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1 Inleiding 
 
Project Verbindingen voor vleermuizen in Zuid-Limbu rg 
Alle inheemse soorten vleermuizen zijn sterk beschermd. Vleermuizenonderzoekers worden dan ook 
steeds meer met vragen omtrent vleermuizen geconfronteerd, vanuit Regionale Landschappen, 
Bosgroepen, particulieren, …. 
Er is echter (te) weinig kennis over de verspreiding van inheemse vleermuizen in de provincie Limburg 
en meer bepaald over hoe vleermuizen gebruik maken van het landschap. We weten wél dat de 
meerderheid van de vleermuizen zeer gevoelig zijn voor landschappelijke versnippering.  
Vanuit deze probleemstelling werd het project ‘Verbindingen voor vleermuizen in Zuid-Limburg’ 
ontwikkeld, dat drie belangrijke doelstellingen heeft: 

1. Kennisopbouw. 
Via gericht onderzoek willen we kennis verzamelen over landschapsgebruik en connectiviteit 
van vleermuizen in Zuid-Limburg, met bijzondere focus op provinciale 
natuurverbindingsgebieden, provinciale waterlopen en wegen.  

2. Capaciteitsopbouw. 
Door het opleiden van vrijwilligers voor zomeronderzoek naar vleermuizen, wordt de capaciteit 
om aan vleermuizenonderzoek te doen op langere termijn verhoogd. 

3. Kennisoverdracht en draagvlakverbreding 
Dit in het bijzonder naar Regionale Landschappen en gemeenten. 

 
Dit project is gericht op alle inheemse vleermuissoorten, buiten de natuurkerngebieden, en combineert 
onderzoek met een belangrijk luik communicatie en draagvlakverbreding. Daarin verschilt het project 
van projecten waar het louter om studie van een bepaalde soort gaat, of die zich concentreren in 
natuurkerngebieden.  Beide type onderzoeken kunnen als complementair aan elkaar beschouwd 
worden. 
Het voorliggend rapport is het eindrapport van het project Verbindingen voor vleermuizen in Zuid-
Limburg’, en bevat zowel de resultaten van het gericht onderzoek naar landschapsgebruik en 
connectiviteit van vleermuizen in Zuid-Limburg, als een vermelding van de uitgevoerde en op stapel 
staande acties rond capaciteitsopbouv, kennisoverdracht en draagvlakverbreding. 
 
Achtergrondinformatie vleermuizen en landschapsgebr uik  
Lineaire landschapselementen zoals hagen, heggen, houtwallen, beken en bomenlanen zijn een 
belangrijk gegeven voor het voorkomen van vleermuizen. Deze kleine landschapselementen vervullen 
een zeer belangrijk functie als verbinding tussen enerzijds de dagverblijfplaatsen (kolonies) en de 
jachtgebieden (bossen, zones met opgaande vegetatie, parken, waterpartijen, …). Bovendien bieden 
de lijnvormige landschapselementen een beschutting tegen de wind en zijn ze vrij insectenrijk, wat 
een bijkomend voordeel als voedselbron oplevert. 
Vleermuizen maken van deze lijnvormige elementen gebruik omwille van hun echolocatie. Omdat 
vleermuizen zich met de echo’s van hun geluidspulsen met echolocatie oriënteren, hebben ze 
dergelijke landschapselementen nodig om permanent echo’s te kunnen ontvangen.  
Het oversteken van grote open vlakten of met monotone begroeiing zoals maïs wordt daardoor een 
probleem, want de dieren komen in een echoloze omgeving terecht. Zonder herkenningspunten 
kunnen vleermuizen zich niet oriënteren, en wordt de verbinding verblijfplaats-jachtgebied verbroken. 
Dit kan leiden tot voedselproblemen voor de kolonie, of tot het onbereikbaar worden van voldoende 
boomholten die als verblijfplaats dienst kunnen doen (boombewoners wisselen geregeld tussen ca 20 
vaste boomholten). Het gevolg hiervan zijn geïsoleerde populaties, of zelfs het lokaal verdwijnen van 
soorten. 
Enkele soorten die een lage, verdragende frequentie gebruiken (Rosse vleermuis, Bosvleermuis) 
kunnen open vlakten oversteken en daar soms zelfs jagen. Soorten die daarentegen een hoge, snel 
uitdovende frequentie gebruiken hebben echter des te meer problemen om echoloze landschappen 
over te steken. 
Buiten de connectie tussen dagverblijf en foerageergebied hebben vleermuizen ook nog verbindingen 
nodig tussen dagverblijf en winterslaapplaats. Winterslaapplaatsen liggen vaak kilometers verder. In 
Zuid-Limburg zijn de mergelgroeven heel belangrijke winterverblijven. Degelijke aaneengesloten 
verbindingen richting mergelgroeven zijn daarom een noodzaak.  
Het verdwijnen of versnipperen van lineaire landschapselementen door bv ruilverkaveling, 
schaalvergroting of het ongeschikt maken door verlichting vormen een bedreiging, doordat de 
verbindingen tussen de verschillende verblijfplaatsen en voedselgebieden van vleermuizen verloren 
dreigen te gaan – met het potentieel verdwijnen van vleermuizenpopulaties als gevolg. 
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2 GIS-analyse landschapsconnectiviteit 
 
Uitgaande van bestaande gegevens, werd een kaart opgemaakt met potentiële routes, verbindingen, 
kansen en knelpunten in Zuid-Limburg (Kaart 1). 
Het geselecteerde projectgebied omvat meer bepaald de gemeenten Riemst, Tongeren, Bilzen, 
Lanaken, Hoeselt, Heers, Borgloon, Kortessem, Wellen, Alken, Nieuwerkerken, Sint-Truiden en 
Gingelom. Op basis van deze kaart werden specifieke trajecten geselecteerd voor onderzoek naar 
lineaire landschapselementen en waterlopen als verbindingen voor vleermuizen, en naar hoe 
vleermuizen (transport) infrastructuur passeren. 
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Kaart 1: Potentiële routes, verbindingen, kansen en knelpunten voor vleermuizen in Zuid-Limburg 
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3 Veldonderzoek naar het functioneren van verbindin gen 
voor vleermuizen 

 

3.1 Lineaire landschapselementen 
 
3.1.1 Doelstellingen 
 
Het doel van dit deelonderzoek is het vergelijken van verschillende types lineaire 
landschapselementen (LLE) zoals bomenrijen, houtkanten en grachten in agrarisch gebied op hun 
functioneren voor vleermuizen. Op basis hiervan trachten we onderscheid te maken tussen geschikte 
en ongeschikte verbindingselementen voor vleermuizen, en kunnen knelpunten en kansen bekeken 
worden. Er werd een aantal van 20 te onderzoeken lineaire verbindingen vooropgesteld. 
 
3.1.2 Methodieken 
 
Er werd geopteerd te werken met manuele batdetectoren (D240x), waarbij de onderzoeker een 
bepaald traject volgt. De trajecten bedragen ca 1,5 km in lengte. 
Bij het aflopen van een traject werd om de 50m één minuut stilstaand geluisterd naar passerende 
vleermuizen. Op deze manier worden alle trajecten over de hele lengte op vrijwel dezelfde snelheid 
afgelegd, en door de stops wordt ieder LLE voldoende lang bemonsterd. 
Er werd ca 1/2u na zonsondergang gestart met de trajecten, zodat dieren op route van verblijfplaats 
naar foerageergebied konden gevonden worden. 
 
Er werden gegevens genoteerd van zowel tijdens de stops als tijdens het wandelen van het traject. 
Deze gegevens vermelden per locatie de vleermuissoort, aantal, uur en gedrag (op route of 
foeragerend). Indien de soort niet onmiddellijk op naam kan gebracht worden, werden 
geluidsopnames gemaakt voor verdere analyse op pc. 
 
Bij de keuze van te onderzoeken LLE’s werden op basis van GIS-informatie, orthofoto’s en via Google 
Street View locaties van potentiële vliegroutes opgezocht, waarbij rekening gehouden werd met 
voldoende variatie in types van LLE (bomenrijen, holle wegen, kleine waterlopen, …). Tevens werd bij 
de keuze rekening gehouden met de resultaten van telemetrisch onderzoek op Bechsteins vleermuis 
(Janssen & Dekeukeleire, 2011), met het voorkomen van belangrijke winterverblijfplaatsen 
(mergelgroeven), en met de zoekzones voor de actualisatie van het ruimtelijk structuurplan in Zuid-
Limburg. Kaart 2 geeft een overzicht van de onderzoeksregio’s en de onderzochte trajecten. 
 
Deze trajecten werden vooraf ter plaatse verkend om de haalbaarheid van het traject te controleren en 
om over de hele lengte zowel het type lineair element als de structuur van het omringende landschap 
nauwgezet op kaart op te tekenen.  
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Kaart 2: overzicht onderzoeksregio's en gelopen trajecten 
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3.1.3 Algemene resultaten 
 
3.1.3.1 Overzicht 
 
Er werden in totaal 21 trajecten onderzocht, verdeeld over acht regio’s. Dit resulteerde in een totaal 
van 378 vleermuizenwaarnemingen, verdeeld over (minimum) zes soorten. 
 
Tabel 1: overzicht waarnemingen lineaire landschapselementen 
Soort Aantal waarnemingen 

Gewone Dwergvleermuis 305 

Laatvlieger 28 

Vleermuis spec. 20 

Bosvleermuis 9 

Rosse Vleermuis 7 

Franjestaart 4 

Ruige Dwergvleermuis 4 

Dwergvleermuis spec. 1 

Totaal 378 

 
 
3.1.3.2 Statistische analyse 
 
Enkel van Gewone dwergvleermuis werden voldoende waarnemingen verricht om een zinvolle 
statistische analyse uit te voeren. 
 
Er werd gekeken naar het aantal Gewone dwergvleermuizen per km traject. Vervolgens werd gekeken 
of die dichtheid beïnvloed wordt door de locatie, omgeving, lineaire structuur en interactie tussen 
omgeving en lineaire structuur. 
 
Met de beschikbare dataset kon geen bewijs aangetoond worden voor de interactie tussen lineaire 
structuur en omgeving. Er is evenmin bewijs van een effect van lineaire structuur. Dat is hoofdzakelijk 
te wijten aan de te beperkte grootte van de dataset voor dit type statistische analyses. Het verkleinen 
van het aantal types omgevingen en lineaire structuren zou meer mogelijkheden bieden. 
 
Globaal zaten er 12,5 (8,8; 17,3) Gewone dwergvleermuizen / km (cijfers tussen haakjes zijn 95% 
betrouwbaarheidsinterval) 
 
De relatieve effecten van omgeving en locatie vind je in de figuren in bijlage. In die figuren komt 100% 
overeen met een (fictieve) "gemiddelde" omgeving of locatie. 200% = twee keer zoveel vleermuizen 
per kilometer dan het "gemiddelde". 50% = half zoveel vleermuizen per kilometer als het gemiddelde. 
 
Deze analyses zijn uitgevoerd door Thierry Onkelinx. 
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Figuur 1: relatieve effect van omgeving op het voorkomen van Gewone dwergvleermuis 
 

 
Figuur 2: relatieve effect van de locatie op het voorkomen van Gewone dwergvleermuis 
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3.1.3.3 Geschikte en ongeschikte verbindingen 
 
Potentiële verbindingselementen per soort 
Een statistisch gefundeerde indeling maken in goede of slechte verbindingen voor vleermuizen is op 
basis van de verzamelde gegevens niet doenbaar. Eerder dan statistisch bewijs te geven, geven we 
daarom hieronder voor de waargenomen soorten een overzicht weer van de verschillende LLE’s 
waarlangs deze werden waargenomen. Deze overzichten geven dus een idee van welk LLE de soort 
potentieel gebruik zou kunnen maken. 
Bij deze overzichten werd geen rekening gehouden met de onderzochte afstanden per type LLE, 
aangezien 1 à 2 waarnemingen in types waarvan de voorkomende afstanden erg beperkt zijn 
daardoor het type sterk zou overwaarderen. Een type waarvan langere gedeelten onderzocht werden, 
zal dus in de getoonde tabellen verhoudingsgewijs meer waargenomen vleermuizen opleveren. 
Combinaties van types LLE/landschapsstructuren die niet onderzocht werden, leveren uiteraard ook 
geen aantallen op in onderstaande tabellen. 
 
Tabel 2: Aantal waargenomen Gewone dwergvleermuizen per type LLE en per omgevingsstructuur 
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2 9 
 

6 
 

5 6 
  

52 

 
Tabel 3: Aantal waargenomen Ruige dwergvleermuizen per type LLE en per omgevingsstructuur 

 
akker/boomgaard mozaïek waterpartij Eindtotaal 

Beek 
  

1 1 

Bosrand 1 
  

1 

holle weg 1 1 
 

2 

 
Tabel 4: Aantal waargenomen Franjestaarten per type LLE en per omgevingsstructuur 

 
akker/wei bos Eindtotaal 

houtkant 3 
 

3 

pad/weg 
 

1 1 
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Tabel 5: Aantal waargenomen Myotis species per type LLE en per omgevingsstructuur 
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Tabel 6: Aantal waargenomen Laatvliegers per type LLE en per omgevingsstructuur 
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Tabel 7: Aantal waargenomen Rosse vleermuizen per type LLE en per omgevingsstructuur 

 

akker/ 

boomgaard 

boomgaard/

bos 
bos mozaïek wei Eindtotaal 

beek 
   

1 
 

1 

bosrand 
 

1 
   

1 
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2 
 

1 3 

 
Tabel 8: Aantal waargenomen Bosvleermuizen per type LLE en per omgevingsstructuur 

 
akker/wei bos bos/akker 

populieren-

bos 
wei Eindtotaal 

beek 
    

1 1 

bosrand 
  

1 
  

1 
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1 1 
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1 
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2 
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3 
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Discussie en aanbevelingen 
De bovenstaande tabellen laten toe een inschatting te maken of een bepaald type LLE werkt als 
verbindingselement voor een bepaalde vleermuizensoort. 
Bij onderhoud of aanleg van LLE’s, of om impact van veranderingen of teloorgang van LLE’s te 
kunnen beoordelen, zijn volgende zaken van belang: 
 
- Een voor vleermuizen geschikt landschapselement heeft een zinvolle begin- en eindlocatie. 

Verbindingen die leiden naar habitat dat voor vleermuizen niet geschikt of weinig interessant is, 
zullen weinig vleermuizenactiviteit vertonen. Verbindingen die niet vertrekken van een door 
vleermuizen gebruikte locatie – verblijfplaats, route, foerageergebied of zwermlocatie – zullen 
eveneens amper vleermuizenactiviteit vertonen. Een geschikt LLE dat geïsoleerd ligt in een 
vleermuisonvriendelijk landschap, is niet bereikbaar voor vleermuizen en wordt derhalve ook niet 
gebruikt. 

 
- Begin- en eindlocatie bepaalt mee of een soort gebruik maakt van een verbindingselement. 

Kennis van de specifieke soortecologie is hierbij van belang. Een LLE dat tussen een dorpskern 
en donker bosje gelegen is, is voor gebouwbewonende Gewone dwergvleermuizen een ideale 
route tussen verblijfplaats en foerageergebied. Voor de boombewonende, vrij lichtschuwe 
Watervleermuis is die dorpskern echter net een hindernis waarop de verbinding doodloopt. 
 

- Verschillende vleermuizensoorten gebruiken LLE’s op een verschillende manier. 
Watervleermuizen volgen een waterloop iets boven het wateroppervlak, terwijl Laatvliegers deze 
enkele meters hoger volgen. Voor Bosvleermuizen is eerder de vallei dan de waterloop zelf van 
belang. Hindernissen of onderbrekingen van de LLE’s hebben dus een verschillende invloed op 
verschillende soorten. 
 

- De mate waarin verbindingen op elkaar aansluiten bepaalt mee of een soort deze kan gebruiken. 
Soorten met ver dragende sonarpulsen die frequent in open tot halfopen habitat foerageren 
(Bosvleermuis, Rosse vleermuis) hebben weinig problemen om minder aansluitende verbindingen 
te overbruggen. Andere soorten slagen daarin in beperkte mate, zolang de gaps niet al te groot 
zijn (Laatvlieger, Gewone dwergvleermuis). Voor soorten van meer gesloten habitat 
(Grootoorvleermuis, Franjestaart, Baardvleermuis, …)  zijn goed aansluitende verbindingen 
noodzakelijk. 
 

- De geschiktheid van een verbinding neemt toe naarmate er meer types LLE’s gecombineerd 
worden. Een beek met bomenrij is meer succesvol dan een beek of bomenrij apart. Een holle weg 
met houtkanten aan weerszijden is meer succesvol dan een holle weg met onbegroeide bermen. 

 
- De geschiktheid van een verbinding neemt over het algemeen toe naarmate het 

landschapselement meer uitgesproken en windbufferend is. Een hoge heg of houtkant door open 
landschap is meer succesvol dan een lage heg, een dubbele bomenrij is meer succesvol dan een 
enkele, een diepe holle weg is meer succesvol dan een ondiepe. 
 

- Vrijwel alle vleermuizensoorten zijn erg lichtgevoelig. Er werd bij de keuze van de trajecten bewust 
gekozen voor (quasi) volledig duistere routes, zodat de invloed van verlichting kon uitgesloten 
worden. Een ideale verbinding voor vleermuizen is dan ook duister. Waar volledige duisternis 
geen optie is, zijn de alternatieven verlichting met tijdsklok (via sensor), een vleermuisvriendelijke 
lichtkleur (amber) en gerichte armaturen (neerwaartse, niet-uitstralende verlichting). 
 

- Vleermuizen – ook soorten van gesloten habitat – zijn soms in staat grotere open ruimtes te 
overbruggen, indien geweten is dat aan de overzijde een interessant jacht- of verblijfgebied ligt 
(Thomaes & Hofman, 2009). De dieren vliegen dan op het geheugen langs (restanten van) 
‘verdwenen’ LLE’s als gekapte bomenrijen, en jonge vleermuizen leren deze routes kennen via 
het volgen van het moederdier. Dit verklaart waarom vleermuizen soms zwermen en overwinteren 
in mergelgroeven die in erg open landschap liggen. Dit is echter een gevaarlijke situatie: zo’n 
routes die minder gebruikt worden, kunnen teloor gaan. Ook bestaat het risico dat cruciale  
sleutelpunten voor oriëntatie in de omgeving verdwijnen, waardoor plotsklaps de gekende route 
onderbroken wordt. De kans op spontane herontdekking van het achterliggende vleermuishabitat 
is dan erg klein.  
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3.1.4 Onderzoeksgebied Nieuwenhoven 
 
Gemeenten: Nieuwerkerken en Sint-Truiden 
 
Onderzochte trajecten 
Locatie Datum Waarnemer(s) 

Nieuwenhoven 1 18/05/2013 Ann Lenaerts 

Nieuwenhoven 2 18/05/2013 Filips Defoort, Sammy Missotten 

Nieuwenhoven 3 18/05/2013 Maxime Versluys, Pieter Huybrechts 

Nieuwenhoven 4 18/05/2013 Wout Willems, Jill Eeckhout 

 
Resultaten 
 Nieuwen-

hoven 1 

Nieuwen-

hoven 2 

Nieuwen-

hoven 3 

Nieuwen-

hoven 4 

Eindtotaal 

Bosvleermuis 1    1 

Dwergvleermuis spec.    1 1 

Gewone Dwergvleermuis 25 12 15 5 57 

Laatvlieger 8  2 8 18 

Rosse Vleermuis   2 3 5 

Vleermuis spec. 1 9   10 

Myotis spec.  3 3  6 

Eindtotaal 35 24 22 17 98 

 
Interpretatie 
Nieuwenhoven 1: Er loopt een vliegroute van vleermuizen langsheen het onderzochte traject, van 
Senselberg naar het Provinciaal domein. De heg van de parking van het domein naar de 
zuidwestelijker gelegen hoeve wordt niet gebruikt als vliegroute. 
 
Nieuwenhoven 2: De Kelsbeek, lopende doorheen een populierenaanplant, vormt een zeer gunstig 
jachtterrein en doet waarschijnlijk ook dienst als vliegroute voor Gewone dwergvleermuizen en Myotis-
vleermuizen. 
 
Nieuwenhoven 3: Er loopt een vliegroute van Gewone dwergvleermuizen van het centrum van 
Nieuwerkerken via de holle weg naar het Mielenbos/Provinciaal domein. Het fietspad ten westen van 
het Mielenbos wordt door meerdere vleermuizensoorten gebruikt om zich te verplaatsen, maar 
evenzeer als foerageergebied. 
 
Nieuwenhoven 4: In de boomgaarden werd weinig vleermuisactiviteit vastgesteld. De weinige 
(foerageer)activiteit daar bleek eerder gebonden aan een lokaal iets gunstiger situatie: kleine bosjes 
en een beschutte boerderij. De weg door het Mielenbos en aanplande bosranden bleken gunstige 
foerageerbiotopen voor Laatvliegers. 
 
Knelpunten en aanbevelingen 
Er lopen een aantal vliegroutes van vleermuizen tussen het boscomplex Mielenbos - Provinciaal 
Domein Nieuwenhoven en de omgeving, maar deze zijn beperkt. Deze blijken minder door vrij open 
gebied of boomgaarden te lopen. Daarom wordt aanbevolen de bestaande verbindingen (holle weg 
vanuit Nieuwerkerken centrum, fietspad west van Mielenbos en laan Senselberg - parking Provinciaal 
Domein) te onderhouden door behoud en uitbreiding van de opgaande groenstructuren, en door deze 
trajecten minder, vleermuisvriendelijk of niet te verlichten. 
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Kaart

 
Kaart 3: resultaten onderzochte lineaire structuren omgeving Nieuwenhoven 
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3.1.5 Onderzoeksgebied Henisdaal 
 
Gemeenten: Heers en Tongeren 
 
Onderzochte trajecten 
Locatie Datum Waarnemer(s) 

Henisdaal 1 4/06/2013 Wout Willems 

Henisdaal 2 4/06/2013 Ann Lenaerts 

Henisdaal 3 4/06/2013 Filips Defoort, Evi Schroyen 

 
Resultaten 
 Henisdaal 1 Henisdaal 2 Henisdaal 3 Eindtotaal 

Gewone Dwergvleermuis 25 28 22 75 

Rosse Vleermuis 1   1 

Ruige Dwergvleermuis  2 1 3 

Vleermuis spec.  1  1 

Myotis spec. 5 2 1 8 

Eindtotaal 31 33 24 88 

 
Interpretatie 
Henisdaal 1: De holle weg van het onderzochte traject wordt door meerdere soorten vleermuizen 
gebruikt als vliegroute en foerageerhabitat. De route lijkt niet verder te gaan dan het einde van de 
holle weg: iets verderop werd nog slechts sporadisch een Gewone dwergvleermuis waargenomen. Er 
lijkt geen vliegroute te bestaan van deze holle weg tot de mergelgroeven van Henisdaal. 
  
Henisdaal 2: De holle wegen waar dit traject doorheen loopt, blijkt een veelgebruikte vliegroute en 
foerageerzone. Het is niet onlogisch dat dit vooral Gewone dwergvleermuizen zijn: begin juni is 
immers nog te vroeg om vleermuizen op route naar een zwermlocatie (mergelgroeven Henisdaal) te 
treffen. De waarnemingen tonen echter wel aan dat deze holle wegen effectieve 
verbindingselementen naar deze groeven vormen. 
 
Henisdaal 3: Er is voornamelijk vleermuizenactiviteit aan de oostelijke zijde van het gelopen traject, 
waar er zich een holle weg (of aan één zijde verhoogde berm) en bomenrijen bevinden. De westelijke, 
meer open helft van het traject toont veel minder activiteit.  
 
Knelpunten en aanbevelingen 
De meest plausible routemogelijkheden voor vleermuizen in de onmiddellijke omgeving van de 
groeven van Henisdaal werden bekeken. Afgaande op de resultaten, worden de groeven 
waarschijnlijk enkel lang de oostzijde bereikt en zijn er ook daar kwalitatief mindere 
verbindingsgedeelten voor vleermuizen. 
Het verdient aanbeveling om opgaande groenverbindingen en holle wegen ten oosten van de groeven 
tot een volledig netwerk te verbinden. Het aanleggen van een groenketen vanaf het einde van de holle 
weg van traject Henisdaal 1 tot de mergelgroeven, laat toe dat de vleermuizen die via Heks en het 
westen van Vechmaal richting groeven vliegen, hier vlot geraken. Het bereikbaar houden van de 
groeve langs twee zijden geeft als voordeel dat deze minder kwetsbaar is ingeval er door 
omstandigheden een verbindingsroute wordt onderbroken. 
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Kaart

 
Kaart 4: resultaten onderzochte lineaire structuren omgeving Henisdaal 
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3.1.6 Onderzoeksgebied Kortessem 
 
Gemeente: Kortessem 
 
Onderzochte trajecten 
Locatie Datum Waarnemer(s) 

Kortessem 4/06/2013 Ann Lenaerts, Tom Janssen 

 
Resultaten 
 Kortessem Eindtotaal 

Gewone Dwergvleermuis 24 24 

Laatvlieger 2 2 

Rosse Vleermuis 1 1 

Eindtotaal 27 27 

 
Interpretatie 
Er werd voor dit traject geopteerd omdat er zich over de grootste lengte van de onderzochte route 
meerdere parallelle lineaire structuren bevinden: de Winterbeek, een fietspad en een bomenrij. Dit 
leek dus op papier een goede verbinding. 
Het bleek echter moeilijk om bij de op detector gehoorde vleermuizen, zelfs met meerdere 
waarnemers, te bepalen welke structuur deze exact volgden. Doordat er voortdurend meerdere 
foeragerende Gewone dwergvleermuizen aanwezig waren, bleek het onderscheiden van 
langsvliegende dieren op route niet meer mogelijk. 
 

 
Foto 1: Traject Kortessem, noordwestelijke deel. 
 
Knelpunten en aanbevelingen 
Het fietspad langsheen de onderzochte route is om de 100m verlicht door een straatlantaarn. 
Afhankelijk of deze wel of niet afgeschermd wordt door bladerdek van nabij staande bomen, geeft dit 
lichthinder voor vleermuizen op route. Door dit fietspad te voorzien van vleermuisvriendelijke 
verlichting kunnen deze lineaire structuren (meer) door vleermuizen gebruikt worden. Aangepast 
richten van licht of aangepaste armaturen kunnen ook de Winterbeek duister houden, wat positief is 
voor lichtschuwe Myotis-soorten als Watervleermuis. 
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Kaart

 
Kaart 5: resultaten onderzochte lineaire structuren omgeving Kortessem 
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3.1.7 Onderzoeksgebied Sint-Huibrechts-Hern 
 
Gemeenten: Hoeselt, Kortessem en Tongeren 
 
Onderzochte trajecten 
Locatie Datum Waarnemer(s) 

Sint-Huibrechts-Hern 1 4/06/2013 Wout Willems 

Sint-Huibrechts-Hern 2 4/06/2013 Toon Willems, Pieter Huybrechts 

 
Resultaten 
 Sint-Huibrechts-Hern 1 Sint-Huibrechts-Hern 2 Eindtotaal 

Gewone Dwergvleermuis 23 23 46 

Laatvlieger 3  3 

Vleermuis spec.  1 1 

Myotis spec. 5 3 8 

Eindtotaal 31 27 58 

 
Interpretatie 
Sint-Huibrechts-Hern 1: Het zuidelijk deel van het onderzochte traject (holle wegen) wordt door 
meerdere soorten druk gebruikt als route en foerageergebied. Het noordelijke deel (omgeving 
zandgroeve) is een geschikt maar weinig intensief gebruikt foerageergebied. De open akkers tussen 
beide delen vormen een barrière voor soorten met een zwakkere sonar (Myotis- en 
Grootoorvleermuissoorten). Voor dwergvleermuizen zijn deze nog (net) oversteekbaar. 
 
Sint-Huibrechts-Hern 2: Het zuidwestelijk deel van het onderzochte traject is een zeer druk gebruikt 
foerageergebied, te wijten aan de nabijheid van waterpartijen. Omwille van hoge foerageeractiviteit 
waren eventuele passanten op route niet herkenbaar. De onderzochte holle weg van het oostelijk deel 
van het traject is slechts beperkt in gebruik door vleermuizen. Hoewel deze weg wel een verbinding 
kan vormen, leidt zij niet naar een voor vleermuizen geschikt foerageergebied (enkel open akkers). 
 
Knelpunten en aanbevelingen 
Het Schabos zelf is zeer rijk aan vleermuizen, en biedt ruim foerageermogelijkheden. Verbindingen 
met de ruimere omgeving worden mogelijk bereikt via andere routes dan degene die we 
onderzochten. Omwille van het meer uitgestrekte open akkergebied in de omgeving, is het versterken  
van verbindingselementen voor vleermuizen naar de omgeving eerder aanbevolen via tangvormige 
lussen (bijvoorbeeld via vallei van de Leerbeek en via kasteeldomein Neerrepen) dan rechtstreeks 
door het akkergebied. 
 

 
Foto 2: De holle wegen van traject Sint-Huibrechts-Hern 1 zijn druk gebruikt als route en jachtgebied. 
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Kaart

 
Kaart 6: resultaten onderzochte lineaire structuren omgeving Sint-Huibrechts-Hern 
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3.1.8 Onderzoeksgebied Jongenbos 
 
Gemeenten: Hoeselt en Diepenbeek 
 
Onderzochte trajecten 
Locatie Datum Waarnemer(s) 

Jongenbos 1 12/06/2013 Ann Lenaerts 

Jongenbos 2 12/06/2013 Wout Willems 

Jongenbos 3 12/06/2013 Lydia Vanberghen, Filips Defoort 

 
Resultaten 
Rijlabels Jongenbos 1 Jongenbos 2 Jongenbos 3 Eindtotaal 

Bosvleermuis 1 2 4 7 

Franjestaart  1  1 

Gewone Dwergvleermuis 6 19 9 34 

Laatvlieger 1 3 3 7 

Vleermuis spec.  1 1 2 

Eindtotaal 8 26 17 51 

 
Interpretatie 
Jongenbos 1: Een lagere vleermuizenactiviteit dan men zou verwachten voor een locatie zo dicht bij 
het Jongenbos. Enkel nabij de bebouwde delen (Grenssteen en Paneel) was enige foerageeractiviteit 
waar te nemen. De tussenliggende beek doorheen de akkers bleek te open en werd niet gebruikt als 
verbindingselement, ondanks het feit dat de meidoornhoutkant in diens verlengde, die vanaf 
Grenssteen noordwaarts loopt, wel door vleermuizen gebruikt wordt. 
 
Jongenbos 2: Het oorspronkelijk gekozen traject bleek tijdens de onderzoeksavond geblokkeerd, 
waardoor een alternatieve route gekozen werd, wat de vreemde vorm van het traject verklaart. De 
beek doorheen weilanden bleek nauwelijks door vleermuizen in gebruik, met uitzondering van de 
locaties waar enige knotwilgen op de oevers stonden. De randen van (populier)bossen werden 
gebruikt als foerageergebied door Gewone dwergvleermuizen. Een foeragerende Franjestaart werd 
aangetroffen in een naaldhoutbosje. 
 
Jongenbos 3: Het gekozen traject werd nauwelijks of niet door vleermuizen als route gebruikt. 
Activiteit van Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger beperkte zich dan ook voornamelijk tot de 
omgeving van bebouwing (tuinen) en bos - biotopen die als foerageergebied geschikt waren. De heg 
of beek (zonder bomen op de oevers) werden niet door vleermuizen gevolgd. 
 
Het belangrijkste gegeven van de onderzochte trajecten Jongenbos 2 en 3 is de ontdekking dat 
Bosvleermuis het valleigebied als foerageergebied gebruikt. 
 
Knelpunten en aanbevelingen 
De omgeving is vrij goed geschikt voor soorten die in halfopen landschap of open landschap met 
verspreide bosjes en bomenrijen kunnen gedijen, zoals Bosvleermuis en Laatvlieger, en in beperktere 
mate ook voor Gewone dwergvleermuis. 
De verspreide bosjes bieden potenties voor vleermuizensoorten van meer gesloten (bebost) 
landschap zoals Franjestaart of Gewone grootoorvleermuis. Een voorwaarde hiervoor is dat deze 
bosjes beter kunnen verbonden worden via landschapsstructuren als (liefst dubbele) bomenrijen of 
houtkanten. Voor de hier besproken omgeving wordt daarom een groenverbinding aangeraden van 
het Jongenbos naar de vallei van de Winterbeek, een meer aaneengesloten groenverbinding tussen 
de verschillende bosjes van de Winterbeekvallei, en een verbeterde groenverbinding langsheen de 
waterloop tussen Paneel en het bosje ten westen van De Neder (min of meer het verloop van het 
tweede traject). 
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Kaart

 
Kaart 7: resultaten onderzochte lineaire structuren omgeving Jongenbos 
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3.1.9 Onderzoeksgebied Mielen-boven-Aalst 
 
Gemeenten: Gingelom en Sint-Truiden 
 
Onderzochte trajecten 
Locatie Datum Waarnemer(s) 

Mielen-boven-Aalst 1 9/07/2013 Michel Vanoost, Rik Mariën 

Mielen-boven-Aalst 2 9/07/2013 Ann Lenaerts, Kamila Wawrocka 

Mielen-boven-Aalst 3 9/07/2013 Wout Willems, Filips Defoort 

 
Resultaten 
 Mielen-boven-

Aalst 1 

Mielen-boven-

Aalst 2 

Mielen-boven-

Aalst 3 

Eindtotaal 

Bosvleermuis 1   1 

Gewone Dwergvleermuis 1 25 14 40 

Laatvlieger   1 1 

Vleermuis spec. 4   4 

Eindtotaal 6 25 15 46 

 

Interpretatie 
De drie trajecten lopen door een vergelijkbare omgeving: een lappendeken van akkers en 
laagstamboomgaarden. Ondanks de aanwezigheid van vrij geschikte tot zeer geschikte lineaire 
elementen voor vleermuizen, is het vastgestelde soortenspectrum laag. Dit valt te verklaren doordat 
deze elementen  wel lineair zijn, maar niet direct een verbinding vormen tussen voor vleermuizen 
geschikte verblijfplaatsen (bos) en foerageergebied, of doordat deze elementen als eiland liggen in te 
open (akkers) of monotoon (laagstamboomgaarden) gebied. De waargenomen soorten blijven dan 
ook beperkt tot soorten die in gebouwen verblijven (Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger) en vanuit 
de dorpskernen in de omgeving gaan foerageren, en Bosvleermuis, die dank zij zijn ver dragende 
sonar minder aan lineaire structuren gebonden is, en daardoor ook op ruime afstand van zijn 
verblijfplaats (oud bos) in halfopen habitat of open habitat met verspreide bosjes kan foerageren.. 
 
Knelpunten en aanbevelingen 
Het onderzochte gebied is momenteel weinig geschikt voor vleermuizen van meer gesloten habitat. 
Een zomerpopulatie van dergelijke soorten valt, wegens de afwezigheid van voldoende geschikte 
koloniebomen, ook niet onmiddellijk te verwachten of te realiseren. 
Maatregelen ter verbetering van de situatie voor vleermuizen kunnen zich richten op een betere 
verbindingsstructuur waarheen vleermuizen van alle soorten zich kunnen verplaatsen doorheen of 
rondom het onderzochte gebied. Dit kan door het verbinden van de kasteeldomeinen van Kerkom-bij-
Sint-Truiden en de waterloop Cicindria met de Melsterbeek via de reeds vermelde types LLE. Het 
laten aansluiten van deze verbinding (rechtstreeks of onrechtstreeks) met de holle weg van traject 3 
biedt het voordeel van een geschikt (bos)foerageerbiotoop in de nabijheid. 
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Kaart

 
Kaart 8: resultaten onderzochte lineaire structuren omgeving Mielen-boven-Aalst 
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3.1.10 Onderzoeksgebied Collasgroeve 
 
Gemeente: Riemst 
 
Onderzochte trajecten 
Locatie Datum Waarnemer(s) 

Collasgroeve 1 23/09/2013 Wout Willems 

Collasgroeve 2 23/09/2013 Pieter Huybrechts, Henk Groeneweg 

 
Resultaten 
 Collasgroeve 1 Collasgroeve 2 Eindtotaal 

Franjestaart 3  3 

Gewone Dwergvleermuis 9 13 22 

Vleermuis spec. 2  2 

Myotis spec. 6 2 8 

Eindtotaal 20 15 35 

 
 
Interpretatie 
Collasgroeve 1: Er loopt een vliegroute van Myotis-vleermuizen vanaf de Collasgroeve noordwaarts, 
langsheen de steile houtkant. Waar deze houtkant eindigt is het onduidelijk of die dieren dan wel 
verder noordwaarts vliegen (met amper verbindingselementen) of oostwaarts langsheen een 
bomenrij/waterloop De Zouw. 
 
Collasgroeve 2: Er werden zowel passerende als foeragerende Gewone dwergvleermuizen 
waargenomen langsheen het gelopen traject. Er werden ook twee Myotis-vleermuizen passerend 
waargenomen aan de achterzijde (noordzijde) van de tuinen van de Misweg, wat suggereert dat ook 
hier een Myotis-route kan lopen. 
 
Knelpunten en aanbevelingen 
Gezien het belang van de Collasgroeve als overwinteringsplaats voor vleermuizen, is onderhoud en 
verdere uitbreiding (opvullen van ontbrekende schakels) van de groene verbindingsstructuren naar 
deze groeve van belang. 
Op het niveau van de onderzochte trajecten gaat het dan om een meer dense groenverbinding 
langsheen waterloop De Zouw (bv dubbele bomenrij, of hoger opgaande oeverbegroeiing) en een 
groenverbinding in het verlengde (noordwaarts) van de steile houtkant van het eerste traject (Zwart 
Kruisstraat). 
 
Naar de ruimere omgeving toe worden eveneens onderhoud en het opvullen van ontbrekende 
groenschakels aanbevolen, zodat de groeve vlot voor vleermuizen bereikbaar blijft. Op basis van 
routes van gezenderde Bechsteins vleermuizen (Janssen & Dekeukeire, 2011), bestaande 
groenstructuren en waterlopen en nabije overwinteringsplaatsen worden hiervoor radiaal rond de 
Collasgroeve een aantal groenverbindingen voorgesteld (Kaart 10). Belangrijk om te weten bij de 
praktische uitwerking van de voorgestelde verbindingen is dat vleermuizen licht vermijden, inclusief 
verlichte dorpscentra. Vleermuizen passeren hier gewoonlijk met een boog rond de dorpskern. De 
oversteek van wegen (lintbebouwing) dient te gebeuren op donkere of met vegetatie te verduisteren 
plaatsen.  
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Kaarten

 
Kaart 9: resultaten onderzochte lineaire structuren omgeving Collasgroeve 
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Kaart 10: aanbevolen groenverbindingen voor vleermuizen naar Collasgroeve 
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3.1.11 Onderzoeksgebied Wellen 
 
Gemeente: Wellen 
 
Onderzochte trajecten 
Locatie Datum Waarnemer(s) 

Wellen 1 29/04/2014 Wout Willems, Stijn Rowie 

Wellen 2 29/04/2014 Ann Lenaerts 

Wellen 3 29/04/2014 Filips Defoort, Evi Schroyen, Michel Vanoost 

 
Resultaten 
 Wellen 1 Wellen 2 Wellen 3 Eindtotaal 

Gewone Dwergvleermuis 4 4 47 55 

Ruige Dwergvleermuis   1 1 

Vleermuis spec.   1 1 

Eindtotaal 4 4 49 57 

 
Interpretatie 
Wellen 1: Slechts zeer weinig activiteit op dit traject. Het verondersteld geschikte foerageerbiotoop 
aan de houtkant (jachtbosje voor fazanten) leverde slechts enkele passerende of kortstondig 
foeragerende Gewone dwergvleermuizen op. Vermoed wordt dat dit bosje te geïsoleerd ligt tussen te 
open (akkers) of monotoon (boomgaard) landschap om meer bosgebonden vleermuizen aan te 
trekken. 
 
Wellen 2: Hier geldt een vergelijkbare redenering als voor het vorige traject. De holle wegen bieden 
een geschikt foerageerbiotoop, maar bieden enkel een verbinding tussen monotone of open 
landschap en bebouwde zones. Doordat dit traject meer aansluit op bebouwde zone dan traject 1, 
worden hier echter meer Gewone dwergvleermuizen – een huizenbewonende soort - aangetroffen. 
 
Wellen 3: Vanwege de waterloop (Herk) en veel insectenrijke gradiëntsituaties vormt dit een geschikt 
foerageerbiotoop. De omsluiting door (lint)bebouwing en dorpskern biedt voor huizenbewonende 
Gewone dwergvleermuizen een ideaal nabijgelegen jachtgebied. Omdat niet duidelijk is of de 
bebouwde omgeving de Herk ook nog bereikbaar maakt als foerageergebied of route voor soorten als 
Watervleermuis, werd verder onderzoek hierrond uitgevoerd met automatische detectors. Dit 
onderzoek toonde onder meer aan dat de omgeving van traject 3 een foerageergebied is voor 
Bosvleermuis (zie 3.3.5.1). 
 
Knelpunten en aanbevelingen 
Voor traject 1 bestaat de mogelijkheid om een groenverbinding aan te leggen tussen de 
noordwestpunt van de houtkant en de Herk. Op die manier kunnen ook bosgebonden vleermuizen die 
de Herkvallei volgen deze brede houtkant als foerageergebied gebruiken. 
Voor het overige deel van traject 1 en voor traject 2 worden geen verdere aanbevelingen gedaan, 
aangezien er geen voor vleermuizen waardevolle achterliggende zones zijn waar zinvolle 
groenverbindingen naar kunnen gerealiseerd worden. 
Voor knelpunten en aanbevelingen met betrekking tot het voorkomen van Bosvleermuis wordt 
verwezen naar 3.3.5.1. 
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Kaart

 
Kaart 11: resultaten onderzochte lineaire structuren omgeving Wellen 
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3.2 Transportinfrastructuur 
 
3.2.1 Doelstellingen 
 
De doelstelling van dit deelonderzoek is het beschrijven van geschikte en ongeschikte passages , 
(zoals tunnels, duikers en bruggen) voor vleermuizen over of onder transportinfrastructuur. Aan de 
hand hiervan kunnen knelpunten en kansen bij dergelijke infrastructuur bekeken worden. Er werden 
20 te onderzoeken infrastructuren vooropgesteld. 
 
3.2.2 Methodieken 
 
Er werd veldonderzoek uitgevoerd door het plaatsen van automatische opname-apparatuur (D500x), 
en in beperkte mate met manuele batdetectoren (D240x). 
Bij manuele detectoren werd postgevat van zonsondergang tot 23:30. Automatische detectoren 
werden op actief gezet vanaf zonsondergang tot wanneer deze na het beëindigen van het onderzoek 
met de D240x, terug werden opgehaald (dus variabel einduur, maar na middernacht), of tot 
zonsopgang indien dit onderzoek niet gecombineerd werd met een onderzoeksavond met manuele 
detectoren. 
 
Bij de keuze van onderzoekslocaties werden die locaties geselecteerd waar vermoed werd dat dieren 
de infrastructuur geregeld moeten passeren. Op basis van GIS-informatie en orthofoto’s werden 
valleigebieden, groenketens en waterlopen uitgezocht die door de infrastructuur worden doorsneden. 
Tevens werd bij de keuze rekening gehouden met de resultaten van telemetrisch onderzoek op 
Bechsteins vleermuis (Janssen & Dekeukeleire, 2011), waarbij we de exacte oversteekpunten van de 
E313 van dieren langs de gevonden routes wilden bepalen. 
 
De voor onderzoek gekozen transportinfrastruur omvat een snelweg (E313), twee provinciale wegen 
(N78 en N700), bebouwde kernen (Wellen en Tongeren) en sluizen. Er bestaat overlap met het 
deelonderzoek naar het gebruik van waterlopen, aangezien vleermuizen die een grotere waterloop 
volgen eveneens transportinfrastructuur dienen te passeren. 
Om een overzicht te behouden, worden in dit hoofdstuk de resultaten besproken waar het onderzoek 
naar infrastructuur overheerst: snelwegen en provinciale wegen. Daar waar infrastructuur een rol 
speelt maar onderzoek naar waterlopen overheerst (sluizen en bebouwde kernen) wordt verwezen 
naar hoofdstuk 3.3. 
 
De automatische detectoren werden meestal per 2 geïnstalleerd: 

- door het plaatsen aan het begin en eind van een tunnel of brug kunnen foeragerende dieren 
en dieren op route van elkaar onderscheiden worden;  

- door het plaatsen aan twee nabije passagemogelijkheden (bv tunnel en duiker) kan nagegaan 
worden welke soort van welke mogelijkheid gebruik maakt. 

 
Verwerking 
De manueel verkregen gegevens vermelden soort, aantal, uur en gedrag (op route of foeragerend). 
De gegevens van automatische detectoren werden geanalyseerd, en in tijdsblokken van 5 minuten 
ingedeeld. Ieder tijdsblok geeft per soort het aantal opnames met aanwezigheid (activiteit), 
vangstmomenten (de vleermuis vangt een prooi) en sociale roepen. Er werden geen aantallen 
genoteerd van individuele dieren, vangstmomenten of sociale roepen per opname, wel of deze per 
tijdsblok aan- of afwezig waren. Bij iedere besproken detectorlocatie geven we een overzicht van de 
aantallen per vleermuizensoort, met het bijhorend aantal opnames met één of meerdere 
vangstmomenten, het vangst ratio (= percentage opnames met vangstmoment(en)), en het aantal 
opnames met sociale geluiden. 
 
 



Verbindingen voor vleermuizen in Zuid-Limburg 
 

33 

 

 
Kaart 12: Overzicht onderzoekspunten transportinfrastructuur (met inbegrip van onderzoekspunten waterlopen) 
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3.2.3 Overzicht resultaten 
 
Er werden 26 locaties met transportinfrastructuur onderzocht met automatische detectoren. De 
onderzoekspunten bij sluizen worden bij het hoofdstuk over de grote waterlopen besproken (3.3) en 
worden hier niet bij gerekend. 
Het gaat hier om de  
Er is bij deze onderzoekslocaties overlap met het deelonderzoek rond grote waterlopen. Er werden 
met alle automatische detectoren (infrastructuur en waterlopen samen) 10.931 opnames gemaakt, die 
alle via pc geanalyseerd werden. 
 

 
Foto 3: Tunnel met opgehangen detector (locatie 28). Om passage van vleermuizen na te gaan zijn de 
detectormicrofoons neerwaarts gericht. 
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3.2.4 N-wegen 
 
3.2.4.1 N78 (Europalaan), Lanaken: locaties 11-12 

 
locatienr datum beginuur einduur # opnames 

11 20140715 21:15 0:15 8 

12 20140715 21:15 0:06 68 

 
Specifieke locatie: 
Detector 11 (Fietstunnel): plaatsing in midden van fietstunnel zelf 
Detector 12 (Fietstunnel): boven fietstunnel (gericht op overvliegende vleermuizen) 
 
Specifieke doelstellingen 
Nagaan of de fietstunnel door vleermuizen gebruikt wordt om de N78 te passeren. 
Nagaan of vleermuizen eerder de voorkeur geven om de N78 te passeren door rechtstreeks 
overvliegen of door van de fietstunnel gebruik te maken. 
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Resultaten 
 
Punt 11 

soort aantal 
vangst 

momenten 

vangst 

ratio 

sociale 

geluiden 

Gewone dwergvleermuis 3 0 0% 0 

Rosse Vleermuis 1 0 0% 0 

Nyctalus spec. / Laatvlieger 1 0 0% 0 

 
Punt 12 

soort aantal 
vangst 

momenten 

vangst 

ratio 

sociale 

geluiden 

Gewone dwergvleermuis 8 0 0% 0 

Rosse Vleermuis 2 0 0% 0 

 
De relevante activiteitscurven van deze punten zijn te vinden in de bijlagen (Grafiek 1 en Grafiek 2). 
 
Bespreking 
Het hoge aantal opnames van detector 12 (bovenop fietstunnel) is te wijten aan stoorgeluiden (‘valse 
opnames’) van passerende wagens. Bij detector 11 betroffen de paar valse opnames passerende 
fietsers. 
 
Er werd vermoed dat (Gewone dwerg)vleermuizen verblijvend in de gebouwen ten noorden van de 
N78 ter hoogte van de gekozen fietstunnel de autobaan zouden doorsteken naar de geschikte 
foerageergebieden ten zuiden hiervan. De weinige vleermuisopnames doen veronderstellen dat er 
niet veel dieren in deze gebouwen verblijven, dat deze elders de baan oversteken, of dat deze elders 
gaan foerageren zonder de N78 te passeren. 
 
De activiteit van Gewone dwergvleermuis boven de tunnel doet veronderstellen dat de dieren de baan 
vaak rechtstreeks oversteken – al zijn een aantal opnames mogelijk ook toe te wijzen aan dieren de 
de (beboste) wegberm volgden. 
De fietstunnel zelf wordt – zij het in lage mate – gebruikt door Gewone dwergvleermuis om zo onder 
de autobaan te passeren. 
 
De gemaakte opnames van Rosse vleermuis hebben enkel betrekking op overvliegende dieren. Deze 
roepen echter zo luid dat ze zowel boven als in de tunnel kunnen gehoord worden (ten bewijze de 
opnames van Rosse vleermuis die beide detectoren op hetzelfde ogenblik maakten). 
 
Knelpunten en aanbevelingen 
De locatie wordt momenteel weinig gebruikt door vleermuizen. . De tunnels zijn niet optimaal gelegen, 
onder meer omwille van de ronde punten. We stellen voor om een betere vleermuizenoversteekplaats 
over de N78 te creëren door een minder verlichte locatie te voorzien met bomen of hoge vegetatie 
langs weerszijden van de baan. Dit gebeurt bij voorkeur niet tussen de twee ronde punten (huidige 
onderzoekslocatie), aangezien daar net meer verlichting is, maar wel een 150-tal meter meer naar het 
noordoosten (zie pijl op bovenstaand kaartje). Op deze locatie is er de kortste aansluiting tussen  
kanaal/beboste kanaalberm ten zuiden van de N78, en het beboste gebied met vijver (Nationaal Park 
Hoge Kempen?) ten noorden. 
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3.2.4.2 N700 (Alden Biesensingel), Bilzen: locaties  01-02 

 
Locatienr datum beginuur einduur # opnames 

01 20140913 19:00 9:00 21 

02 20140913 19:00 9:00 90 

 
Specifieke locatie: 
Detector 01 (Demer, Bilzen): gericht op zuidingang duiker 
Detector 02 (Fietstunnel Leten, Bilzen): gericht op zuidingang fietstunnel  
 
Specifieke doelstellingen: 
Nagaan of de Demer gebruikt wordt als route voor vleermuizen. 
Nagaan of de fietstunnel en duiker als passage gebruikt worden om de Alden Biesensingel te 
passeren. 
Nagaan of dieren die de Demer als route gebruiken deze blijven volgen om de Alden Biesensingel te 
passeren of een omweg maken langs de ruimere fietstunnel. 
 
Resultaten 
 
Punt 01 

soort aantal 
vangst 

momenten 

vangst 

ratio 

sociale 

geluiden 

Watervleermuis 2 2 100% 0 

Myotis spec. 11 4 36% 0 
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Punt 02 

soort aantal 
vangst 

momenten 

vangst 

ratio 

sociale 

geluiden 

Gewone dwergvleermuis 84 28 33% 46 

Ruige dwergvleermuis 3 0 0% 0 

 
De relevante activiteitscurven van deze punten zijn te vinden in de bijlagen (Grafiek 3 en Grafiek 4). 
 
Bespreking 
De Demertunnel wordt gebruikt door Myotis-vleermuizen als passage en foerageerzone. De beide tot 
soort determineerbare opnames betroffen Watervleermuis. De tunnel is door dichte vegetatie relatief 
moeilijk voor vleermuizen bereikbaar (behalve dan vlak over het wateroppervlak), wat de afwezigheid 
van andere soorten zoals Gewone dwergvleermuis kan verklaren. 
 
De fietstunnel wordt in de vooravond gebruikt als balts- en foerageerplaats door Gewone 
dwergvleermuis, en in de verdere loop van de nacht als route door Gewone en Ruige dwergvleermuis. 
Deze tunnel werd niet gebruikt door Myotis-vleermuizen. Beide soort(groep)en gebruiken hier dus 
verschillende manieren om de Singel te passeren. 
 
Knelpunten en aanbevelingen 
Momenteel zijn er geen knelpunten op deze locatie. Aanbevolen wordt om de fietstunnel onverlicht te 
houden. Het snoeien van de overhangende vegetatie over de Demer, en dan vooral nabij de 
duikeringang, is waardevol om de locatie meer bereikbaar te maken voor vleermuizen, ook voor 
andere soorten dan Watervleermuis. 
 
 

 
Foto 4: Demer onder Alden Biesensingel (links) en Fietstunnel te Leten, met automatische detectoren. 
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3.2.5 E313 
 
3.2.5.1 Overzicht 
 
Er werden 9 passagemogelijkheden voor vleermuizen aan de E313 bemonsterd, waarvan 6 tunnels 
(12 luisterpunten), 1 brug (2 luisterpunten) en 2 duikers (4 luisterpunten). Een overzicht van de 
onderzochte punten is te vinden op Kaart 13. De verschillende luisterpunten worden hieronder van 
zuid naar noord afzonderlijk besproken. 
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Kaart 13: Overzicht onderzochte passagemogelijkheden E313 en Alden Biesensingel. De locaties van de 
automatische detectoren zijn gelabeld met het locatienummer. 
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3.2.5.2 Hoeselt en Bilzen: locaties 13-16 

 
 

locatienr datum beginuur einduur # opnames 

16 20140722 21:00 0:23 60 

15 20140722 21:00 0:17 661 

13 20140722 21:00 0:35 991 

14 20140722 21:00 0:35 244 

 
Specifieke locatie: 
Detector 16 (Droogbroekstraat, Hoeselt): geplaatst in tunnel 
Detector 15 (Eikaart, Bilzen): gericht boven de tunnel (voor overvliegende vleermuizen) 
Detector 13 (Demer, Bilzen): gericht boven de duiker (voor overvliegende vleermuizen) 
Detector 14 (Demer, Bilzen): geplaatst aan ingang duiker 
 
Specifieke doelstellingen: 
Nagaan of vleermuizen tunnel of duiker verkiezen om de E313 te passeren, of liever rechtstreeks over 
de E313 vliegen.  
Nagaan of, indien vleermuizen niet rechtstreeks over de E313 vliegen, de tunnel dan wel duiker de 
voorkeur genieten. 
 
Resultaten 
 
Punt 16 

soort aantal 

Gewone dwergvleermuis 50 
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Punt 15 

soort aantal 

Gewone dwergvleermuis 3 

 
Punt 13 

soort aantal 

Gewone dwergvleermuis 8 

Meervleermuis 1 

Myotis spec. 10 

Nyctalus spec. / Laatvlieger 2 

 
Punt 14 

soort aantal 

Gewone dwergvleermuis 10 

Watervleermuis 4 

Myotis spec. 233 

Nyctalus spec. / Laatvlieger 1 

 
De relevante activiteitscurven van deze punten zijn te vinden in de bijlagen (Grafiek 6 tot Grafiek 10). 
 
Bespreking 
De tunnel wordt enkel gebruikt door Gewone dwergvleermuis. Het gaat hier vermoedelijk om een of 
enkele dieren die de brug gebruiken als zwermlocatie vooraleer ze verderop gaan foerageren. Er 
wordt nauwelijks of niet rechtstreeks over de snelweg gevlogen. 
 
De duiker van de Demer wordt intensief gebruikt door Myotis-vleermuizen als foerageerhabitat. De 
weinige tot soortniveau determineerbare opnamen doen vermoeden dat het hier voornamelijk om 
Watervleermuis gaat, al kan dat in combinatie zijn met onder meer Meervleermuis – waarvan de 
detector boven de brug een duidelijke opname maakte. 
Het type gebruikte sonar van de Meervleermuis doet vermoeden dat het opgenomen dier (net als de 
andere Myotis-vleermuizen op die locatie) niet over de snelweg vloog maar iets verder van de 
duikeruitgang rondvloog. 
 
Het hoge aantal opnames van de detectoren bovenaan de tunnel en duiker (13 en 16) werd 
veroorzaakt door het passerend autoverkeer (‘valse signalen’). Bij verder onderzoek werden 
detectoren daarom niet meer naar boven gericht, tenzij op verdere afstand van de snelweg. 
 
Het is onduidelijk in hoeverre de duiker effectief gebruikt wordt als passage (waarbij de Gewone 
dwergvleermuizen van Hoeselt dorp komen) en niet enkel als foerageergebied. Bij verder onderzoek 
werden detectoren daarom over het algemeen in koppels gehangen bij de te onderzoeken locaties 
(één aan elke zijde van de snelweg), en werden bij opname-analyses telkens de aanwezigheid van 
vangstmomenten en sociale roepen genoteerd. 
 
Knelpunten en aanbevelingen 
Momenteel zijn er geen knelpunten met betrekking tot de tunnel. Het open maken van de 
duikeringang en van de waterloop (verwijderen overhangende vegetatie) kan de locatie meer voor 
vleermuizen bereikbaar maken, en potentieel geschikt als passage voor de E313 voor meer soorten. 
Indien de aanvliegroute naar de westelijke duikeruitgang eveneens belemmerd wordt door vegetatie, 
gelden daar dezelfde aanbevelingen. 
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3.2.5.3 Bilzen: locaties 21-24 

 
Locatienr datum beginuur einduur # opnames 

22 20140816 - - 0 

21 20140816 20:00 8:00 177 

24 20140816 20:00 8:00 345 

23 20140816 21:00 8:00 58 

 
Specifieke locatie: 
Detector 22 (Lindestraat, Bilzen): gericht op westingang tunnel  
Detector 21 (Lindestraat, Bilzen): gericht op oostingang tunnel 
Detector 24 (Demerplein, Bilzen): gericht op westingang tunnel 
Detector 23 (Demerplein, Bilzen): gericht op oostingang tunnel 
 
Specifieke doelstelling 
Nagaan of deze tunnels door vleermuizen als passage gebruikt worden om de E313 te passeren. 
 
Resultaten 
 
Punt 22 
Geen opnames. De lege log-file duidt er op dat de detector zelf om een of andere reden niet opstartte. 
 
Punt 21 

soort aantal 
vangst 

momenten 

vangst 

ratio 

sociale 

geluiden 

Gewone dwergvleermuis 161 52 32% 0 

Myotis spec. 8 0 0% 0 

Nyctalus spec. / Laatvlieger 3 0 0% 0 
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Punt 24 

soort aantal 
vangst 

momenten 

vangst 

ratio 

sociale 

geluiden 

Gewone dwergvleermuis 129 12 9% 0 

Myotis spec. 11 0 0% 0 

 
Punt 23 

soort aantal 
vangst 

momenten 

vangst 

ratio 

sociale 

geluiden 

Gewone dwergvleermuis 56 0 0% 0 

Myotis spec. 3 0 0% 0 

 
De relevante activiteitscurven van deze punten zijn te vinden in de bijlagen (Grafiek 11 tot Grafiek 16). 
 
Bespreking  
Beide tunnels worden op eenzelfde manier door vleermuizen gebruikt. 
Het eerste uur na zonsondergang is er eerst intensieve avondzwermactiviteit van Gewone 
dwergvleermuizen, vooraleer deze elders gaan foerageren. In de verdere loop van de nacht worden 
deze tunnels zeer regelmatig gepasseerd door dieren op route, dit door zowel Gewone 
dwergvleermuizen als Myotis-vleermuizen. De tunnel van de Lindestraat wordt ook door 
Grootoorvleermuizen op route gebruikt. 
 
Merkwaardig is bij de Demerplein-tunnel het verschil tussen het aantal Myotis-vleermuizen aan west- 
en oostzijde van de tunnel. De hogere aantallen aan de westzijde (en niet-overeenkomstige tijden 
tussen beide zijden) doet vermoeden dat de dieren soms de tunnel enkel naderen of even invliegen 
en onmiddellijk terugkeren. Wel kan hieruit afgeleid worden dat de meeste Myotis-vleermuizen dan 
van de westzijde (zijde van de Demervallei) aangevlogen komen. 
 
Knelpunten en aanbevelingen 
Het mijden van alle verlichting in of voor de beide tunnels is van groot belang voor het behoud van de 
vleermuizenfuncties er van. Door behoud van voldoende licht- en windbufferende vegetatie rond de 
tunnel maar het vrijhouden van de tunnelmonden behouden deze tunnels hun gunstige 
omstandigheden voor vleermuizen. 
 

 
Foto 5: Tunnel Demerplein onder Alden Biesensingel (locatie 23) 
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3.2.5.4 Bilzen, Hoeselt en Tongeren: locaties 17-20  

 
Locatienr datum beginuur einduur # opnames 

17 20140813 - - 0 

18 20140813 20:00 8:00 780 

19 20140813 20:00 8:00 71 

20 20140813 20:00 7:00 311 

 
Specifieke locatie: 
Detector 17 (Aanloop naar brug Molenstraat, Hoeselt): gericht op westingang tunnel  
Detector 18 (Kruispunt Erlingenstraat/Althoeseltweg, Bilzen): gericht op oostingang tunnel 
Detector 19 (Leggerveld, Tongeren): gericht op westingang tunnel 
Detector 20 (Leggerveld, Bilzen): gericht op oostingang tunnel 
 
Specifieke doelstelling 
Nagaan of deze brug dan wel tunnel als passage gebruikt worden om de E313 te passeren. 
 
Resultaten 
 
Punt 17 
Geen opnames. De lege log-file duidt er op dat de detector zelf om een of andere reden niet opstartte. 
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Punt 18 

soort aantal 
vangst 

momenten 

vangst 

ratio 

sociale 

geluiden 

Gewone dwergvleermuis 772 91 12% 35 

Myotis spec. 3 0 0% 0 

Laatvlieger 1 0 0% 0 

Vleermuis spec. 1 0 0% 0 

 
Punt 19 

soort aantal 
vangst 

momenten 

vangst 

ratio 

sociale 

geluiden 

Gewone dwergvleermuis 17 0 0% 0 

Watervleermuis 19 0 0% 0 

Myotis spec. 27 0 0% 0 

 
Punt 20 

soort aantal 
vangst 

momenten 

vangst 

ratio 

sociale 

geluiden 

Gewone dwergvleermuis 278 0 0% 0 

Watervleermuis 1 0 0% 0 

Myotis spec. 36 0 0% 0 

Laatvlieger 1 0 0% 0 

Nyctalus spec. / Laatvlieger 2 0 0% 0 

 
De relevante activiteitscurven van deze punten zijn te vinden in de bijlagen (Grafiek 17 tot Grafiek 22). 
 
Bespreking 
De opnames verricht op het Kruispunt Erlingenstraat/Althoeseltweg zijn afkomstig van enkele 
permanent foeragerende Gewone dwergvleermuizen, die op insecten jaagden rond het licht van de 
straatlantaarn waaraan de detector bevestigd werd. Door deze continue activiteit konden potentiële 
Gewone dwergvleermuizen op route langs de brug niet onderscheiden worden. De afwezigheid van 
andere soorten dan Gewone dwergvleermuis doet echter veronderstellen dat deze brug nauwelijks of 
niet als oversteek over de E313 gebruikt wordt. 
 
De tunnel van het Leggerveld is daarentegen een zeer belangrijke locatie voor vleermuizen op route. 
Er worden passerende Gewone dwergvleermuizen en grotere aantallen Myotis-pasages genoteerd 
verspreid over de ganse nacht. Ongeveer de helft van deze Myotis-vleermuizen kon als 
Watervleermuis gedetermineerd worden, de rest van de opnames was niet verder analyseerbaar. 
 
De resultaten van deze brug en tunnel doen sterk vermoeden dat de in 2011 gezenderde Bechsteins 
vleermuizen (Janssen & Dekeukeleire, 2011) niet (enkel) de brug gebruiken om de E313 te passeren, 
maar eerder de tunnel van het Leggerveld. 
 
Knelpunten en aanbevelingen 
Voor de brug zijn geen knelpunten met betrekking tot vleermuizen, en zijn aanbevelingen niet zinvol. 
 
Het behoud van de tunnel als passage van de E313 door vleermuizen is van groot belang. Alle 
vormen van verlichting in of voor de tunnel moet daarom vermeden worden. Het ‘tunneleffect’ wordt 
versterkt door de opgaande vegetatie aan weerszijden van de paden, zodat een groencorridor de 
vleermuizen naar de tunnel leidt. Voor het behouden van dit gunstige effect dient het radicaal snoeien 
of kappen van deze vegetatie vermeden te worden. 
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3.2.5.5 Riemst en Tongeren: locaties 25-30 

 
Locatienr datum beginuur einduur # opnames 

25 20140818 21:00 8:00 364 

26 20140818 21:00 8:00 634 

29 20140819 21:00 0:13 5 

30 20140819 21:00 0:15 9 

27 20140818 21:00 8:00 201 

28 20140818 21:00 8:00 345 

 
Specifieke locatie: 
Detector 25 (Kapoelstraat, Tongeren): gericht op westingang tunnel 
Detector 26 (Hoolstraat (Kapoelstraat), Riemst): gericht op oostingang tunnel  
Detector 29 (Duiker Demer, Tongeren): gericht op westingang duiker 
Detector 30 (Duiker Demer, Riemst): gericht op oostingang duiker 
Detector 27 (Genoelsweg, Tongeren): gericht op westingang tunnel 
Detector 28 (Hoolstraat, Riemst): gericht op oostingang tunnel 
 
Specifieke doelstelling 
Nagaan of deze tunnels of duiker als passage gebruikt worden om de E313 te passeren. 
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Resultaten 
 
Punt 25 

Soort aantal 
vangst 

momenten 

vangst 

ratio 

sociale 

geluiden 

Gewone dwergvleermuis 269 37 14% 1 

Watervleermuis 1 0 0% 0 

Myotis spec. 1 0 0% 0 

 
Punt 26 

soort aantal 
vangst 

momenten 

vangst 

ratio 

sociale 

geluiden 

Gewone dwergvleermuis 58 9 16% 0 

Myotis spec. 1 0 0% 0 

 
Punt 29 

soort aantal 
vangst 

momenten 

vangst 

ratio 

sociale 

geluiden 

Gewone dwergvleermuis 2 0 0% 0 

 
Punt 30 
Geen vleermuispassages waargenomen. 
 
Punt 27 

soort aantal 
vangst 

momenten 

vangst 

ratio 

sociale 

geluiden 

Gewone dwergvleermuis 159 54 34% 0 

 
Punt 28 

Soort aantal 
vangst 

momenten 

vangst 

ratio 

sociale 

geluiden 

Gewone dwergvleermuis 15 0 0% 0 

Laatvlieger 1 0 0% 0 

 
De relevante activiteitscurven van deze punten zijn te vinden in de bijlagen (Grafiek 23 tot Grafiek 26). 
 
Bespreking 
De tunnels aan de Kapoelstraat/Hoolstraat en Genoelsweg/Hoolstraat vertonen beide in de vooravond 
(eerste uur na zonsondergang) avondzwermactiviteit van Gewone dwergvleermuis, waarbij er in en 
voor de tunnel gefoerageerd wordt. Dit vindt voornamelijk plaats aan de westzijde van de tunnels. 
De tunnel Kapoelstraat/Hoolstraat wordt slechts beperkt gebruikt door passerende vleermuizen: een 
paar passages van Gewone dwergvleermuis, en mogelijk heel beperkt door Water-/Myotis-
vleermuizen. Later op de avond wordt deze tunnel als baltsplaats gebruikt door Gewone 
dwergvleermuizen. De tunnel Genoelsweg/Hoolstraat wordt vermoedelijk enkel door Gewone 
dwergvleermuis in minieme mate als passage gebruikt. 
 
De duiker van de Demer lijkt niet door vleermuizen gebruikt te worden. 
 
Knelpunten en aanbevelingen 
De zeer beperkte vleermuizenactiviteit in en aan deze tunnels en duiker ligt niet aan de infrastructuur 
zelf, wel aan de gebrekkige ecologische verbinding. Eventuele vleermuizenroutes door de tunnels of 
duiker lopen dood op kaal akkerland. 
Aanbevolen wordt daarom om de groenconnectie hier te verbeteren, met minstens dubbele 
bomenrijen (maar nog beter een houtkant) die van de tunnels naar het westen lopen en op elkaar 
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aansluiten ter hoogte van het Kiezelingenbos – waardoor ook dit bos ontsloten wordt voor 
vleermuizen. Door hoger opgaande vegetatie te voorzien op de oostelijke bermhelling van de E313, 
van de zuidelijke tunnel tot de duikeruitgang van de Demer, wordt er ook een verbinding voorzien met 
de Demer (die verder stroomafwaarts erg belangrijk wordt als route voor Myotis-vleermuizen). Het 
aanleggen van een takkenwal tegen een van de wanden in de tunnel kan de doorgang voor 
vleermuizen meer natuurlijk laten lijken, maar hebben vooral het voordeel dat dan ook andere 
diersoorten gemakkelijk van de nieuwe verbinding richting Kiezelingenbos zullen gebruik maken. 
 

 
Foto 6: Zicht vanaf detectorlocatie 26 (Tunnel Hoolstraat/Kapoelstraat) op het Kiezelingenbos. De verbindingen 
voor vleermuizen naar dit bos zijn zeer zwak. 
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3.3 Grote waterlopen 
 
3.3.1 Doelstellingen 
 
De doelstelling van dit deelonderzoek is het beschrijven van het functioneren van verschillende types 
waterlopen als migratieroute voor vleermuizen. Aan de hand hiervan kunnen dan kansen en 
knelpunten bekeken worden. Er werden 40 te onderzoeken locaties langs kanalen, rivieren en grote 
beken vooropgesteld. 
 
3.3.2 Methodieken 
 
Er werd veldonderzoek uitgevoerd met manuele batdetectoren (D240x), en automatische opname-
apparatuur (D500x). 
Bij manuele detectoren werd postgevat van zonsondergang tot 23:30. Automatische detectoren 
werden op actief gezet vanaf zonsondergang tot wanneer deze na het beëindigen van het manuele 
detectoronderzoek terug werden opgehaald (dus variabel einduur, maar na middernacht), of tot 
zonsopgang indien niet gecombineerd met een onderzoeksavond met manuele detectoren. 
 
De manueel verkregen gegevens vermelden soort, aantal, uur en gedrag (op route of foeragerend). 
De gegevens van automatische detectoren werden geanalyseerd, en in tijdsblokken van 5 minuten 
ingedeeld. Ieder tijdsblok geeft per soort het aantal opnames met aanwezigheid (activiteit), 
vangstmomenten en sociale roepen. Er werden geen aantallen genoteerd van individuele dieren, 
vangstmomenten of sociale roepen per opname, wel of deze aan- of afwezig waren. 
 
De automatische detectoren werden meestal per 2 geïnstalleerd: 

- door het plaatsen aan het begin en eind van een duiker kunnen foeragerende dieren en dieren 
op route van elkaar onderscheiden worden;  

- door het plaatsen aan twee nabije passagemogelijkheden (bv tunnel en duiker) kan nagegaan 
worden welke soort van welke mogelijkheid gebruik maakt. 

Voor zowel manueel als automatisch detectoronderzoek werden de onderzoekspunten nabij de 
rivieren in reeks geplaatst. Zodoende kan men nagaan of er passanten of foeragerende dieren zijn, en 
ook of bepaalde hindernissen door de dieren kunnen genomen worden. 
 
Het aantal grotere waterlopen in Zuid-Limburg is beperkt. De echt grote waterlopen zijn het 
Albertkanaal, het Kanaal Briegems-Neerharen, de Zuid Willemsvaart en de Maas. De keuze van 
onderzoekslocaties op die waterlopen werd in eerste instantie gemaakt aan de hand van vermoede 
interactie tussen die kanalen/rivier, met name bij samenvloeiingen of plaatsen waar de afstand tussen 
die verschillende waterlopen kortst was. Bijkomend werden ook locaties gezocht waar passerende 
dieren het best waarneembaar zouden zijn (versmallingen van het kanaal) en waar er mogelijk 
probleemsituaties voor de dieren zijn omwille van infrastructuur (sluizen). 
 
Van de iets grotere rivieren in Zuid-Limburg werden de Jeker, de Herk en de Demer onderzocht.  
Bij deze rivieren werd zowel gekeken naar het gebruik van de waterlopen door vleermuizen als route, 
als naar het passeren van infrastructuur (sluizen, duikers, overwelvingen, dorpskern, …) door 
vleermuizen tijdens het volgen van de waterloop. 
Er bestaat overlap met het deelonderzoek naar het gebruik van transportinfrastructuur, aangezien 
vleermuizen die een grotere waterloop volgen eveneens deze infrastructuur dienen te passeren. 
Om een overzicht te houden worden de resultaten hier per waterloop besproken. Daar waar ook 
infrastructuur een rol speelt, wordt eveneens verwezen naar hoofdstuk 3.2. 
 
Kaart 14 geeft een overzicht van de onderzoekspunten van waterlopen, met ter indicatie ook de 
onderzoekspunten van transportinfrastructuur en de ligging van de mergelgroeven (zwerm- en 
winterverblijfplaatsen). 
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Kaart 14: Overzicht onderzoekspunten waterlopen (met inbegrip van onderzoekspunten transportinfrastructuur) 
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3.3.3 Overzicht resultaten 
 
Er werden 11 locaties (14 ‘persoonsavonden’) onderzocht met manuele detectoren, samen goed voor 
573 vleermuiswaarnemingen. 
Er werden op 21 locaties automatische detectoren opgehangen voor onderzoek naar grote 
waterlopen. Hierbij is er overlap met het onderzoek rond transportinfrastructuur: zowel E313 als Alden 
Biesensingel kruisen de Demer. De acht overlappende onderzoekspunten van deze autowegen met 
de Demer werden reeds besproken in hoofdstuk 3.2. De overige punten worden hieronder besproken. 
Het totaal aantal verzamelde automatische detectoropnamen (transportinfrastructuur + grote 
waterlopen) bedraagt 10.931. 
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3.3.4 Kanalen 
 
3.3.4.1 Albertkanaal 

 
 

locatienr datum beginuur einduur # opnames Waarnemer(s) 

44 20140823 21:30 23:30 66 Ann Lenaerts 

45 20140823 21:35 23:30 115 Wout Willems 

 
Specifieke locatie: 
Punt 44 (spoorwegbrug Gellik, Lanaken): op zuidelijke oever onder brug 
Punt 45 (brug Wijerdijk, Lanaken): op zuidelijke oever onder brug 
 
Specifieke doelstelling 
Nagaan van het gebruik van het Albertkanaal als migratieroute door vleermuizen. 
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Resultaten 
 
Punt 44 

soort aantal 

Gewone dwergvleermuis 51 

Ruige dwergvleermuis 4 

Watervleermuis 21 

Meervleermuis 5 

Myotis spec. 5 

Grootoorvleermuis spec. 2 

Rosse vleermuis 7 

Vleermuis spec. 1 

 
Punt 45 

soort aantal 

Gewone dwergvleermuis permanent 

Ruige dwergvleermuis 1 

Watervleermuis 15 

Meervleermuis 6 

Myotis spec. 13 

Grootoorvleermuis spec. 1 

Rosse vleermuis 1 

Vleermuis spec. 1 

 
De relevante activiteitscurven van deze punten zijn te vinden in de bijlagen (Grafiek 27 tot Grafiek 34). 
 
Bespreking  
Er werd geopteerd voor postvatten onder de bruggen, omdat op die plaatsen het kanaal een 
versmalling heeft en passerende vleermuizen dus minder snel gemist worden. De bruggen bleken 
echter zeer intensieve baltsplaatsen van Gewone dwergvleermuizen te zijn, wat het onderscheiden 
van Gewone vleermuizen op route onmogelijk maakt, en het onderscheiden van andere soorten 
(vooral Ruige dwergvleermuis) erg bemoeilijkt. 
 
Desondanks gaven beide punten opmerkelijke resultaten. Het kanaal wordt als route gebruikt door 
Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis en Grootoorvleermuis. Tevens werden op beide punten veel 
opnames van Myotis-vleermuizen gemaakt. De analyseerbare opnamen toonden aan dat het om 
Water- en Meervleermuizen gaat. Het gaat het hier vermoedelijk meest om foeragerende dieren, 
waartussen mogelijk een aantal (niet te onderscheiden) dieren op route verscholen zitten. 
 
Knelpunten en aanbevelingen 
Er zijn momenteel geen knelpunten op deze locaties. Algemeen wordt geadviseerd de waterloop 
geschikt te houden als foerageerhabitat en migratieroute door het behoud van voldoende vegetatie 
langsheen het kanaal, en door het duister houden van de waterloop en de omgeving ervan. 
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3.3.4.2 Kanaal Briegems-Neerharen 

 
locatienr datum beginuur einduur # opnames Waarnemer(s) 

33 20140819 21:45 23:30 58 Ann Lenaerts 

34 20140819 21:45 23:30 66 Wout Willems 

32 20140819 21:00 23:44 138 Automatische detector 

31 20140819 21:00 23:39 99 Automatische detector 

 
Specifieke locatie: 
Punt 33 (fietsbrug, Lanaken): op noordelijke oever onder brug 
Punt 34 (fietsbrug, Lanaken): op zuidelijke oever onder brug 
Detector 32 (Sluis Lanaken): onder spoorwegbrug van jaagpad 
Detector 31 (Sluis Lanaken): aan noordelijke sluispoort 
 
Specifieke doelstellingen: 
Nagaan van het gebruik van het Kanaal Briegems-Neerharen als migratieroute door vleermuizen. 
Nagaan op welke wijze vleermuizen op route langs het Kanaal Briegems-Neerharen de sluis van 
Lanaken passeren. 
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Resultaten 
 
Punt 33 

soort aantal 

Gewone dwergvleermuis 55 

Watervleermuis 11 

Myotis spec. 3 

Grootoorvleermuis spec. 1 

Vleermuis spec. 1 

 

Punt 34 

soort aantal 

Gewone dwergvleermuis 57 

Watervleermuis 6 

Meervleermuis 3 

Myotis spec. 13 

Ingekorven vleermuis 1 

Grootoorvleermuis spec. 1 

 
Punt 32 

soort aantal 
vangst 

momenten 

vangst 

ratio 

sociale 

geluiden 

Gewone dwergvleermuis 71 15 21% 0 

Watervleermuis 1 0 0% 0 

Myotis spec. 1 0 0% 0 

 
Punt 31 

soort aantal 
vangst 

momenten 

vangst 

ratio 

sociale 

geluiden 

Gewone dwergvleermuis 11 0 0% 0 

 
De relevante activiteitscurven van deze punten zijn te vinden in de bijlagen (Grafiek 35 tot Grafiek 41). 
 
Bespreking 
Ter hoogte van de fietsbrug van Lanaken is er intensief foerageergedrag boven het kanaal van 
Gewone dwergvleermuis en Myotis-vleermuizen. De tot soortniveau analyseerbare Myotis-opnames 
leverden zowel Watervleermuizen als Meervleermuizen op. Het onderscheiden van voornoemde 
soorten op route was niet mogelijk omwille van de grote activiteit van foeragerende dieren. De 
passages van Grootoorvleermuizen en Ingekorven vleermuis wijzen er daarentegen wel op dat het 
kanaal gebruikt wordt als migratieroute. Vooral voor de Ingekorven vleermuis, een soort van bos en 
kleinschalige cultuurlandschappen waarvoor een kanaal tussen industrie- en woonwijken geen 
geschikt foerageergebied vormt, wordt aangenomen dat zij op route was naar de verderop aan het 
kanaal gelegen mergelgroeven, om daar te gaan zwermen. 
 
De sluis van Lanaken vormt voor vleermuizen een muur op het kanaal, die overgaat in een zwaar 
verlichte zone. De vleermuizenactiviteit is hier veel lager dan ter hoogte van de fietsbrug verderop, en 
beperkt zich tot een sporadische Gewone dwergvleermuis. De spoorwegbrug over het jaagpad ten 
noorden van de sluis biedt – buiten als foerageerlocatie voor Gewone dwergvleermuis in de 
vooravond – een onverlicht alternatief om de sluis te passeren, waar Zowel Gewone dwergvleermuis 
als Water-/Myotis-vleermuizen gebruik van maken. Het aantal niet-dwergvleermuispassanten is echter 
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vrij laag, wat er op kan wijzen dat vleermuizen ook op een andere wijze (bv langs het zuiden) de sluis 
passeren. 
 
Knelpunten en aanbevelingen 
Algemeen wordt geadviseerd de waterloop geschikt te houden als foerageerhabitat en migratieroute 
door het behoud van voldoende vegetatie langsheen het kanaal, en door het duister houden van de 
waterloop en de omgeving ervan. 
 
Er zijn momenteel geen knelpunten ter hoogte van de fietsbrug: de verlichting is beperkt, en er is 
voldoende vegetatie en lichtbuffer op beide oevers. De sluis vormt wel een knelpunt (niveauverschil en 
lichtzone) voor vleermuizen op route. Daar er van uitgegaan wordt dat verlichting van de sluis 
noodzakelijk blijft, is het van belang dat de alternatieve route(s) die de vleermuizen gebruiken om deze 
lichtzone te passeren, duister blijven. Het onverlicht houden van het jaagpad ten noorden van de sluis 
is daarom van belang. Omdat vleermuizen mogelijk ook de sluis langs de zuidkant passeren, is ook 
daar het maximaal onverlicht houden van de weg daar aangewezen. Indien verlichting daar evenwel 
noodzakelijk zou blijken, wordt daar vleermuisvriendelijke verlichting aangeraden (amberkleurig, en 
met neerwaarts gerichte armaturen), die zo mogelijk pas minimum 1u na zonsondergang ontstoken 
wordt. Op dat ogenblik zijn de meeste dieren op route tussen dagverblijf en foerageergebied reeds 
gepasseerd. Vleermuizen op route naar zwermlocaties passeren echter later, waardoor daar de hinder 
echter blijft. Tijdens de winterslaapperiode (november – maart) is er (nagenoeg) geen 
vleermuizenactiviteit en vormt verlichting geen probleem. 
 

 
Foto 7: Zicht op Kanaal Briegems-Neerharen vanaf sluis Lanaken (met detector 31). In de verte is de fietsbrug te 
zien waaronder postgevat werd met manuele detectoren. 
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3.3.4.3 Samenvloeiing Kanaal Briegems-Neerharen / Z uid Willemsvaart 

 
locatienr datum beginuur einduur # opnames Waarnemer(s) 

3 20140715 22:05 23:30 43 Ann Lenaerts 

4 20140715 22:07 23:30 42 Wout Willems 

5 20140715 21:53 23:30 20 Wouter Beyen, Lydia Vanberghen 

 
Specifieke locatie: 
Punt 03 (Kanaal Briegems-Neerharen, vlak voor samenvloeiing): op zuidelijke oever 
Punt 04 (Zuid Willemsvaart, vlak voor samenvloeiing): op westelijke oever  
Punt 05 (Sluis Neerharen): aan noordelijke sluispoort 
 
Specifieke doelstellingen 
Nagaan van het gebruik van het Kanaal Briegems-Neerharen en Zuid Willemsvaart als migratieroute 
en routeknooppunt door vleermuizen. 
Nagaan op welke wijze vleermuizen op route langs het Kanaal Briegems-Neerharen de sluis van 
Neerharen passeren. 
  
Resultaten 
 
Punt 03 

soort aantal 

Gewone dwergvleermuis 24

Ruige dwergvleermuis 2

Meervleermuis 4

Laatvlieger 12

Vleermuis spec. 2
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Punt 04 

soort aantal 

Gewone dwergvleermuis 29

Watervleermuis 5

Grootoorvleermuis spec. 2

Laatvlieger 6

Nyctalus/Eptesicus/Vespertilio spec. 2

  
Punt 05 

soort aantal 

Gewone dwergvleermuis 15 

 
De relevante activiteitscurven van deze punten zijn te vinden in de bijlagen (Grafiek 42 tot Grafiek 46). 
 
Bespreking 
De samenvloeiing van kanaal en vaart is een belangrijk knooppunt voor minstens zes soorten 
vleermuizen. Verplaatsingen van Water- en Grootoorvleermuizen gebeuren vooral langsheen de 
oevers. Er kon visueel vastgesteld worden dat Gewone dwerg- en Watervleermuizen het midden van 
de samenvloeiing mijden. De dieren die vanuit het zuiden (de oostoever van) het Kanaal Briegems-
Neerharen volgen, ronden de landtong en steken de Zuid Willemsvaart over via de kortste weg om 
deze vervolgens verder noordwaarts te volgen. 
 
De sluis van Neerharen vormt, net als die van Lanaken, een verlichte hindernis voor vleermuizen die 
het kanaal volgen. De vleermuizenactiviteit is hier relatief laag, en beperkt zich tot een sporadische 
Gewone dwergvleermuis. 
Er kon vastgesteld worden dat vleermuizen de sluis passeren langs het pad ten zuiden hiervan (Kaart 
15). Tussen dit pad en de sluis bevindt zich een bosje dat zorgt voor lichtbuffer. De route van de 
vleermuizen volgt het jaagpad verder noordwaarts (en bergafwaarts), waarna zij verderop (ter hoogte 
van punt 03) door een gat in de bomenrij op de oever terug naar het wateroppervlak vliegen. 

 
Kaart 15: Passage van sluis Neerharen door vleermuizen (zwarte pijl). Waar exact de dieren langs het 
zuidwesten het kanaal verlaten is niet geweten. 
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Knelpunten en aanbevelingen 
Algemeen wordt geadviseerd de kanalen, en zeker de omgeving van de samenvloeiing van de 
kanalen, geschikt te houden als foerageerhabitat en migratieroute. Dit kan door het behoud van 
voldoende vegetatie langsheen het kanaal en door het duister houden van de waterlopen en 
omgeving, met uitzondering van verlichting voor de veiligheid van de scheepvaart 
(signalisatie/boeien). 
Daar er van uitgegaan wordt dat verlichting van de sluis noodzakelijk blijft, is het van belang om de 
alternatieve route(s) die de vleermuizen gebruiken om deze lichtzone te passeren, duister blijven. Het 
onverlicht houden van het jaagpad tussen sluis en kanaal, en het pad dat aan de westoever ter hoogte 
van de sluis achter de bomen doorloopt, is belangrijk. 
 

 
Foto 8: Sluis van Neerharen. De vleermuizen mijden de verlichting en passeren de sluis via een pad achter de 
bomen (links). 
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3.3.5 Rivieren 
 
3.3.5.1 Herk, Wellen 

 
locatienr datum beginuur einduur # opnames 

35 20140821 21:00 8:00 506 

36 20140821 21:00 8:00 595 

37 20140821 21:00 8:00 395 

38 20140821 21:00 8:00 599 

 
Specifieke locatie: 
Detector 35 (overwelving Dorpsstraat (N754)): plaatsing aan zuidoostopening overwelving 
Detector 36 (overwelving Dorpsstraat (N754)): plaatsing aan noordwestopening overwelving 
Detector 37 (brugje Vloeiherkstraat (N777)): gericht naar dieren die onder de brug door vliegen 
Detector 38 (brugje Zakstraat): gericht naar dieren die onder de brug door vliegen 
 
Specifieke doelstellingen 
Nagaan of de Herk als vliegroute gebruikt wordt door vleermuizen. 
Nagaan of de dorpskern door vleermuizen via de Herk kan gepasseerd worden door gebruik te maken 
van de overwelving van de Dorpsstraat. 
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Resultaten 
 
Punt 35 

soort aantal 
vangst 

momenten 

vangst 

ratio 

sociale 

geluiden 

Gewone dwergvleermuis 492 231 47% 118 

Myotis spec. 246 1 0% 0 

Grootoorvleermuis spec. 3 0 0% 0 

Bosvleermuis 1 0 0% 0 

 
Punt 36 

soort aantal 
vangst 

momenten 

vangst 

ratio 

sociale 

geluiden 

Gewone dwergvleermuis 594 136 23% 291 

Watervleermuis 4 0 0% 0 

Bosvleermuis 1 0 0% 0 

 
Punt 37 

soort aantal 
vangst 

momenten 

vangst 

ratio 

sociale 

geluiden 

Gewone dwergvleermuis 380 235 62% 99 

Watervleermuis 4 2 50% 0 

Myotis spec. 10 1 10% 0 

 
Punt 38 

soort aantal 
vangst 

momenten 

vangst 

ratio 

sociale 

geluiden 

Gewone dwergvleermuis 585 423 72% 130 

Watervleermuis 9 2 22% 0 

Myotis spec. 34 8 24% 0 

 
De relevante activiteitscurven van deze punten zijn te vinden in de bijlagen (Grafiek 47 tot Grafiek 53). 
 
Bespreking 
De Herk wordt ter hoogte van Wellen gebruikt als vliegroute door Myotis-vleermuizen. Verder werden 
de onderzochte punten intensief gebruikt als foerageerlocatie door Gewone dwergvleermuizen. Punt 
35 is tevens een intensieve foerageerlocatie voor Myotis-vleermuizen, en punt 36 een baltslocatie voor 
Gewone dwergvleermuizen. Grafiek 49 toont dat de foerageeractiviteit van punt 36 geleidelijk 
afgebouwd wordt ten voordele van baltsgedrag. Een bewoner berichtte dat hier zich vlakbij een 
vleermuizenkolonie zou bevinden. 
 
Het is mogelijk dat de overwelving als ondergrondse passage gebruikt wordt door vleermuizen, maar 
dat is met de verkregen gegevens moeilijk aantoonbaar. Door de quasi permanente foerageeractiviteit 
van Myotis-vleermuizen aan de zuidopening van de overwelving, kunnen hier geen dieren op route 
herkend worden. De Myotis-activiteit aan de noordopening is beperkt (4 passages), maar kan wel een 
aanwijzing zijn dat de dieren de overwelving gebruiken. Het gebruik van de overwelving door Gewone 
dwergvleermuizen lijkt minder waarschijnlijk. Deze soort is minder lichtschuw en vliegt doorgaans iets 
hoger, waardoor het gewoon overvliegen van de Dorpsstraat meest logisch lijkt. 
 
De opnames van Bosvleermuis zijn van iets verder vliegende dieren. Gezien de richting waarin de 
detectoren geplaatst werden, gebruikt de soort de vallei van de Herk – waaronder het natuurgebied 
Broekbeemd – als foerageerbiotoop. 
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Knelpunten en aanbevelingen 
Verlichting, aaneengesloten bebouwing en een gebrek aan (groene) oriëntatiebakens zijn de 
voornaamste belemmeringen voor vleermuizen om de Herk doorheen het centrum van Wellen te 
volgen. 
Aanbevolen wordt om de Herk, vooral daar waar volgen moeilijk wordt (overwelving), van groene 
herkenningspunten te voorzien zodat de loop van de Herk – zowel bovengronds als ondergronds – 
herkenbaar blijft voor vleermuizen. Meest geschikt hiervoor zijn lineaire verbindingen als een bomenrij 
op de oever. Gesuggereerd wordt om dergelijke bomenrijen aan te planten tussen de Vloeiherkstraat 
en de overwelving van de Dorpsstraat, en tussen Broekbeemd en overwelving. Indien de mogelijkheid 
bestaat om deze twee bomenrijen te verbinden door in de Dorpsstraat ter hoogte van de overwelving 
twee of meer straatbomen aan te planten, is dat zeker een aanrader. 
 

 
Foto 9: Overwelving van de Herk, zuidoostopening (locatie 35) 
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3.3.5.2 Jeker, Tongeren 

 
locatienr datum beginuur einduur # opnames 

39 20140823 20:00 0:32 945 

40 20140823 20:00 0:27 844 

41 20140823 20:00 0:01 766 

42 20140823 20:00 21:19 91 

43 20140823 20:59 0:08 510 

 
Specifieke locatie: 
Detector 39 (brug Molenstraat): gericht naar dieren die onder de brug door vliegen 
Detector 40 (sluis Dijk): gericht naar oostopening van de overwelving Luikersteenweg-sluisgebouw 
Detector 41 (brug Wijkstraat): gericht naar dieren die onder de brug door vliegen 
Detector 42 (tunnel onder spoorweg): gericht naar westelijke tunnelopening 
Detector 43 (brug in natuurgebied De Kevie): gericht naar dieren die onder de brug door vliegen 
 
Specifieke doelstellingen 
Nagaan of de Jeker als vliegroute gebruikt wordt door vleermuizen. 
Nagaan of de stadskern door vleermuizen via de Jeker gepasseerd wordt. 
Nagaan of de tunnel onder de spoorweg door vleermuizen op route gebruikt wordt. 
 
Resultaten 
 
Punt 39 

soort aantal 
vangst 

momenten 

vangst 

ratio 

sociale 

geluiden 

Gewone dwergvleermuis 944 845 90% 426 

Watervleermuis 2 1 50% 0 
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Myotis spec. 17 1 6% 0 

Gewone grootoorvleermuis 1 0 0% 0 

Rosse vleermuis 2 0 0% 0 

Rosse vleermuis / Laatvlieger 1 0 0% 0 

 
Punt 40 

soort aantal 
vangst 

momenten 

vangst 

ratio 

sociale 

geluiden 

Gewone dwergvleermuis 844 822 97% 172 

Rosse vleermuis 1 0 0% 0 

 
Punt 41 

soort aantal 
vangst 

momenten 

vangst 

ratio 

sociale 

geluiden 

Gewone dwergvleermuis 727 679 93% 234 

Ruige dwergvleermuis 4 0 0% 0 

Watervleermuis 1 0 0% 0 

Myotis spec. 3 0 0% 0 

Rosse Vleermuis 1 0 0% 0 

Bosvleermuis 1 0 0% 0 

Nyctalus spec. 1 0 0% 0 

 
Punt 42 

soort aantal 
vangst 

momenten 

vangst 

ratio 

sociale 

geluiden 

Gewone dwergvleermuis 14 9 64% 1 

 
De detector stopte met het maken van opnames om 21:19. 
 
Punt 43 

soort aantal 
vangst 

momenten 

vangst 

ratio 

sociale 

geluiden 

Gewone dwergvleermuis 479 429 90% 311 

Watervleermuis 172 137 80% 0 

Myotis spec. 171 125 73% 0 

Grootoorvleermuis spec. 3 0 0% 0 

Laatvlieger 3 0 0% 0 

Bosvleermuis 1 0 0% 0 

 
De relevante activiteitscurven van deze punten zijn te vinden in de bijlagen (Grafiek 54 tot Grafiek 61). 
 
Bespreking  
De Jeker is ter hoogte van Tongeren een foerageergebied voor Gewone dwergvleermuis en Myotis-
vleermuizen (vermoedelijk voornamelijk of zelfs enkel Watervleermuis), en een belangrijk 
verbindingselement voor in totaal zes soorten vleermuizen. 
 
De Jeker wordt over de hele onderzochte lengte door Gewone dwergvleermuizen (zeer) intensief 
gebruikt als foerageergebied, waardoor kan gesteld worden dat voor deze soort de rivier ook als 
passage door de stad gebruikt wordt of kan gebruikt worden. Dit gaat echter niet op voor Myotis-
soorten. Terwijl deze op punt 41 en (veel) op punt 39 wel waargenomen worden, blijkt er niet 1 
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passage van Myotis spec. te zijn ter hoogte van de sluis (punt 40). De combinatie overwelving/sluis 
maakt dat voor deze soort(en) een verbinding via de Jeker door de stad Tongeren blijkbaar niet 
haalbaar is. Indien er een door Myotis-soorten gebruikte verbinding bestaat tussen de Jeker ten 
oosten en ten westen van het stadscentrum van Tongeren, loopt deze vermoedelijk eerder ten zuiden 
rond het centrum, langs de loop van de Oude Jeker. 
 
Er kon niet nagegaan worden of de tunnel van de Jeker onder de spoorweg als route door 
vleermuizen gebruikt wordt. De geïnstalleerde detector vertoonde een technisch mankement en stopte 
reeds na korte tijd met de registratie van opnames. 
 
Knelpunten en aanbevelingen 
Het stadscentrum van Tongeren is een knelpunt voor vleermuizen op route ter hoogte van overwelving 
en sluis. Dit knelpunt doet zich niet voor voor Gewone dwergvleermuizen, wel voor Myotis-
vleermuizen. Omdat een vlotte doorgang voor laag boven het water vliegende Myotis-vleermuizen 
daar niet te maken is, en omdat een alternatieve route voor de dieren daar ook niet onmiddellijk 
haalbaar lijkt, wordt voorgesteld de Oude Jeker als Myotis-verbinding (voor zover deze hierdoor al niet 
als volwaardige alternatieve route gebruikt wordt) te optimaliseren door het voorzien van vrij 
wateroppervlak (vlot overvliegbaar, beperkte overhangende oevervegetatie), een windluwe zone 
hierrond (bomen en struiken) en het maximaal duister houden van de Oude Jeker en oeverzones. Is 
verlichting noodzakelijk, dan wordt vleermuisvriendelijke verlichting aanbevolen (amberkleurig, 
gerichte armaturen). Waar de Jeker door het stadscentrum van Tongeren loopt, blijven er dan twee 
‘doodlopende einden’ voor Myotis-vleermuizen die nog wel als foerageerzone verder gebruikt kunnen 
worden (dus de huidige situatie). Ter verbetering van het foerageergebied worden hier voor de Jeker 
en oeverzones hier dezelfde maatregelen voorgesteld als voor de Oude Jeker. 
 

 
Foto 10: De Jeker door Tongeren (locatie 41): Geschikt foerageerbiotoop voor Myotis-vleermuizen indien 
voldoende duister en windgebufferd, maar de verbinding voor deze soortgroep loopt dood op de combinatie van 
sluis en overwelving. 
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3.3.5.3 Demer 
 
Kruising met Alden Biesensingel en E313 
De resultaten van zes onderzochte locaties langs de Demer, waar deze rivier transportinfrastructuur 
kruist, werden reeds beschreven in hoofdstukken 0 (Alden Biesensingel Bilzen, locaties 01 en 02), 
3.2.5.2 (E313 Hoeselt/Bilzen, locaties 13 en 14) en 0 (E313 Riemst/Tongeren, locaties 29 en 30). 
 
De locaties 06 – 10 zijn minder gebonden aan infrastructuur, en worden hieronder besproken. 
 
Beverst/Bilzen  

 
locatienr datum beginuur einduur # opnames Waarnemer(s) 

06 20140722 21:50 23:30 90 Wout Willems 

08 20140722 21:58 23:30 26 Wouter Beyen en Rik Mariën 

09 20140722 22:00 23:30 31 Filips Defoort en Michel Vanoost 

10 20140722 21:48 23:30 16 Ann Lenaerts 

 
Specifieke locatie: 
Punt 06: brug Munsterbeekweg (naast tunnel van Demer onder spoorweg) 
Punt 08: brug Boswinningstraat 
Punt 09: brug Nijverheidsstraat 
Punt 10: brug Molenstraat 
 
Specifieke doelstellingen 
Nagaan of de Demer ter hoogte van Beverst als vliegroute gebruikt wordt door vleermuizen. 
Nagaan of de tunnel onder de spoorweg door vleermuizen op route gebruikt wordt. 
 
 
 
Resultaten 
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Punt 06 

soort aantal passages 

Gewone dwergvleermuis permanent 

Myotis spec. permanent 

Watervleermuis 1 

Grootoorvleermuis spec. 1 

Laatvlieger 3 

  
Punt 08 

soort aantal passages 

Gewone dwergvleermuis 23 

Laatvlieger 3 

 
Punt 09 

soort aantal 

Gewone dwergvleermuis 40 

Watervleermuis 3 

Myotis spec. 2 

 
Punt 10 

soort aantal 

Gewone dwergvleermuis 14 

Watervleermuis 2 

Myotis spec. 1 

Laatvlieger 1 

Bosvleermuis 1 

 
De relevante activiteitscurven van deze punten zijn te vinden in de bijlagen (Grafiek 62 tot Grafiek 64). 
 
Bespreking 
Het is weinig duidelijk in hoeverre de Demer ter hoogte van Beverst als vliegroute gebruikt wordt door 
vleermuizen. Op alle onderzoekspunten werden foeragerende en passerende Gewone 
dwergvleermuizen waargenomen. Passerende Gewone dwergvleermuizen kunnen betrekking hebben 
op zowel dieren die de Demer volgen (enkele werden zo visueel waargenomen), als dieren die de 
Demer net oversteken op het onderzoekspunt. De onderzoekspunten bevinden zich immers op 
bruggen, waarvan de overlopende wegen als lineair verbindingselement dienst kunnen doen voor 
dieren die van hun verblijfplaats uit de dorpskern van Beverst komen. De woonkern van Beverstligt ten 
zuiden van (en evenwijdig met) de Demer. 
De vijver van het waterkasteel van Schoonbeek, nabij punt 9, werd als foerageergebied gebruikt door 
Gewone dwergvleermuis en Watervleermuis. 
 
Aan de tunnel van de Demer onder de spoorweg werd zeer veel vleermuizenactiviteit geregistreerd, 
waarvan permanent door Gewone dwergvleermuis en Myotis-vleermuizen. Er werd 
avondzwermactiviteit in de tunnel waargenomen, die na verloop van tijd overging in foerageeractiviteit 
voor de ingang van de tunnel. Vanwege de hoge activiteit van deze dieren was het niet mogelijk te 
bepalen in hoeverre er ook dieren van deze soorten op route passeerden. Wel werden er drie 
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Laatvliegers op route waargenomen. Deze volgden echter niet de Demer, maar wel de bomen van de 
dwars daar over lopende spoorwegberm. 
 

 
Foto 11: Spoorwegbrug over de Demer (locatie 06). Een waterloop onder transportinfrastructuur. 
 
De Demer in zijn geheel 
De Demer is een belangrijke vliegroute voor meerdere soorten vleermuizen, vooral voor grotere 
aantallen Myotis-vleermuizen. Ter hoogte van Genoelselderen en ’s Herenelderen lijkt dit belang nog 
beperkt, vanaf Membruggen (waar de dieren via de tunnel van het Leggerveld onder de E313 door 
steken) is dit belang zeer aanzienlijk. Het is zeer waarschijnlijk dat die tunnel die naar de Demervallei 
leidt een verbinding is die onderdeel uitmaakt van een intensief gebruikte migratieroute (waaronder de 
Bechsteins vleermuizen die in 2011 gezenderd werden). Deze loopt van de mergelgroeven over het 
Grootbos en van daar ten noorden rond de dorpskern van Membruggen tot de Demervallei. De Demer 
blijft verder nog zeker tot voorbij de Alden Biesensingel van groot belang voor onder meer Myotis-
vleermuizen. De dieren maken daarbij gebruik van tunnels en duikers voor het passeren van 
verkeersinfrastructuur. Zij verkiezen nagenoeg enkel donkere tunnels die laaggelegen zijn in 
valleigebieden. Ter hoogte van Beverst wordt de Demer nog steeds als route gebruikt door Myotis-
vleermuizen, maar het is niet duidelijk in hoeverre de route daar nog van erg groot belang is als 
verbinding met de mergelgroeven. Een overzicht van de vliegroutes en verbindingen van Myotis-
vleermuizen over de Demer is te vinden op Kaart 16. 
 
Voor Gewone dwergvleermuizen blijkt de vallei van de Demer wel een geschikt foerageergebied, maar 
wordt die schijnbaar slechts weinig gebruikt als belangrijke vliegroute. De Demervallei is voor deze 
soort eerder een eindpunt: de dieren vliegen van hun verblijfplaats (doorgaans huizen in de dorpskom) 
richting vallei om daar te foerageren, al dan niet gebruikmakend van een doorsteek onder de grote 
autowegen. Waar de Demer iets meer gesloten is door vegetatie, geeft deze soort de voorkeur aan 
niet-waterloopgebonden tunnels (bv fietstunnels, …) die dan, indien niet verlicht, zeer vaak als 
foerageer- en baltsplaats worden gebruikt.  
Een overzicht van de vliegroutes van Gewone dwergvleermuis nabij de Demer is te vinden op Kaart 
17. 
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Kaart 16: Overzicht van de vliegroutes en verbindingen van Myotis-vleermuizen over de Demer 
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Kaart 17: Overzicht van de vliegroutes van Gewone dwergvleermuis met passage E313 nabij de Demer 
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4 Leemten in de kennis 
 
Het onderzoeken van LLE”s, transportinfrastructuur en waterlopen op gebruik of mogelijkheden tot 
passages door vleermuizen leverde kennis over terreingebruik van vleermuizen en daarmee gepaard 
gaande praktische aanbevelingen op. 
 
Voor een aantal resultaten is meer diepgaande kennis gewenst, en ook naar enkele interessante 
zaken die in de loop van het onderzoek ontdekt werden, is verder onderzoek aangewezen. 
 

- Soortensamenstelling en terreingebruik van passerende vleermuizen in tunnels 
 
Een aantal tunnels die aan de E313 met automatische detectors onderzocht werden, leverden een 
hoog aantal Myotis-vleermuizen op. De exacte soort bepalen van Myotis-vleermuizen op basis van 
een opname is moeilijk en zelden met 100% zekerheid mogelijk. Bovendien zorgt de gesloten 
omgeving voor een afwijking echolocatiegedrag (kortere, hogere pulsen), met veel echo van de 
tunnelwanden. Door mistnetonderzoek nabij deze tunnels kunnen de exacte soorten bepaald worden 
die van deze tunnels gebruik maken. Door het zenderen van Myotis-vleermuizen kan tevens verder 
terreingebruik in kaart gebracht worden en kolonieplaatsen gevonden worden. 
 

- Passage van overwelvingen, sluizen en duikers 
 
Daar waar overwelvingen en duikers gebruikt kunnen worden door Myotis-vleermuizen tijdens het 
volgen van waterlopen, blijken deze soms ook een probleem te vormen. Verder onderzoek naar het 
wel of niet gebruiken van bepaalde typen duikers of overwelvingen of de omgeving waarin deze wel of 
niet gebruikt worden is aanbevolen. 
 

- Verspreiding van Bosvleermuis 
 
Het huidige onderzoek leverde 16 waarnemingen op van Bosvleermuis. Dit is een soort die voordien 
nauwelijks in Limburg was waargenomen, maar waarnaar ook nooit echt onderzoek werd uitgevoerd. 
Er is trouwens in het algemeen nog maar zeer weinig zomeronderzoek (met detector) naar 
vleermuizen uitgevoerd. Janssen & Dekeukeleire (2011) stelden de Bosvleermuis op 2 plaatsen vast 
(Kolmontbos en Nieuwenhoven). 
Op het domein van Nieuwenhoven na, werden alle door ons waargenomen Bosvleermuizen 
vastgesteld op nieuwe locaties. In 2013 werd in het kader van de monitoring van ecoduct Kikbeek in 
Maasmechelen ook de eerste waarneming van Bosvleermuis in het Nationaal Park Hoge Kempen 
verricht (Lambrechts et al. 2014). Verder onderzoek naar de verspreiding en het landschapsgebruik in 
Limburg is daarom aangewezen. 
 

- Verspreiding van Meervleermuis 
 
Het huidige onderzoek leverde 5 waarnemingen op van Meervleermuis. Dit zijn de eerste 
zomerwaarnemingen van Meervleermuis in de provincie Limburg sinds meer dan 10 jaar, en de eerste 
in het geheel voor Zuid-Limburg. Meervleermuis wordt in Limburg enkel doorgaans enkel 
waargenomen tijdens zwermvangsten en tellingen van overwinterende dieren, beiden in de 
mergelgroeven (bron: www.waarnemingen.be, Van De Sijpe 2003) 
Kanalen blijken belangrijke locaties te zijn voor deze soort, maar de waarneming aan de Demer toont 
aan dat ook andere waterlopen van belang zijn. Ook voor deze soort is verder onderzoek naar de 
verspreiding en het landschapsgebruik in Limburg aangewezen. 
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Kaart 18: Waarnemingen Bosvleermuis in Limburg. De roze km-hokken binnen projectgebied zijn de 
waarnemingen van Janssen & Dekeukeleire (2011), de groene blokjes zijn eigen projectwaarnemingen (bron: 
www.waarnemingen.be) 
 

 
Kaart 19: Waarnemingen Meervleermuis. De huidige waarnemingen zijn de eerste batdetectorwaarnemingen 
voor Zuid-Limburg (bron: www.waarnemingen.be). 
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5 Capaciteitsopbouw 
 

5.1 Vrijwilligers opleiden voor zomeronderzoek naar  vleermuizen  
 
Opleiding ‘zomeronderzoek naar vleermuizen: hoe inv entariseren ?’ 
Om vrijwilligers in te leiden in het gebruik van een batdetector en hen vertrouwd te maken met de 
werkwijze van voorliggend project rond verbindingen voor vleermuizen, werden twee mini-cursussen 
georganiseerd. 
 
De eerste cursus ging door op vrijdag 26 april 2013 in het Natuurpunt Bezoekerscentrum te Kiewit 
(Hasselt), met 12 deelnemers. Deze cursus was vooral bedoeld voor mensen die van Midden- en 
Noord-Limburg afkomstig zijn. Zij konden dan eveneens als vrijwilliger meewerken in Zuid-Limburg 
voor dit project, en nadien in eigen regio. 
 
De tweede cursus werd gegeven op dinsdag 30 april 2013 in het Natuurpunt huis Aulenteer-PES te 
Gelinden (Sint-Truiden), met 10 deelnemers. Deze cursus was voornamelijk bedoeld voor mensen 
afkomstig uit Zuid-Limburg. 
 
Zes personen konden op geen van beide cursussen zijn of meldden zich pas nadien aan als 
medewerker. Deze vrijwilligers kregen een basisuitleg over het werken met de batdetector 
voorafgaand aan de veldwerksessies, en werden voor de eerste onderzoeksavond begeleid door een 
meer ervaren medewerker. 
 
Praktijkmoment ‘werken met batdetector’ 
Aansluitend op de mini-cursussen rond het gebruik van batdetector, werden korte excursies in de 
omgeving gehouden (domein Kiewit en vallei van de Herk). Op die manier konden de medewerkers 
ervaring opdoen met de detector en opname-apparatuur. 
Deelnemers die niet op dit praktijkmoment konden aanwezig zijn, werden opgeleid tijdens de 
veldwerkavonden. 
 
Er werd voor de deelnemers een ‘quickstart’ uitgewerkt. Deze formulieren werden aan de deelnemers 
bezorgd, en werden ook bij de detectoren bijgevoegd. Op die manier kon het gros van de 
‘beginnersproblemen’ voorkomen worden (foutieve aansluiting kabels, heterodyne opnamen, foutieve 
instellingen). 
 

5.2 Motiveren van vrijwilligers 
 
Het motiveren en gemotiveerd houden van vrijwilligers vraagt inzet en flexibiliteit. 
Om de vrijwilligers - merendeels nieuwelingen op vleermuizenvlak - voldoende te motiveren werd de 
inventarisatiemethode relatief eenvoudig gehouden. Bij het lopen van trajecten werd het midden 
gehouden tussen een transecttelling (met 3 min per punt) en een inventarisatiewandeling. Met 1 min 
wachttijd per punt bekomt men toch gestandaardiseerde gegevens van voldoende kwaliteit, en wordt 
het ‘saaie wachten’ op vleermuisarme trajectgedeelten vermeden. 
Vrijwilligers werden ook voor het onderzoek rond waterlopen en transportinfrastructuur vooral ingezet 
op de meest ‘aangename’ locaties, namelijk daar waar vleermuizen te verwachten vallen. Op locaties 
waar vleermuispassage twijfelachtig is of vrij laag verwacht wordt, werd een automatische detector 
ingezet. 
 
Op het einde van de meeste veldwerkavonden werden de gemaakte opnames een eerste keer 
diagonaal bekeken op pc. Op die manier konden de deelnemers ook een inschatting krijgen of de 
opgenomen soort ook effectief overeenkomt met de vermoede soortnaam die in het veld toegekend 
werd. 
 
Eind juli – half augustus 2014 waren er zeer wisselvallige weersomstandigheden. Dit leidde meerdere 
keren er toe dat een geplande detectoravond moest afgezegd worden. Na enige tijd was de respons 
op de aankondigingen van de avonden erg miniem – wat betekent dat de vrijwilligers grotendeels 
‘verzadigd’ zijn aan vragen voor veldwerk. Om de vrijwilligers niet te overbelasten, werden er daarom 
in die periode iets minder veldwerkavonden gepland, en werden er meer automatische detectoren 
ingezet. 
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6 Kennisoverdracht en draagvlakverbreding 
 

6.1 Kennisoverdracht en draagvlakverbreding via ove rleg, met 
Regionaal Landschap, gemeentebesturen, VLM, ANB, AW V, 
NTMB. 

 
Er staat overleg op de planning met de Zuid-Limburgse gemeenten, Vlaamse Landmaatschappij 
(VLM), AWV (Afdeling wegen en Verkeer) en ANB Dienst NTMB (Natuurtechnische milieubouw).   
Doel is om de inzichten, knelpunten en voorgestelde maatregelen van de studie toe te lichten, met 
respectieve focus op de lokale situatie (gemeenten), ontsnippering (AWV, VLM) en natuurrichtplannen 
(ANB). 
 
Doordat overleg in deze situatie meest zinvol zijn wanneer alle projectdata verwerkt zijn en de 
resultaten in vorm gegoten, zijn deze overlegrondes gepland na het binnenleveren van dit 
projectrapport. De voorziene periode van overleg is begin november 2014. 
 

6.2 Kennisoverdracht en draagvlakverbreding naar bu rgers, via 
voordrachten 

 
De resultaten van dit project zullen gepresenteerd worden 

- op de LIKONA-studiedag van 17 januari 2015. 
- Op de studiedag van de Vleermuizenwerkgroep Nederland op 25 oktober 2014 

(www.vleermuis.net/lijst-met-het-meest-recente-nieuws-meer-nieuws-275/656-vlendag-2014-
25-okt) 
 

 

6.3 Kennisoverdracht en draagvlakverbreding via pub licaties 
 
Er werd bijgedragen aan een korte publicatie omtrent vleermuizenprojecten in Limburg in het tijdschrift 
Milieu & Natuur 16/2 (2014), p6-7. 
http://issuu.com/provincie_limburg/docs/2014_milieu_en_natuur_jg16_2/1?e=3073567/8112920 
 
Vier biologiestudenten van de Universiteit Hasselt zochten een thema voor onderzoek rond 
vleermuizen voor hun practicum Biologie. Er werd op deze vraag ingegaan, en de studenten (Pieter 
Huybrechts, Toon Willems, Maxime Versluys en Tom Janssen) werden uitgenodigd voor medewerking 
aan dit project en daarin verder begeleid. Dit leidde tot een projectverslag met een verwerking van de 
(op dat ogenblik beschikbare) gegevens rond lineaire landschapselementen. 
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7 Dankwoord 
 
Graag willen we de provincie Limburg danken, die die project mogelijk maakte. Door de gelegenheid 
te bieden belangrijke kennishiaten rond vleermuizen op te vullen en draagvlak voor 
vleermuizenbescherming te creëren, maken zij daadwerkelijke bescherming van deze soortgroep 
mogelijk. 
 
Ook wille we graag alle partners van dit project danken: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, 
Afdeling Milieu-integratie en –subsidiëringen, Dienst NTMB;  Natuurpunt Limburg vzw; Departe-
ment Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), Agentschap Wegen en Verkeer, Planning en 
Coördinatie, Cel Natuur en milieu. 
 
Bijzondere dank gaat uit naar de vele enthousiaste vrijwilligers, voor de vele uren veldwerk, de 
slaaparme nachten, voor het uitvoeren van geluidsanalyses en verwerking van data, het 
becommentariëren van teksten en de tomeloze inzet: 

André Witvrouw, Ann Lenaerts, Charlie Claesen, Chris Boslak, Christina D’Huys, Evi 
Schroyen, Filips Defoort, Jill Eeckhout, Kamila Wawrocka, Karolien Brauns, Kris Van 
Haerenborgh, Lydia Vanberghen, Marie-Louise Vossen, Maxime Versluys, Michel Vanoost, 
Mickey Vermeiren, Odrada Keldermans, Peter Van Mol, Pieter Huybrechts, Rik Mariën, 
Sammy Missotten, Stella Van Hofstraeten, Stijn Rowie, Tom Janssen, Toon Willems, Wouter 
Beyen, Thierry Onkelinx, Marc Van De Sijpe,  

 
Collegiale dank aan de Jorg Lambrechts voor het inhoudelijk aansturen van dit project, aan Stijn 
Yskout voor de ondersteuning bij de dataverwerking, en de overige collega’s van de dienst Natuurpunt 
Studie voor de hulp. 
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9 Bijlagen: activiteitscurven 
 
N78 (Europalaan), Lanaken: locaties 11-12 
 
Punt 11 

 
Grafiek 1: Gewone dwergvleermuis 
 
Punt 12 

 
Grafiek 2: Gewone dwergvleermuis 
 
N700 (Alden Biesensingel), Bilzen: locaties 01-02 
 
Punt 01 
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Grafiek 3: Myotis species 
 
Punt 02 

 
Grafiek 4: Gewone dwergvleermuis 
 
Hoeselt en Bilzen: locaties 13-16 
 
Punt 16 

 
Grafiek 5: Gewone dwergvleermuis 
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Punt 15 

 
Grafiek 6: Gewone dwergvleermuis 
 
Punt 13 

 
Grafiek 7: Gewone dwergvleermuis 

 
Grafiek 8: Myotis species 
 
Punt 14 
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Grafiek 9: Myotis species 

 
Grafiek 10: Gewone dwergvleermuis 
 
Bilzen: locaties 21-24 
 
Punt 21 

 
Grafiek 11: Gewone dwergvleermuis 
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Grafiek 12: Myotis specimen 
 
Punt 24 

 
Grafiek 13: Gewone dwergvleermuis 

 
Grafiek 14: Myotis specimen 
 
Punt 23 
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Grafiek 15: Gewone dwergvleermuis 

 
Grafiek 16: Myotis species 
 
Bilzen, Hoeselt en Tongeren: locaties 17-20 
 
Punt 18 

 
Grafiek 17: Gewone dwergvleermuis 
 
Punt 19 
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Grafiek 18: Gewone dwergvleermuis 

 
Grafiek 19: Myotis specimen 
 

 
Grafiek 20: Watervleermuis 
 
Punt 20 
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Grafiek 21: Gewone dwergvleermuis 

 
Grafiek 22: Myotis species 
 
Riemst en Tongeren: locaties 25-30 
 
Punt 25 

 
Grafiek 23: Gewone dwergvleermuis 
 
Punt 26 
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Grafiek 24: Gewone dwergvleermuis 
 
Punt 27 

 
Grafiek 25: Gewone dwergvleermuis 
 
Punt 28 

 
Grafiek 26: Gewone dwergvleermuis 
 
Albertkanaal 
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Punt 44 

 
Grafiek 27: Gewone dwergvleermuis 

 
Grafiek 28: Ruige dwergvleermuis 

 
Grafiek 29: Watervleermuis 
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Grafiek 30: Meervleermuis 

 
Grafiek 31: Rosse vleermuis 
 
Punt 45 

 
Grafiek 32: Watervleermuis 
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Grafiek 33: Meervleermuis 

 
Grafiek 34: Myotis species 
 
Kanaal Briegems-Neerharen 
 
Punt 33 

 
Grafiek 35: Gewone dwergvleermuis 
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Grafiek 36: Watervleermuis 
 
Punt 34 

 
Grafiek 37: Watervleermuis 

 
Grafiek 38: Meervleermuis 
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Grafiek 39: Myotis species 
 
Punt 32 

 
Grafiek 40: Gewone dwergvleermuis 
 
Punt 31 

 
Grafiek 41: Gewone dwergvleermuis 
 
Samenvloeiing Kanaal Briegems-Neerharen / Zuid Will emsvaart 
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Punt 03 

 
Grafiek 42: Gewone dwergvleermuis 

 
Grafiek 43: Meervleermuis 

 
Grafiek 44: Laatvlieger 
 
Punt 04 
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Grafiek 45: Gewone dwergvleermuis 
 
Punt 05 

 
Grafiek 46: Gewone dwergvleermuis 
 
Herk, Wellen 
 
Punt 35 

 
Grafiek 47: Gewone dwergvleermuis 
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Grafiek 48: Myotis species 
 
Punt 36 

 
Grafiek 49: Gewone dwergvleermuis 
 
Punt 37 

 
Grafiek 50: Gewone dwergvleermuis 
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.  
Grafiek 51: Myotis species 
 
Punt 38 

 
Grafiek 52: Gewone dwergvleermuis 

 
Grafiek 53: Myotis species 
 
Jeker, Tongeren 
 
Punt 39 
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Grafiek 54: Gewone dwergvleermuis 

 
Grafiek 55: Myotis species 
 
Punt 40 

 
Grafiek 56: Gewone dwergvleermuis 
 
Punt 41 
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Grafiek 57: Gewone dwergvleermuis 
 
Punt 42 

 
Grafiek 58: Gewone dwergvleermuis (X-as loopt tot 0:02, maar detector nam maar op tot 21:19) 
 
Punt 43 
 

 
Grafiek 59: Gewone dwergvleermuis 
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Grafiek 60: Watervleermuis 

 
Grafiek 61: Myotis species 
 
Demer 
 
Punt 06 

 
Grafiek 62: Gewone dwergvleermuis 
 
Punt 09 
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Grafiek 63: Gewone dwergvleermuis 
 
Punt 10 

 
Grafiek 64: Gewone dwergvleermuis 
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