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Samenvatting 
 
De Citadel van Diest is in februari 2013 eigendom geworden van de Stad Diest, die deze site wenst 
te herbestemmen. Onderzoek naar overwinterende vleermuizen in 2013 en 2014 toonde aan dat de 
citadel een belangrijke winterverblijfplaats is voor deze dieren, en leidde tot vleermuisvriendelijke 
aanbevelingen naar herbestemming en beheer van de site. De aanwezigheid van vleermuizen bleek 
nauwelijks een belemmering voor de gewenste ontwikkeling van de citadel. Enkel de voorziene 
herbestemming van het poortgebouw N bleek problematisch, omwille van het groot belang voor 
vleermuizen. Een uitgebreid onderzoek naar zwermgedrag van vleermuizen in en om dit gebouw in 
2013 toonde aan dat dit poortgebouw ook een belangrijke zwermfunctie heeft. Om voor het 
poortgebouw de herbestemmingswensen en de bescherming van de vleermuizen op elkaar af te 
stemmen, werden enkele mogelijke pistes uitgewerkt. Hierbij werden telkens de knelpunten voor de 
vleermuizenfuncties toegelicht, en mogelijke manieren tot mitigatie en compensatie voorgesteld. 
 
Voorliggende studie geeft de resultaten weer van verder vleermuizenonderzoek, waarbij nagegaan 
werd wat de huidige zwermfuncties zijn van enkele andere citadeldelen. Aan de hand daarvan kan 
nagegaan worden of compensatiemaatregelen, voor de teloorgang van vleermuizenfuncties bij een 
herbestemming van het poortgebouw N, hier mogelijk zijn. Zo ja, dan vormt de huidige zwermfunctie 
de nulsituatie waarmee kan opgevolgd worden of de maatregelen hun effect bereiken. 
 
- De nulsituatie van de soortensamenstelling en het ruimtelijk gebruik van lunet l, poortgebouw K 

werd nagegaan middels mistnetonderzoek, aangevuld met visuele observaties. De resultaten 
tonen aan dat de lunet l een zwermlocatie is voor zes soorten vleermuizen, waaronder Grijze 
grootoorvleermuis. Dit is een bevestiging van de eerdere vaststelling dat de Grijze 
grootoorvleermuis zwermt in de Citadel. Het Fort Leopold en de Citadel van Diest zijn de enige 
bekende zwermplaatsen van deze soort in Vlaanderen. Ook enkele lokalen van poortgebouw K 
hebben een zwermfunctie. In de naastgelegen galerij m werd nauwelijks zwermgedrag 
waargenomen. 

 
- De nulsituatie van de zwermactiviteit, in functie van compensatie rond lunet l bij het verloren 

gaan van het zwermhabitat aan poortgebouw N, vraagt een vergelijkend batdetectoronderzoek 
van de mate van activiteit tussen deze gebouwen. Wegens afsluiting van poortgebouw N kon dit 
deel van het onderzoek niet uitgevoerd worden. 

 
- Een erg beperkt verkennend batdetectoronderzoek in Bastions D en F laat vermoeden dat deze 

locaties een zwermfunctie kunnen hebben, en mogelijk ook voor compensatie of mitigatie voor 
verloren gegaan zwermhabitat kunnen ingeschakeld worden. Verder onderzoek hierrond is dan 
noodzakelijk. 

 
- In tenaille e werd een dagrustplaats gevonden van twee Ingekorven vleermuizen. 
 
Op basis van de resultaten van dit onderzoek werden aanbevelingen geformuleerd naar 
bescherming van de huidige vleermuizenfuncties toe, en naar potentiële compensaties voor een 
herbestemming van poortgebouw N op de onderzochte locaties. Tevens werd op basis van de 
onderzoeksresultaten een update vleermuisvriendelijk verlichtingsplan opgesteld. 
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1. Inleiding 
 
Dit onderzoek kaderde in een ruimere studie rond vleermuizen. Dit project wordt uitgevoerd door 
Natuurpunt Studie vzw en gesteund door de Provincie Vlaams-Brabant. 

1.1. Achtergrondinformatie vleermuizen en versterkingen 
 
Vleermuizenbescherming 
Alle vleermuizen in Europa zijn beschermd door de habitatrichtlijn (92/43/EEG). De soorten die 
voorkomen in Vlaanderen staan allen in bijlage IV, wat wil zeggen dat ze als soorten van 
communautair belang een strikte bescherming genieten. Zeven in België voorkomende soorten 
(Grote en Kleine hoefijzerneus, Vale vleermuis, Mopsvleermuis, Meervleermuis, Ingekorven 
vleermuis en Bechsteins vleermuis) worden ook in bijlage II vermeld. Voor deze soorten moeten 
speciale beschermingszones worden afgebakend. 
 
Militaire bouwwerken en vleermuizenecologie 
Forten, citadels en andere versterkte militaire bouwwerken vervullen zeer vaak een belangrijke rol 
voor vleermuizen. Zo bieden bijvoorbeeld de forten van de dubbele Antwerpse fortengordel een 
overwinteringsplaats voor zowat de helft van de getelde vleermuizen in Vlaanderen. Dit belang is 
historisch gegroeid, en neemt nog steeds toe. Deze aantrekkingskracht danken deze bouwwerken 
aan hun specifieke microklimaat en hun ligging. 
Het specifieke microklimaat omvat een hoge luchtvochtigheid en een stabiele temperatuur. Deze 
worden gegarandeerd door vochtige muren met doorsijpelend water, en door dikke muren die vaak 
nog onder een dikke zandlaag liggen, bedoelt om bominslagen op te vangen. 
De ligging van het bouwwerk is eveneens van belang: zowel de lokale ligging in het landschap (nabij 
bos, vestinggracht, rivier, …) als de ligging nabij andere overwinteringsplaatsen (zoals bijvoorbeeld 
stadswallen en fort Leopold). 
Naast hun functie als overwinteringsobject voor vleermuizen hebben versterkte militaire bouwwerken 
ook een primordiale rol als foerageerplaats, zomerkolonieplaats, verbindingsplaats, paar- en 
zwermlocatie. 
 
Zwermen is het bezoeken van een groot aantal vleermuizen van winterverblijven vóór de 
winterslaap. Dit zwermgedrag heeft twee functies. Ten eerste voortplanting: doordat bij het zwermen 
veel dieren uit een wijde omgeving betrokken zijn, vindt er genetische uitwisseling plaats tussen de 
populaties welke anders gescheiden leven. Ten tweede tonen de oudere dieren aan jongere 
vleermuizen waar de verschillende mogelijkheden om te overwinteren gelokaliseerd zijn, en worden 
deze locaties dus verkend. Zwermen is een essentieel onderdeel in de levenscyclus van 
vleermuizen, en zwermlocaties zijn dus van groot belang voor de bescherming van deze zoogdieren. 
 
Vleermuizen en implicaties voor herbestemming 
Militaire bouwwerken spreken mensen aan. De druk om deze te gebruiken voor recreatieve, 
toeristische of commerciële doeleinden is dan ook groot. Een (her)bestemming is echter niet altijd 
evident omwille van het gebruik van deze locaties door vleermuizen. Het menselijk gebruik van 
militaire bouwwerken mag immers de vleermuizenpopulaties niet schaden. 
Omwille van het belang van deze vestingen voor vleermuizen is het echter niet voldoende om zich te 
beperken tot het vermijden van schade. De door de overheid opgestelde IHD’s (instand-
houdingsdoelstellingen) bepalen dat de vleermuizenpopulaties zich dienen te kunnen handhaven en 
uitbreiden, en zowel de wettelijke als plaatselijke omstandigheden moeten daarom een gunstige 
toestand hiervoor verzekeren. 
 
Zowel in het kader van de uitwerking van de IHD’s als voor (her)bestemmingen van militaire 
bouwwerken, wordt daarom geopteerd voor een indeling in zones met verschillend gebruik. Een 
gefundeerde indeling kan duidelijkheid verschaffen over de functies van de zones, en de 
mogelijkheden en beperkingen voor menselijk gebruik ervan. 
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1.2. Achtergrondinformatie Citadel van Diest 
 
De Citadel van Diest als overwinteringslocatie voor vleermuizen 
Op 19 februari 2013 en 12 februari 2014 werden tellingen gehouden van overwinterende 
vleermuizen in de Citadel van Diest. De tellingen tonen aan dat bepaalde citadeldelen in gebruik zijn 
als winterverblijfplaats door zes soorten vleermuizen, waaronder de Ingekorven vleermuis. Met 
respectievelijk 55 en 81 gevonden dieren tijdens de tellingen vormt de citadel, samen met Fort 
Leopold te Diest de top van de belangrijke overwinteringsobjecten voor vleermuizen in Vlaams-
Brabant (Berwaerts et al., 2008; Willems & Lambrechts, 2014). Een soortendiversiteit van zes 
soorten is eveneens hoog.  
 
De aanwezigheid van Ingekorven vleermuis is zeer belangrijk. Deze Europees beschermde soort 
stelt dermate hoge eisen aan haar overwinteringsplaats, dat in Vlaanderen slechts een erg beperkt 
aantal locaties hiervoor in aanmerking komen (Verkem et al., 2003). Ingekorven vleermuizen worden 
’s winters enkel aangetroffen in een beperkt aantal forten en mergelgroeven. De locatie waar het dier 
in de citadel werd aangetroffen, poortgebouw N, heeft een ideaal microklimaat voor Ingekorven 
vleermuizen. De site heeft potenties om uit te groeien tot een vaste overwinteringslocatie voor deze 
kritische soort. Mits het nemen van de juiste beschermingsmaatregelen kan deze populatie zich 
handhaven en uitbreiden. 
 
De bevindingen van de wintertellingen werden uitgebreid gepubliceerd in twee rapporten: 

• Willems, W. & Lambrechts, J. (2013). Vleermuizen in de Citadel van Diest. Rapport 
wintertelling 2013 met aanbevelingen naar herbestemming en beheer. Rapport Natuurpunt 
Studie 2013/5, Mechelen. 27p. (http://bit.ly/1iKLGRV) 

• Willems W. & Lambrechts J. (2014). Vleermuizen in de Diestse versterkingen. Rapport 
wintertellingen 2014. Rapport Natuurpunt Studie 2014/12, Mechelen. 25p. 
(http://bit.ly/1gCIpUN) 

 
De Citadel van Diest als zwermlocatie voor vleermuizen 
In 2013 werd onderzoek uitgevoerd naar de zwermfunctie en het ruimtelijk gebruik van vleermuizen 
in en om het poortgebouw N (Zichemsepoort). Dit poortgebouw blijkt een zwermlocatie te zijn voor 
acht soorten vleermuizen, waaronder Ingekorven vleermuis en Grijze grootoorvleermuis. De dieren 
maken gebruik van beide verdiepingen van vrijwel het hele poortgebouw en de omgeving er rond, 
waarbij twee grote toegangen op het gelijkvloers gebruikt worden als invliegopening. 
De bevindingen van dit zwermonderzoek werden uitgebreid gepubliceerd in een rapport, waarbij 
tevens verschillende scenario’s uitgewerkt werden voor potentiële herbestemmingen met bijhorende 
mogelijkheden tot mitigatie en compensatie van vleermuizenfuncties: 

• Willems W. & Lenaerts A. (2013). Vleermuizen in de Citadel van Diest. Onderzoek naar 
zwermgedrag met aanbevelingen naar herbestemming en beheer. Rapport Natuurpunt 
Studie 2013/18, Mechelen. 44p. (http://bit.ly/T1jeX6) 

 
Herbestemming van de Citadel van Diest 
Eind februari 2013 werd de citadel van Diest overgedragen van de Militaire Overheid naar de stad 
Diest, die deze citadel wenst te herbestemmen, en hier reeds plannen rond ontwikkelde 
(MOPurbandesign, 2011). Een herbestemming mag echter de vleermuizenpopulaties of –habitat niet 
schaden. De instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) bepalen bovendien dat de vleermuizen-
populaties zich dienen te kunnen handhaven en uitbreiden, en zowel de wettelijke als plaatselijke 
omstandigheden moeten daarom een gunstige toestand hiervoor verzekeren. 
 
De rapporten van de wintertellingen en het zwermonderzoek in de citadel scheppen een kader voor 
vleermuisvriendelijke zonering en ontwikkelingsmogelijkheden. In het overgrote deel van de citadel 
legt het overwinteren of (potentieel) zwermen van vleermuizen amper of geen hypotheek op de 
doorgang van de herbestemmingsplannen. Enkel de geplande herbestemming van het poortgebouw 
N zorgt voor een conflictsituatie. Dit gebouw is een belangrijke overwinterings- en zwermlocatie, 
onder meer voor Ingekorven vleermuis. 
 
De Stad Diest wenst het poortgebouw N te ontwikkelen als publieke toegang tot de citadel. Dit 
impliceert dat alle vleermuizenfuncties van dit gebouw vooraf gecompenseerd dienen te worden. 
Voorliggende studie geeft de resultaten weer van verder vleermuizenonderzoek, waarbij nagegaan 
wordt wat de huidige zwermfuncties zijn van enkele andere citadeldelen. De focus ligt daarbij op de 
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lunet l en galerij m, aangezien de lunet de meeste potenties lijkt te kunnen bieden voor 
zwermgedrag, en omdat galerij m een potentiële alternatieve overwinteringsplaats kan bieden voor 
Ingekorven vleermuis. De huidig vastgestelde zwermfunctie is dan een nulsituatie, waarmee kan 
nagegaan worden of eventuele compensatiemaatregelen voor de herbestemming van het 
poortgebouw N hun effect bereiken.  
 
De resultaten en bevindingen uit dit onderzoek geven meer inzicht in het gebruik van de citadel door 
vleermuizen, en vormen daardoor een gefundeerd kader waarbinnen een herbestemmingconcept op 
vleermuisvriendelijke manier kan uitgewerkt worden. 
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2. Inventarisatie en onderzoek 

2.1. Methode 

2.1.1. Onderzoek met automatische detectoren 
Door het plaatsen van automatische vleermuizendetectoren (type D500X) kan de zwermactiviteit van 
vleermuizen gemeten worden. Deze detectoren maken een geluidsopname van 10sec telkens een 
vleermuis passeert. Het aantal opnames geeft dan de mate van zwermactiviteit op die locatie weer. 
Door het plaatsen van detectoren zowel in poortgebouw N als in de lunet l, kan de zwermactiviteit op 
beide locaties vergeleken worden (nulsituatie). Na het nemen van inrichtingsmaatregelen ter 
bevordering van zwermgedrag in de lunet, kan dan nagegaan worden in hoeverre deze maatregelen 
succesvol zijn, dit wil zeggen of de beoogde verschuiving van zwermgedrag van het poortgebouw N 
naar de lunet geslaagd is. 
 
Een nadeel van het gebruik van automatische detectoren is dat de opnames vaak (meestal) niet tot 
soortniveau te determineren zijn. Dit is onder meer het geval voor de Myotis-soorten, die net een 
groot deel van de zwermende dieren uitmaken. Verder geeft een detector ook weinig informatie over 
het ruimtelijk gebruik (welke lokalen wel/niet, of gebruik invliegopeningen). Deze nadelen worden 
opgevangen door complementair mistnetonderzoek. 

2.1.2. Mistnetonderzoek 
Om na te gaan welke soorten vleermuizen er zwermen in de lunet l en galerij m, en hoe de dieren 
van de gebouwen en de onmiddellijke omgeving gebruik maken, werden driewekelijks 
zwermvangsten uitgevoerd van half juli tot half oktober 2014. Eenmalig werd omwille van 
weersomstandigheden een vangnacht een week geschoven. Voor deze vangsten werden in de 
gebouwen mistnetten opgesteld, die geopend werden rond zonsondergang, en open bleven tot 
(minstens) 2:00, of tot de omstandigheden door bijvoorbeeld regen of sterk dalende temperatuur niet 
meer gunstig waren voor zwermgedrag. 
 
Van iedere gevangen vleermuis werden vaste gegevens genoteerd: soort, geslacht, vangstuur, 
vangstnet en invliegrichting, onderarmlengtes, gewicht, seksuele status en leeftijd. De dieren werden 
gemerkt (kleurmerk op duimnagel) om hervangsten te kunnen herkennen. Waar nodig – bij speciale 
vangsten of ter verifiëring – werd een foto van het dier gemaakt. 
 
Aanvullend werden ook visuele waarnemingen van zwermende dieren genoteerd, om een beter 
inzicht te verkrijgen op het ruimtelijk gebruik van de zwermers in de verschillende lokalen. De visuele 
waarnemingen geven echter geen volledige weergave van het gebruik van het gebouw. Deze 
waarnemingen werden niet systematisch gedaan, en concentreren zich logischerwijs voornamelijk in 
de nabijheid van de te controleren netten. Verder van de netten verwijderde locaties konden enkel 
bezocht worden tijdens periodes van lage zwermactiviteit (i.e. enkel doenbaar indien er op dat 
ogenblik geen gevangen dieren waren). Daardoor is de vastgestelde activiteit op verre locaties 
vrijwel zeker een onderschatting van de werkelijke activiteit. 
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Foto 1: Plaatsing van mistnet tussen lokaal l20 en l21, 2/09/2014. Aan de hand van de invliegrichting van gevangen 
vleermuizen kan bepaald worden waar de invliegopeningen zich bevinden en hoe de dieren zich in het gebouw verplaatsen. 
 

 
Foto 2: Een Franjestaart krijgt een kleurmerk op de duimnagel, zodat hij bij hervangst kan herkend worden. 
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2.2. Benaming van citadeldelen en onderzochte lokalen 
Voor de benaming van de onderzochte lokalen van poortgebouw K, lunet l en galerij m wordt gebruik 
gemaakt van onderstaande nummering (Kaart 1). 
 

 
Kaart 1: Overzicht lokalen van poortgebouw K, lunet l en galerij m 
 
De lokaalnummers die beginnen met de letters 1K behoren tot poortgebouw K. Lokaal 1K01 is enkel 
te bereiken via lokaal 1K02. Lokaal 1K03 is een met poort afgesloten garage. De lokalen 1K04 en 
1K05 zijn geen echte lokalen meer, maar vormen de arcade waaronder men met de wagen vanuit de 
Leuvensestraat de citadel kan binnenrijden. De lokalen 1K06 en 1K07 ontbreken de noordwestelijke 
muur en zijn dus eerder lokaalgrote nissen. 
 
De lokaalnummers die beginnen met de letter l (= kleine letter L) behoren tot de lunet. Deze wordt 
langs drie zijden omringd door een droge gracht. Lokaal l26 is een open passage (enkel zijmuren, 
geen plafond) naar galerij m. 
 
De lokaalnummers beginnend met de letter m behoren tot galerij m. De lokaaltjes m27, m28 en m 29 
zijn kelderlokaaltjes. 
 
Een overzicht van de gebruikte benamingen van de overige citadeldelen wordt op Kaart 11 en  Kaart 
12 weergegeven. 
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3.  Resultaten 

3.1. Automatische detectoren  
Het geplande onderzoek, waarbij telkens 2 detectoren in de lunet en in poortgebouw N geplaatst 
zouden worden, moest op het laatste ogenblik geannuleerd worden. De beide zwermopeningen van 
het poortgebouw N werden rond 25 juli 2014 ontoegankelijk gemaakt voor menselijke indringers, 
maar ook voor zwermende vleermuizen. 

- De hoofdingang van het poortgebouw werd dichtgemaakt, met een spleet van 15cm 
bovenaan. Deze opening volstaat echter niet voor zwermende vleermuizen. 

- Het traliewerk van de zwermopening aan de zijkant van het gebouw (lokaal 1N13) werd 
gesloten en dichtgelast. 

Buiten het feit dat het gebouw ook voor onderzoekers ontoegankelijk was, was de plaatsing van 
detectoren niet zinvol meer. Aangezien de toegang voor vleermuizen bemoeilijkt (of onmogelijk) 
werd, ontstond er een gewijzigde situatie waardoor het vaststellen van een nultoestand voor 
zwermende dieren niet mogelijk was. 
 
Er werd wel een zeer beperkt verkennend onderzoek met automatische detectoren uitgevoerd in 
twee bastions. Op 29/08/2014 vond er in de citadel een vleermuizenactiviteit plaats in het kader van 
de Europese Nacht van de Vleermuis. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om deze 
activiteit te combineren met de plaatsing van 4 detectoren in de omgeving van de geplande 
rondleidingen. In bastion F (lokalen 1F03 en 1F08) en bastion D (lokaal 2D03) werden detectoren 
binnenwaarts geplaatst, zodat zij activiteit in de lokalen konden opnemen. Een laatste detector werd 
buiten gehangen, aan de wandelbrug boven de flankgracht tussen bastion F en tenaille e, met de 
microfoon neerwaarts gericht. De detectoren maakten opnames van 20:00 tot het einde van de 
rondleidingen, rond 22:45. De plaatsing en nummering van de detectoren wordt weergegeven op 
Kaart 2. 
 

 
Kaart 2: Plaatsing en nummering D500X-detectoren,29/08/2014. 
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Grafiek 1: Detector 9, Gewone dwergvleermuis 

 
Grafiek 2: Detector 10, Gewone dwergvleermuis 

 
Grafiek 3: Detector 11, Gewone dwergvleermuis 

 
De detectoren 9 en 10 in bastion F gaven beperkte binnenactiviteit weer van Gewone 
dwergvleermuis (Grafiek 1 en Grafiek 2). Detector 12 in bastion G toonde geen vleermuizenactiviteit 
aan. 
Detector 11, buitenhangend tussen bastion F en tenaille e, gaf quasi permanente activiteit weer van 
Gewone dwergvleermuizen. Deze locatie bleek een baltsplaats van Gewone dwergvleermuis 
(Grafiek 3). Detector 11 registreerde bovendien tweemaal een passerende Ingekorven vleermuis (zie 
hiervoor verder onder paragraaf 3.4). 
 
Omwille van de erg beperkte plaatsingstijd van de detectoren, en vooral omwille van het vroege 
plaatsinguur, kan weinig geconcludeerd worden naar zwermgedrag toe op de onderzochte locaties. 
Plaatsing van mistnetten in de lunet rond dezelfde datum leverden tussen 20:30 en 22:45 slechts 1 
gevangen vleermuis op, tussen 22:45 en 2:00 werden er 16 dieren gevangen. Zwermende dieren 
komen dus hoofdzakelijk later toe, op het ogenblik dat de detectoren reeds verwijderd waren. De erg 
vroege activiteit van Gewone dwergvleermuizen in bastion F kan er op wijzen dat de bastions en 
omgeving een zwermfunctie voor de dieren vervullen. 
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3.2. Netvangsten 

3.2.1. Overzicht netvangsten 
Er werden in totaal 67 zwermende vleermuizen gevangen, behorend tot 6 verschillende soorten.  
 
Tabel 1: Overzicht zwermvangsten poortgebouw N, Citadel van Diest, 2013 

Soort 18 jul 5 aug 2 sep 16 sep 10 okt Totaal 

Gewone dwergvleermuis 13 15 3 2  33 

Baardvleermuis   9 4 2 15 

Franjestaart 1  1 4 2 8 

Laatvlieger 1     1 

Gewone grootoorvleermuis 2  3 2 1 8 

Grijze grootoorvleermuis 1  1   2 

Totaal 18 15 17 12 5 67 
 
De soortensamenstelling is relatief gelijkaardig aan deze van het poortgebouw N, dat in 2013 
onderzocht werd. Enkel Ruige dwergvleermuis en Ingekorven vleermuis (in 2013 beiden 1 
exemplaar) werden niet aangetroffen. Opmerkelijk is ook hier de aanwezigheid van Grijze 
grootoorvleermuis. Fort Leopold en de Citadel van Diest zijn de enige bekende zwermplaatsen van 
deze soort in Vlaanderen. 
Mistnetvangsten vormen een geschikte methode voor het bepalen van zwermende soorten, maar 
niet om aantallen van dieren vast te stellen. Desondanks valt het hoge aantal gevangen Gewone 
dwergvleermuizen in de lunet op. Een verklaring hiervoor kan liggen in lokaal l20. Dit lokaal, waar de 
meeste vleermuizen gevangen werden, heeft een droge plafondspleet waar ieder jaar een groepje 
overwinterende dwergvleermuizen wordt gevonden.  

3.2.2. Resultaten per avond 
Per veldwerkavond werden de gegevens op plan aangeduid. De resultaten per avond worden 
weergeven in de kaartbijlagen (Kaart 6 tot en met Kaart 10). De taartdiagrammen aan weerszijden 
van een net op deze kaarten geven de vleermuizen weer die in de respectievelijke zijden van dit net 
invlogen. Een taartdiagram midden op het net geeft de gevangen vleermuizen weer waarvan geen 
invliegrichting kon bepaald worden, vaak doordat verstrikte dieren zich half door het net beten. 
 

 
Foto 3:Laatvlieger, zwermvangst in lunet van Citadel van Diest. 18/07/2014. 
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3.3. Ruimtelijk gebruik van lunet en omgeving 

3.3.1. Ruimtelijk gebruik van de gebouwen 
Invliegopeningen voor zwermgedrag 
De netvangsten tonen aan dat vleermuizen in hoofdzaak twee toegangen gebruiken tot de lunet l om 
te zwermen (Kaart 3). Een deel van de dieren vliegt in via lokaal l25. Het is daarbij niet duidelijk of de 
dieren via lokaal(nis) 1K07 komen, of via de droge gracht rondom de lunet. Het merendeel van de 
dieren komt echter binnen via de open passage l26, en vliegt vervolgens via lokaal l20 naar de beide 
lokaalvertakkingen van de lunet. 
De deels overwoekerde deuropening in lokaal l07, die uitkomt in de droge gracht rond de lunet, 
wordt amper gebruikt als invliegopening door zwermende dieren. Mogelijk speelt de felle verlichting 
van de achterliggende parking hierin een rol. De deuropening van lokaal l19 en de beide middelgrote 
openingen (van twee verbonden schietgaten) in lokalen l17 en l18 worden niet gebruikt. Deze 
openingen zijn volledig door vegetatie dicht gewoekerd. Schietgaten (zowel in lunet als rest van 
citadel) worden in het geheel niet door vleermuizen gebruikt als zwerm-invliegopening. 
 
Lokaal l26 wordt ook gebruikt als zwerm-invliegopening naar galerij m (via lokaal m01). Een andere 
invliegopening tot galerij m bevindt zich ter hoogte van de Leuvensestraat, in één van de lokalen die 
achter het oude wachthuis uitgeven (lokaal m23, m24 en/of m25). 
 
In het poortgebouw K heeft lokaal 1K01 geen openingen, waardoor zwermende dieren enkel via 
lokaal 1K02 kunnen binnenkomen. Het is daarbij onbekend of ze via de permanent openstaande 
deur binnenvliegen, of via de kleinere ronde opening bovenaan de frontzijde van het lokaal. Lokaal 
1K03 is afgesloten met een poort, waardoor dit lokaal niet kon onderzocht worden. 
 

 
Foto 4: Frontzijde van poortgebouw K, met rechts een deel van de lunet. De arcade wordt gevormd door lokalen 1K04 en 
1K05. Aan de linkerzijde is de ronde opening van lokaal 1K02 zichtbaar. 
 
Zwermlocaties in de gebouwen 
In de lunet l wordt het overgrote deel van de zwermende dieren aangetroffen in de lokalen l20 tot en 
met l26 (= deel tussen het poortgebouw K en galerij m). Deze lokalen zijn het eenvoudigst 
toegankelijk en zijn ook iets groter (vooral hoger) dan de overige lunetlokalen. De overige 
lunetlokalen worden eveneens (maar in mindere mate) gebruikt als zwermlocatie, waarbij de 
activiteit afneemt naarmate men zich verder van het toegangslokaal l20 bevindt. De vastgestelde 
activiteit is hoogstwaarschijnlijk echter een onderschatting van de normale zwermactiviteit. Tijdens 
de vangstavonden was de doorgang tussen lokalen l20 en l19 en tussen lokalen l12 en l14 
afgesloten met een mistnet – waardoor het voor de vleermuizen zeer moeilijk was om de lokaalketen 
l19 tot l01 te kunnen bereiken. Voor een correcte inschatting van de activiteit in deze lokalen is 
onderzoek met automatische detectoren aanbevolen (zie 2.1.1). 
 
In galerij m werden slechts enkele dieren gevangen, en werd eenmalig een rondvliegende vleermuis 
in de kelderlokalen waargenomen. Vermoedelijk gaat het hier enkel om dieren die de galerijlokalen 
en kelders verkennen, zonder dat er op deze locaties echt gezwermd wordt. 
 
In poortgebouw K werden enkel visuele waarnemingen gedaan. Er wordt zowel in lokaal 1K01 als 
1K02 gezwermd, met zwaartepunt in het (grotere) lokaal 1K01. Van lokaal 1K03 (ontoegankelijk) zijn 
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geen gegevens, lokalen 1K04 tot en met 1K07 zijn (onder andere omwille van doorgang voor 
wagens) niet met mistnetten onderzocht. De lokalen zijn ook te open om visuele zwermgedrag ‘in’ de 
lokalen te kunnen vaststellen. Indien verder onderzoek gewenst is, zijn hier automatische detectoren 
aanbevolen. 
 
Twee lokalen van bastion B (b26 en b27) langsheen de toegangsdreef werden twee keer kortstondig 
visueel gecheckt op zwermende vleermuizen. Er werden toen geen dieren waargenomen. 
 

 
Kaart 3: Overzicht ruimtelijk gebruik van poortgebouw K, lunet l en galerij m 

3.3.2. Ruimtelijk gebruik van de omgeving 
De omgeving van lunet l is zeer moeilijk te onderzoeken op zwermgedrag, vanwege de 
niveauverschillen (droge gracht rondom lunet) en omwille van de woekerende vegetatie (vaak 
bramen). De meest plausibele aanvliegroutes van de dieren naar de zwermopeningen werden op 
kaart aangeduid, waarbij gekeken werd naar groenstructuren, lineaire elementen (bosrand, droge 
gracht), aanwezige verlichting, overwinteringszones en andere potentiële zwermlocaties (Kaart 13, 
zie bijlagen). Deze routes verlopen via de west- en zuidwestzijde van de onderzochte gebouwen. De 
vleermuizen kruisen daarbij de toegangsdreef. De dieren gebruiken mogelijk ook de droge gracht 
rondom de lunet om de invliegopeningen hiervan te bereiken (Foto 5), al lijkt het minder aannemelijk 
dat er (veel) dieren van de oost- of noordzijde aan komen vliegen. De oostzijde loopt voor de meeste 
lichtschuwe soorten immers dood op het stadscentrum van Diest. Voor zolderbewonende 
vleermuizen kan dit echter wel een aannemelijke aanvliegroute zijn. Met name Gewone 
dwergvleermuis, Grijze grootoorvleermuis en Laatvlieger werden reeds op zolders in het centrum 
van Diest aangetroffen (Willems & Yskout, 2014). De noordzijde van de lunet geeft uit op de 
felverlichte citadelparking, en verder ook op het stadscentrum waardoor ook hier (tenzij mogelijk voor 
vermelde zoldersoorten) amper een aanvliegroute te verwachten valt. De kasseibaan die van de 
parking naar het poortgebouw N (Zichemsepoort) leidt, is in 2013 reeds onderzocht op passerende 
vleermuizen. Hier werd, op Gewone dwergvleermuis na, geen route van vleermuizen vastgesteld. Dit 
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betekent dat de overige vleermuizensoorten die naar poortgebouw N vliegen, via de oostzijde van dit 
gebouw (via droge gracht) of over het dak van het poortgebouw, waar ze geraken door het volgen 
van de bosrand naast de betonvlakte (Foto 6). Ook de aanvliegroutes naar het poortgebouw N 
werden aangeduid op Kaart 13. 
 

 
Foto 5: Droge gracht rond de lunet, zicht van op de parking. De poort van de afsluiting is niet op slot, maar de woekering van 
bramen voorkomt momenteel ongewenste indringing in de lunet langs deze zijde. 
 

 
Foto 6: Zicht op de bosrand (links) boven poortgebouw N. Deze bosrand vormt de meest waarschijnlijke zwermaanvliegroute, 
en dient derhalve behouden en duister te blijven. 
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3.4. Dagverblijfplaats Ingekorven vleermuis 
 
Tijdens het rondkijken naar de geschiktste locaties voor detectoren op 29/08/2014 , werden in lokaal 
e07 van tenaille e twee Ingekorven vleermuizen aangetroffen (Kaart 4). Het betreft hier een 
(nazomer)dagrustplaats, geen zomerkolonie of overwinterende dieren. Lokaal e07 is meer 
temperatuur-gebufferd dan andere tenaillelokalen, doordat de (zuid)oostelijke uitgang van tenaille e 
dichtgemetst en met zand aangeaard is. 
 

 
Kaart 4: Dagrustplaats Ingekorven vleermuizen in tenaille e, 29/08/2014 
 
Detector 11, geplaatst boven de enige andere uitgang van tenaille e, registreerde tweemaal een 
passerende Ingekorven vleermuis om 22:30 en 22:38. Het is aannemelijk dat het om de dieren van 
lokaal e07 gaat, die uitvlogen om te foerageren, en later ook te zwermen. 
 

 
Foto 7: Ingekorven vleermuizen op dagrustplaats in tenaille e, 29/08/2014. Foto Kamila Wawrocka 
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3.5. Interpretatie van de resultaten 
De resultaten tonen aan dat het zwermbelang van de lunet wat betreft soortensamenstelling 
vergelijkbaar is met deze het poortgebouw N van de citadel. Enkel Ingekorven vleermuis en Ruige 
dwergvleermuis werden alleen in poortgebouw N aangetroffen. Voor Ruige dwergvleermuis is een 
oud militair bouwwerk echter niet meteen een voorkeurszwermlocatie. Tijdens verkennend 
zwermonderzoek in de Antwerpse forten is de soort ook hier slechts sporadisch zwermend 
aangetroffen (Dekeukeleire et al., 2011). Dit geldt echter niet voor de Ingekorven vleermuis, die voor 
zwerm- en winterlocaties vrijwel exclusief gebonden is aan een aantal oude grotere vestingswerken 
(Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant) en mergelgroeven (Zuid-Limburg). 
De Citadel en Fort Leopold zijn de enige bekende zwermplaatsen van Ingekorven vleermuis in 
Vlaams-Brabant. Tevens zijn zij de enige bekende zwermplaatsen van Grijze grootoorvleermuis in 
Vlaanderen. 
Wisselwerking van zwermende vleermuizen tussen fort Leopold en de Citadel van Diest (en de 
verschillende gebouwen hiervan) is mogelijk, en zelfs waarschijnlijk. Bij dergelijke wisselwerking 
tussen nabije locaties is het gezamenlijke belang groter dan de som van deze van de afzonderlijke 
locaties. 
 
De lunet, de lokalen met zwermgedrag van poortgebouw K, en de omgeving van beide vereisen 
omwille van hun belang als zwermlocatie een delicate aanpak en een aangepast beheer. Buiten de 
factoren waarmee men voor winterverblijven moet rekening houden (zoals microklimaat en behoud 
microschuilplaatsen), zijn factoren waarmee men specifiek voor zwermgedrag rekening moet houden 
onder meer het vermijden of aanpassen van verstoring en verlichting, het behoud van grote open 
ruimten in en voor het gebouw, het behoud van grote invliegopeningen, vegetatie en aanvliegroutes. 
Galerij m blijkt nauwelijks van belang als zwermlocatie. 
 
Mits het nemen van inrichtingsmaatregelen, is het mogelijk de condities voor zwermgedrag in en om 
de lunet te verbeteren. Op termijn zou het zwermgedrag van poortgebouw N zich daardoor 
grotendeels kunnen verplaatsen van poortgebouw N naar de lunet. 
Indien men deze verplaatsing wenst als compensatie voor zwermhabitat dat dreigt verloren te gaan 
in poortgebouw N, dan blijft het evenwel noodzakelijk om voor zwermgedrag niet enkel de 
soortensamenstelling en ruimtelijk gebruik van beide gebouwen te monitoren, maar ook de 
zwermactiviteit zelf met gebruik van automatische detectoren. Het vaststellen van de huidige 
onverstoorde activiteit (nulsituatie) is hierbij noodzakelijk. 
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4. Herbestemming van de onderzochte citadeldelen 

4.1. Vereisten voor behoud van de vleermuizenfuncties 

4.1.1. Restricties met betrekking tot vleermuizen 
Vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn wettelijk beschermd. Dit impliceert dat er met de 
aanwezigheid van vleermuizen rekening dient gehouden te worden. Er gelden restricties of 
randvoorwaarden voor menselijk gebruik of menselijke activiteiten voor de locaties waar vleermuizen 
voorkomen. Hieronder worden de algemene regels weergegeven voor vleermuizen in (fortachtige) 
gebouwen. Deze regels gelden zowel voor de aanleg- als voor de exploitatiefase. Ook al komen 
deze soms vrij restrictief over, met een gedegen kennis van het terreingebruik door vleermuizen en 
met duidelijke afspraken zijn de meeste zaken over het algemeen realiseerbaar in een win-win-
situatie. Open en tijdige communicatie tussen alle betrokken partijen vormt hiervoor de basis. 
 
 
Activiteiten die een (potentieel) negatieve invloed hebben op vleermuizen of het microklimaat in hun 
verblijfplaatsen zijn onder meer betreding gedurende vleermuisaanwezigheid, verwarming, 
droogtrekking, wijzigen of restaureren van afwateringssystemen, wijzigen van grondwaterniveau, 
wijzigen van luchtstroom (openen/sluiten vensters of andere openingen) of invliegopeningen, alle 
vormen van geluid, alle vormen van trillingen, alle vormen van rook-, stof- of warmteontwikkeling 
(inclusief roken, gebruik van fakkels of kaarsen), plaatsen of wijzigen van verlichting, alle vormen 
van geurhinder, schilderen, vernissen of bepleisteren, dichten van scheuren of spleten, wijzigingen in 
de dakbedekking of waterafvoer en veranderen van deur- of raamkozijnen. Deze lijst is niet limitatief. 
Bij twijfel dienen vooraf vleermuizenexperts geraadpleegd te worden. 
 

4.1.2. Betreding/verstoring 
Lunet l 
In de periode van 1 oktober tot 15 april kan de lunet niet betreden worden omwille van 
overwinterende vleermuizen. In geval van kwetsbare soorten1 wordt deze periode verlengd tot 1 juni. 
In de periode van 1 juli tot 1 november kan het gebouw niet betreden worden tussen zonsondergang 
en zonsopgang omwille van zwermgedrag. 
Het betreden van de lunet door het publiek is mogelijk buiten bovenvermelde periodes, meer 
bepaald van 15 april (of 1 juni) tot 1 oktober, van zonsopgang tot zonsondergang. 
 
Poortgebouw K 
De lokalen 1K01 en 1K02 van poortgebouw K kunnen van 1 oktober tot 15 april niet betreden 
worden omwille van overwinterende vleermuizen. In de periode van 15 april tot 1 oktober is betreden 
van deze lokalen omwille van zwermgedrag niet mogelijk van zonsondergang tot zonsopgang. 
Voor de lokalen 1K04-1K07 vormt betreding jaarrond geen probleem. 
Lokaal 1K03 werd niet onderzocht op vleermuizenfuncties (afgesloten deur). 
 
Galerij m 
De kelders van galerij m (m27, m28, m29) kunnen van 1 oktober tot 15 april niet betreden worden 
omwille van overwinterende vleermuizen, of niet tot 1 juni in geval van kwetsbare soorten. 
Het betreden van alle overige lokalen van galerij m vormt jaarrond geen probleem. 
 
Omgeving van deze gebouwen 
De omgeving van de drie onderzochte gebouwen kan jaarrond bezocht worden van zonsopgang tot 
zonsondergang. Tijdens de periode van 1 november tot 15 april (of 1 juni) dienen echter menselijke 
activiteiten vermeden te worden die potentieel negatieve of negatieve invloed hebben op de nabije 
zones waar vleermuizen overwinteren (= vooral lunet en lokalen 1K01 en 1K02). Onder dergelijke 

                                                 
 
1Onder ‘kwetsbare soorten’ worden soorten verstaan die vallen onder de Habitatrichtlijn Bijlage II (en vaak een langere 
winterslaap houden), zoals Ingekorven vleermuis. 



Vleermuizen in de Citadel van Diest   20  Zwermonderzoek 2014 
 

activiteiten wordt verstaan: alle vormen van verlichting, geluid, trillingen, geur- of stofontwikkeling, 
rook- of warmteontwikkeling en zo meer  (zie kadertekst onder 4.1.1). 
De omgeving buiten het poortgebouw kan tevens bezocht worden tussen zonsondergang en 
zonsopgang van 1 november tot 1 juli, dit is buiten de zwermperiode. 

4.1.3. Behoud van microklimaat, scheuren en spleten 
Vleermuizen zijn voor hun winterverblijfplaats aangewezen op een locatie met een specifiek stabiel, 
warm en vochtig microklimaat. Vleermuizen kruipen er voornamelijk weg in spleten en scheuren 
(microverblijfplaatsen), daar waar dit microklimaat meest uitgesproken is maar waar dit tevens ook 
het meest onderhevig is aan externe invloeden. 
Menselijke activiteiten die een (potentieel) negatieve invloed hebben op dit microklimaat of op de 
microverblijfplaatsen zijn daarom uitgesloten. Dit betekent onder meer dat een klassieke restauratie, 
met droogtrekking van het bouwwerk en dichting van scheuren, hier niet van toepassing is. Er moet 
daarom gezocht worden naar een vorm van consolidatie of een alternatieve manier van restauratie. 
Een overzicht van activiteiten met (potentieel) negatieve invloed op microklimaat en 
microverblijfplaatsen is te vinden in de kadertekst onder 4.1.1. 
Spleten en scheuren zijn in de onderzochte gebouwen enkel te vinden in de lokalen l01 tot en met 
l13 en in lokaal l20 in de lunet, en in lokalen 1K01 en 1K02 in het poortgebouw K. Omwille van deze 
spleten en scheuren zijn deze lokalen ook meest in gebruik door vleermuizen voor overwintering. 
Van erg groot belang is ook het behoud van het microklimaat in tenaille e (dagrustplaats Ingekorven 
vleermuis). De dichtgemetste (zuid)oostelijke uitgang van deze galerij zorgt hier voor het specifieke 
microklimaat, en dient daarom ook op deze manier behouden te blijven. 

4.1.4. Behoud van oppervlakte en grote open ruimten in gebouw 
Het behoud van de grootte en het aantal van de beschikbare lokalen is van belang voor behoud van 
de vleermuizenpopulatie (De Boer et al., 2013). Inkrimping in oppervlakte zorgt voor een kwalitatieve 
achteruitgang van het overwinteringshabitat van de dieren, en heeft daarom een negatieve invloed.  
Omwille van zwermgedrag zijn grote, aaneengesloten open ruimten binnen de gebouwen van 
belang. Ook hier is het behoud van oppervlakte van belang. 

4.1.5. Grootte invliegopeningen 
De huidige invliegopeningen waarvan vleermuizen tijdens het zwermen gebruik maken, mogen niet 
substantieel in grootte gewijzigd worden. Invliegopeningen voor zwermgedrag moeten volledig open 
blijven, zonder tralies. 
Voor de huidige situatie betekent dit het openhouden van de doorgangen in de lunet van lokaal l24 
naar de lunetgracht (en mogelijk ook naar 1K07), en van lokaal l20 naar l26. In poortgebouw K gaat 
het om het openhouden van de deur van lokaal 1K02, en de opening in de muur aan de frontzijde 
van dit lokaal. 

4.1.6. Behoud van open ruimte en vegetatie voor het gebouw 
Omwille van zwermgedrag is het behoud van voldoende open vliegruimte voor het gebouw 
noodzakelijk. Echter, hierbij is ook het behoud of ontwikkeling van vegetatie in de onmiddellijke 
omgeving van deze open ruimte van belang, die voldoende licht- en windbuffer creëert. Dit impliceert 
zowel hogere bomen als struiken. Een grote oppervlakte met beperkte vegetatie (bv grastaluds, 
landschapspark) in de nabijheid dient vermeden te worden. 
De vegetatie in de droge gracht rondom de lunet speelt momenteel een erg belangrijke rol (Foto 5). 
Vanaf de huidige citadelparking kan men momenteel gemakkelijk deze droge gracht bereiken, en 
vanuit de droge gracht kan men in principe vlot de lunet binnendringen (deuropeningen in lokalen 
l07, l19 en l25; openingen in lokalen l17 en l18). De vegetatie in de gracht, grotendeels bestaande uit 
bramen, vormt echter een erg ondoordringbaar kluwen. Dit maakt dat ongewenst binnendringen via 
eerder vernoemde openingen vrijwel onmogelijk is, en momenteel (omwille van gemakkelijke 
toegang via lokaal 1K07) ook niet plaatsvindt. Dit voorkomt grotendeels verstoring in de meest 
gevoelige overwinteringslokalen van de lunet. Het opener maken van de vegetatie in de droge gracht 
kan slechts indien via andere maatregelen verstoring door ongewenste betreding voorkomen wordt. 

4.1.7. Aanvliegroutes 
Vleermuizen verplaatsen zich naar zwerm- en overwinteringslocaties via aanvliegroutes, waarbij de 
dieren te open structuren en vooral verlichting mijden, en waarbij zij doorgaans gebruik maken van 
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lineaire elementen (bosranden, dreven, …). In de ruime omgeving van het de onderzochte 
gebouwen dient men daarmee rekening te houden, en er voor te zorgen mogelijke vliegroutes te 
behouden (behoud groen- en lineaire elementen) en onverlicht te laten. De meest plausibele routes 
worden vermeld in paragraaf 3.3.2, en weergegeven op Kaart 13 (bijlagen). 

4.1.8. Verlichting 
Verlichting binnen in de onderzochte gebouwen is enkel mogelijk tijdens de periodes en tijdstippen 
dat ook publiek bezoek mogelijk is (zie 4.1.2). Verlichting in de onmiddellijke omgeving rondom 
zwermlocaties, in casu poortgebouw K en lunet l, heeft een zwaar negatieve impact op zwermgedrag 
in de periode van 1 juli tot 1 november, en moet daarom gemeden worden. Buiten deze periode is de 
impact kleiner, maar heeft – voor dieren die pas na de koude komen overwinteren, of voor 
winterslapers die af en toe wakker worden – nog steeds een nadelige invloed. Om die reden is ook 
dan verlichting sterk af te raden. 
Omwille van het belang van een aangepaste verlichting, wordt hier uitgebreid op ingegaan in 
hoofdstuk 5. 

4.1.9. Timing en fasering 
Alle potentiële ingrepen in of nabij de onderzochte citadeldelen, zelfs indien deze een verbetering 
van de situatie voor vleermuizen tot doel hebben, kunnen een negatieve impact hebben op 
vleermuizen omwille van de werken zelf of omwille van de (al dan niet tijdelijke) wijzigingen die deze 
veroorzaken. 
Om die reden is een correcte en strikt te volgen timing van geplande werken noodzakelijk, zodat 
deze uitgevoerd worden in de voor vleermuizen minst gevoelige periode. Tevens is in geval van 
grotere werken een doordachte fasering, vaak over meerdere jaren, noodzakelijk. Op die manier 
gebeuren wijzigingen geleidelijk en kunnen de vleermuizen ook geleidelijk wennen aan de nieuwe 
situatie. Voor zowel timing als fasering is gespecialiseerd advies en begeleiding van 
vleermuizenexperts noodzakelijk. 
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4.2. Geplande herbestemming 
 
In de haalbaarheidsstudie van de Citadel van Diest werden voor poortgebouw K, lunet l of galerij m 
geen mogelijke herbestemmingsscenario’s omschreven. Er wordt enkel vermeld dat de 
monumentale oprijlaan met toegangspoort de hoofdtoegang vormt naar de kern van de citadel 
(MOPurbandesign, 2011). In de recent door de provincie Vlaams-Brabant uitgegeven brochure rond 
de Citadel van Diest wordt de omgeving van de onderzochte gebouwen aangeduid als ‘Nog niet 
bestemde projectzones’, waarbij voor de zone intra muros, waar op dit moment nog de 
bezoekersparking is gelegen, en de stadswallen met toegangsdreef nog gezocht wordt naar 
concrete invulling. De stad Diest en de provincie Vlaams-Brabant staan hierbij open voor ideeën van 
inwoners en verenigingen over de invulling van deze ruimten (Anonymous, 2014). 
 
Onze aanbevelingen voor de invulling van deze ruimten zijn te vinden in paragraaf 4.3. 
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4.3. Aanbevelingen voor herbestemming 
 
 
We benadrukken dat deze aanbevelingen uitgewerkte suggesties zijn vanuit de invalshoek voor 
natuurbehoud, waarbij getracht wordt om de geplande herbestemming van de Citadel in zijn geheel 
maximaal te laten plaatsvinden, en waarbij deze zowel aan de wettelijke verplichtingen inzake 
vleermuizenbescherming voldoet, als de gunstige staat van instandhouding van de 
vleermuizenpopulatie bereikt. Deze voorstellen vormen tot nog toe geen uitwerking van een proces 
waar alle actoren uit verschillende beleidsdomeinen een consensus over bereikt hebben. 
 

4.3.1. Aanbevelingen op basis van huidige vleermuizenfuncties 
Voor alle ontwikkelingen van gebouwen met vleermuizenfuncties en hun omgeving gelden strikte 
regels waaraan men zich moet houden, zodat de gunstige staat van instandhouding voor de 
vleermuizen en het continueren van de vleermuizenfuncties kunnen gegarandeerd worden (Limpens 
& Jansen, 2007). Afhankelijk van de functies en het belang van het betrokken gebouw voor 
vleermuizen, zijn publieksfuncties in verschillende mate realiseerbaar. 
  
Lunet l en poortgebouw K 
Lunet l en poortgebouw K van de Citadel van Diest hebben een hoog vleermuizenbelang, waardoor 
hier een publieksfunctie moeilijk of niet haalbaar is. Beide gebouwen en de directe omgeving vormen 
een quasi aaneengesloten geheel als vleermuizenhabitat, en zijn van groot belang voor zowel 
overwinterende als zwermende vleermuizen. Dit maakt dat bij herbestemming van deze gebouwen 
het behoud van de vleermuizenfuncties (en daarbij inbegrepen hun habitat) prioritair is, en 
vleermuizenhabitat als hoofdfunctie meest aangewezen is. Nevenfuncties en ontwikkelingen die 
geen afbreuk doen aan het vleermuizenhabitat zijn evenwel mogelijk, zoals toeristische 
rondleidingen tijdens de niet-gevoelige periodes voor vleermuizen (zie 4.1.2). 
 
Wenst men lunet l en poortgebouw K te herbestemmen voor andere doeleinden, waarbij de huidige 
vleermuizenfuncties geheel of gedeeltelijk verloren gaan, dan dienen deze functies voorafgaand 
gecompenseerd te worden. Als bepaalde vleermuizenfuncties niet aantoonbaar succesvol kunnen 
verplaatst worden, dienen deze ter plaatse behouden te blijven. 
 
De verplaatsing van vleermuizenfuncties naar een andere locatie is niet evident. De alternatieve 
locatie met het meeste potenties, poortgebouw N, wenst men immers al te herbestemmen naar een 
publieke functie – waarbij men de huidige vleermuizenfuncties deels naar lunet l zou willen 
verplaatsen. Bovendien zou een verplaatsing van de functies van de lunet en poortgebouw K naar 
poortgebouw N een inkrimping betekenen van het vleermuizenhabitat – wat op termijn negatieve 
gevolgen heeft voor de vleermuizenpopulatie (De Boer et al., 2013). 
De moeilijkheid voor het verplaatsen van vleermuizenfuncties,en het huidige ontbreken van een 
concrete invulling voor deze gebouwen in de herbestemmingsplannen, zijn bijkomende argumenten 
om deze locaties voor te behouden als vleermuizenhabitat. Bovendien zou het verloren gaan van 
vleermuizenhabitat in lunet l en poortgebouw K betekenen dat de compensatiemogelijkheden voor 
vleermuizen bij een publieke herbestemming van poortgebouw N zeer zwaar gereduceerd worden 
(te meer daar dan ook het habitat van deze gebouwen moet gecompenseerd worden) – waardoor de 
kans dat een gehele of zelfs gedeeltelijke publieke herbestemming van poortgebouw N doorgang 
kan vinden vrijwel nihil is. 
 
Galerij m 
Het vleermuizenbelang van galerij m is momenteel beperkt. De lange opeenvolging van kleine, 
tochtige lokalen zonder spleten of scheuren maakt dat er wordt nauwelijks gezwermd, en 
overwintering van vleermuizen zich beperkt tot de drie kelderlokaaltjes (m27, m28 en m29). 
Voor de kelderlokalen wordt een hoofdfunctie als vleermuizenhabitat vooropgesteld. Omwille van de 
ligging, de moeilijke toegang (steile trap) en vooral hun zeer kleine afmetingen, zijn de 
mogelijkheden voor nevenfuncties hier vrijwel onbestaande. 
Voor alle overige lokalen vormt een publieke gebruiksfuncties geen probleem, op voorwaarde dat er 
geen negatieve invloed plaatsheeft op de vleermuizenfuncties van de galerijkelders (o.a. behoud  
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bereikbaarheid voor vleermuizen) en van de aanpalende lunet (geen uitstralende verlichting, geen 
publieke doorgang tijdens gevoelige periodes voor vleermuizen). 
 
Openstelling 
Om het behoud van de vleermuizenfuncties te koppelen aan een maximale publieksopenstelling van 
poortgebouw K, lunet l en galerij, wordt onderstaande openstelling aanbevolen (Kaart 5). 
 

 
Kaart 5: Aanbevolen openstelling voor poortgebouw K, lunet l en galerij m. 
 
Om dit openstelllingsplan te realiseren, zijn een aantal ingrepen noodzakelijk (zie eveneens Kaart 5). 

- De voor vleermuizen waardevolle lokalen van poortgebouw K (1K01 en 1K02) kunnen 
afgesloten worden door een onoverklimbare deur of hekwerk in 1K02 (toegang A op kaart), 
waarbij bovenaan voldoende vrije ruimte voorzien wordt om zwermende vleermuizen 
toegang te bieden. 

- De lunet kan afgesloten worden tegen ongewenste indringers via de omringende droge 
gracht door het (terug) dichtmetsen van de doorgangen of het plaatsen van een 
onoverklimbaar stevig hekwerk (poort niet noodzakelijk) op de locaties H, I, J en K, dit met 
streven naar maximaal herstel van het oorspronkelijke uitzicht van de lunet. 

- Door plaatsing van een vlot overvliegbaar maar niet overklimbaar toegangshek tussen lokaal 
l19 en l20, kan het belangrijkste en kwetsbare overwinteringsgedeelte van de lunet (lokalen 
l01 tot en met l19) afgesloten worden, en de overige lunetlokalen meer toegankelijk gemaakt 
worden. Omdat dit toegangshek – zelfs indien overvliegbaar – een negatieve effect kan 
hebben op zwermgedrag in de overwinteringskamers, wordt daarom geadviseerd de 
buitendeur van l19 en de openingen van lokalen l17 en l18 vrij te maken van de 
overwoekerende vegetatie, zodat zwermende dieren ook langs daar vlot binnen geraken. 

- De toegang tot de lunet en galerij m wordt aan de noordwestkant geregeld door een 
onoverklimbare deur, poort of toegangshek in 1K07 (zowel locatie B als C op Kaart 5 zijn 
hiervoor mogelijk), waarbij bovenaan voldoende vrije ruimte voorzien wordt om zwermende 
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vleermuizen toegang te bieden. Aan de zuidwestzijde wordt deze geregeld door een 
afsluiting (poort, deur of hek) in een of meer van de lokalen die achter het wachtlokaal 
uitgeven (m23, m24 en m25; label N op Kaart 5), waarin tevens een invliegopening voor 
vleermuizen voorzien wordt. De grootte van de invliegopening kan hier variëren van een 
klassieke winterverblijfopening (ca 40 op 7cm) tot een zwermopening voor ingekorven 
vleermuizen (>1 op 1m), naargelang de herbestemming die men aan galerij m wil 
toekennen. 

- Om verstoring van overwinterende vleermuizen in de kelders van galerij m te voorkomen, is 
een toegangshek of deur met invliegopening aangeraden aan de trap naar de kelders (label 
M op Kaart 5). 

- Om verstoring van overwinterende dieren te voorkomen, is een (door vleermuizen 
overvliegbaar) hekwerk aanbevolen tussen lunet en galerij m (label L op Kaart 5) dat de 
lunet kan afsluiten van 1 oktober tot 15 april. Dit impliceert dat er tijdens deze periode geen 
publieke doorgang mogelijk is van de Leuvensestraat doorheen de gebouwen tot aan 
poortgebouw K. Galerij m kan dan in principe wel bezoekbaar blijven tot aan het geplaatste 
hekwerk. Omdat een doodlopende gang gedurende deze periode mogelijk een aantrekpool 
kan zijn voor ongewenste activiteiten (vandalisme en graffiti, sluikstort, druggebruik, …) kan 
evenwel overwogen worden om tijdens de winterperiode ook galerij m in zijn geheel af te 
sluiten via de poorten/deuren van lokalen m23, m24 en m25. In dit geval is een hekwerk 
tussen lunet en galerij m geen noodzaak. 
 

 

 
Figuur 1: Voorbeeld van een onoverklimbaar hekwerk, 
waarbij vlot overvliegen door vleermuizen mogelijk blijft 
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4.3.2. Aanbevelingen in functie van compensaties 
De hier vermelde aanbevelingen bieden een ondersteuning voor het inschatten en kunnen behalen 
van afdoende compensaties voor de vleermuizenfuncties die teloor gaan in poortgebouw N omwille 
van een herbestemming naar publieksgebruik. 
 
Maatregelen naar overwintering 
Maatregelen ter optimalisatie van het winterverblijf in lunet l werden reeds eerder geformuleerd. 
Dergelijke maatregelen in de lunet of in poortgebouw K kunnen helpen de impact van verloren 
gegaan overwinteringshabitat mitigeren, maar zijn geen compensatie voor de verloren gegane 
oppervlakte aan overwinteringshabitat. Hiervoor zijn ingrepen nodig in zones die momenteel nog niet 
door overwinterende vleermuizen in gebruik zijn, zoals galerij m. Potentiële inrichtingsmaatregelen 
met dit doel voor galerij m werden reeds beschreven in een vorige studie (Willems & Lenaerts, 
2013), onder ontwikkelingsoptie 4. 
 
Maatregelen naar zwermgedrag 
Maatregelen ter optimalisatie van de zwermfunctie in lunet l werden in voorgaande paragraaf 4.3.1 
beschreven. Door deze optimalisatie kan zwermgedrag uitbreiden in lokalen waar momenteel weinig 
of niet gezwermd wordt. Indien de toename in soorten en activiteit in deze lokalen – en in lunet l in 
zijn geheel – in verhouding staat tot de te verwachten afname in poortgebouw N na herbestemming, 
kan dit in principe als compensatie aanzien worden (zie 2.1.1). 
 
Hierbij zijn echter volgende zaken van belang: 
- Onderzoek naar beginsituatie van zwermactiviteit in lunet l en poortgebouw N, dit om een 

nulsituatie vast te stellen om de verschuiving van zwermgedrag te kunnen opvolgen. Dit 
onderzoek was gepland in 2014, maar kon omwille van de afsluiting van poortgebouw N geen 
doorgang vinden. 

- Behoud van de huidige omgevingssituatie tijdens vaststellen beginsituatie. Door het wijzigen van 
verlichting, vegetatie of invliegopeningen kan immers geen correcte beginsituatie vastgesteld 
worden. 

 
Moest blijken dat er reeds veel activiteit is over de ganse lunet, dan zijn inrichtingsmaatregelen voor 
zwermgedrag hier wel een mitigatie voor zwermhabitat dat verloren gaat aan poortgebouw N, maar 
geen compensatie. In dat geval dient er gezocht te worden naar alternatieve locaties waarheen 
zwermfuncties kunnen uitgebreid worden. De lokalen m23, m24 en m25 van galerij m hebben daar 
in principe potenties voor omwille van de grootte van de lokalen, maar liggen weinig optimaal op een 
uithoek van de citadel en in de directe omgeving van het stadscentrum, waar lichtverstoring het 
uitbouwen van een zwermlocatie erg bemoeilijkt. 
 
Locaties met vermoedelijk meer potenties naar compensatie van zwermgedrag toe, zijn de bastions 
D en F. Deze bastions hebben ruime invliegopeningen, grote onderling verbonden lokalen nabij de 
ingang (vergelijkbaar met het gelijkvloers van poortgebouw N), zijn reeds in gebruik door een kleiner 
aantal overwinterende vleermuizen, en het verkennend batdetectoronderzoek toont aan dat er reeds 
enig zwermgedrag verondersteld kan worden. 
Het verdient daarom zeker aanbeveling om ook in deze bastions onderzoek naar zwermgedrag uit te 
voeren, zodat tijdig naar alternatieven gezocht kan worden indien het zwermgedrag van 
poortgebouw N niet of onvolledig kan gecompenseerd worden rond de lunet of galerij m. 
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5. Aanbevelingen voor verlichting van de citadel 
 
Aangepaste verlichting op de citadel is een belangrijk aandachtspunt. De aanwezige 
vleermuizensoorten zijn over het algemeen zeer lichtschuw, en vooral zwermlocaties zeer erg 
kwetsbaar voor lichtverstoring.  
Om die reden werd een eerste verlichtingsplan voorgesteld (Willems & Lambrechts, 2013), dat op 
basis van bijkomend onderzoek verder werd uitgebouwd (Willems & Lenaerts, 2013). 
De bevindingen van het huidige onderzoek laat toe dit verlichtingsplan nog meer te concretiseren 
(Kaart 13). Er zijn zones die probleemloos verlicht kunnen worden (zoals binnenplein kazerne), 
zones waar verlichting (potentieel) ongewenst is, en zones waar klassieke verlichting ongewenst is 
maar waar beperkte en aangepaste vleermuisvriendelijke verlichting (bv niet-uitstralend rood-witte 
Clearfield leds met een golflengte tussen 580 en 620 nm of amberkleurig licht) wel een oplossing 
kan zijn. Bij het afbakenen van deze verschillende zones werd ondermeer rekening gehouden met 
het zwermgedrag nabij lunet l en poortgebouwen K en N, maar ook met de waarschijnlijke routes die 
vleermuizen hiernaartoe volgen. 
 
Daar waar momenteel reeds verlichting aanwezig is binnen zones gemarkeerd met ‘aangepaste 
verlichting mogelijk’, kan deze probleemloos behouden worden. Wanneer deze vernieuwd of 
aangepast wordt, is het echter sterk aanbevolen hier vleermuisvriendelijke verlichting als alternatief 
te installeren. 
Wanneer bestaande verlichting in de ruimere omgeving gewijzigd of uitgebreid wordt, of wanneer 
men nieuwe verlichting wenst te installeren, is het volgen van gespecialiseerd advies van 
vleermuizenexperts noodzakelijk om een negatieve impact op vleermuizen te voorkomen. 
Enkel op het binnenplein van de kazerne is klassieke verlichting mogelijk omwille van geen typisch 
vleermuizenhabitat. Wel moet daar uitstralende verlichting (gevelverlichting, spots, …) vermeden 
worden. 
 
Zwermlocaties zijn extreem gevoelig voor lichtverstoring. In de huidige situatie bevinden zich een 
aantal lampen in de nabijheid van poortgebouw K en lunet l (Foto 8 en Foto 9). Het huidige 
zwermgedrag vindt plaats met deze verlichting. Derhalve kan deze verlichting in de huidige vorm 
behouden blijven (uitgangssituatie). 
Recent (eind september - begin oktober 2014) werden er nieuwe verlichtingspalen geplaatst aan de 
noordzijde van de toegangsdreef van de Leuvensepoort. Deze verlichting is een wijziging van de 
bestaande verlichtingssituatie (en mogelijk een uitbreiding, indien de reeds aanwezige verlichting 
dan niet wordt verwijderd). Het is momenteel niet bekend of de nieuwe verlichting 
vleermuisvriendelijk is, zoals voordien aanbevolen werd (Willems & Lenaerts, 2013). 
Indien dit vleermuisvriendelijke verlichting betreft, dient te worden nagegaan in hoeverre deze 
aanvliegroutes en vooral de toegang tot de zwermlocaties verlicht. In geval van ongelukkige 
plaatsing kan deze verlichting aangepast (bv adaptatie armaturen) of verplaatst worden. 
Indien dit geen vleermuisvriendelijke verlichting betreft, verstoort deze potentieel (en zeer 
waarschijnlijk) de zwermlocaties en is daarom wettelijk niet toegelaten. Het gebruik van deze 
verlichting is dan niet mogelijk in de periode van 1 juli tot 1 november, maar ook daarbuiten sterk af 
te raden (zie 4.1.8). Omdat de toegangsdreef echter verlichting nodig heeft bij de geplande 
herbestemming van de citadel, is het vervangen van deze verlichting door een vleermuisvriendelijk 
alternatief daarom de meest logische optie. 
 
Een extra aandachtspunt bij verlichting is de aanwezigheid van bomen op de hellingen en in de 
omgeving van de gebouwen (bv toegangsdreef, zigzagweg). Deze zorgen momenteel voor veel 
lichtbuffer op het terrein. Bij geplande kappingen of snoeien van bomen, dient daarom vooraf ook het 
effect hiervan op de verlichting bekeken te worden en is advies van vleermuizenexpert nodig. 
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Foto 8: Binnenaanzicht Poortgebouw K, linkerzijde. De toegang naar de lunet bevindt zicht in de meest linkse nis. Een nieuw 
geplaatste verlichtingspaal bevindt zich momenteel in de berm links, en verlicht vermoedelijk de zwermtoegangen. 
 

 
Foto 9: Binnenaanzicht Poortgebouw K, rechterzijde. De openstaande deur (lokaal 1K02) is een mogelijke zwermtoegang, en 
moet daarom permanent voor vleermuizen toegankelijk blijven. Een aangepast verlichtingsplan voor deze omgeving is 
noodzakelijk. 
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7.2. Kaartbijlagen 
 

 
Kaart 6: Resultaten zwermvangst 19/07/2014 
 

 
Kaart 7: Resultaten zwermvangst 5/08/2014 
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Kaart 8: Resultaten zwermvangst 2/09/2014 
 

 
Kaart 9: Resultaten zwermvangst 16/09/2014 
 



Vleermuizen in de Citadel van Diest   33  Zwermonderzoek 2014 
 

 
Kaart 10: Resultaten zwermvangst 10/10/2014 
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Kaart 11: gebruikte benaming citadeldelen gelijkvloers 
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Kaart 12: gebruikte benaming citadeldelen kelderverdieping.
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Kaart 13: aanbevolen zonering voor buitenverlichting, in functie van bescherming van kwetsbare zones voor vleermuizen.  
De meest plausibele aanvliegroutes van zwermende vleermuizen werden in oranje weergegeven. 
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