert voornamelijk in halfopen landschappen. Het is een soort die sterk
gebonden is aan kleinschalige landbouwgebieden, met veel landschapselementen en
extensieve veeteelt. De Laatvlieger foerageert veel boven weilanden. Natte weilanden of
polders doorsneden met kleine beekjes behoren ook tot de favoriete jachtgebieden.
Laatvliegers jagen eveneens in parkachtige landschappen, moerassige gebieden en worden
wel eens jagend opgemerkt in de buurt van straatverlichting. In sommige gebieden worden
veel Laatvliegers waargenomen in brede bosdreven.
Het dieet bestaat hoofdzakelijk uit kevers en nachtvlinders. In het voorjaar specialiseren ze
zich op meikevers (Melolontha melolontha), in augustus op mestkevers (Geotrupidae). De
vlinders die ze vangen zijn voor het grootste deel van het geslacht van de Noctuidae.
Daarnaast worden ook langpootmuggen (Tipulidae), dansmuggen (Chironomidae) en andere
muggen en vliegen (Diptera) gegeten.
Wettelijke status in Vlaanderen en Internationaal
Rode lijst van de zoogdieren in Vlaanderen: niet opgenomen
Bern conventie, appendix 2
Bonn conventie, appendix 2
Habitatrichtlijn EU, annex 4
IUCN rode lijst: niet opgenomen
Populatietoestand
Er zijn geen monitoringsgegevens beschikbaar voor deze soort. In de meeste Europese
regio's lijken de aantallen stabiel te zijn, maar door de beperkte gegevens is het moeilijk dit
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te beoordelen. Ook voor Vlaanderen is het, bij aan gebrek gegevens, niet mogelijk een
uitspraak te doen over de populatietoestand. De verspreidingsgegevens die momenteel
beschikbaar zijn laten niet toe gefundeerde uitspraken te doen over de verspreiding in
Vlaanderen. Maar het lijkt erop dat de kernen van de Laatvlieger populaties zich in de
Antwerpse Noorderkempen en in de West-Vlaamse polders bevinden. Exacte dichtheden
zijn hier echter niet van gekend.
Waarnemingen in het onderzoeksgebied
De waarnemingen van Laatvlieger zijn weergegeven op Kaart 2 Kolonies en verblijfplaatsen
en Kaart 4 Puntwaarnemingen overige soorten.
De totale oppervlakte van het studiegebied werd door minimum 15 Laatvliegers (= ongeveer
1,6 Laatvliegers per km²) gebruikt als jacht- en/of als woongebied. De grootste groep dieren
betreft een kraamkolonie van 6 vrouwtjes en 6 juvenielen. De vrouwtjes bewoonden tot half
juli 2003 een woonhuis in de Spendellos en verhuisden dan naar de kerk van Ename.
Op drie plaatsten vonden we Laatvliegers die alleen of met twee een verblijfplaats
gebruikten. De eerste verblijfplaats betroffen 2 Laatvliegers in het dak van een huis aan de
Boskant, Boskant nr 25. Onder hetzelfde dak verbleef soms ook groepjes van enkele
dwergvleermuizen. In juni verhuisden de Laatvliegers, vermoedelijk is één dier naar de kerk
van Ename verhuisd, het tweede dier hebben we de rest van het seizoen niet meer
gevonden. In het centrum van Volkegem zijn gedurende het volledige inventarisatieseizoen
2 Laatvliegers waargenomen. Tenslotte kwam er op 25
augustus een individuele Laatvlieger gevlogen in de richting
van het uiterste zuidelijke deel van het studiegebied.
In een woonhuis aan de Spendelos bleken de 6 Laatvliegers
samen met 3 à 4 dwergvleermuizen te huizen. Nadat ze
uitvlogen bleven de Laatvliegers eerst nog een half uurtje vlak
bij de kolonie jagen. Hierbij foerageerden ze vooral in een
oude boomgaard waar (biologisch geteelde) schapen grazen.
De naburige tuin wordt omzoomd door vele soortenrijke
houtkanten met o.a. meidoorn en haagbeuk die aantrekkelijk
zijn voor meikevers. Om die tuin binnen te vliegen gebruikten
ze steeds (7 onderzoeksavonden) een gat in de haag/houtkant,
zodat ze niet over de hoge houtkant hoefden te vliegen. Na
Laatvlieger kerk Ename
het half uurtje jagen rond de kolonie zwierven de Laatvliegers
uit over de streek. Hun vliegroutes liepen vooral langs bosranden met een mantelzoom
vegetatie en langs goed gevormde houtkanten.
In de week van 16 tot 22 juni was er geen enkele Laatvlieger meer te bekennen aan de
kolonie van de Spendelos. De Laatvliegers waren verhuisd naar de kerk van Ename, 1,5 km
verder. Het groepje van 6 vrouwtjes had jongen gekregen. In het begin vertrok ’s avonds de
helft van de vrouwtjes om te jagen naar het bos en de ander helft naar de Scheldemeersen.
De 6 jongen verbleven dan ’s nachts alleen achter aan de nokbalk van het schip van de kerk
van Ename.
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Op 12 juli zagen we voor het eerst dat ook de jongen mee uitvlogen. De jongen waren nog
enkele weken van de moeders te
onderscheiden in vlucht. Ze waren kleiner,
vlogen onzeker, zeer dicht bij lijnvormige
landschapselementen aan en gebruiken een
sonar die maar de helft zo ver reikt als die van
hun ouders.
In 2003 is de kerk van Ename 10 keer
gecontroleerd op uitvliegende Laatvliegers. De
Uitwerpselen Laatvlieger kerk Ename
eerste keer (11 april) en de laatste keer (26
oktober) zijn er geen Laatvliegers uitgevolgen. Tijdens de andere 8 controles vloog steeds
meer dan 1/3 van de dieren uit langs de oostzijde van de kerk. Deze dieren vlogen allen in
de richting van het bos. De dieren die langs de westzijde van de kerk uitvlogen, vlogen deels
(max. 3 exemplaren) in de richting van de Schelde en deels om de kerk heen, ook in de
richting van het bos. Op 30 augustus hoorden we vlak voor het uitvliegen signalen van de
Laatvliegers langs de oostzijde, maar bijna allen vlogen ze uit langs de westzijde, om met
een boog om de kerktoren of het dak weg te vliegen in de richting van het bos. Op 30
augustus was het de Europese Dag van de Vleermuis en bevond er zich een grote groep
mensen aan de oostelijke uitvliegroute. Dit afwijkend uitvlieggedrag doet vermoeden dat de
Laatvliegers zich stoorden aan de grote groep mensen aan hun uitvliegopeningen.
Gedurende de totale onderzoeksperiode hebben we de Laatvliegers op vele plaatsen de
kerk zien in of uitvliegen/kruipen. Alle openingen konden enkel al kruipend door de dieren
genomen worden. De tralieopeningen aan het oostelijke galmgat werd het meest verkozen,
samen met spleten tussen de toren en het schip, langs de oostelijke zijde van de kerk.
Meerdere spleten rondom de toren en het schip werden door enkele individuen gebruikt.
De vrouwtjes, maar nog meer de jongen, volgden de eerste honderd meter langs de
donkerste vliegroutes die ze konden vinden. Ook de adulte Laatvliegers die in Volkegem
verblijven vertoonden tijdens het uitvliegen een gelijkaardig gedrag. Later op de avond
werden de dieren uit Volkegem wel regelmatig jagend gevonden, van lantaarnpaal tot
lantaarnpaal.
De laatste twee decennia is de kerk van Ename enkele keren bezocht door leden van de
JNM. In juli 1989 werden er 7 dieren in de nok aangetroffen (mond. med. Rollin Verlinde).
Algemene conclusies
•

Het uitvlieggedrag wordt beïnvloed
Afhankelijk van dag tot dag vlogen de Laatvliegers van de kraamkolonie op andere uren
en op andere plaatsen uit de verblijfplaats. Het duidelijkste verschil in uitvlieggedrag was
dat gedurende het hele seizoen de belangrijkste uitvliegopeningen slechts op één avond
niet werden gebruikt, namelijk toen er een grote groep mensen onder stond. De
aanwezigheid van een groep mensen rondom de kolonie had duidelijk een negatief effect
op het uitvlieggedrag.
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Laatvliegers verhuizen
Tijdens het onderzoek werd vastgesteld dat de Laatvliegers over een afstand van 1,5 km
verhuisden. De moeders verhuisden vlak voordat ze jongen kregen. Dit wijst erop dat de
kerk als verblijfplaats beter geschikt is voor de ontwikkeling van de jongen. Behoud van
deze kolonieplaats zal daarom belangrijk zijn voor het voortbestaan van de populatie
Laatvliegers in het gebied. Afhankelijk van de periode gebruiken Laatvliegers
verschillende woon- en foerageergebieden.

•

Hoe jonger het dier, hoe stiller de sonar, hoe kleiner de afstand tot
landschapselementen
De eerste weken nadat de juveniele Laatvliegers uitvlogen waren deze van hun ouders
te onderscheiden. Zo waren de sonargeluiden ongeveer de helft stiller dan die van hun
moeders. Die stillere sonar reikt minder ver. De te detecteren landschapsbakens dienen
dan ook voor de jongen dichterbij te zijn dan voor de adulten.

•

Verlichting is negatief voor de vliegroutes, maar niet tijdens het jagen
De eerste honderden meters van de vliegroutes volgden ze de donkerste delen van het
landschap. Dit gedrag werd waargenomen zowel bij de vrouwtjes van de kraamkolonie
als bij individueel slapende dieren. Bij de jongen was de gedrag nog meer uitgesproken.
Later op de avond kwamen dezelfde dieren echter wel jagen om de lantarenpalen die ze
tijdens het uitvliegen zoveel mogelijk vermeden hadden.

•

Aantal laatvliegers
Minimum 15 Laatvliegers hadden hun slaapplaats in het studiegebied. Deze dieren
jaagden echter ook buiten het studiegebied. Enkel in het zuiden van het studiegebied
werd er een waarneming gedaan van een Laatvlieger die het studiegebied binnenvloog.
De dichtheid van het aantal jagende Laatvliegers is vermoedelijk lager dan het aantal
Laatvliegers dat slaapt in het studiegebied (ongeveer 1,5 dieren per km²). Er is niets
bekend over de overwintering van Laatvliegers in de streek.

4.4

Rosse vleermuis (Nyctalus noctula)

Lichaamsbouw en sonar
De Rosse vleermuis is één van de grootste vleermuissoorten in Vlaanderen (spanwijdte 32 40 cm). De vleugels zijn lang en smal en bij uitstek geschikt voor een snelle, rechtlijnige
vlucht. De sonar is van het fm-QCF type met bij het QCF gedeelte een piekfrequentie net
onder 20 kHz.
Winterverblijfplaatsen
De winterslaap wordt in onze streken nagenoeg uitsluitend in holle bomen doorgebracht. De
meeste waarnemingen zijn van dieren die werden gevonden nadat een holle boom geveld
was.
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De Rosse vleermuis is gekend als een lange afstandtrekker die tot 1600 km aflegt (langste
afstand ooit waargenomen). Vanaf september trekken dieren van Noord- en Oost-Europa naar
het zuiden. In West-Europa is de trek veel minder uitgesproken en zijn de dieren eerder
sedentair.
Zomerverblijfplaatsen
In West-Europa zijn zomerkolonies bijna enkel in bomen gevestigd. In Oost- en Centraal
Europa ook in gebouwen, vleermuiskasten en in rotsspleten. Kolonies in bomen zijn meestal
klein (enkele tientallen dieren). Boombewonende kolonies prefereren oude spechtenholen die
naar boven toe zijn uitgerot. Kolonies worden in Vlaanderen voornamelijk aangetroffen in
Zomereik, Amerikaanse eik en Beuk. In het voorjaar hebben de dieren soms te lijden onder
competitie met holenbroeders (Spreeuwen en Kauwen). De kolonie verhuist zeer regelmatig in
de loop van het zomerseizoen maar ze blijven over de jaren heen zeer trouw aan hun
kolonieplaatsen.
Foerageergebieden
De afstand tussen verblijfplaats en foerageergebied is zeer variabel. Als in de omgeving van
de kolonie een geschikt jachtgebied aanwezig is, blijven de dieren binnen een straal van
ongeveer 6 km. Maar er zijn ook verplaatsingen van 20 km en meer gekend. Dit heeft
waarschijnlijk te maken met de schaarste aan verblijfplaatsen die de dieren noodzaakt om
ver van de jachtgebieden een kolonieplaats te zoeken. De afstand tussen kolonie en
foerageergebied wordt afgelegd door open habitats maar soms ook langs vaste
verbindingsroutes zoals kanalen.
De Rosse vleermuis jaagt bij voorkeur in waterrijke gebieden. Grote vijvers, meren en
moerassen vormen een groot gedeelte van het jachtgebied. Daarnaast wordt ook
gefoerageerd boven natte weilanden en akkers. De vleermuizen vliegen hoog, gemiddeld 5
tot 20 meter maar vaak tot 50 m hoog.
Het dieet bestaat uit kevers (Carabidae) zoals de Meikever, vlinders (Lepidoptera),
langpootmuggen (Tipulidae) en dansmuggen (Chironomidae). Alhoewel de Rosse vleermuis
bij voorkeur in waterrijke gebieden jaagt, is ze niet afhankelijk van strikt watergebonden
insecten.
Wettelijke status in Vlaanderen en Internationaal
Rode lijst van de zoogdieren in Vlaanderen: niet opgenomen
Bern conventie, appendix 2
Bonn conventie, appendix 2
Habitatrichtlijn EU, annex 4
IUCN rode lijst: niet opgenomen
Populatietoestand
Dit is opnieuw een soort waar weinig of geen gegevens beschikbaar zijn om de status te
beoordelen. Men gaat ervan uit dat de soort, ondanks zijn algemene verspreiding
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achteruitgaat. In Nederland werd door middel van monitoring van de kolonies inderdaad
aangetoond dat de aantallen dalen.
Voornaamste bedreigingen
De belangrijkste oorzaak van achteruitgang is ongetwijfeld het verdwijnen van waterrijke
gebieden en moerassen en het draineren van weilanden. Ook het tekort aan holle bomen is
een probleem, zowel voor zomerkolonies als voor winterverblijfplaatsen. Ook het
systematisch verwijderen van Amerikaanse eiken met veel natuurlijke holten is
problematisch.
Overwinterende vleermuizen zijn bijzonder kwetsbaar en sterven vaak doordat de
kolonieboom wordt geveld. Aangezien de dieren in grote groepen bijeenkomen, wordt in één
klap de populatie uit een grote regio getroffen.
Waarnemingen in het onderzoeksgebied
De waarnemingen van Rosse vleermuis zijn weergegeven op Kaart 2 Kolonies en
verblijfplaatsen en Kaart 4 Puntwaarnemingen overige soorten.
In het onderzoeksgebied is slechts 1 kolonie, bestaande uit 6 Rosse vleermuizen gevonden.
De dichtste gekende andere kolonie telt 5 dieren en bevindt zich in een populierenbestand
bij Zingemput. Er is vastgesteld dat er zeker tijdens de schemering geen Rosse vleermuizen
van Zingem komen jagen in het studiegebied. Verder is het vrij zeker dat er zich geen
andere permanente verblijfplaatsen van Rosse Vleermuis in het studiegebied bevinden en
dit op basis van het tijdstip van de waarnemingen alsook op de vliegroutes.
De kolonie Rosse vleermuizen bevond zich van de lente tot de herfst in een bosje dat
grotendeels bestaat uit Canadapopulier cv Marilandica. De kolonie verhuisde af en toe en
gebruikte als verblijfplaats boomholten hoog in de populieren. Het uitvliegen gebeurde bijna
steeds via de smalle weide die tussen de Koolput en het Wallebos loopt. Enkele dieren
bleven daar enige tijd jagen om zich vervolgens over de weide omgeving te verspreiden.
Hierbij werden voornamelijk twee vliegroutes gebruikt.
De eerste vliegroute ging noordwaarts. Behalve in de
herfst vloog er dagelijks minimum één Rosse vleermuis
naar het Grotenbos Noord. Dit dier jaagde langdurig
boven de bospoel. Op dezelfde route vloog er regelmatig
een dier dat aan het Grotenbos Zuid van richting afboog
en ging jagen langs oude Scheldearmen in Nederename.
Een tweede vliegroute volgde vanaf de Koolput de rij met
Notelaars, evenwijdig met het Wallebos. Na soms enkele
lussen te hebben gevlogen boven de weide langs de
Riedekensbeek vlogen de dieren al jagend over of langs
Torreken Te Walle. Van hieruit splitste deze vliegroute
zich. Tijdens de zomer gingen individuele dieren over de
Boembeek jagen of rond de Riedekensbeek. Meestal

Rosse vleermuis
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verkozen de dieren om te gaan jagen in de richting van de Schelde in Oudenaarde.
Voor de Rosse vleermuizen ’s morgens invlogen, jaagden ze nog rond en boven het
Wallebos en de Koolput. In tegenstelling daarmee werden ‘s avonds zo goed als nooit
jagende Rosse vleermuizen boven het bos waargenomen.
Opmerkelijk is dat in het studiegebied tot Zingem slechts 2 kolonies met samen 11 Rosse
vleermuizen werden gevonden. In de Scheldevallei werden nooit jagende groepjes Rosse
vleermuizen waargenomen. In juli en augustus 2002 werd op meerdere plaatsen langs
hetzelfde stuk Scheldevallei groepen jagende Rosse vleermuizen van meer dan 10 dieren
gezien (mond. med. Davy de Groot).
Algemene conclusie
Ondanks het grote aanbod van boomholten in inheemse boomsoorten, verbleven alle Rosse
vleermuizen in een populierenbosje. In deze Canadapopulieren verhuisde de kolonie van
maximaal 6 dieren regelmatig. Vanuit dit bosje liepen er vliegroutes naar de natte gebieden
in en rondom het studiegebied. De dichtheid van het aantal jagende Rosse vleermuizen is
zeker lager dan het aantal Rosse vleermuizen dat slaapt in het studiegebied (0,6 dieren per
km²). Er is niets bekend over overwinterende Rosse vleermuizen in de streek, normaliter
gebeurt dit in holle bomen.

4.5

Grootoorvleermuis (Plecotus auritus/austriacus)

Voor 1970 werd geen onderscheid gemaakt tussen de Gewone grootoorvleermuis (Plecotus
auritus) en de Grijze grootoorvleermuis (Plecotus austriacus). Een juiste determinatie kan
enkel aan de hand van schedelkenmerken (dode exemplaren) of door meting van de
duimlengte (bij vangst). Daarom wordt ook nu nog tijdens de wintertellingen en ook bij batdetectorwaarnemingen geen onderscheid gemaakt tussen beide soorten. In Vlaanderen
komen beide soorten voor, maar de Gewone grootoor is de meest algemene.
Lichaamsbouw en sonar
De grootoren hebben brede vleugels waarvan de top zeer flexibel is. De lichaamsbouw is
aangepast aan een trage, fladderende vlucht tussen de vegetatie. De dieren kunnen ter
plaatse blijven stilhangen.
De sonar is van het FM-type maar bijzonder zacht (fluistersonar). Insecten worden vaak
gelokaliseerd door passief te luisteren. De grootoor heeft grote oren die geschikt zijn om de
geluiden van vliegende en bewegende insecten op te vangen.
Winterverblijfplaatsen
Grootoorvleermuizen worden 's winters in allerlei onderaardse verblijven aangetroffen:
forten, bunkers, ijskelders en mergelgroeven. Het aantal dieren dat in de klassieke
winterverblijfplaatsen verblijft, is weersafhankelijk en vermoedelijk overwintert een groot
percentage van de dieren in gewone huizen en/of in holle bomen.
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Zowel de Gewone- als de Grijze grootoorvleermuis zijn korte afstandstrekkers. De afstand
tussen winterverblijfplaats en zomerverblijfplaats ligt tussen 1 tot 5 km. De langste afstanden
ooit waargenomen zijn 42 km (Gewone grootoorvleermuis) en 62 km (Grijze grootoorvleermuis).

Zomerverblijfplaatsen
Van de Gewone grootoorvleermuis zijn er gebouwbewonende kolonies en boombewonende
kolonies gekend. Kolonies in gebouwen (voornamelijk kerkzolders) kiezen voor warme zolders,
bestaande uit verschillende compartimenten en langs de binnenzijde afgewerkt met hout.
Meestal bestaat de dakbedekking uit leisteen of zwarte dakpannen. Boombewonende
kolonies gebruiken bij voorkeur spechtenholen of rottingsholen met een grote ingang. De
holte moet wel naar boven zijn uitgerot. Solitaire dieren (vnl. mannetjes) kruipen weg achter
losse schors.
De Grijze grootoorvleermuis werd tot nu toe enkel in gebouwen waargenomen. De
selectiecriteria zijn waarschijnlijk zeer gelijkaardig aan deze van de Gewone
grootoorvleermuis. Er komen soms gemengde kolonies voor.
Foerageergebieden
Grootoren foerageren in een maximum straal van 3,5 km rond de kolonieplaats. De meeste
activiteit speelt zich af in een straal van 0,5 km. De grootoor is, als traagvliegende soort,
gevoelig voor predatie en volgt zeer strikt de aanwezige landschapselementen.
De Gewone grootoorvleermuis foerageert in bossen en beboste landschappen
(parklandschap, tuinen en boomgaarden). In Groot-Brittannië werd een voorkeur voor oude
loofbossen vastgesteld.
Grootoren foerageren ook in stallen en veeschuilplaatsen waar ze vliegen en motten van de
muren en het plafond plukken. Dit gedrag wordt vooral waargenomen tijdens slechte
weersomstandigheden.
Het dieet van de Gewone grootoorvleermuis bestaat enerzijds uit nachtvlinders (26-61%
Lepidoptera, vnl. Noctuidae) en anderzijds uit dag-actieve of niet vliegende insecten die van de
vegetatie worden geplukt zoals spinnen, kevers, oorwormen en mestvliegen (Araneidae,
Coleoptera, Dermaptera en Scatofagidae).
De Grijze grootoorvleermuis lijkt veel minder strikt bosgebonden te zijn. Deze soort wordt
waargenomen in bossen, parken en tuinen maar ook boven open weilanden en rond
alleenstaande loofbomen.
Het dieet van de Grijze grootoorvleermuis wordt gedomineerd door nachtvlinders (vnl.
Noctuidae). Deze insecten maken 72-90% van het dieet uit. Aanvullend werd een klein
percentage dag-actieve en niet vliegende insecten in de uitwerpselen aangetroffen.
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Wettelijke status in Vlaanderen en Internationaal
Gewone grootoor

Grijze grootoor

Rode lijst van zoogdieren in Vlaanderen

Vermoedelijk bedreigd

Bedreigd

Bern conventie

appendix 2

appendix 2

Bonn conventie

appendix 2

appendix 2

Habitat richtlijn EU

annex 4

annex 4

IUCN rode lijst

niet opgenomen

niet opgenomen

Populatietoestand
In de winterverblijfplaatsen werd in Nederland tussen de jaren ‘40 en ‘70 een sterke
achteruitgang vastgesteld. Uit de wintertellingen in Vlaanderen blijkt dat de soort zich maar
moeizaam herstelt en dat er geen sprake is van een duidelijke aantalstijging.
Tijdens de zomer is de grootoor de meest algemene soort op kerkzolders in Vlaanderen.
Alhoewel er geen cijfermateriaal voor handen is om dit te staven, kunnen we uit verklaringen
van plaatselijke bewoners opmaken dat de kolonies vroeger veel meer dieren telden.

Uitwerpselen Laatvlieger kerk Ename
Gewone grootoorvleermuis

Voornaamste bedreigingen
De grootoorvleermuis is bijzonder gevoelig aan vergiftiging door pesticiden. Het is een soort
die een deel van zijn prooien van de vegetatie afhaalt. Na een behandeling met insecticide
vormen de dode en half-dode insecten een gemakkelijk prooi waardoor hoge concentraties
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giftige stoffen worden opgenomen. Ook door de behandeling van de kolonieplaats met
toxische houtbehandelingsproducten kunnen vergiftigingen optreden.
De afname van het bosareaal, het verdwijnen van mantel- en zoomvegetaties en van open
plekken in het bos en de aanplanting van monoculturen zijn allemaal factoren die het aantal
insecten negatief beïnvloedt en indirect dus ook ongunstig zijn voor grootoorvleermuizen.
De achteruitgang van de natuur in de bebouwde omgeving met onder meer het verdwijnen
van oude bomen, kleine parkjes, …. zijn nefast voor grootoren vermits ze foerageren in de
onmiddellijke omgeving van de kolonieplaats.
Waarnemingen in het onderzoeksgebied
De waarnemingen van grootoorvleermuis zijn weergegeven op Kaart 2 Kolonies en
verblijfplaatsen en Kaart 4 Puntwaarnemingen overige soorten.
Uit het kerkzolderonderzoek in de omgeving van het studiegebied bleek dat de Gewone
grootoor wijd verspreid is (op 44 % van de onderzochte kerken), maar nergens werden ze in
grote groepen gevonden (max. 5 dieren). In het eigenlijke projectgebied zijn er indicaties voor
twee kolonies en nog enkele individuele losse dieren.
Grijze grootoorvleermuis werd niet met zekerheid aangetroffen tijdens het onderzoek. De
enige waarneming van Grijze grootoorvleermuis werd in het Kezelfort in 1997 gedaan.
De twee kolonies van grootoorvleermuis bevinden zich beiden midden in het bos. De eerste
kolonieomgeving is in het Grotenbos Noord. Op 10 juli 2003 werd er ’s morgens
zwermgedrag waargenomen van minimum zeven grootoorvleermuizen. De volgende
ochtend was er nog een lage activiteit van grootoren verderop in het bestand, de kolonie
was duidelijk naar een andere boom verhuisd.
De tweede kolonieomgeving van grootoorvleermuis bevindt zich in het Wallebos. De dieren
verhuisden regelmatig en er werd dan ook steeds op verschillende plaatsen zwermgedrag
en hoge activiteit waargenomen. Deze plaatsen lagen allen midden in het bos op percelen
waar voornamelijk populieren gemengd met Essen staan. Gedurende 3 avonden werd
steeds een individuele grootoor op vliegroute richting Torreken Te Walle waargenomen.
Hierbij was te zien dat het dier op maximum enkele meter van de beekbegeleidende
vegetatie bleef. Later tijdens de nacht werden er in de zomer jagende individuele
grootoorvleermuizen waargenomen. Deze vlogen ook steeds dicht bij de beekbegeleidende
vegetatie van de Riedekensbeek.
Op de kerk van Ename huisde buiten de kolonie Laatvliegers ook één grootoorvleermuis. Dit
dier werd voor het eerst opgemerkt op 29 juni en werd dan tot 27 september bij bijna ieder
bezoek steeds uit of invliegend waargenomen. Deze grootoorvleermuis gebruikte andere
uitvliegopeningen dan de Laatvliegers, namelijk vloog ze vanonder de rechterdakgoot aan
de voorzijde van de kerk. Ofwel vloog het dier door een wilg en zo verder in de richting van
het bos, door dezelfde tuinen als de Laatvliegers, ofwel bleef de grootoorvleermuis jagen
laag boven het kerkhof of dicht bij de muren van de kerk en het museum. Opvallend was dat
de grootoorvleermuis steeds na of samen met de laatste Laatvliegers uitvloog, vermoedelijk
komt dit doordat ze met hun trage vlucht meer schrik hebben van predatie.
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Op de kerk van Volkegem werden op 8 augustus en op 7 september telkens 2 uitvliegende
grootoorvleermuizen waargenomen. Na een snelle vlucht verdwenen de dieren in de
struiken van de tuin naast de kerk.
Twee waarnemingen van individuele grootoorvleermuizen werden extreem vroeg op de
avond gedaan, in het zuidoosten van het Grotenbos Zuid en aan de knotwilgen ten noorden
van de Koolput. We veronderstellen dan dat het in beide gevallen om dieren gaat die niet tot
de reeds vernoemde kolonies behoren.
Op 18 november 2003 werd er gedurende 10 minuten twee grootoorvleermuizen
geobserveerd die insecten vingen tussen en rondom de klimop die groeit op de windmolen
en de naburige populieren (Wallebos).
Algemene conclusie
Op bijna de helft van de kerken zijn sporen van vleermuizen gevonden. De groepsgrootte
was echter nooit meer dan 5 dieren. Op meerdere plaatsen zijn indicaties van
boombewonende grootoorvleermuizen. In tegenstelling tot de kerkbewonende verhuisden
deze regelmatiger. In totaal zijn er in het studiegebied indicaties voor minimum 2
boombewonende kolonies die elk apart minimum 7 dieren tellen. Grootoorvleermuizen
werden hoofdzakelijk opgemerkt rondom de kolonies. Als er vliegroutes gebruikt werden,
dan was dat zeer dichtbij of doorheen de bomen. Het totaal aantal dieren in het studiegebied
is moeilijk te schatten, vermoedelijk zijn er enkele tientallen dieren aanwezig in het
studiegebied. In het Kezelfort overwinteren er jaarlijks een vijftal grootoorvleermuizen.

Myotis-groep
Myotis is een genus waarvan de meeste soorten erg op elkaar lijken, zowel voor uiterlijke
kenmerken, als voor hun geluiden. Een Myotis heeft steeds een bleekwitte ondervacht en
een bruine bovenvacht. De oren zijn relatief lang en hebben een lange smalle tragus. De
echolocatiesignalen van Myotis soorten zijn meestal relatief stille, smalbandige FM signalen
die geen duidelijke piekfrequentie hebben. Om vliegende dieren te determineren, moet
gebruik worden gemaakt van soortspecifieke geluidskenmerken die er zelfs niet voor alle
soorten zijn en die sowieso slechts af en toe gemaakt worden. De soortenspecifieke
geluidskenmerken zoals ritme, gebruik van bepaalde frequenties, luidheid van de
signalen,… worden best gecombineerd met langdurige zichtwaarnemingen. Men krijgt niet
enkel een breder gamma van de geluiden te horen, maar de manier van vliegen en
voornamelijk de manier van jagen maakt soortendeterminatie meer zeker. De meeste Myotis
geluiden werden in deze studie dan ook slechts gedetermineerd tot op het genus. Enkel na
langdurige observaties en kenmerkende geluidsopnames werd er overgegaan tot
soortdeterminatie.

4.6

Watervleermuis (Myotis daubentonii)

Lichaamsbouw en sonar
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De Watervleermuis is een middelgrote soort met een spanwijdte van 24-28cm. De vleugels
zijn redelijk breed in verhouding tot de lengte. De Watervleermuis heeft een trage, maar niet
zo wendbare vlucht. De sonar is een steile FM sonar, typisch voor de Myotis, met
piekfrequentie rond 40kHz.
Winterverblijfplaatsen
Watervleermuizen worden overwinterend aangetroffen in forten, mergelgroeven en kleine
objecten waar een constant klimaat heerst met temperaturen tussen 3° en 8° C en een hoge
luchtvochtigheid (80-100%).
De Watervleermuis is een middellange afstandstrekker die afstanden tussen 10 en 100 km
aflegt tussen de winterverblijfplaats en zomerverblijfplaats. De maximale afstand ooit
waargenomen is 240 km.
Zomerverblijfplaatsen
In West-Europa is de Watervleermuis hoofdzakelijk een boombewonende vleermuis. Ze
heeft een sterke voorkeur voor oude spechtenholen van de Grote bonte specht (Dendrocopus
major). Hierbij wordt een selectie vastgesteld van holtes die sterk naar boven zijn uitgerot
maar redelijk smal zijn. Vermoedelijk heeft dit te maken met temperatuursregulatie. De
kolonie verhuist gemiddeld om de 3 dagen. De kraamkolonie, waar de jongen geboren
worden, verblijft langer (tot 3 weken) in dezelfde holte. Soms worden ook kolonies
aangetroffen in gebouwen en in het buitenland ook soms in vleermuiskasten.
In Zwitserland werd de opmerkelijke vaststelling gedaan dat in de rivierbegeleidende bossen
weinig of geen kolonies gehuisvest zijn. Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met
het kille, vochtige klimaat. Bij het gebruik van vleermuiskasten in Frankrijk werd een
gelijkaardige vaststelling gedaan. Kasten die in nevelige valleien hangen hebben weinig
succes.
Foerageergebieden
De Watervleermuis legt gemiddeld een afstand af van 3 tot 4 km tussen de kolonieplaats en
de foerageergebieden, maar afstanden tot 10 km werden al vastgesteld. De vliegroute
verloopt zonder uitzondering langs landschapselementen zoals dreven, bosranden en
riviertjes. Straatverlichting wordt vermeden en een opening van 30 m in een dreef is
voldoende om een andere route te kiezen.
De Watervleermuis vangt zijn prooien vlak boven het wateroppervlak. Het foerageergebied
bestaat uit vijvers, meren, kanalen, rivieren en kleine beken. Hierbij gaat de voorkeur naar
waterpartijen met bomen langs de oever. De vleermuizen vermijden plassen of beken met
waterplanten of overdadige algengroei. De vegetatie hindert hun echolocatiesysteem en
maakt het moeilijker om insecten te lokaliseren. Watervleermuizen foerageren ook in het
bos, vooral als er loofbos voorkomt in de buurt van water.
Het voedsel van de Watervleermuis bestaat bijna uitsluitend (tot 90%) uit dansmuggen
(Chironomidae). Deze insecten hangen in zwermen boven het wateroppervlak en komen
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massaal voor in eutroof water. Andere prooisoorten zijn langpootmuggen, vlinders en kevers
(Tipulidae, Lepidoptera en Coleoptera).

Wettelijke status in Vlaanderen en Internationaal
Rode lijst van de zoogdieren in Vlaanderen: niet opgenomen
Bern conventie, appendix 2
Bonn conventie, appendix 2
Habitatrichtlijn EU, annex 4
IUCN rode lijst: niet opgenomen
Populatietoestand
In alle Europese landen wordt de laatste jaren een stijging van deze soort waargenomen.
Een veel vermelde reden hiervoor is dat door eutrofiering van het oppervlaktewater het
aantal dansmuggen (Chironomidae) sterk is toegenomen, hierover bestaat echter heel wat
discussie. In de gekende winterverblijfplaatsen in Vlaanderen is de laatste jaren in elk geval
een gestadige stijging van de aantallen waar te nemen.
Waarnemingen in het onderzoeksgebied
De waarnemingen van Watervleermuis zijn weergegeven op Kaart 2 Kolonies en
verblijfplaatsen en Kaart 4 Puntwaarnemingen overige soorten.
In het studiegebied werden minimum 6 Watervleermuizen waargenomen. Op 22 juli 2003
werden 4 Watervleermuizen waargenomen op vliegroute komende uit het Wallebos, langs
de Riedekensbeek. Een exacte kolonieboom werd niet gevonden. Uit het zwermgedrag
bleek wel dat de koloniebomen zich voornamelijk in het midden van het Wallebos bevinden.
Tijdens 4 zomeravonden konden we vaststellen dat deze Watervleermuizen op vliegroute in
het bos zelf niet jaagden. Deze vliegroute kon gevolgd worden tot aan de kleine speeltuin.
Hier gingen de Watervleermuizen even jagen tussen de bomen. Na enkele minuten vlogen
ze weg in onbekende richting. Behalve de 4 Watervleermuizen die onmiddellijk op vliegroute
vertrokken, waren er steeds minstens 2 die in het bos, voornamelijk boven de
Riedekensbeek, bleven jagen. Meestal vertrokken later op de nacht ook deze dieren
stoomafwaarts van de beek.
Voor Watervleermuizen was de Riedekensbeek het enige potentieel geschikt jachtgebied in
het onderzoeksgebied. De Riedekensbeek was dan ook de enige plaats waar we
Watervleermuizen aantroffen. Op 2 km van het Wallebos waren er op de oude
Scheldearmen enkele Watervleermuizen aanwezig. Vanwaar deze Watervleermuizen
kwamen, is onbekend. Maar zowel in Nederename, Eine als tot in Heurne waren
invliegroutes op de oude Scheldearmen vanuit de richting van Ename, wat doet vermoeden
dat het mogelijk is dat er tot in Heurne Watervleermuizen uit het Wallebos jagen. Het viel op
dat er bijna overal zeer lage aantallen Watervleermuizen jaagden.
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Tijdens juli en augustus 2002 werd een vliegroute van een twintigtal Watervleermuizen
vanuit het Grotenbos Zuid waargenomen (mond. med. Davy de Groot). Ook was de
jachtactiviteit langs de oude Scheldearmen in 2002 veel hoger. De aantallen die hij heeft
waargenomen zijn nu niet meer te vinden, dus zijn deze Watervleermuizen verhuisd of
gestorven?
Omdat de meeste beken en grachten tijdens de zomer droogvallen, kunnen relaties van
vliegroutes met het hydrografisch netwerk moeilijk getrokken worden. Watervleermuizen
jagen hoofdzakelijk boven open wateroppervlakken met bomen erlangs.
Algemene conclusie
Het bos is zeer geschikt als slaapplaats voor Watervleermuizen. In het studiegebied zelf zijn
er nauwelijks potentiële jachtplaatsen aanwezig. In de omgeving van de Schelde zijn er wel
veel potentiële jachtplaatsen. Door de steeds groeiende barrière wordt het echter wel
moeilijker om van de slaapplaatsen naar de jachtplaatsen te gaan. Tijdens de studie sliepen
er minimum 6 watervleermuizen in het Wallebos. In het Kezelfort overwinteren er meer dan
100 Watervleermuizen.

4.7

Franjestaart (Myotis nattereri)

Lichaamsbouw en sonar
De Franjestaart is een middelgrote soort met een spanwijdte van 24-28cm. De Franjestaart
gebruikt vaak een fluistersonar die zelfs wanneer hij te horen is moeilijk te onderscheiden is
van andere Myotis-soorten. Signalen met een lage eindfrequentie (lager dan 20 kHz) zijn
typisch voor de soort.
Winterverblijfplaatsen
Er zijn meerdere wintervondsten gekend van Franjestaarten in bomen, maar het meest
worden ze aangetroffen in ondergrondse, grotachtige constructies zoals forten, bunkers en
(ijs)kelders. Tijdens de winterslaap zitten ze meestal weggekropen in nauwe spleten van
winterverblijfplaatsen die relatief koud kunnen zijn.
De Franjestaart is een standsoort, die zich meestal minder dan 60 km verplaatst. De langst
waargenomen afstand bedraagt 185 km.
Zomerverblijfplaatsen
In de lage landen wordt de Franjestaart vooral aangetroffen in holle bomen. In Vlaanderen
zijn er zeer weinig kolonies gekend. In bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Nederland
worden Franjestaarten vaak in gebouwen, voornamelijk in spleten van schuren en
boerderijen aangetroffen.
Net zoals voor Watervleermuizen blijkt het dat Franjestaarten tijdens de kraamperiode ook
naar boven ingerotte spechtenholten bewoont en dat ze om de paar dagen van kolonieboom
verhuizen.
Foerageergebieden
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De Franjestaart jaagt in relatief besloten habitats, met een opvallende binding met waterrijk,
oud of vochtig bosgebied. De Franjestaart jaagt in open bossen, parkgebieden, dreven en
tussen de boomkronen. Hij wordt eveneens vaak aangetroffen in vochtige zones, boven
water, in open broekbos en rond beken, vijvers en grachten.
Recent werd ook aangetoond dat de Franjestaart voornamelijk in de latere zomer relatief
veel gebruik maakt van weiden en kleinschalig landbouwlandschap met een afwisseling van
weiland en bossen. Daarbij wordt 0,5 à 1 m boven pas gemaaide graslanden gejaagd.
De Franjestaart vangt zijn prooien al struinend langs de vegetatie of in de lucht. Hierbij
gebruiken Franjestaarten een soms relatief snelle en zeer wendbare vlucht. De Franjestaart
kan door een combinatie van jachttechnieken een gevarieerd voedselaanbod benutten dat
voornamelijk bestaat uit dagactieve vliegen, muggen, vlinders of rupsen, kevers en spinnen,
(Aranea, Nematocer, Lepidoptera, Coleoptera, Brachycera). Wanneer vooral in waterrijke
gebieden gejaagd wordt omvat het dieet ook vrij veel haften, schietmotten en dansmuggen
(Ephemeroptera, Trichoptera en Chironomidae).
Wettelijke status in Vlaanderen en Internationaal
Rode lijst van de zoogdieren in Vlaanderen: bedreigd
Bern conventie, appendix 2
Bonn conventie, appendix 2
Habitatrichtlijn EU, annex 4
IUCN rode lijst: niet opgenomen
Populatietoestand
De Franjestaart komt voor in bijna geheel Europa. In veel landen wordt het als een
algemene soort in bosgebieden beschouwd. De zomerverspreiding van de Franjestaart in
Vlaanderen is slecht gekend, vooral tengevolge van de moeilijk te identificeren sonar. In
Vlaanderen zijn slechts twee zomerkolonies van de Franjestaart gekend, namelijk in het
Zoerselbos en rond de Hollebeekvijver te Merelbeke. Uit de winterverspreiding kan niet
voldoende worden afgeleid of het nu goed of slecht gaat met de soort.
Waarnemingen in het onderzoeksgebied
De waarnemingen van Franjestaart zijn weergegeven op Kaart 4 Puntwaarnemingen overige
soorten.
Door de fluistersonar en de moeilijke determinatie is het aantal zekere waarnemingen van
Franjestaart beperkt, maar alle zekere waarnemingen zijn van dieren die tientallen minuten
werden geobserveerd. Op 8 augustus 2003 foerageerde een Franjestaart vlak boven het
Gootje te Volkegem. Op 17 september jaagde een Franjestaart boven de Langedreef en de
naburige percelen die twee jaar geleden gekapt werden. Tenslotte jaagden er meerdere
Franjestaarten op 3 november op 0,5 à 2 m hoogte op verschillende plaatsen langs de
Kapelledreef.
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De belangrijkste waarnemingen van vleermuizen die mogelijke Franjestaarten waren,
werden gedaan aan het Wallebos en aan de loods van Natuurpunt. Tussen het Wallebos en
de Riedekensbeek werden in augustus meerdere waarnemingen gedaan van Myotissen die
op een halve meter boven de weide foerageerden. Ook in augustus werden in de loods van
Natuurpunt 4 jagende vleermuizen waargenomen die met hun fluistersonar op insecten
jaagden. Deze insecten bevonden zich op de muur, onder het uitstekende dak van de loods.
Indien de dieren aan de loods geen Franjestaarten waren, dan waren het mogelijk
grootoorvleermuizen.
Algemene conclusie
Er werden slechts enkele losse waarnemingen gedaan van jagende Franjestaarten. Deze
waarnemingen gebeurden in of vlak bij het bos. In het Kezelfort overwinteren er regelmatig
een paar Franjestaarten.

4.8 Gewone baardvleermuis (Myotis mystacinus)/Brandt’s vleermuis
(Myotis brandtii)
Het onderscheid tussen de Gewone baardvleermuis en de Brandt’s vleermuis wordt pas
gemaakt sinds 1958. Het is enkel mogelijk aan de hand van de penisvorm (enkel bij
volwassen mannetjes) en het gebit. Dit kan enkel vastgesteld worden wanneer de dieren
gevangen worden. Bij de waarnemingen wordt daarom geen onderscheid gemaakt tussen
de twee soorten.
Lichaamsbouw en sonar
Baardvleermuizen zijn eerder kleine vleermuizen met een spanwijdte tussen 19 en 24 cm.
Ze hebben een klein lichaamsgewicht (4 tot 8 gram) en hebben redelijk brede vleugels met
afgeronde tip. De vlucht is traag en wendbaar maar de vleermuizen zijn niet in staat om
tussen dichte vegetatie te foerageren.
Op basis van de sonar zijn de twee soorten niet te onderscheiden. Het is een typische FMsonar.
Winterverblijfplaatsen
Kleinere, koudere objecten als ijskelders, bunkers en ruïnes zijn de plaatsen waar
baardvleermuizen vooral overwinteren. Beide soorten leggen afstanden af van 20 tot 30 km
tussen de winter- en zomerverblijfplaats.
Zomerverblijfplaatsen
De Gewone baard- en Brandt’s vleermuizen gebruiken allebei zeer uiteenlopende types van
zomerverblijfplaatsen. Ze komen zowel in gebouwen, bomen als vleermuiskasten voor.
Boomkolonies zijn gehuisvest achter losse schors en in scheuren maar zelden in
spechtenholen. Gebouwbewonende kolonies treft men aan op kerkzolders maar vooral in
gewone huizen en andere gebouwen. De dieren verblijven bijna altijd in nauwe ruimtes
tussen het daktimmerwerk, achter gevelbekleding, …
Foerageergebieden
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De afstand tussen de kolonieplaats en de foerageergebieden is opvallend klein. In de
meeste gevallen is dit minder dan 1 km. De foerageergebieden liggen altijd in bosachtig
landschap. De Gewone baardvleermuis is iets toleranter t.o.v. menselijke aanwezigheid en
wordt ook wel aangetroffen in parken en residentiële woonwijken. De Brandt’s vleermuis is
strikt aan bos gebonden. De vleermuizen worden vaak waargenomen foeragerend langs
bospaden en bosranden. Vochtige bosbestanden hebben de voorkeur.
Het voedsel van de Gewone baardvleermuis bestaat vooral uit langpootmuggen (Tipulidae),
aangevuld met dansmuggen (Chironomidae) en andere muggen en vlieggen (Diptera). Deze
insecten zijn sterk gebonden aan vochtige bossen. De Brandt’s vleermuis heeft een
gelijkaardig dieet maar vangt ook een behoorlijk aantal dagactieve vliegen.
Wettelijke status in Vlaanderen en Internationaal
Gewone baardvleermuis

Brandt’s vleermuis

Rode lijst van zoogdieren in Vlaanderen

Vermoedelijk bedreigd

Bedreigd

Bern conventie

appendix 2

appendix 2

Bonn conventie

appendix 2

appendix 2

Habitat richtlijn EU

annex 4

annex 4

IUCN rode lijst

niet opgenomen

niet opgenomen

Populatietoestand
Op basis van de wintertellingen kan men aannemen dat de laatste jaren de aantallen zijn
toegenomen. Vermits geen onderscheid tussen beide soorten wordt gemaakt, is het niet
mogelijk om uit te maken of deze trend voor beide soorten geldt. Uit metingen van dode
exemplaren blijkt dat er in België slechts 15% Brandt’s vleermuizen zijn.
Ondanks dat er vrij veel baardvleermuizen worden geteld, zijn er slechts enkele
zomerkolonies gekend.
Waarnemingen in het onderzoeksgebied
De waarnemingen van baardvleermuis zijn weergegeven op Kaart 2 Kolonies en
verblijfplaatsen en Kaart 4 Puntwaarnemingen overige soorten.
Door de moeilijke determinatie is het aantal zekere waarnemingen van baardvleermuis
beperkt tot het Grotenbos Zuid. Een groot aantal waarnemingen van Myotis spec. zijn
vermoedelijk ook baardvleermuizen.
In het Grotenbos Zuid werd gedurende het gehele seizoen een opmerkelijk groot aantal
Myotissen waargenomen ter hoogte van de Kapelledreef. Langdurige observaties van
meerdere jagende Myotissen lagen aan de basis van de uiteindelijke determinatie. De
gedetermineerde baardvleermuizen hadden een totaal andere vliegwijze dan de op die
plaats ook gevonden Franjestaarten. De baardvleermuizen vlogen veel meer in relatief
snelle rechtlijnige vluchten doorheen de dreven en oud bos dat zijn kruinlaag op grotere
hoogte heeft.
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Het vroege uur en het grote aantal waarnemingen doet ons vermoeden dat er in een van de
omliggende percelen een kolonie van baardvleermuizen aanwezig zal zijn.
Algemene conclusie
Vermoedelijk is er een kolonie van baardvleermuizen in het Grotenbos Zuid. Alle
waarnemingen van vermoedelijke baardvleermuizen gebeurden in deze omgeving. In het
Kezelfort overwinteren er enkele tientallen baardvleermuizen. De afstand tussen een
geschikt jachtbiotoop en een geschikte overwinteringplaats bedraagt bijna steeds slechts
een tiental kilometer.

4.9

Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus)

De Ingekorven vleermuis is niet waargenomen in het studiegebied. Maar de soort overwinterd wel vlakbij het studiegebied. De Ingekorven vleermuis was een indicatorsoort bij de
afbakening van het Habitatrichtlijngebied ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen’. Daarom wordt
deze soort hier toch kort besproken.
Wettelijke status in Vlaanderen en Internationaal
Rode lijst van de zoogdieren in Vlaanderen: ernstig bedreigd
Bern conventie, appendix 2
Bonn conventie, appendix 2
Habitatrichtlijn EU, annex 2 en 4
IUCN rode lijst: ernstig bedreigd
Verspreiding van de Ingekorven vleermuis
De Ingekorven vleermuis is tijdens het chiropterologisch onderzoek niet binnen de perimeter
van het projectgebied waargenomen. De soort gebruikt echter een zeer zachte sonar die op
enkele meter niet meer hoorbaar is. Bovendien is het sonartype bijna niet te onderscheiden
van de andere Myotis-soorten. Uit verspreidingsonderzoek weten we dat de in OostVlaanderen gevonden kolonies zich bevonden op de kerk van St. Maria Lierde (tot 5 jaar
geleden), Leeuwergem (tot max. 10 jaar geleden) en Oosterzele. Tijdens de jaarlijkse
wintermonitoring werden er in Oost-Vlaanderen Ingekorven vleermuizen waargenomen in
het Kezelfort en in het fort te Steendorp.
Het aantal Ingekorven vleermuizen in het Kezelfort is sinds het begin van de jaarlijkse
wintertellingen sterk gedaald; van 16 dieren in 1974 tot volledig verdwenen in 1996. Tijdens
de wintertelling van 2001–2002, 2002–2003 en 2003-2004 werden er respectievelijk 1, 2 en
5 dieren overwinterend in het fort gevonden. Het is niet ondenkbaar dat het Bos t’Ename en
omgeving in het voor- en najaar, aansluitend op de winterslaap, door Ingekorven
vleermuizen als jachtgebied wordt gebruikt.
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4.10 Meervleermuis (Myotis dasycneme)
De Meervleermuis is niet waargenomen in het studiegebied, maar de soort overwintert wel
vlakbij het studiegebied. Ook de Meervleermuis was een indicatorsoort bij de afbakening van
het Habitatrichtlijngebied ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen’. Daarom wordt de Meervleermuis hier toch kort besproken.
Wettelijke status in Vlaanderen en Internationaal
Rode lijst van de zoogdieren in Vlaanderen: bedreigd
Bern conventie, appendix 2
Bonn conventie, appendix 2
Habitatrichtlijn EU, annex 2 en 4
IUCN rode lijst: ernstig bedreigd
Verspreiding van de Meervleermuis
De Meervleermuis is tijdens het chiropterologisch onderzoek niet binnen de perimeter van
het projectgebied waargenomen. De enige gekende kolonie in Vlaanderen bevindt zich in
Boezinge bij Ieper. Uit algemeen verspreidingsonderzoek blijkt dat er vermoedelijk nog een
kolonie moet aanwezig zijn langs de Schelde, in de buurt van Escanafles. Tijdens de
jaarlijkse wintermonitoring werden er in Oost-Vlaanderen regelmatig Meervleermuizen
waargenomen in het Kezelfort en in het fort te Steendorp.
Het aantal Meervleermuizen in het Kezelfort is sinds het begin van de jaarlijkse
wintertellingen sterk gedaald; van 9 dieren in 1974 tot volledig verdwenen na 1996.

4.11 Vale vleermuis (Myotis myotis)
Omdat de Vale vleermuis niet is waargenomen in het studiegebied, maar vroeger wel nog
vlakbij het studiegebied voorkwam, wordt de Vale vleermuis hier kort besproken.
Wettelijke status in Vlaanderen en Internationaal
Rode lijst van de zoogdieren in Vlaanderen: ernstig bedreigd
Bern conventie, appendix 2
Bonn conventie, appendix 2
Habitatrichtlijn EU, annex 2 en 4
IUCN rode lijst: Laag risico - bijna bedreigd
Verspreiding van de Vale vleermuis
De Vale vleermuis is tijdens dit chiropterologisch onderzoek niet waargenomen. Er zijn geen
gekende kolonies of kolonieaanwijzingen voor deze vleermuis in Vlaanderen.
Het aantal Vale vleermuizen in het Kezelfort is sinds het begin van de jaarlijkse
wintertellingen sterk gedaald; van 4 dieren in 1974 tot volledig verdwenen na 1983. Het
voedsel van de Vale vleermuis bestaat in hoofdzaak uit loop-, mei- en mestkevers (Carabide
en Scarabaeidae).
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4.12 Mopsvleermuis (Barbastella barbastella)
Omdat de Mopsvleermuis niet in het studiegebied is waargenomen, maar vroeger wel in de
buurt, wordt de Mopsvleermuis hier toch bondig besproken.
Wettelijke status in Vlaanderen en Internationaal
Rode lijst van de zoogdieren in Vlaanderen: vermoedelijk verdwenen
Bern conventie, appendix 2
Bonn conventie, appendix 2
Habitatrichtlijn EU, annex 2 en 4
IUCN rode lijst: kwetsbaar
Verspreiding van de mopsvleermuis
De Mopsvleermuis is tijdens dit chiropterologisch onderzoek niet waargenomen. De laatste
twee jaar zijn er tijdens de zomer geen Mopsvleermuizen meer waargenomen in
Vlaanderen.
Een schedelvondst in 1981 was de enigste vondst van Mopsvleemuis in het Kezelfort. De
laatste waarneming van Mopsvleermuis in Vlaanderen dateert van twee jaar geleden tijdens
een wintertelling in het Drongengoedbos bij Knesselare. De Mopsvleermuis is in Europa
overal een sterk bedreigde diersoort die bijna uitsluitend nachtvlinders eet.

4.13 Grote hoefijzerneus (Rhinolophus ferrumequinum)
De Grote hoefijzerneus is niet waargenomen in de buurt van het onderzoeksgebied, maar
omdat het Kezelfort samen met de Limburgse mergelgroeves genoemd wordt als mogelijke
kolonisatieplaats bij een eventuele heropleving van de populatie, wordt deze soort hier wel
vermeld (bron: Vleermuizen en de Habitatrichtlijn in Vlaanderen, een uitgave van het Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap en Natuurpunt vzw).
Wettelijke status in Vlaanderen en Internationaal
Rode lijst van de zoogdieren in Vlaanderen: Uitgestorven
Bern conventie, Appendix 2
Bonn conventie, Appendix 2
Habitatrichtlijn EU, annex 2 en 4
IUCN rode lijst, Kwetsbaar

Verspreiding van de Grote hoefijzerneus
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De Grote hoefijzerneus is tijdens dit chiropterologisch onderzoek niet waargenomen.
Waarnemingen van Grote hoefijzerneus in Vlaanderen beperken zich tot de Limburgse
kalkplateaus. Het voorkeurbiotoop van de Grote hoefijzerneus bestaat uit een mozaïek van
(oude) bosjes, houtkanten en extensief bemeste weilanden. De zomer- en winterverblijfplaatsen zijn hoofdzakelijk ondergrondse objecten en warme zolders. De Grote
hoefijzerneus jaagt op kevers waarvan de larven in mestvlaaien voorkomen. Onder meer
door het algemeen gebruik van antibiotica- en antiparasietenproducten in de veeteelt kampt
deze soort bij ons met voedselgebrek.

Zicht op het centrum van Oudenaarde vanuit het Bos t’Ename
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5. KERKONDERZOEK
Om het belang van kerkzolders door vleermuizen aan te tonen, onderzochten we 25 kerken
binnen een straal van 10 km rondom het studiegebied. De keuze van de kerken hing af van:
o De kerken die op de kortste afstand van het studiegebied liggen (1 km) werden allen op 1
na, de kerk van Welden, gecontroleerd. Zes interessante kerken werden minstens tweemaal gecontroleerd.
o Bepaalde kerken konden niet worden onderzocht omdat er werken aan de gang waren
waardoor de situatie onveilig was, of omdat we geen medewerking kregen van de pastoor in kwestie.
Op Kaart 5 Onderzochte kerken is het resultaat van het kerkonderzoek overzichtelijk
weergegeven. In Bijlage 2 zijn de resultaten per kerk in tabelvorm weergegeven.
Tabel 1: resultaten kerkonderzoek
Aantal

%

Kerken

Kerken

Totaal aantal

25

100

Sporen van vleermuizen

21

84

Levende vleermuizen

7

28

Sporen van grootoorvleermuizen

11

44

Levende grootootvleermuizen

7

28

Sporen van Laatvliegers

5

20

Levende Laatvliegers

1

4

Sporen van dwergvleermuis

6

24

Sporen van baardvleermuis

1

4

Op 21 (84%) van de 25 kerken komen soms vleermuizen voor. Van de grootoorvleermuis
zijn er het meest sporen aangetroffen (44%), gevolgd door de dwergvleermuis (24%) en de
Laatvlieger (20%). Op de kerk van Maarke-Kerkem zijn schedels van Gewone
baardvleermuizen gevonden.
Op slechts 7 kerken (28%) zijn levende vleermuizen aangetroffen. Dit is beduidend lager dan
het aantal kerken met sporen van vleermuizen. Maar doordat vleermuizen zich meestal
verstoppen, is het moeilijk om ze tijdens een kerkzolderbezoek te vinden. Opvallend is dat in
elke kerk met levende vleermuizen er ook grootoorvleermuizen waren. Maar het totaal
aantal waargenomen grootoorvleermuizen was steeds laag, maximum 5. Op 5 kerken (20 %)
werden sporen van Laatvliegers gevonden, slechts op 1 kerk, de kerk van Ename, werden
er levende aangetroffen. Er werden geen levende dwergvleermuizen gevonden in een kerk,
wel 1 jong vlak voor de kerk van Elsegem. Dwergvleermuizen zijn zeer moeilijk te vinden
omdat ze klein zijn en bijna steeds goed verstopt zitten. Het aantal kolonies van
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dwergvleermuizen op kerken is vermoedelijk zeer laag. De kerken worden voornamelijk
gebruikt als schuilplaats door kleine groepjes en door individuele dwergvleermuizen.
Dit kerkzolderonderzoek toont duidelijk het belang aan van kerkzolders voor vleermuizen.

Kerkonderzoek op de kerk van Ename
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6. TRANSECTEN
In het studiegebied werden 8 transecten uitgezet (zie Kaart 6 Ligging transecten).

6.1

Bespreking transecten

6.1.1 Transect 1
De eerste helft van transect 1 bevindt zich in het begrazingsblok.
Het transect begint met een vochtig perceel waar 2 jaar geleden de populieren zijn uitgekapt.
Hoewel er geen kolonies vlakbij zijn, is er een zeer hoge activiteit van dwergvleermuizen.
Tijdens de losse inventarisaties werden er ook Laatvliegers en Ruige dwergvleermuizen
waargenomen.
Vanaf punt 4 tot 7 loopt het transect door een ongeveer 35 jaar oud populierenbos dat
langsheen het transect doorsneden wordt door een beekje met voornamelijk els als
beekbegeleidende vegetatie. Bij punt 6 en 7 verbreedt de beek zich tot een ondiepe poel; de
bospoel. In dit perceel jaagden er enkele dwergvleermuizen, een grootoorvleermuis en bij de
poel steeds een Rosse vleermuis. Tijdens de nazomer viel de bospoel volledig droog. Er is
vanaf dan geen enkele vleermuis waargenomen. Tijdens de losse inventarisaties werd er bij
de poel ook nog een Myotis spec. waargenomen.
Van punt 7 tot punt 17 werd een wisselende, maar relatief hoge activiteit waargenomen. De
aanpalende percelen bestaan hier voornamelijk uit gemengde loofhoutbestanden die
begrensd worden door populieren. Vanaf punt 11 zijn de percelen aan de westzijde van het
transect 3 jaar geleden omgevormd door alle bomen (=populieren) te kappen. De
aanwezigheid van jagende Laatvliegers tijdens alle inventarisaties was hier opvallend.
Tijdens de transecttellingen werd een grootoorvleermuis waargenomen op punt 12. Op punt
9 en 10 werden meerdere grootoorvleermuizen gezien tijdens de periode dat de kolonie er
vlakbij zat. Tijdens de laatste transecttelling, op 13 september jaagde er een Myotis spec.
Vroeg op de avond vlogen er boven deze percelen dagelijks 1 à 2 Rosse vleermuizen op
weg naar de bospoel en omgeving.
Na punt 17 vormt het transect de grens tussen een 1 jaar braakliggende akker en een
populierenbestand. De activiteit in dit bestand was zeer laag: er werden 2
dwergvleermuizen, 1 Laatvlieger en 1 Rosse vleermuis waargenomen.
6.1.2 Transect 2
Transect 2 loopt volledig door het begrazingsblok, behalve de 2 laatste punten.
De eerste 4 punten bevinden zich in een perceel met dominantie van inter-Amerikaanse
populier. Op deze vochtige percelen was gedurende het hele jaar door een zeer lage
activiteit, met in totaal nooit meer dan 2 dwergvleermuizen per punt.

Punten 5 en 6 zijn gelegen aan de overgang van een middelhout kapvlak, bos en weide.
Deze punten kenden een zeer hoge activiteit. Er werden behalve Gewone

Chiropterologisch onderzoek in natuurinrichtingsproject Bos t’Ename

dwergvleermuizen
waargenomen.

ook

nog

Ruige

dwergvleermuizen

en

een

49

Rosse

vleermuis

Punten 7 en 8 liepen door het middelhout kapvlak. Er was steeds een dwergvleermuis aan
het jagen tijdens de transecttelling, op 17 september jaagde er ook een Franjestaart.
Van punt 9 tot en met 15 loopt het transect voornamelijk doorheen een gemengd
loofbomenbestand van eind 19e eeuw. Op de eerste 4 punten is er ook vrij veel populier
rondom het transect. Er werden meerdere dwergvleermuizen waargenomen die jaagden
doorheen de dreven of onder het kronendek van de oudere percelen. Eén keer vloog er
hoog boven het bos een Rosse vleermuis.
Punten 16, 17 en 18 lopen doorheen een wastine. Tegen onze verwachtingen in was de
vleermuizenactiviteit hier relatief laag. Behalve 1 Myotis spec. vonden we er tijdens de
transecttelling enkel dwergvleermuizen.
Punten 19 en 20 liggen langs een stuk gesloten boccage met aan beide zijden van de weg
hoge kaphagen. Langs dit stuk boccage werd steeds een zeer hoge activiteit van
dwergvleermuizen waargenomen. De Laatvliegers jaagden ook in de omgeving.
6.1.3 Transect 3
Van transect 3 lagen enkel de laatste 4 punten in een begrazingsblok. Van de punten 2 tot
en met 9 lagen er vlakbij weiden die door paarden begraasd werden.
Punt 1 is volledig omgeven door straat met huizen rond. Er werd geen enkele vleermuis
waargenomen.
Punten 2 tot en met 4 werden door weide langs de ene zijde en door huizen langs de andere
zijde omgeven. Vanaf punt 4 is de weide omgeven door knotwilgen. Op dit stuk werden
relatief veel dwergvleermuizen waargenomen. De hoogste activiteit, op punt 4, werd
veroorzaakt door het oversteken van de straat door een vliegroute dwergvleermuizen.
Punten 4 tot en met 10 worden gekenmerkt door de Kapelledreef welke grotendeels langs
weerszijden omgeven wordt door diverse houtige beplanting. Dit deel van de dreef werd
door de dwergvleermuizen veel gebruikt als vliegroute. Tegen het uur dat deze punten
gemonitord werden waren de meeste dwergvleermuizen reeds verspreid over de omgeving.
Behalve jagende dwergvleermuizen werd er regelmatig 1 grote Myotis spec. op de vliegroute
vanuit het bos waargenomen. Soms werd er een Laatvlieger op de vliegroute vanuit het dorp
en een Rosse vleermuis opgemerkt.
Punten 11, 12 en 13 bevinden zich nog steeds op de Kapelledreef en zijn volledig omgeven
door ongeveer 30 jaar oud homogeen inter-Amerikaanse populierbestanden. Er werd een
lage dwergvleermuisactiviteit en een Myotis spec. waargenomen.
Het transect bij punten 14, 15 en 16 vormt de grens tussen het vorig vermelde homogene
populierenbestand en tussen een oud middelhoutbestand uit eind 19e eeuw. Behalve een
hoge dwergvleermuis activiteit werd er hier ook een Myotis spec. waargenomen. Tijdens de
losse inventarisaties werden er in en rond dit gedeelte het gehele seizoen door
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baardvleermuizen waargenomen. In de herfst werden er in deze omgeving ook meerdere
Franjestaarten gevonden.
Punt 17 wordt voornamelijk gekenmerkt door een grote vijver die grotendeels omgeven
wordt door bomen; de Paddenvijver. Deze poel kende een extreem hoge activiteit van
dwergvleermuizen. In de late zomer jaagden er permanent tot meer dan 5 dieren.
Punten 18, 19 en 20 liggen in een smalle weide die bijna volledig omzoomd wordt door bos.
Er werden een aantal dwergvleermuizen, een Rosse vleermuis en een Ruige
dwergvleermuis waargenomen. Vroeger op de avond werd deze weide dagelijks overvlogen
door een Laatvlieger op vliegroute.
6.1.4 Transect 4
Transect 4 volgt volledig het Mariette Tielemanspad en ging nergens door de huidige
begrazingszones. De percelen naast punten 1 tot 6 en punt 11 lagen wel naast een weide
begraasd door paarden. Naast punt 19 en 20 bevonden er zich weiden die door koeien
begraasd werden.
Punten 1 tot en met 6 liggen langs een slingerend pad dat de grens vormt tussen een
paardenweide en een aangeplante struikengordel. Enkel punt 1 en 6 bevinden zich in de
omgeving van hoger opgaande dreefbomen. Op dit gedeelte was de activiteit laag, behalve
voor punt 1 en 6. Het leek erop dat deze struikengordel veel gebruikt werd als vliegroute,
maar niet als jachtplaats. Behalve dwergvleermuizen vloog er hier ook dagelijks een Rosse
vleermuis op grote hoogte voorbij op vliegroute naar het Grotenbos Noord.
Punten 7 en 8 liggen tussen een hoge bosrand en een onkruidakker. De algemene
vleermuizenactiviteit was hier zeer hoog. Langsheen deze punten liepen vliegroutes van
dwergvleermuizen, Laatvliegers en Rosse vleermuizen. Behalve op vliegroute kwamen deze
soorten er veel om te jagen. Tijdens de losse inventarisatie werd opgemerkt dat de
vleermuizenactiviteit nog stijgt in het perceel van spontane verbossing dat gelegen is tussen
de Kapelledreef, de Natusdreef en de aangeplante struikengordel. Deze plaats met een
beschut microklimaat lijkt een hoge diversiteit en densiteit aan insecten te herbergen.
Punten 9 en 10 liggen tussen een gemengd loofhout bestand met een dominantie van Es en
Zomereik (aangeplant eind 19e eeuw) en tussen een bestand waar na de populierenkap 7 jaar
geleden de oorspronkelijke stoven terug zijn uitgegroeid. Op deze punten was er een lage
activiteit van dwergvleermuizen. Geregeld werden er jagende Laatvliegers waargenomen
boven het omgevormde bestand.
Punten 11 tot en met 15 lopen doorheen zeer diverse beheersvormen van voornamelijk
omgevormde populieren bestanden tot nieuwe aanplant vanaf punt 14. De laatste kap vond
2 jaar geleden plaats op het perceel naast punt 13. Algemeen was de vleermuizenactiviteit
relatief laag behalve op punt 13. Dit was ook het enige punt waar er tijdens de transecttelling
een jagende Laatvlieger werd aangetroffen. Vroeger op de avond is er boven deze percelen
een zeer hoge activiteit aan jagende en voorbijvliegende Laatvliegers. Eens de kraamkolonie
in de kerk huisde, gingen de vliegroutes van de meeste dieren over deze stukken. Maar in
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de lente toen de kolonie Laatvliegers nog op de Spendelos huisde, kwamen er hier reeds
meerdere dieren jagen.
Punten 16 tot 18 liggen in de oude holle weg langs de Kattenberg. Deze smalle holle weg
flankeert akkers en is volledig begroeid met bomen. Deze holle weg werd door enkele
dwergvleermuizen gebruikt als vliegroute. De jachtactiviteit was er zeer laag.
Punten 19 en 20 liggen langs een houtkant die de grens tussen een weide en de akker
vormt. Er was een vrij lage activiteit.
6.1.5 Transect 5
Transect 5 loopt van de Koolputlos tot aan de Riedekensbeek in het Wallebos. Het transect
loopt dikwijls langs of doorheen weiden. Deze werden voor het grootste deel van de
onderzoeksperiode constant en vrij intensief door koeien begraasd.
Punten 1 en 2 bevinden zich naast een knotwilgenrij die omzoomd wordt door weiden. Er
was hier een lage activiteit aan dwergvleermuizen, mogelijks komt deze lage activiteit
doordat de kolonie ver lag van deze plaats. Later op de avond vlogen er hier meestal wel
iets meer dieren. Tijdens de losse inventarisaties werd er hier zeer vroeg op de avond een
individuele grootoorvleemruis waargenomen. Vermoedelijk verbleef dit dier in een naburige
populier. Dagelijks vloog er hier minstens 1 Rosse vleermuis op vliegroute.
Punten 3, 4 en 5 bevinden zich langs de bosrand van de Koolput. De bomen van de Koolput
zijn aangeplant eind 19e eeuw. Het is een gemengde aanplant met vrij veel zware
Canadapopulieren (var. marilandica en serotina). Behalve in het voorjaar was er hier een lage
vleermuizenactiviteit. Tijdens de transecttelling werden er naast enkele Gewone
dwergvleermuizen ook nog 1 Ruige dwergvleermuis en een Laatvlieger waargenomen.
Tweemaal werd een Laatvlieger waargenomen die van bij het Wallebos naar het Grotenbos
vloog.
Punten 6, 7 en 8 worden gekenmerkt door smalle stroken weide die zich tussen of naast de
Koolput en het Wallebos bevinden. Er jaagden hier steeds enkele dwergvleermuizen. Ook
vlogen er op ieder telpunt het jaar rond steeds Rosse vleermuizen voorbij. Deze Rosse
vleermuizen waren nog even aan het jagen in de omgeving van de kolonie.
Punten 9 tot en met 16 bevinden zich allen op een koeienweide aan de flank van het
Wallebos. Deze transectpunten hadden een bomenrij of bosrand binnen een straal van 50
m. De weide wordt doorsneden door twee bomenrijen (knotwilg en Okkernoot) en een groepje
struiken. Het laatste punt, punt 16 bevindt zich dicht bij de Riedekensbeek. Deze
transectpunten kenden een zeer hoge activiteit en diversiteit aan vleermuizen. Veel Gewone
dwergvleermuizen gebruikten jaarrond de bosranden als vliegroute en jachtgebied. In de
lente jaagden er Ruige dwergvleermuizen. Meerdere Rosse vleermuizen kwamen er al
jagend overvliegen in de richting van Torreke Te Walle. Een Laatvlieger kwam er elke dag
laat op de avond om te jagen. De beekbegeleidende vegetatie bij punt 16 werd iedere avond
gebruikt als vliegroute door een grootoorvleermuis en door Watervleermuizen. In augustus
werden meerdere waarnemingen gedaan van vleermuizen die vlak boven de kort gegraasde
weide jaagden, vermoedelijk waren dit Franjestaarten.

Chiropterologisch onderzoek in natuurinrichtingsproject Bos t’Ename

52

Punten 17 tot en met 20 bevinden zich in het Wallebos op enkele meter van de
Riedekensbeek. Behalve bij punt 17 heeft de beek zijn natuurlijke structuur nog bewaard. Dit
deel van het Wallebos is aangeplant eind 19e eeuw. Net zoals het grootste gedeelte van het
bos was dit met een mengeling van loofhoutsoorten waarbij Es domineert. Veel van deze
Essen hebben inrotting- en spechtenholten. Eind jaren ’60 werden er groepsgewijs
Canadapopulieren (Robusta) aangeplant. Bijna steeds werden enkele dwergvleermuizen
gehoord. Er werden hier net iets meer dwergvleermuizen dan Myotissen waargenomen. De
Myotissen waren van meerdere soorten, waaronder Watervleermuis. Behalve deze
Myotissen hadden ook grootoorvleermuizen hun kolonie in naburige percelen.
6.1.6 Transect 6
Van transect 6 liggen punten 5 tot en met 8 naast een door ezels begraasde weide.
Punt 1 bevindt zich aan de voet van een steil oplopende dubbele talud. Deze talud is in de
19e eeuw beplant met zeer divers loofhout. De soortensamenstelling wordt gedomineerd
door zware beuken. Deze percelen worden grotendeels omrand door populieren. De
vleermuizenactiviteit is op dit punt extreem hoog. Dit komt doordat er vlakbij het punt een
dwergvleermuizenkolonie was. Op dit punt werd ook een grootoorvleermuis waargenomen.
Op 200-tal meter van dit punt was er gedurende meerdere nachten een zeer grote activiteit
van grootoorvleermuizen.
Punt 2 ligt op de grens van een hoofdzakelijk monotoon populierenbestand en van een
hoofdzakelijk haagbeuken bestand. Hier werden enkel dwergvleermuizen waargenomen,
hoofdzakelijk op vliegroute.
Punten 3, 4 en 5 liggen in een soort van wastine die ontstaan is door het gevoerde
maaibeheer. Er zijn overstaanders van populier en het perceel wordt begrensd door een
zeer klein bronbeekje met houtige oevers. Tegen de verwachtingen in, was er hier enkel een
relatief lage activiteit van dwergvleermuizen.
Punten 6 en 7 liggen in een gemaaide strook tussen het bos en de ezelweide, naast punt 7
loopt de Riedekensbeek en is er een oude windmolen. Er was hier een iets hogere activiteit
van dwergvleermuizen en er vloog soms een nog niet gedetermineerde vleermuis rond.
Punten 8 tot en met 11 liggen naast de Riedekensbeek. Behalve bij punt 11 is er op de
oevers nog beekbegeleidende vegetatie. De activiteit van dwergvleermuizen was hier vrij
hoog behalve bij punt 11. Eén keer werd een overvliegende Rosse vleermuis waargenomen.
Punt 12 bevindt zich midden in open terrein dat enerzijds braak lag en anderzijds als
grasveld gebruikt werd. Er was hier een lage vleermuizenactiviteit.
Punt 13 tot en met punt 20 liggen naast bronbeekje het Gootje. Rondom punt 13 zijn
nauwelijks houtige elementen, hoe meer naar punt 19, hoe meer houtige elementen. De
vleermuizenactiviteit aan de transectpunten is op punt 13 zeer laag, maar stijgt samen met
de vleermuizendiversiteit steeds meer en meer tot punt 19. Punt 20 is nog zeer goed,
vergelijkbaar met punt 17 en 18. De laatste vier transectpunten kenden een relatief hoge
activiteit van Myotis. Eén keer konden we één van deze Myotis spec. met zekerheid
determineren als een Franjestaart. Het jagende dier vloog vlak boven de beek heen en
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weer. Op punt 17 werd een Laatvlieger gehoord tijdens de transecttellingen. In de omgeving
van transect punt 20 bevindt zich een slaapplaats van 2 Laatvliegers.
6.1.7 Transect 7
Transect 7 volgt bijna volledig de bovenste loop van de Riedekensbeek. De graslanden
waarlangs het transect liep, werden intensief begraasd door koeien.
Punten 1, 2 en 3 bevinden zich naast de Riedekensbeek. De beek is er voorzien van bomen
en
struiken.
Er
kwamen
slechts
enkele
dwergvleermuizen
voor.
De
dwergvleermuizenkolonie van de Boembekestraat bevindt zich slechts op enkele honderden
meter. Desondanks kwamen de dieren steeds van de andere richting; namelijk van een
verderaf gelegen kolonie.
Punten 4, 5 en 6 bevinden zich naast een akker, de beek en een populierenbosje uit de
jaren ’60 of ’70. Punt 4 grenst ook nog aan een weide met enkele bomen er op. Net bij het
transectpunt verbreedt de beek doordat de koeien de oever nivelleerden om er te drinken.
Bij punt 4 was er een zeer hoge dwergvleermuizen activiteit. In de herfst vormde er een
mannetje zijn harem. Punten 5 en 6 kenden een lage activiteit. Eén keer vloog er een Rosse
vleermuis voorbij die kwam van Boembeke.
Punt 7 bevindt zich bij een zeer smal bronbeekje aan een kwelzone. Gedurende drie
avonden kwam er slechts één keer een dwergvleermuis voorbij. Ook kwam er eens een
Rosse vleermuis jagen.
Punt 8 bevindt zich naast een deels ommuurde vijver. De andere zijde van de vijver wordt
omzoomd door een populierenbosje uit de jaren ’60 of ’70. De bomen van het bosje leken
geen boomholten te bevatten. Er jaagde soms een Rosse vleermuis hoog boven.
Gedurende het voorjaar en de zomer kwamen er weinig dwergvleermuizen. Ondanks dat er
geen sociale roepen waren, was in de herfst de activiteit extreem hoog.
Punten 9 tot en met 12 liggen naast een korenveld en hetzelfde populierenbosje als bij punt
8. Er werd gemiddeld 1 dwergvleermuis per punt per avond gehoord. Eén keer kon een
Rosse vleermuis, die 100 meter verder boven de Riedekensbeek jaagde, waargenomen
worden.
Punt 13 bevindt zich naast een poel die volledig door diverse boomsoorten omgeven wordt.
De activiteit was er het jaar rond constant zéér hoog.
Punten 14 tot en met 17 zijn gelegen in een bosje dat in 1997 hoofdzakelijk met eik beplant
werd. Bij punt 17 staan er binnen een straal van 50 meter twee rijen oude Canadapopulieren
(var. marilandica of serotina). Er werden op deze punten bijna geen vleermuizen
waargenomen. Er werd niet meer dan 1 dwergvleermuis gehoord. Behalve bij punt 17, daar
was een beduidend hogere activiteit dan bij de vorige punten.
Punten 18, 19 en 20 zijn gelegen in de holle weg naast de steenbakkerij. Op de taluds van
de punten 18 en 19 is houtige begroeiing van voornamelijk oude Canadapopulieren
aanwezig. Op punt 18 en 19 werden meerdere dwergvleermuizen gehoord. Op punt 20 werd
nooit een vleermuis waargenomen.
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6.1.8 Transect 8
Transect 8 volgt de volledige bovengrondse loop van de Boembeek. Vanaf punt 6 t.e.m.
punt 20 liggen de punten in of nabij door koeien intensief begraasde weiden.
Punten 1 en 2 liggen in tuinen met vrij veel opgaande beplanting. Op 100 meter van deze
punten bevindt zich de dwergvleermuizenkolonie van de Boembeekstraat. Deze tuinen
kenden dan ook een zéér hoge activiteit aan dwergvleermuizen. Het waren echter wel
voornamelijk dieren op vliegroute.
Punten 3, 4 en 5 bevinden zich naast de beekbegeleidende vegetatie van de Boembeek. Bij
deze punten is door recente aanplant de beekbegeleidende vegetatie enkele meter breed.
Er werden vrij veel dwergvleermuizen waargenomen. Ook werd er een keer een jagende
Myotis, een overvliegende Rosse vleermuis (van de Trivolistaat richting Volkegem) en een
voorbijvliegende Laatvlieger waargenomen (wellicht komende van Oudenaarde).
Punten 6 tot en met 9 bevinden zich in de weide naast de Riedekensbeek. Helaas is de
beekbegeleidende vegetatie hier bijna volledig verdwenen. Van het oude boccage-patroon
resteren slechts nog enkele knotwilgenrijen. Er werden hier slechts af en toe een
voorbijvliegende dwergvleermuis en één Rosse vleermuis waargenomen.
Punt 10 bevindt zich naast een knotwilgenrij in het grasland. Er werd iedere keer één
jagende dwergvleermuis gezien.
Punten 11 en 12 liggen bij de oevers van een tuinvijver waar enkele lage stuiken omheen
staan. Er jaagden tijdens elk bezoek steeds 1 à 2 dwergvleermuizen. Dit is opmerkelijk
weinig voor de omgeving van een vijver.
Punten 13 tot en met 16 bevinden zich in een grasland. Vlak naast deze weide is er een
hoge houtige talud. Rondom deze talud was er steeds een zéér tot extreem hoge activiteit
van een groepje dwergvleermuizen. Dit is de enige plaats waar er zo een hoge activiteit
werd waargenomen zonder dat er een kolonie of een poel vlakbij was.
Punten 17, 18 en 19 liggen bij landelijke bebouwing. In de omgeving van de transectpunten
was steeds opgaand groen. Er werden punt na punt minder vleermuizen waargenomen.
Punt 20 bevindt zich volledig in de holle weg/talud, waar alle houtige elementen sinds kort
volledig verdwenen zijn. Een erosiegevoelige met brandnetels en grassen begroeide talud
blijft hier over. Midden in de nacht was er verderop langs deze kale holle weg ook geen
enkele vleermuis te bespeuren, evenmin als in de kale holle weg die er naar Edelarekerk
afsplitst.

6.2

Grondgebruik in relatie tot vleermuizenactiviteit

Voor elk transectpunt werd het grondgebruik gecorreleerd met de activiteit van vleermuizen. Het grondgebruik werd geanalyseerd met de kaart "Grondgebruik Bos t’Ename",
aangeleverd door de Vlaamse Landmaatschappij (zie Kaart 6 Ligging transecten). Om na
te gaan of vleermuizen een voorkeur dan wel afkeur van bepaalde grondgebruiktypes
vertonen werden de gegevens omgezet in proportionele (procentuele) gegevens. Binnen
de klasse ‘bos’ wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende bostypes of -
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leeftijden. Voor sommige soorten zijn de aantallen te klein om ze verder te analyseren.
De volledige resultaten worden weergegeven in Bijlage 1.
Bij de verdere analyses zal nog enkele malen blijken dat de schaal waarop gewerkt werd
niet fijn voldoende is om enkel op basis van de kaart "grondgebruik" zeer diepgaande
conclusies te trekken.
6.2.1 Dwergvleermuizen in relatie tot het grondgebruik
Uit de analyse van de Gewone dwergvleermuis blijkt dat elk grondgebruiktype ongeveer
gebruikt wordt in verhouding tot de beschikbaarheid (zie Figuur 2). Wanneer we elk type
grondgebruik bekijken, zien we dat er relatief iets meer akkers aanwezig zijn dan het
percentage vleermuizen dat er actief was. Alle transectpunten op een akker lagen vlakbij
houtige vegetatie. Uit de losse inventarisaties bleek dat er midden op de akkers geen
dwergvleermuizen voorkwamen. In bebouwing kwamen er percentueel gezien iets meer
dwergvleermuizen voor dan de beschikbare oppervlakte. Dit kwam door de nabijheid van
de
kolonies
en
vliegroutes die van
Figuur 2: Dwergvleermuis tov grondgebruik
de huizen naar het
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voorkomt in bestanden die nog maar net zijn omgevormd (gekapt) of op de open plekken rond
een poel of beek. In monotone populierenbestanden werden zeer weinig dwergvleermuizen aangetroffen (vb. het noordelijkste perceel Grotenbos Noord). Percelen met struweel,
verharde weg of weiland scoorden goed voor dwergvleermuizen. De verharde wegen
vormden hoofdzakelijk overgangen van open (gekapt) naar gesloten bos. In de weilanden
was bijna altijd houtige vegetatie aanwezig binnen een straal van 50 m. Uit de losse
inventarisaties bleek dat er midden op grote open weiden geen vleermuizen rondvlogen.
Uit de activiteit van de Gewone dwergvleermuis blijkt duidelijk dat deze voornamelijk
aangetroffen worden in de omgeving van de kolonies op plaatsen waar er voldoende
bomen en struiken zijn en op randsituaties van open stukken met houtige vegetatie in de
onmiddellijke omgeving.
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6.2.2 Laatvlieger in relatie tot het grondgebruik
Bij de Laatvlieger zijn er zeer duidelijke voorkeuren merkbaar. Procentueel gezien kwam
de Laatvlieger het meest voor op onverharde weg. Het stuk onverharde weg waarop
Laatvliegers werden waargenomen liep langs een grote kapvlakte in het Grotenbos
Noord. De twee andere grondgebruiktypes waar Laatvliegers veelvuldig voorkwamen zijn
weiland en populierenaanplant. Waar Laatvliegers in populierenaanplant jaagden, waren
de populieren net gekapt. Procentueel komen Laatvliegers veel voor boven weilanden.
Het betreft hier vooral twee zones niet ver van de kraamkolonie. De weilanden worden
behalve in de winter bijna permanent begraasd en er is een bosrand in de onmiddellijke
nabijheid.

Figuur 3: Laatvlieger tov grondgebruik
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6.2.3 Rosse vleermuis in relatie tot het grondgebruik
Bij de Rosse vleermuis is er een zeer duidelijk voorkeur merkbaar voor de open biotopen
(weiland en struweel) met hoge opgaande bomen in de omgeving. In het grondgebruik bos
zijn er ook nog veel waarnemingen, maar deze zijn bijna allen gesitueerd bij de open plek
van de Bospoel.
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Figuur 4: Rosse vleermuis tov grondgebruik
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Een tweede piek van activiteit bevind zich tussen de Koolput en het Wallebos. Rond deze
bosranden blijven de Rosse vleermuizen dikwijls jagen nadat ze uit de kolonie gevlogen
zijn. Een derde piek van activiteit bevind zich in een zeer vochtig weiland van de vallei
van de Riedekensbeek, tussen twee bosjes in.
6.2.4 Myotis in relatie tot het grondgebruik
Waar de Laatvlieger en Rosse vleermuis een voorkeur vertoonden voor de meer open
biotopen, valt bij de groep van de Myotis vleermuizen het tegengestelde op. Er is bij deze
groep een zeer uitgesproken voorkeur voor bos. Dit sluit ook aan bij de gekende jachtwijze van de meeste soorten van dit genus. Binnen het bos bevindt de hogere activiteit zich
voornamelijk langsheen de bosbeken (de Riedekensbeek en de het Gootje) of vochtige
zones (Grotenbos Noord). Enkel de waarnemingen van transect 3 springen er in dit opzicht
een beetje uit. De Myotis waarnemingen van transect 3 zijn mogelijk deels toe te schrijven aan een baardvleermuiskolonie aldaar.
Figuur 5: Myotis tov grondgebruik

W
ei
la
nd

O

nv
Bo
er
s
ha
rd
Po
e
w
pu
eg
li e
re
na
an
St
pl
i ls
an
ta
t
an
d
w
St
at
ro
er
m
en
d
w
at
er
St
ru
w
ee
Ve
l
rh
ar
de
w
eg

in
g

Be
bo
uw

Ak
ke
r

80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Beschikbare biotopen

Myotis samen aantal

Myotis samen activiteit

Chiropterologisch onderzoek in natuurinrichtingsproject Bos t’Ename

58

6.2.5 Algemene relatie vleermuizen en grondgebruik
Op de transecten werden 7 verschillende vleermuissoorten waargenomen (fig. 1). De
Gewone dwergvleermuis (Pp) is de meest algemene soort, analoog aan andere gelijkaardige inventarisaties. In dalende volgorde werden volgende soorten waargenomen: Rosse
vleermuis (Nn), Myotis species (Ms), Laatvlieger (Es), ongedetermineerde waarnemingen
(Cs), Ruige dwergvleermuis (Pn), Franjestaart (Mn) en grootoorvleermuis (Pa/A). Watervleermuis (Md) en Baard/Brandts vleermuis (Mm/b) werden tot op soort gedetermineerd
op de transecten, deze vallen onder de noemer Myotis species en ongedetermineerde
waarnemingen.
Wanneer de som van alle vleermuizen wordt gemaakt, dan blijkt dat elk grondgebruikstype gebruikt wordt in verhouding tot de beschikbaarheid (zie Figuur 6). Dit weerspiegelt de
grote diversiteit binnen de groep van de vleermuizen, maar het is wellicht ook het gevolg
van de vrij grove schaal van de analyse.
Figuur 6: Alle vleermuizen samen tov
grondgebruik
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Het
belangrijkste van de analyse is dat vleermuizen soorten zijn die houden van randsituaties
en van een divers landschap. Algemeen laten ze zich niet gemakkelijk in een hokje
dringen wat hun habitatvoorkeur betreft, alhoewel er duidelijke soortenspecifieke verschillen zijn. Naar het beheer toe is de belangrijkste conclusie dat de diversiteit en kleinschaligheid van het gebied behouden en liefst nog verhoogd moet worden. De combinatie van
vochtige gebieden met open stukken in het bos en/of opgaand groen in open stukken is
zeer belangrijk.
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Figuur 7. Activiteit van de Gewone dwergvleermuis op de telpunten

Figuur 8. Activiteit van de Laatvlieger op de telpunten
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Figuur 9. Activiteit van de Rosse vleermuis op de telpunten
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7. BEHEERSVOORSTELLEN
7.1

Knelpunten

De belangrijkste knelpunten voor vleermuizen in en rond het studiegebied zijn:
7.1.1 Connectiviteit
De degradatie van het ecologisch netwerk veroorzaakt een moeilijkere doorgang van het
ene leefgebied naar het ander. Door deze slechtere connectiviteit, vooral te wijten aan het
verdwijnen van lijnvormige landschapselementen, kunnen vleermuizen moeilijker van hun
slaapplaatsen naar hun jachtgebieden vliegen, veel jachtgebieden worden zelfs volledig
onbereikbaar. Zo moeten meer en meer landschapselementen rondom kerken verdwijnen
voor nieuwe huizen en straten. Dit heeft als gevolg dat er minder groene
verbindingselementen zijn en steeds meer verlichting komt. Ook de migratie tussen
zomerverblijf- en winterverblijfplaats wordt steeds meer bemoeilijkt
Voor de verbinding met natuurlijke elementen van het studiegebied met de omgeving zijn er
knelpunten in volgende zones: tussen studiegebied en Kezelfort, tussen studiegebied en
Maarkevallei, tussen studiegebied en Zwalmvallei/Scheldevallei, tussen studiegebied en
Mater. De grootste connectiviteitsknelpunten binnen het studiegebied zijn tussen het
Grotenbos Zuid en het Wallebos, tussen Enamekerk en het Wallebos, tussen het Grotenbos
Noord en het kleinschalig landschap te Oosse en tussen het Wallebos en het
Volkegembos/Boembeekvallei. Om de connectiviteit in het studiegebied zelf als met de
omgeving te verbeteren, worden onder punt 7.2.3 voorstellen uitgewerkt.
7.1.2 Waterige oppervlakken
De binding tussen het bos met zijn zomerkolonies in de boomholten en tussen grote open
wateroppervlakken die geschikt zijn om te jagen en drinken, wordt steeds slechter. Binnen
het studiegebied is er weinig water voor vleermuizen beschikbaar. De beken, poelen of
vijvers drogen bijna allen uit in de zomer of zijn van te slechte kwaliteit (om van te drinken).
7.1.3 Kerken en schuren
In schuren en stallen wordt er steeds minder hout gebruikt waardoor de
wegkruipmogelijkheden voor vleermuizen sterk verminderen. Ook bij restauratie van kerken
worden de kerken veelal meer afgesloten en moeilijker toegankelijk voor vleermuizen.
Daarbij zijn sommige houtbehandelingsmethodes met gebruik van insectendodende
middelen bijzonder nefast voor vleermuizen.
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Soortspecifieke beheersvoorstellen

7.2.1 De dwergvleermuizen
Gezien de verblijfplaatsen van Gewone (en Ruige) dwergvleermuis minder bosgebonden zijn,
zijn de beheersvoorstellen voor deze soort mee opgenomen in de andere soortspecifieke en
algemene beheersvoorstellen.
7.2.2 De Laatvlieger
De gekende kraamkolonieplaats, de kerk van Ename, moet een beschermd statuut krijgen.
Om de kolonie te beschermen is overleg met de kerkraad en Monumenten en
Landschappen aangewezen. Omdat het mogelijk is dat de dieren ook tijdens de winter
aanwezig zijn, moet men voorzichtig zijn met houtbehandeling en/of renovatie tijdens de
winter. De herfst of lente is hier meer aangewezen. Bij eventuele renovatie moeten de
vliegopeningen voor vleermuizen behouden blijven. Zeker in de kerk van Ename dient de
toren en het schip als één groot geheel (= zonder volledig gesloten tussendeel) behouden te
worden.
Minimum tijdens de periode dat de jongen geboren worden (juni tot en met september) moet
elk gebruik van de verlichting en elk bezoek op het schip van de kerk totaal vermeden
worden. Verlichting en bezoeken op de eigenlijke toren kunnen wel, maar niet na
zonsondergang.
Om het aanbod van (mest)kevers, een zeer belangrijke voedselbron van de Laatvliegers, te
verhogen, is het aangewezen om in een straal van 5 km rond de kolonie minder intensieve
veeteelt te bevorderen. Het mengen van geneesmiddelen tegen parasieten (avermectine,
ivermectine, abamectine,…) met het dierenvoeder zorgen ervoor dat het insectenaanbod fel
teruggeschroefd wordt (bron: Soortenbeschermingsplan voor Vleermuizen, AMINAL 2000).
De nieuwe bebouwing die in de omgeving van de kerk komt, zal de kraamkolonie van
Laatvliegers onder druk zetten. De huidige vliegroute dient zo donker mogelijk te blijven,
eveneens dienen de bestaande houtige structuren behouden te blijven. Indien mogelijk is
het ook aangewezen om een nieuwe potentiële vliegroute uit te werken langs de
Wallestraat. Ter bevordering van het meikeveraanbod is het voor Laatvliegers van belang
dat nieuwe houtige verbindingsroutes uit o.a. haagbeuk en meidoorn zouden bestaan
7.2.3 De Rosse vleermuis
Er moet een integraal waterbeheer worden gevoerd dat ruimte laat voor natuurlijke
meandering, overstromingsgebieden en moerassige zones. Bestaande moerasgebieden en
waterrijke habitats moeten behouden worden. Verdroging van de meersen of van het bos
dient dan ook zo efficiënt mogelijk tegengegaan te worden. Door afdamming en herinrichting
van de waterlopen het water zo lang mogelijk in het studiegebied houden, is gunstig voor de
Rosse vleermuis.
In het kader van een natuurgetrouw bosbeheer moeten holle bomen worden gespaard. In
vleermuisrijke gebieden moeten holle bomen bij voorkeur in de herfst geveld worden om te
vermijden dat winterslapende vleermuizen worden gedood. Als er aanwijzingen zijn dat er
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kolonies van Rosse vleermuizen voorkomen, dan moet men extra voorzichtig te werk gaan.
Dit geldt ook voor het vellen van exoten zoals de Amerikaanse eik en in Ename voornamelijk
voor oude Canadapopulieren die vaak als verblijfplaats worden gebruikt door Rosse
vleermuizen. Uiteraard is het bij bomen met geschikte holtes, met of zonder gekende
verblijfplaats voor vleermuizen aangewezen om zo min mogelijk te kappen.
7.2.4 De grootoorvleermuizen
Grootoorvleermuizen gebruiken regelmatig kerkzolders. Het is voor de grootoorvleermuis
dan ook van belang dat er een verbod op het gebruik van toxische
houtconserveringsmiddelen in kerken van kracht wordt (lijsten hiervan zijn beschikbaar bij de
Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt).
Alle andere beschermingsmaatregelen voor vleermuizen op kerken, zoals maatregelen
tijdens renovatiewerken, het behoud of de aanleg van groene verbindingselementen vanaf
de kerk, algemene connectiviteit van het landschap,… zijn ook belangrijk voor de
grootoorvleermuis.
Het maximaal behoud van holle bomen is tevens noodzakelijk voor het huisvesten van
kolonies van grootoorvleermuizen. Verder worden er geen specifieke maatregelen voor deze
soort(en) binnen het studiegebied voorgesteld.
7.2.5 De Watervleermuis
Voor kolonieplaatsen is het behoud van holle bomen zeer belangrijk (natuurgetrouw
bosbeheer).
Geïsoleerde bosgebieden moeten door middel van landschapselementen verbonden
worden met waterrijke gebieden. Door de ligging op een heuvelflank, dicht bij geschikte
jachtgebieden, lijkt het Bos t’Ename zeer geschikt voor een kolonie Watervleermuizen.
Helaas vormen de straten en wijken een steeds grotere barrière. Maatregelen die de
connectivteit met de Scheldevallei verhogen, dringen zich op, zoals onder meer herinrichting
huidige loop Riedekensbeek, noordelijke verbinding naar de Oossebeek, ….
Door de steeds groter wordende barrière van bebouwing verdwijnen steeds meer KLE die
potentieel bruikbaar zijn als vliegroute. De eventueel geschikte stukken vliegroute worden
steeds kleiner door het toenemend aantal verlichtingspalen. Daarom is de aanleg van een
grote waterpartij dicht bij het bos gewenst. Deze kan dan fungeren als een stepstone tussen
het bos en de Schelde. Na het uitvliegen zouden de Watervleermuizen dan eerst kunnen
jagen boven deze waterpartij. Dat maakt dat de barrièrevorming van de wijken minder zwaar
wordt voor de Watervleermuis (zie ook beheersvoorstellen waterige oppervlakken).
7.2.6 De Franjestaart
Franjestaarten maken graag gebruik maken van houten stallen om te jagen en te verblijven.
Vleermuisvriendelijke inrichting van de loods van Natuurpunt, in de Braambrugstraat, staat in
een apart hoofdstuk beschreven (zie beheersvoorstellen inrichtingsmaatregelen voor de loods van
Natuurpunt). Net zoals de loods van Natuurpunt kan de stal van Jeanne in de Kapellestraat
ook best ingericht worden met gelijkaardige wegkruipmogelijkheden.
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7.2.7 De baardvleermuis
Doordat in de kerk van Maarke-Kerkem een kolonie baardvleermuizen huisde, dient deze
kerk prioritair ook beschermd te worden voor vleermuizen (zie ook beheersvoorstellen kerken).
Andere maatregelen ten voordele van de baardvleermuis zijn opgenomen in andere
soortenspecifieke en algemene beheersvoorstellen; het komt voornamelijk neer op
natuurgetrouw bosbeheer met extra aandacht voor holle bomen.
7.2.8 De Ingekorven vleermuis
De gekende kolonies van Ingekorven vleermuis in Vlaanderen bevinden zich op kerk- of
abdijzolders. Bij bijna alle kolonies is er een goede verbinding met omliggende
boscomplexen, waarin waterpartijen aanwezig zijn. Bij bescherming van de Ingekorven
vleermuis zal dan ook hierbij rekening moeten gehouden worden.
Kerkzolders die in aanmerking komen voor Ingekorven vleermuizen, moeten minstens
voldoen aan de algemene maatregelen voor vleermuisvriendelijke inrichting van kerken. De
momenteel meest geschikte kerken rondom (binnen de 2 km) het projectgebied zijn de kerken
van Ename, Mater en Volkegem.

7.3

Algemene beheersvoorstellen

7.3.1 Behoud en verhoging van de connectiviteit.
De streek rond Ename is sinds lang gekend om zijn rijkdom aan hagen en (knot)bomenrijen.
Deze vormen samen met de vele bronnetjes en hun beekjes, poelen, individuele bomen en
bosjes, steile taluds en holle wegen nog steeds een ecologisch netwerk dat vrij goed
verbonden is. Desondanks staat zoals overal in Vlaanderen dit ecologisch netwerk steeds
meer en meer onder druk door het groeiend netwerk van ‘menselijke harde infrastructuur’.
Eeuwenlang hebben de ecologische en economische netwerken elkaar dikwijls juist
versterkt, denk maar aan de houtkanten, veedrinkpoelen, holle wegen,… maar de laatste
decennia evolueert het landschap naar een verharding; een verstening en betonnering met
een steeds meer versnipperd en gedegradeerd landschap als gevolg.
In het studiegebied zijn er twee klassen van verbindingen of connectiviteit te onderscheiden.
Ten eerste is er de connectiviteit binnen het studiegebied zelf, nodig om van de
slaapplaatsen naar de jachtplaatsen te gaan (zie Kaart 7). Ten tweede is er de connectiviteit
van het studiegebied met de omgeving, een connectiviteit die nodig is voor winter- en
zomermigratie, voor migratie tussen de verschillende populaties en voor de mogelijkheid tot
het verkennen van nieuwe gebieden (zie Kaart 8).

Voor het verbeteren van de connectiviteit van het studiegebied met de omgeving (zie
Kaart 8) zijn er volgende inrichtingsmaatregelen (in volgorde van belangrijkheid):
Verbinding studiegebied en Kezelfort:
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Door bebouwing, akkers en open weiden is er zo goed als geen ecologische verbinding
tussen het Kezelfort te Edelare en het bos te Volkegem. Het Kezelfort is een belangrijk
overwinteringsgebied voor vleermuizen en een degelijk ecologisch verbindingsnetwerk met
het fort is dan ook noodzakelijk. Zonder aan de landbouwfunctie van het gebied te raken
kunnen bestaande potentiële verbindingen gecreëerd of fel verbeterd worden.
1.1 Ecologisch herstel van het holle wegennetwerk tussen Volkegem en Edelare, zie onder
meer punt 1.7.
1.2 Knotbomenrijen en andere voormalig houtige elementen herstellen en vervolledigen
zodat ze een aaneengesloten geheel in de Boembeekvallei vormen. Er zijn verspreid nog
wat knotbomenrijen in de Boembeekvallei, maar de meeste sluiten net niet meer op
elkaar aan. Historisch gezien stonden er vele houtige elementen rond de beek, langs de
taluds en op andere erosiegevoelige plaatsen. Het aanbrengen van meer houtige beplanting valt perfect samen met een erosiebestrijding die zich in de vallei steeds meer en
meer opdringt.
1.3 Versterken van enkele houtige verbindingen tussen de N8 (Oudenaarde-Brakel) en het
Kezelfort. Een goed netwerk tot aan de N8 heeft slechts zin als de laatste honderd meters, tussen de N8 te Edelare en het Kezelfort ook ecologisch goed verbonden zijn. Door
de aanleg van een tweetal bomenrijen, eventueel naast een voetweg en een landweg, is
dit eenvoudig realiseerbaar.
1.4 Inrichting van de N8 als een groene dreef, voor details zie 1.6.
1.5 Inrichting van de oude trambedding als groen lint vanaf het Kezelfort doorheen de
volledige lengte van het zuidelijk deel van het studiegebied; tot en met de oude steenbakkerij. De oude trambedding vormt een perfect potentieel verbindingselement vanaf
het centrum van Oudenaarde, doorheen de Boembekevallei en het open kouterlandschap tot aan het stadsbos aan de steenbakkerij te Volkegem. Deze maatregel zou
zowel ecologisch, toeristische als historische een opwaardering zijn. Het vergeten geraakte tracé kampt op meerdere plaatsen met grote erosieproblemen, deze zouden dan
kunnen opgelost worden.
Verbinding studiegebied en Maarkevallei:
De Maarkebeek vormt een belangrijke ecologische ader in de richting van de grote boscomplexen nabij de taalgrens. De vallei zelf bevat veel ecologisch waardevolle stukken en kent
een relatief hoge connectiviteit door de vele KLE. Op 2 km van het studiegebied, namelijk op
de kerk van Maarke, bevindt zich één van de vijf gekende kraamkolonies in Vlaanderen van
de Gewone baardvleermuis. Ook is er een kolonie van grootoorvleermuizen op de kerk van
Schorisse en overwinteren er jaarlijks een tiental vleermuizen (grootoorvleermuis en baardvleermuis) in een ijskelder te Schorisse. De leemte tussen het studiegebied en de Maarkevallei kan door houtige beplanting langs de twee gewestwegen overbrugd worden.
1.6 Inrichting van de N8 als een groene dreef. Deze kan dan de verbinding leggen tussen
KLE’s van de Maarkevallei en het studiegebied en eventueel zelfs met het Kezelfort. De
beplante holle weg ter hoogte van de steenbakkerij wordt bewaard, omdat die net de
enige ecologische verbinding tussen het studiegebied en de Maarkevallei vormt. De rest
van de weg kan door hoog opgaande bomen afgezoomd worden. Deze groene dreef
heeft maar ten volle zijn nut als ze over de volledige lengte op het grondgebied Oudenaarde wordt aangeplant. Om de verbinding met Schorisse verder te optimaliseren, is
het uiteraard best om dezelfde inrichting in Horebeke te gebruiken.
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1.7 Inrichting van de N441, ook wel de Holle Weg genoemd, in het verlengde van de
Kattenberg als een half open houtige holle weg. De Holle Weg te Volkegem is ecologisch
sterk gedegradeerd tot een kasseibaan met grazige, verruigde talud, maar biedt wel heel
wat potenties. De Holle Weg is zowat de enige niet verlichte weg.
Verbinding studiegebied en de Zwalmvallei / Scheldevallei:
De Zwalm vervult dezelfde ecologische functie als de Maarke, maar dan wel over een nog
grotere schaal: van Nederzwalm over Brakel
tot Flobecq (in Wallonië). Een noordelijke
ecologische ontsluiting zou het bos opnieuw
verbinden
met
het
kleinschalig
meersenlandschap van Welden. In dit
meersenlandschap zijn grote delen in
beheer van Afdeling Natuur. Indien een
noordelijke ontsluiting van het bos degelijk
wordt ingericht, kan het studiegebied als
N46 als verbinding voor mens en dier
een ecologische ‘bypass’ van de Schelde,
rond de verstedelijkte zonde van Oudenaarde, worden beschouwd. De voorgestelde
ecologische verbindingen zouden De Scheldevallei en de Zwalmvallei niet enkel met het
studiegebied, maar ook met de Maarkevallei verbinden.
De kraamkolonie van grootoorvleermuizen op de kerk van Nederzwalm en de ijskelder van
Beerlegem met jaarlijks een tiental overwinterende vleermuizen, zijn vermeldenswaardig.
Net doordat er momenteel helemaal geen verbinding meer is ten noorden van het studiegebied, is het vrij moeilijk om beheersvoorstellen langs de barrières van bewoning of op
huidige landbouwgronden te formuleren. Volgende maatregelen zijn evenwel relatief
eenvoudig te realiseren:
1.8 .Een verderzetting van de huidige bomenrij langs de N46, van Nederename tot Nederzwalm.
1.9 Inrichting van de Oossebeek met beekbegeleidende houtige beplanting over zijn
volledige traject tussen Oosse en Neerwelden.
Verbinding Studiegebied en Mater:
Ondanks dat Matercentrum een
bolwerk is van KLE’s en het Bos
t’Ename zich voor een groot deel op
Maters grondgebied bevindt, zijn het
centrum van het dorp en het bos net
niet door ecologische infrastructuur
met elkaar verbonden. Door enkele
kleine aanpassingen in de omgeving
te beplanten holle weg

van Kaster en van de Natendries
zou het bos weer een geheel kunnen vormen met Mater. In totaal zijn hiervoor slechts
enkele honderden meter houtige beplanting langs gemeentewegen nodig. Voor vleermuizen
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zou dit een ideale route creëren tussen Mater-kerk en het bos als foerageergebied enerzijds
en het bos en de aanwezige potentiële foerageergebieden in Mater anderzijds.
Volgende maatregelen hebben voornamelijk betrekking met de connectiviteit in het
eigenlijke studiegebied zelf (zie Kaart 7):
Aanvullen van bestaande bomenrijen
Aangeplante (knot)bomenrijen takelen af in functie van de tijd, hoe ouder de bomenrij, hoe
meer bomen er in verdwijnen en dus hoe meer gaten er in de bomenrijen ontstaan. Door
volgende maatregelen wordt ernaar gestreefd om dit onopvallend proces van aftakeling een
halt toe te roepen:
•

Aanplant van (nieuwe) connectiviteitverhogende bomenrijen
De belangrijkste stelregel voor het bepalen van het type houtkant en de te gebruiken
soorten bij (her)aanplant is de historische aanwezigheid van houtkantrelicten. Kaart 7
Aan te planten groenelementen geeft een overzicht van alle houtkanten of bomenrijen
die dienen aangeplant te worden om de connectiviteit in of vlakbij het studiegebied te
verhogen. De tabel in Bijlage 3 verwijst per lijnvormig element over de noodzaak van
aanplant. Deze lijnvormige elementen zijn gerangschikt volgens de prioriteit van aanleg.
Tenslotte is er per lijnvormig element beknopt aangegeven welke hoofdfunctie het
element dient te vervullen. Algemeen geldt dat totaal open zones tussen ecologisch
waardevolle gebieden zeker verbonden dienen te worden. Eén of enkele alternatieve
verbindingen zijn nodig voordat bomenrijen geknot of gekapt kunnen worden. Op veel
plaatsen zijn bomenrijen wenselijk om zo het beschikbare jachtgebied te vergroten en
een betere algemene connectiviteit te bekomen.
De voorgestelde connectiviteitsverhogende houtkanten kunnen al aangeplant worden.
Enkele zullen echter in de loop der jaren niet meer nodig zijn door de geplande
bosuitbreiding op naburige percelen. Enkele belangrijke zones worden hier verder
uitgewerkt:
1. Verbinding Enamekerk en Wallebos: op de kerk van Ename bevindt er zich een
kraamkolonie van Laatvliegers. Het grootste deel van de huidige foerageerplaatsen bevindt zich in het Enamebos. Behalve een houtkant langs het Maria Tielemanspad zijn er
geen foerageerplaatsen gevonden dichter bij de kerk. Om zowel foerageerplaatsen te
voorzien voor -voornamelijk de jongen-, alsook om een betere verbinding tussen de kerk
en het Wallebos te krijgen, worden op enkele plaatsen houtkanten voorgesteld. Bij de
kerk is de barrière van bewoning, tussen het bos en de Schelde trouwens op zijn smalst,
wat van belang is voor meerdere vliegende organismen.
2. Boccagelandschap Oosse: uit o.a. de Ferraris kaarten blijkt dat de omgeving van de
Spendelos vroeger bestond uit een boccagelandschap, enkele restanten hiervan zijn
bewaard gebleven. Op sommige plaatsen zijn de eigenaars de laatste jaren op eigen
initiatief begonnen met dit landschap te herstellen. Door het natuurinrichtingsproject kan
dit proces gestimuleerd worden en kunnen enkele kleine, maar belangrijke onderbrekingen worden aangevuld. Deze onderbrekingen zijn zowel landschappelijk als voor de
dwergvleermuizen- en Laatvliegerkolonies relevant. Een herstel van het boccagelandschap van de Spendelos zou een belangrijke ecologische meerwaarde voor het Grotenbos Noord betekenen en is een belangrijke aanzet tot een noordelijke ontsluiting. Hierbij
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aansluitend kan nieuw jachtgebied voor vleermuizen ten noorden van de spoorweg gecreëerd worden door het (her)aanplanten van bomenrijen langs enkele beken.
3. Verbinding Grotenbos Zuid en Wallebos: de barrière tussen het Grotenbos Zuid en
het Wallebos is te groot. Van de soorten met een luide sonar stak de Rosse vleermuis
dagelijks het tussenliggende
open gedeelte over. Soms werd
dit ook gedaan door een
Laatvlieger, deze volgde zoveel
mogelijk de bomen. Van de
andere soorten werd nooit
waargenomen dat deze het
tussenliggende
gedeelte
overstaken. Nochtans werden er
meerdere dwergvleermuizen en
grootoorvleermuizen aan beide
barrière tussen Grotenbos (links) en Wallebos (rechts) is te
randen van de bosgebieden
groot
waargenomen.
4. Verbinding Wallebos / Volkegembos: de zone tussen het Wallebos en het
Volkegembos wordt gekenmerkt door een waardevolle helling. Bronbosjes en
houtkanten zorgen voor een vrij goede connectiviteit. Voornamelijk ter hoogte van de
Volkegemberg, aan de samenvloeiing van de Boembeek met de Riedekensbeek, is er
een gebrek aan bomenrijen die cruciaal zijn voor de connectiviteit tussen het Wallebos,
de vallei van de Riedekensbeek en de vallei van de Boembeek. Dit gebrek aan
connectiviteit verklaart het gebrek aan vliegroutes van vleermuizen niettegenstaande er
in de onmiddellijke nabijheid slaapplaatsen en jachtgebieden van vleermuizen zijn. Het
(her)aanleggen van bomenrijen is hier van cruciaal belang om deze verbinding te
herstellen.
7.3.2 Beheersvoorstellen: waterige oppervlakken
Afhankelijk van soort tot soort is een minimum oppervlakte van totaal open water nodig.
Voldoende, open wateroppervlakken zijn dan ook noodzakelijk over het gehele gebied. Het
creëren en verbeteren van wateroppervlakken (als beken, poelen en vijvers) in bosomgeving is
aangewezen.
Een vijver met houtkant zou niet enkel het historisch beeld van de Oppervijver uit de 15e
eeuw oproepen; van deze potentieel geschikte drinkplaats en van een verhoogd en divers
insectenaanbod zouden dan weer zowat alle vleermuizensoorten profiteren. Voor o.a. de
Watervleermuis zou een dergelijke vijver de ideale “stepstone” zijn tussen het bos en de
Schelde.
Voor het realiseren van een vijver zijn er twee plaatsen die in aanmerking komen. De eerste
plaats is langsheen de Riedekensbeek, de tweede plaats is in het uiterste noorden van het
projectgebied, net ten noorden van de spoorweg:
-

Langsheen de Riedekensbeek, net voorbij het Hof Te Walle loopt de beek nog in een
kleine inzinking. Indien het water stroomafwaarts wordt opgehouden dan zou hierdoor
een kleine vijver/plas-dras situatie gecreëerd worden. Deze vijver zou eventueel ook
dienst kunnen doen als slibvang en als bufferbekken.
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De tweede plaats komt beter in aanmerking om een vijver aan te leggen. Ten noorden
van de spoorweg is meer dan voldoende ruimte om een grote vijver met bijhorende plasdras aan te leggen (het permanent open water is minimum ¼ ha groot. Deze oppervlakte moet
in de zomer nog minimaal 1 meter diep zijn. Minimum de helft van de randen van dit water heeft
een geleidelijke overgang. De plas-dras dient minimum ¼ ha groot te zijn en in de zomer op
enkele plaatsen nog watervoerend te zijn). Hiervoor dienen echter wel grondwerken over de

oppervlakte van een kleine hectare uitgevoerd te worden.
Het afleidingsstuk van de huidige Riedekensbeek, dat
loodrecht naar de Schelde toe loopt, wordt best zo
ingericht dat ze een geschikte verbindingsroute voor
Watervleermuizen vormt. Het is het voor de
Watervleermuizen van groot belang dat zoveel mogelijk
storende barrières als open plaatsen en verlichting
worden opgeven. Om een donker tunneleffect te creëren
rondom een insectenrijke beek is het best om zoveel als
mogelijk middelhoge beplantingen langs beide zijden
van de beek te voorzien. Op plaatsen waar de beek
onder een weg loopt, moet de beplanting bestaan uit
hogere bomen, deze maken het makkelijker om de
straat over te steken. De belangrijkste boomsoorten
moeten aan het water gebonden zijn, een mengeling
van Zwarte els en Gewone es is gewenst. Om een
optimaal ecologische verbindings-tunneleffect te krijgen,
dient vlak bij de beek een kleine strook onbeplant
gelaten te worden en de eerstvolgende houtige
beplanting dient lager te zijn dan de laatste beplanting.

Tunneleffect bij holle weg te Mater

Vleermuizen hebben er alle baat bij dat de waterkwaliteit zo goed mogelijk is. Hoe beter de
kwaliteit hoe diverser het voedselaanbod, hoe minder toxines, …
7.3.3 Inrichtingsvoorstellen: Toetsing van de huidige inrichtingsvoorstellen aan het
Natuurinrichtingsproject
Veetunnel:
Migratie: de Kattenberg vormt een belangrijke ecologische barrière voor organismen die zich
willen verplaatsen van het Enamebos Zuid en de Koolput (het Wallebos). Er is een verlaagde
ecologische connectiviteit door het deels ontbreken van intacte verticale KLE’s. Verder vormt
de straatverlichting een muur van licht die vele vleermuizen en andere organismen liever
vermijden. De aanleg van een veetunnel zal een positief effect hebben op de
vleermuizenpopulatie indien er verder in het landschap duidelijk rekening wordt gehouden
met de knelpunten. Op lange termijn zullen de bossen door bos in de begrazingsblok met
elkaar verbonden worden. De begrazingsdruk dient dan wel laag genoeg te zijn om
voldoende verbinding te hebben. Het versneld houtig verbinden van de twee bossen kan
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door kansen te geven aan spontaan opschietende boompjes en eventuele aanplant langs de
Koolputdreef.
Creëren zomerverblijfplaats: door een aangepaste constructie
kan de aanleg van de veetunnel voor vleermuizen in het gebied
nog een bijkomende waarde hebben als verblijfplaats. Door in het
midden van de tunnel een koepelvormige constructie aan te
brengen (zie figuur), waar warme lucht blijft hangen, wordt een
geschikte zomerverblijfplaats voor vleermuizen gecreëerd. De
totale hoogte moet minstens 1,2 meter bedragen en de hoogte
van de koepel minstens 60 cm. In de koepel moeten de wanden
opgeruwd worden of kan een houten vleermuiskast-constructie
worden aangebracht. Vermits ook mensen van de tunnel gebruik
kunnen maken, lijkt het aanbrengen van een vleermuiskast in de
koepel aangewezen teneinde verstoring voor de vleermuizen te
beperken.
Creëren winterverblijfplaats: hoewel in de nabije omgeving het Kezelfort een belangrijke rol
vervult als overwinteringsplaats voor vleermuizen, kan het toch bevorderlijk zijn om in de
directe omgeving van het bos één of enkele bijkomende kleine winterverblijfplaatsen te
voorzien. Het is bekend dat dergelijke kleine winterverblijfplaatsen een belangrijke rol spelen
in het najaar en voorjaar en ook als paarverblijf gebruikt worden. Bij de constructie van de
veetunnel zou een extra ruimte of een tweede tunnelkoker voorzien kunnen worden die
wordt ingericht als winterverblijfplaats. De voorwaarden die aan een dergelijke winterverblijf
gesteld worden zijn vrij eenvoudig te realiseren: rust, stabiel intern klimaat, schuilplaatsen en
een toegang voor de vleermuizen. Indien gewerkt wordt met een tweede tunnelkoker dan
wordt één zijde volledig afgesloten en de andere zijde wordt voorzien van een deur met
invliegopening voor vleermuizen. Door een 3-tal meter na de buitendeur een tweede deur te
voorzien wordt een lucht-sas gecreëerd. Hiermee wordt tegelijk gezorgd voor een stabiele
temperatuur en voor rust. Door het aanbrengen van holle bakstenen of andere holle
structuren worden de vleermuizen voorzien van kleine schuilplaatsen. Het grootste probleem
met nieuwbouw winterverblijfplaatsen is dat ze over het algemeen te goed worden
aangelegd en dat ze te droog zijn. Vleermuizen hebben behoefte aan een zeer hoge
relatieve luchtvochtigheid (minimum 80% RV). Dit kan voorzien worden door te werken met
een doorlatend plafond (stalvloer bedekt met geo-textiel werkt zeer goed) of door er voor te
zorgen dat regenwater in de tunnel binnen loopt. Indien de verblijfplaats vochtig genoeg is,
wordt ze ook regelmatig gebruikt door overwinterende amfibieën. Er moet dan wel een
ruimte onderaan de deur voorzien worden langs waar deze dieren de verblijfplaats kunnen
betreden.

Kwaliteits- en structuurverbetering van de bovenlopen in het projectgebied:
maatregelen die de kwaliteit van de bovenlopen verbeteren, komen uiteraard ook de
vleermuizen ten goede. Voornamelijk voor de connectiviteitsfunctie van deze bovenlopen is
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het van belang dat ze over de volledige loop geflankeerd worden door bomen of struiken.
Deze opgaande begroeiing dient echter niet steeds langs beide oevers te staan.
Structuurverbetering vijversysteem Braambrugstraat:
geen specifieke chiropterologische opmerkingen
Verbeteren leefgebied van de kamsalamander rond de spoorweg:
een vernatting van de bospoel in de late zomer is uitermate wenselijk. Nu valt deze langdurig
droog. De aanleg van nieuwe poelen (ten noorden van de spoorweg) valt ten sterkste aan te
bevelen. Nog beter dan enkele losse poelen zou een grote ondiepe vijver zijn. Zowel voor de
connectiviteit van vleermuizen als voor de Kamsalamanders dienen de poelen houtig
verbonden te zijn.
Aanleg genenbank:
door het reeds voorgestelde perceel te bebossen zal de locale connectiviteit er verhogen.
Uitbreiding bos- en natuurgebied aan de Steenberg:
bos- en natuuruitbreiding is voor uiteraard ook voor vleermuizen positief. Er dient aandacht
te zijn voor open zones en mantel-zoomvegetaties. Om ideale immigratie te bekomen, dient
de verbinding met het Wallebos geoptimaliseerd te worden. Bij omvormingsbeheer van de
percelen populier naast de Riedekensbeek dienen er enkele oude Canadapopulieren
behouden te worden. De reeds bestaande populieren zijn er de enige bomen waar er de
eerste tientallen jaren boomholten kunnen in komen.
7.3.4 Beheersvoorstellen: Kerken
Bijna alle kerken rondom het studiegebied blijken verblijfplaatsen te zijn voor één of
meerdere soorten vleermuizen. In totaal werden er in een straal van 10 km rondom het
studiegebied 25 kerken bezocht, waarvan er op 84 % vleermuizen of sporen van
vleermuizen gevonden zijn.
Drie soorten vleermuizen (Ingekorven vleermuis, Grijze grootoorvleermuis en Laatvlieger) die
voorkomen in of vlak bij het studiegebied, hebben hun kolonies bijna steeds op kerkzolders.
Voor het voortbestaan van deze soorten is het behoud en het verbeteren van kerkzolders als
reële en potentiële kolonieplaats een noodzaak! De koloniebeschikbaarheid voor andere
vleermuizensoorten als de Gewone grootoorvleermuis en de Baardvleermuis, die graag
maar niet enkel op kerkzolders voorkomen, zal hierdoor op sommige plaatsen een gevoelige
positieve weerslag hebben op de locale populatie.
Praktisch is de inrichting van kerkzolders voor vleermuizen makkelijk en goedkoop
realiseerbaar. Hieronder volgt een lijstje van de belangrijkste algemene praktische wenken
naar behoud en verbeteren van de eigenlijke kerkzolders. Gedetailleerdere informatie over
het inrichten van kerkzolders is beschikbaar bij de vleermuizenwerkgroep van natuurpunt.
-

Vervangen van houtconstructies en curatieve behandelingen tegen houtaantastingen
zorgen voor verstoring en eventueel zelfs voor vergiftiging van de aanwezige vleermuizen. Bij iedere techniek die men toepast moet men dan ook de bedreigingen voor vleermuizen inschatten en de nodige maatregelen treffen om deze te vermijden.
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Stadsduiven worden uit gebouwen geweerd door ze af te sluiten. Hiermee houdt men
ook de vleermuizen buiten. Dit kan gemakkelijk verholpen worden door speciale invliegopeningen aan te brengen.
Er zijn twee types van invliegopeningen. Het type voor vleermuizen die naar binnen
vliegen heeft een hoogte van 7 cm en een breedte van 35 tot 45 cm. Het type voor vleermuizen die naar binnen kruipen is minimum 2 cm hoog. De breedte heeft hier geen belang. Liefst voorzien men minstens één grote invliegopening en meerdere kleinere invliegopeningen.
Vleermuizen schuwen licht. Daarom moet men erop toezien dat de verblijfplaats, de
invliegopeningen en de vliegroute vlak bij de kolonie niet verlicht worden.
Om de aanwezige vleermuizen tijdens werken te beschermen, creëert men een vleermuizenruimte die afgesloten is van de werken met een zeil of stofdoek. Hierbij moet
minstens 1 uitvliegopening aanwezig zijn.
Het meest geschikte tijdstip voor werken op een door vleermuizen gebruikte zolder is
rond eind oktober. Als de werken van langere duur zijn opteert men voor de periode van
1 november tot 31 maart.
Als er te weinig wegkruipmogelijkheden zijn, kan men een geschikte vleermuizenkast
installeren.
Bescherming van Kerkuil en vleermuizen kan samengaan als men de verblijfplaatsen
scheidt door bijvoorbeeld een kerkuilenkast te plaatsen. Om te vermijden dat predatoren
van de invliegopening gebruik gaan maken om de vleermuizen op te wachten, voorziet
men steeds meerdere invliegopeningen.
Rust op de verblijfplaatsen is een noodzaak. Geleide bezoeken aan kerktorens met
kolonies kunnen niet doorgaan in delen van de toren/het schip waar de kolonie zich
bevindt. Zowel de aanwezigheid van mensen als de verlichting werkt storend.
Bomen die in de nabije omgeving van kerken staan vormen een zeer belangrijk verbindingselement voor vleermuizen. Ze kunnen er in wegduiken als er predatoren zijn,…

Om een effectieve bescherming van vleermuizen op kerken te verkrijgen dient
samengewerkt te worden tussen Aminal afdeling Natuur, Monumenten en Landschappen en
de kerkraden.
7.3.5 Beheersvoorstellen: Inrichtingsmaatregelen voor de loods van Natuurpunt
Sommige vleermuizensoorten jagen en verblijven graag in schuren. Zo zijn schuren
ondermeer van belang voor kolonies en individuele slaapplaatsen van grootoorvleermuizen,
Franjestaarten, Laatvliegers, dwergvleermuizen, … Door zijn ligging vlak bij het bos en vlak
bij de al bestaande vlieg- en jachtroutes van deze soorten zou de loods ideaal zijn als
verblijfplaats voor vleermuizen. Het probleem met de loods is dat het balkenwerk bijna
volledig uit metaal bestaat. Om hieraan te verhelpen kunnen makkelijk houten balken met
verschillende soorten spleten en openingen aangebracht worden. Om nog extra
wegkruipmogelijkheden te voorzien zou het hangen van een vleermuizenkast van het type
‘nursery batbox’ nuttig kunnen zijn. Voor voornamelijk de Ruige dwergvleermuis is een
houtstapel een goede slaapplaats. Een houtstapel in een rustig hoekje onder het dak zal
zeker en vast ook voor vele andere soorten zoogdieren een goede slaapplaats vormen.

Chiropterologisch onderzoek in natuurinrichtingsproject Bos t’Ename

74

7.3.6 Beheersvoorstellen: Inrichten van potentieel geschikte winterverblijfplaatsen
Ondanks de aanwezigheid van meerdere Habitatrichtlijnsoorten (Bijlage II) en de effectieve
inkleuring van het Kezelfort als Habitatrichtlijngebied, kan het fort door zijn private karakter
niet als een duurzame overwinteringverblijfplaats beschouwd worden.
In het studiegebied te Edelare bevinden er zich drie potentiële kleine
overwinteringsverblijfplaatsen voor vleermuizen (zie Kaart 7). Deze verblijfplaatsen
herbergen momenteel geen overwinterende vleermuizen. Zowel als potentiële
overwinterings-verblijfplaats voor de vleermuizen als historisch gezien, dienen deze drie
locaties aangekocht en ingericht te worden. Deze drie objecten bevinden zich allen op
dezelfde weide en dienden als collector van water. Deze weide heeft zelfs midden in de
zomer nog veel kwel. Behalve de aanwezigheid van deze watercollectors is deze weide, met
zijn zeer oude knotwilgen, van groot belang als verbindingsgebied tussen het fort en het Bos
t’Ename. Verder kwamen er vroeger Eikelmuizen voor langs de randen van het weiland.
7.3.7 Beheersvoorstellen: Omvormingsbeheer
Grote delen van het Bos t’Ename bestaan uit monotone populierbestanden of uit gelijkjarige
populierbestanden met diverse ondergroei. Vanuit de huidige beheersvisie van de
Werkgroep Bos t’Ename werkt men al aan een omvormingsbeheer van deze
populierbestanden naar bestanden met een meer inheemse en diverse
soortensamenstelling en leeftijdsopbouw. Vanuit chiropterologisch standpunt is deze
omvorming toe te juichen. Op de transecten 1, 2 en 3 is duidelijk te zien dat de
vleermuizenactiviteit veel lager is in de homogene populierenbestanden dan in de andere
bospercelen op dezelfde transecten.
Om de link tussen het voorkomen van vleermuizen en het voedselaanbod van de
vleermuizen beter te kennen werden enkele ad random vangsten met een nachtvlinderval
gedaan. In populierenbestanden bleek een veel lagere diversiteit aan nachtvlinders dan in
de ander bosbestanden. De soorten nachtvlinders die er gevangen werden waren typisch
aan populier gebonden soorten zoals de Populierenpijlstaart (Laothoe populi) en de
Populierenbrandvlerkvlinder (Pherosia tremula).
Tijdens het kolonie-onderzoek werd er in zowel homogene als in gemengde populieren
bestanden vleermuizenkolonies gevonden. Zowel dwergvleermuis als Rosse vleermuis had
met zekerheid hun kolonie in oude Canadapopulieren. Verder waren er indicaties voor
kolonies van grootoorvleermuis, Watervleermuis en Myotis sp. in populierenbestanden, die
voornamelijk met Gewone es zijn bijgemengd. In deze bestanden is het echter mogelijk dat
de vleermuizen hun kolonies niet in de populieren hebben. Maar de aanwezigheid van deze
vijf soorten vleermuizen in bestanden die minstens gedeeltelijk bestaan uit populieren, duidt
er op dat men bij omvorming van populierbestanden rekening moet houden met de
aanwezigheid van boombewonende vleermuizen.
Bij omvormingsbeheer dient men niet enkel met vleermuizen rekening te houden. Alle
boomholtebewonende dieren kunnen het slachtoffer worden. Er zijn dodelijke slachtoffers
gekend in gekapte Canadapopulieren van Groene Specht, Grote Bonte Specht,…
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Er zijn binnen de populierenbestanden grote verschillen in aanwezigheid van holtes. Net
zoals bij andere boomsoorten geldt de regel hoe ouder de bomen, hoe meer kans op holten.
Ook bleken de oude klonen Canadapopulier var. marilandica en serotina veel meer holten,
scheuren, barsten en loshangende schors te hebben dan de recentere klonen.
In homogene populierenbestanden waar bomen met spechtenholten, spleten of scheuren
dienen verwijderd te worden, houdt men liefst volgende stelregels aan: indien deze bomen
moeten gekapt worden, dan moet boom per boom onderzocht worden gedurende de winter
of er spechtenholten, spleten of scheuren aanwezig zijn. De bomen met holten worden
uiteraard liefs niet gekapt. Als ook deze er toch uit moeten, dan is het best dat dit gebeurt in
de volgende herfst en dat de holten vlak voor de kap door een vleermuizenonderzoeker
worden onderzocht op de aanwezigheid van vleermuizen (een zeer intensief werk). Afhankelijk
van boom tot boom kan de vleermuizenonderzoeker dan een verder advies verlenen.
Zo goed als alle homogene populierenbestanden in het Grotenbos Noord, in het Grotenbos
Zuid en in het Wallebos werden afgezocht naar boomholten. In de gemende bestanden was
dit echter een onbegonnen zaak. Per deelgebied geven we hier een gedetailleerde
opsomming over de wenselijke omvormingstechnieken.
In het Grotenbos Noord werd in de homogene bestanden slechts 1 dode en vermolmde
populier aangetroffen die nog van enig belang kan zijn als vleermuizenverblijfplaats. Deze
bestanden mogen vanuit chiropterologisch standpunt dan ook volledig gekapt worden. In de
bestanden waar populier slechts een klein deel van de soortensamenstelling uitmaakt, zijn er
meerdere potentieel geschikte boomholtes voor vleermuizen in populieren gevonden. Deze
populieren worden dan best ook niet verwijderd, het is ook hier dat er een regelmatig
verhuizende groep grootoorvleermuizen werd aangetroffen.
In het Grotenbos Zuid zijn in de homogene populierenbestanden vier bomen gevonden met
verticale spleetholten. Al deze boomholten werden minimum éénmaal onderzocht op de
aanwezigheid van vleermuizen. Er werden veel slakkensoorten, pissebedden en een
Winterkoningnestjes gevonden, maar geen vleermuizen. Deze verticale spleetholten zijn in
een later stadia echter uiterst geschikt als overwinterings- en als kolonieholte voor
verschillende soorten vleermuizen. Alle homogene populierenbestanden mogen hier gekapt
worden, maar de bomen met holten dienen liefst bewaard te blijven. Bij het behoud van deze
bomen is het aangewezen om de eerste jaren na de kap ook enkele bomen rondom de holle
boom te behouden, om zo beschutting van de holle bomen te verzekeren. Indien deze holle
bomen gekapt dienen te worden, dan is het met een holleboomkijker relatief makkelijk om
deze holten op de aanwezigheid van vleermuizen te controleren. Drie van de vier verticale
spleetholten bevinden zich op ooghoogte en zijn daardoor makkelijk te vinden en te
bereiken. In de bestanden waar populieren gemengd zijn met andere boomsoorten,
voornamelijk met es, dient men bij kap rekening te houden met het grote aantal boomholten
in de essen. Rond deze gemengde bestanden was dit jaar een kolonie baardvleermuizen
aanwezig en vorig jaar waarschijnlijk ook van Watervleermuizen. Deze beide soorten
verhuizen soms om de paar dagen.
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In de Koolput, aan het Wallebos, zijn er relatief weinig (oude) populieren bijgemengd. Deze
percelen zijn dan ook niet systematisch op holle bomen onderzocht. Vanaf de begane grond
is het relatief moeilijk om boomholten waar te nemen. Hier opteren we er voor om deze
bomen te laten staan. Indien er toch voor geopteerd word om deze bestanden om te
vormen, dan het liefst geen kap maar wel ringen. Indien er toch gekapt wordt, dan verwijzen
we naar de voorgestelde algemene procedure. In dit perceel werd gedurende het onderzoek
geen enkele kolonie-indicatie vastgesteld.
Het smalle perceel tussen de Koolput en het eigenlijke Wallebos bestaat hoofdzakelijk uit
oude Canadapopulieren. Dit bestand telt relatief veel boomholten en tijdens de
onderzoeksperiode huisde er een kolonie Rosse vleermuizen. Voor dit perceel opteren we
voor het integrale behoud van de (kaprijpe) populieren. Indien er toch overgegaan wordt tot
kapping, dan moet de voorgestelde procedure gevolgd worden, gezien deze bomen door
vleermuizen gebruikt worden. Het onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen is door
de hoogte van de bomen in dit bestand zeer arbeidsintensief!
De jonge populierenbestanden uit het Wallebos mogen zondermeer omgevormd worden,
maar voor de oude en de gemengde bestanden dient men uiterst voorzichtig tewerk te gaan.
De Canadapopulieren die het Wallebos ten zuiden omzomen, hebben veel
schuilmogelijkheden voor vleermuizen. De oude Canadapopulieren die langs de
noordoostelijke zijde van het Wallebos staan, bevatten boomholten waarin zich een slechts
af en toe een verhuizende dwergvleermuizenkolonie bevindt. Voor beide kolonies geldt
hetzelfde als voor het vorige bosje waar er Rosse vleermuizen huizen. In de bestanden
waarbij populieren gemengd zijn met andere boomsoorten, voornamelijk met es, dient men
bij kap rekening te houden met het grote aantal boomholten in de essen. De vallende
populieren mogen deze geen schade toebrengen. Deze gemengde bestandenden vormden
dit jaar de kolonie-omgeving van grootoorvleermuizen, van Watervleermuizen en van een
Myotis spec.
In de populierenbestanden ten zuiden van het Wallebos werd niet systematisch gezocht
naar boomholten. Maar gezien de gebruikte variëteiten en de leeftijd lijkt er geen probleem
te zijn om deze te kappen. Indien er boomholten opgemerkt worden, dan dienen uiteraard de
voorafgaande beschreven procedures gevolgd te worden.

7.4

Boomgaarden

In de nog bestaande oude boomgaarden in het studiegebied werd een hoge activiteit aan
vleermuizen vastgesteld. De onderzochte boomgaarden liggen voornamelijk in het oosten
van het Grotenbos Noord. De grazige ondergroei die gehooid of (voornamelijk met schapen)
begraasd wordt, biedt samen met de bomen een andere, maar ook insectenrijke vegetatie.
De fruitbomen worden op zich ook nog door de vleermuizen geliefd om zich makkelijk te
oriënteren en ze bieden de nodige beschutting. Extra aandacht naar het behoud en
uitbreiden van hoogstamboomgaarden is dan ook aangewezen, zeker in de zones die als
kleinschalig weidelandschap zullen behouden worden.
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De gebieden waar er nog fruitboom(gaard)en zouden kunnen bijkomen/worden uitgebreid
zijn: de oostzijde van Grotenbos Zuid, rond de loods van Natuurpunt, tussen de bewoning en
het Grotenbos Zuid, bij de huidige boomgaardrestanten van het Grotenbos Zuid, ten zuiden
van het Wallebos en tot slot rond de bestaande boomgaard ten noorden van Edelare.
Het behoud en de ontwikkeling van hoogstamboomgaarden is eveneens belangrijk voor de
Eikelmuis. Gedurende het veldwerk op zoek naar vleermuizen hebben we nooit met
zekerheid slaapmuizen waargenomen. Bij navraag aan de plaatselijke bevolking blijken er
nog jaarlijks in verschillende huizen en schuren Eikelmuizen te overwinteren. Het aantal
Eikelmuizen lijkt volgens de verschillende geïnterviewde bewoners wel af te nemen. Op de
voorgestelde plaatsen van boomgaardenuitbreiding zijn er indicaties voor het voorkomen
van, of kwamen er, Eikelmuizen voor.

7.5

Toerisme en educatie

Zoals sommige ecologische en economische netwerken vroeger elkaar soms versterkten, zo
kan het ecologische netwerk dat er nog is, en dat verder moet uitgebouwd, het toeristische
netwerk ook versterken. Een gevarieerd landschap trekt zachte recreanten zoals wandelaars
en fietsers aan. Het aanleggen en herstellen van extra houtkanten en van allerlei
waterpartijen is niet enkel ten bate van vleermuizen of van de natuur in het algemeen, maar
ook van de zachte recreatie. Zo kan het visueel herstellen van de oude trambedding in het
zuiden van het studiegebied naast een historische waarde een connectiviteitswaarde
hebben voor mens en dier. De oude trambedding is geschikt als recreatieve as om van
Oudenaarde naar het stadsbos te Volkegem te gaan.
Bescherming van vleermuizen door middel van connectiviteitsverhogende maatregelen,
door het behoud van kolonieplaatsen zoals holle bomen en kerkzolders, door het inrichten
van overwinteringplaatsen en door het optimaliseren van de jachtgebieden, … zal positief
zijn voor alle vleermuizen. Maar een zeer belangrijke factor blijft sensibilisering van het brede
publiek. Geïnformeerde mensen zullen blij zijn dat ze de beste muggenvangers in hun
spouwmuur krijgen, zullen sommige beheersacties misschien makkelijker aanvaarden en
ondersteunen als ze weten dat die ook zeer doeltreffend zijn voor het behoud of de
eventuele terugkeer van enkele zeer bedreigde doelsoorten waaronder nogal wat
vleermuizensoorten. Goed geïnformeerde mensen zullen misschien in eigen tuin sneller een
natuurvriendelijke vijver aanleggen, inheemse bomen aanplanten, …
Langsheen het Mariette Tielemanspad zou er ook een info bord kunnen komen met o.a. de
link tussen vleermuizen en connectiviteit.
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8. BESLUIT
Bos t’Ename kent een hoge diversiteit en kwantiteit aan vleermuizen. Tijdens het
zomerseizoen 2003 werden de Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis,
Laatvlieger, Rosse vleermuis, grootoorvleermuis, Watervleermuis, Baardvleermuis en
Franjestaart in het onderzoeksgebied waargenomen. Van deze 8 soorten waren er in totaal
16 kolonie-indicaties.
Soort

N kolonies

N verblijfplaatsen

N geschatte dieren

Gewone dwergvleermuis

10

> 25

500 à 1000 ?

Ruige dwergvleermuis

0

?

Enkel tijdens trek

Laatvlieger

1

5?

15 à 20

Rosse vleermuis

1

>2

6

Grootoorvleermuis

2

≥ 5

20 à 60 ???

Watervleermuis

1

?

≥6

Baardvleermuis

1

?

?

Franjestaart

?

?

?

Tabel 2: aantal kolonie-indicaties, verblijfplaatsen en aantal dieren in het onderzoeksgebied

Tijdens de wintertellingen van de laatste 30 jaar werden er in het nabijgelegen Kezelfort 10
soorten
waargenomen;
Watervleermuis,
Baardvleermuis,
Brandt’s
vleermuis,
Meervleermuis, Ingekorven vleermuis, Vale vleermuis, Gewone grootoorvleermuis, Grijze
grootoorvleermuis, dwergvleermuis sp. en Mopsvleermuis. Hierbij dient wel opgemerkt te
worden dat het aantal soorten sterk gedaald is. Van de vier Habitatrichtlijn-bijlage II soorten
(Meervleermuis, Ingekorven vleermuis, Vale vleermuis en Mopsvleermuis) kwam tijdens de winter
van 2002 – 2003 enkel nog de Ingekorven vleermuis voor.
In totaal werden er de laatste 30 jaar 13 van de 21 vleermuizensoorten in Vlaanderen
waargenomen in of vlak bij het onderzoeksgebied Bos t’ Ename. De streek kent dan ook een
grote diversiteit aan vleermuizen. De meeste bedreigde vleermuizensoorten zijn echter
verdwenen.
De belangrijkste voorgestelde maatregelen komen neer op het verhogen van de
connectiviteit binnen het studiegebied en tussen het studiegebied en de omgeving. De
verschillende subgebieden dienen houtig met elkaar te worden verbonden. Verder worden
maatregelen voorgesteld om het voedselaanbod te verhogen, dit o.a. door middel van meer
permanente waterige oppervlakken, meer bos en boomgaarden, een populieren
omvormingsbeheer, … Dit omvormingsbeheer houdt nadrukkelijk rekening met de
vleermuizen die in sommige van deze populieren verblijven.
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