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Samenvatting 
 

Dit rapport is het eindverslag van het project ‘Koesterbuurvleermuizen in Vlaams-Brabant’. 

 

In 2012, 2013 en 2014 werden onderzoeksprojecten uitgevoerd rond vleermuizen in Vlaams-Brabant. Deze 

brachten een zeer sterke dynamiek op gang rond vleermuizenstudie en –bescherming, die de basis vormt voor 

het huidige project. 

 

In het voorliggende project wordt ingegaan op vragen van Regionale Landschappen en andere organisaties voor 

gespecialiseerde vleermuizenkennis en -monitoring, zodat deze beschermingsmaatregelen concreet kunnen 

uitwerken in overleg met particulieren, gemeentes en landbouwers. 

Een bijkomend doel is draagvlakverbetering en verdere uitbouw van de capaciteit van het vrijwilligersnetwerk 

rond vleermuizen. 

 

Er werden voor dit project 16 winterverblijven bezocht, meestal in combinatie met een wintertelling, waarvoor 

ondersteuning en (verder) advies voor vleermuisvriendelijke inrichting werd gegeven: de citadel, stadswallen en 

fort Leopold te Diest, 3 bunkers, 2 ijskelders, 1 kasteelkelder, 1 groentenkelder, 2 beerkelders, 1 ringoven, 1 

tunnel, 1 tuinpaviljoen en 1 ander winterverblijf. Voor de citadel van Diest werd tevens onderzoek uitgevoerd 

rond zwermgedrag in de bastions en tenailles. 

 

Betreffende zomerverblijven werd ondersteuning en advies gegeven rond bescherming van vleermuizen of 

inrichting in functie daarvan voor de zolder(s) van 6 kerken, 3 abdij/kloostercomplexen, een instituut en een 

kasteel. 
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Inleiding 
 

Dit rapport is het eindverslag van het project ‘Koesterbuurvleermuizen in Vlaams-Brabant’. Dit project werd 

uitgevoerd door Natuurpunt Studie vzw en werd gecofinancierd door de Provincie Vlaams-Brabant.  

 

 

1 Achtergrondinformatie 
 

Alle vleermuizen die voorkomen in Vlaanderen staan in bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Deze genieten strikte 

bescherming. Zeven in België voorkomende soorten worden ook in bijlage II vermeld en voor deze soorten heeft 

Vlaanderen speciale beschermingszones afgebakend. Al deze soorten zijn aanwezig in Vlaams Brabant, op Kleine 

hoefijzerneus na, of kunnen daar verwacht worden, gebaseerd op voorkomen in de nabijheid. 

 

Deze strikte bescherming maakt dat alle vleermuizen in sterke mate zijn opgenomen in natuurbeleidsplannen en 

dat er ook in het beheer en bij inrichting van natuurgebieden, maar ook van gebouwen (kerken, abdijzolders, 

bunkers, ijskelders,…), rekening mee gehouden dient te worden (Lefevre & Boers 2009).  

Zo zijn niet minder dan 16 vleermuizensoorten geselecteerd als prioritaire soort voor de provincie Vlaams-

Brabant (PPS-soorten). Hier heeft het enorme (historische) belang van het Zoniënwoud zeker een belangrijke 

rol in gespeeld. Tien vleermuizensoorten zijn als koesterbuur geadopteerd door 33 verschillende gemeenten 

(zie   
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Tabel 1). De gemeente Kraainem heeft 3 vleermuizensoorten als koesterbuur zodat er in totaal 35 ‘relaties’ zijn 

tussen een vleermuizensoort en een gemeente.  

De provinciale campagne rond de koesterburen betekende voor Natuurpunt Studie het startschot om in de 

provincie Vlaams-Brabant intensiever naar vleermuizen te gaan kijken. Zonder kennis kan men immers geen 

gerichte, zinvolle beschermingsacties uitvoeren.  

Tot 2011 was er nauwelijks kennis omtrent de verspreiding van vleermuizen in Vlaams-Brabant. Er waren wel 

wat gegevens van winterverblijfplaatsen, maar nauwelijks van zomerkolonies. Willems (2002) beschrijft het 

gebrek aan kennis voor Oost-Brabant. Een aantal gebieden die sindsdien ’s zomers gericht onderzocht zijn, omdat 

ze geschikt leken voor vleermuizen, bleken wél bijzonder waardevol. Voorbeelden zijn Het Vinne (Lambrechts et 

al. 2009), Meerdaalwoud (Willems 2004), Zoniënwoud (Willems et al. 2003) en onderzoek op enkele kerken door 

vrijwilligers van de Vleermuizenwerkgroep. 

Inmiddels voerde Natuurpunt Studie en haar Vleermuizenwerkgroep, dankzij de erg gewaardeerde 

ondersteuning door de provincie Vlaams-Brabant, 3 opeenvolgende studies uit naar de verspreiding en ecologie 

van vleermuizen: 

1. Willems W., Lambrechts J. & Lefevre A., 2012. Vleermuizen in bos en park in de provincie Vlaams-

Brabant. Dit project is uitgevoerd in juli 2011 – oktober 2012. Vleermuizen, met nadruk op 

Bosvleermuis en Ingekorven vleermuis, zijn in kaart gebracht binnen 20 geselecteerde 

onderzoeksgebieden. Dit leverde een schat aan nieuwe gegevens op van 13 vleermuizensoorten, 

die in extenso beschreven zijn in het eindrapport (Willems et al., 2012). Er zijn belangrijke 

ontdekkingen gedaan met betrekking tot vier zeldzame soorten: Bosvleermuis (zie ook 

www.natuurbericht.be/?id=9895), Grijze grootoorvleermuis, Brandts vleermuis en Ingekorven 

vleermuis (zie ook www.natuurbericht.be/?id=10047). 

2. Willems W., Lenaerts A. & Lambrechts J., 2013. Vale vleermuis en Bechsteins vleermuis in Vlaams-

Brabant. Onderzoek naar voorkomen en potenties, met adviezen voor beheer van historische 

gebouwen, bossen en landschappen. Dit project is uitgevoerd in november 2012-oktober 2013. Dit 

was een bescheiden vervolgonderzoek waarbij we voor 2 zeer zeldzame en amper met detector 

waarneembare soorten (Bechsteins en Vale vleermuis) gericht op zoek zijn gegaan in de omgeving 

van de historische vindplaatsen en op andere kansrijke plaatsen. 

3. Willems W. & Yskout S., 2014. Vleermuizen op (kerk)zolders in Vlaams-Brabant. Onderzoek naar 

voorkomen en potenties, met adviezen voor beheer van historische gebouwen en omliggende 

landschappen. Dit project werd uitgevoerd in de periode november 2013-oktober 2014 (zie ook 

http://www.natuurpunt.be/node/12549#.VpjsxfnhCM8). 
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Daarenboven leverde al dit onderzoek nog 4 extra rapporten op rond de Citadel en andere versterkingen te Diest, 

die voor vleermuizen van groot belang bleken: 

• 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. 

• 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. 

• Willems W. & Lambrechts J. 2014. Vleermuizen in de Diestse versterkingen. Rapport wintertellingen 

2014. Rapport Natuurpunt Studie 2014/12, Mechelen. 

• Willems W. 2014. Vleermuizen in de Citadel van Diest. Zwermonderzoek 2014. Rapport Natuurpunt 

Studie 2014/25, Mechelen. 

 

Al dit uitgevoerde onderzoek, de resultaten en rapporten, de opgebouwde terreinkennis en de gelegde 

contacten die uit deze drie vleermuizenprojecten voortvloeiden, brachten een zeer sterke dynamiek op gang 

rond vleermuizenstudie en –bescherming in de provincie Vlaams-Brabant. 

Dit is de basis waarop we in het huidige project verder bouwden. Plaatselijk worden nu immers gerichte, zinvolle, 

goed onderbouwde beschermingsacties uitgevoerd op basis van gekende locaties met kolonies of 

overwinteringslocaties van vleermuizen. Bijvoorbeeld door de Regionale Landschappen, waarvan steeds meer 

verwacht worden dat zij rond Natura 2000 soorten gaan werken, met andere woorden in belangrijke mate rond 

vleermuizen. 

Natuurpunt Studie en Regionale Landschappen zijn hier complementair: eerstgenoemde levert de kennis en doet 

de opvolging op vlak van monitoring, laatstgenoemden organiseren het overleg met de particulieren, gemeentes 

en landbouwers en begeleiden hen bij de terreinacties. Om die reden werd voorliggend project uitgevoerd, als 

enige duurzame manier om op de vragen van organisaties in te gaan die praktische beschermingsmaatregelen 

concreet kunnen uitwerken. Dit project haalt de oogst van het werk van voorgaande jaren binnen, wat betekent 

dat er tijd gemaakt werd om de vruchten te plukken en te koesteren, waarmee de provincie Vlaams-Brabant mee 

een voortrekkersrol speelt in de bescherming van deze zo bedreigde diergroep. 

In voorliggend project lag de nadruk niet langer op onderzoek, maar op maximale begeleiding van 

beschermingsprojecten. Bovenstaande tekst suggereert geenszins dat de onderzoeksfase voorbij is: monitoring 

en vergaren van bijkomende kennis blijven steeds vereist. Er zijn nog ontzettend veel kennislacunes rond 

vleermuizen in de provincie Vlaams-Brabant, bijvoorbeeld rond het voorkomen van vleermuizen in de grote 

riviervalleien: Demer, Gete, Dijle, Velpe en Winge. 
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Tabel 1: Vleermuizensoorten met status en Koesterbuurgemeenten 

Nederlandse naam Wetensch. naam Habitatrichtlijn Rode Lijst VL (2014) Europ. RL Adoptiegemeenten 

Prioritaire soorten          

Vale vleermuis Myotis myotis Bijlage 4 Ernstig bedreigd (CR) LR   

Bosvleermuis Nyctalus leisleri Bijlage 2 en 4 Bedreigd (EN) LR Hoeilaart 

Bechsteins vleermuis Myotis bechsteinii Bijlage 2 en 4 Bedreigd (EN) VU   

Meervleermuis Myotis dasycneme Bijlage 2 en 4 Bedreigd (EN) VU Zemst 

Ingekorven vleermuis Myotis emarginatus Bijlage 2 en 4 Winter:  Kwetsbaar (VU) VU Bierbeek 

      Zomer:  Bedreigd (EN)  Lubbeek 

        Holsbeek 

        Tielt-Winge 

Baardvleermuis Myotis mystacinus Bijlage 4 
Winter: Momenteel niet in gevaar 

(LC) 
 Herent 

      Zomer:  Onvoldoende data (DD)  Huldenberg 

Grijze grootoorvleermuis Plecotus austriacus Bijlage 4 Bedreigd (EN)    

Brandts vleermuis Myotis brandtii Bijlage 4 Onvoldoende data (DD)    

Franjestaart  Myotis nattereri Bijlage 4 

Winter:  Momenteel niet in gevaar 

(LC) 

Zomer:  Onvoldoende data (DD) 

 Londerzeel 

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii Bijlage 4 Momenteel niet in gevaar (LC)    

Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus Bijlage 4 Bijna in gevaar (NT)  Beersel 

        Boutersem 

        Glabbeek 

        Kraainem 

        Halle 

        Leuven 

        Tervuren 

Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus Bijlage 4 Momenteel niet in gevaar (LC)  Boortmeerbeek 

        Galmaarden 

        Keerbergen 

        Kraainem 

        Machelen 

        Steenokkerzeel 

        Tremelo 

        Zoutleeuw 

Rosse vleermuis Nyctalus noctula Bijlage 4 Kwetsbaar (VU)  
Scherpenheuvel-

Zichem 

Laatvlieger Eptesicus serotinus Bijlage 4 Kwetsbaar (VU)  Dilbeek 

        Liedekerke 

Watervleermuis Myotis daubentonii Bijlage 4 Zomer:  Momenteel niet  in gevaar   Diest 

      (LC)  Kampenhout 

      Winter:  Bijna in gevaar (NT)  Kapelle-op-den-Bos 

        Lennik 

        Oud-Heverlee 

        Sint-Pieters-Leeuw 

        Ternat 

        Kraainem 

Kleine dwergvleermuis Pipistrellus pygmaeus Bijlage 4 Onvoldoende data (DD)    

Verdwenen soorten         

Mopsvleermuis     Barbastella barbastellus Bijlage 2 en 4 Regionaal uitgestorven (RE) VU   

Tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus Bijlage 4     
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Kaart 1: Overzicht projectacties en vleermuiskoesterbuurgemeenten 
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2 Ondersteuning en advies rond inrichting van 
zwermlocaties en winterverblijven 

 

2.1 Algemene achtergrondinformatie 
 

Vleermuizen kiezen frequent gebouwen uit als verblijfplaats, hetzij als zomerverblijfplaats (al dan niet kolonie) 

of zwermlocatie of als winterverblijfplaats. Het betreft een aantal algemene soorten maar ook zeldzame soorten 

als Ingekorven vleermuis. Voor laatstgenoemde is de provincie Vlaams-Brabant erg belangrijk, met 

zwermlocaties in Fort Leopold en de Citadel van Diest, en met eveneens een overwinteringslocatie in deze 

citadel. 

 

Op plaatsen waar men gebouwen wil herinrichten of herbestemmen, kunnen conflicten ontstaan tussen 

bescherming van vleermuizen en gewenste inrichting. Elementaire toepassing van de wetgeving vereist 

detailonderzoek naar het gebruik van de gebouwen door vleermuizen en het uitzoeken van oplossingen, 

compromissen, mitigaties, compensaties,… 

In Vlaanderen laten veel projectontwikkelaars en zelfs adviesbureaus deze zaken na, bewust of onbewust. Ze 

riskeren op die manier dat in een vergevorderd stadium van het project bepaalde 

tegenstanders/belanghebbenden vleermuizen gaan gebruiken of misbruiken om projecten te dwarsbomen. Dit 

is nefast voor het draagvlak rond natuurbehoud in het algemeen en vleermuizen in het bijzonder en dus geen 

wenselijke situatie.  

Het is daarom van cruciaal belang om in een vroeg stadium vleermuisspecialisten in te schakelen, om constructief 

naar oplossingen te zoeken en indien noodzakelijk plannen bij te stellen. Met dit project vervullen we deze rol in 

onderstaande cases. 

 

Vanuit de Regionale Landschappen, en soms rechtstreeks vanuit particulieren, is er de vraag om advies te 

verlenen rond inrichting van ijskelders, bunkers en andere winterverblijven. Ook op dergelijke vragen wilden we 

met dit project in gaan. 
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2.2 Citadel, Stadswallen en Fort Leopold, Diest 
 

2.2.1 Achtergrondinformatie 
 

De citadel van Diest is als overwinteringsplaats voor vleermuizen reeds relatief lange tijd bekend (Willems 2002; 

Willems & Boers 2005; Berwaerts et al. 2008). Bij de recente herbestemmingsplannen werd onvoldoende 

aandacht besteed aan het (potentieel) voorkomen van vleermuizen. Naar analogie met vrijwel alle andere oude 

militaire gebouwen konden nochtans verschillende functies voor vleermuizen verondersteld worden (Limpens & 

Jansen, 2007). De nabije stadswallen en Fort Leopold zijn eveneens bouwwerken met een hoog 

vleermuizenbelang. 

Natuurpunt Studie verschafte al heel wat advies om bij de herbestemming van de citadel tot een gedragen en 

vleermuisvriendelijke oplossing te komen, en leverde hiervoor reeds 4 complementaire studies aan (Willems & 

Lambrechts 2013; Willems & Lenaerts 2013; Willems & Lambrechts 2014; Willems 2014). We wensen ons de 

volgende 2 jaren verder constructief op te stellen en mee naar oplossingen te zoeken. 

 

2.2.2 Ondernomen acties 
 

2.2.2.1 Citadel van Diest 
 

Eind 2014 werd het rapport rond zwermgedrag in de omgeving van de lunet van de citadel (Willems 2014) 

bezorgd aan de Stad Diest en andere betrokkenen. In het daaropvolgende mailverkeer werd gemeld dat in het 

PRUP dat voorligt voor voorlopige vaststelling in februari 2015, op 2 manieren rekening wordt gehouden met de 

vleermuispopulaties op de site:  

- door te stellen dat er rekening dient gehouden te worden met de specifieke beschermde soorten 

- door vleermuisvriendelijke verlichting op te nemen in de voorschriften. 

Overige in het rapport geadviseerde elementen zouden bilateraal op projectniveau bekeken worden, en bij het 

ontwerp van het geplande ziekenhuis op de site zal de ontwerper hier rekening mee moeten houden. 

 

Op 21/11/2014 werd voor de gecoro van de Stad Diest informatie gevraagd over de situatie rond de vleermuizen 

in de citadel. De reeds verschenen onderzoeksrapporten werden daarvoor ter beschikking gesteld, alsmede een 

zeer uitgebreide toelichting rond het wettelijk kader en de mogelijkheden en beperkingen betreffende de 

aanwezigheid van vleermuizen op de site. 

 

Op 15/04/2015 werd door de gecoro van de Stad Diest gevraagd of we als vleermuizenexperten de bevindingen 

betreffende deze diergroep in dit PRUP van de Citadel Diest konden overmaken. Het PRUP werd grondig 

doorgenomen, en de mate waarin men in het PRUP met vleermuizen rekening houdt, bleek erg onvoldoende. 

We bezorgden onze uitgebreid gemotiveerde bevindingen, die samengevat op het volgende neerkwamen: 

- De gebruikte formuleringen naar vleermuizenbescherming toe zijn erg vrijblijvend en ondergeschikt aan de 

voorkeuren van de ontwikkelaars. Zoals het nu voorligt, ziet het er naar uit dan men niet meer dan marginaal 

gaat rekening houden met vleermuizen. Er worden amper of geen randvoorwaarden voor vleermuizen 

vermeld, wat niet strookt met de realiteit en een fout idee geeft naar de buitenwereld. Er dient zeker 

aangegeven te worden dat er op bepaalde locaties zware beperkingen gaan zijn omwille van 

vleermuizenhabitat, zo niet riskeert men dat bij elke overtreding de werken stilgelegd worden - en daar is 

uiteraard niemand gelukkig mee. 

- Men wil bepaalde (waaronder de belangrijkste) vleermuizenlocaties een nieuwe bestemming geven, waarbij 

het vleermuizenhabitat verloren gaat. Er worden hiervoor evenwel geen compenserende of mitigerende 

maatregelen voorgesteld. Nochtans is voorafgaande compensatie nodig en zelfs een wettelijke verplichting, 

zeker voor Ingekorven vleermuis die de citadel gebruikt als overwinteringsplaats, zwermlocatie en (in najaar) 

als dagrustplaats. 

- Er worden milderende maatregelen voorgesteld met betrekking tot verlichting, maar wel beschouwd gaat 

het hier om de plaatsing van voornamelijk nieuwe verlichting. Die verlichting vormt dus geen mitigatie voor 

de huidige verlichting, maar integendeel nog een bijkomende factor met potentieel zwaar negatieve invloed 

op vleermuizen - en dan vooral op zwermlocaties, die volledige duisternis vereisen. 
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Een vanuit vleermuizenoogpunt aanvaardbaar concept van herbestemming ligt momenteel nog niet op tafel. We 

wensen ons de volgende 2 jaren verder constructief op te stellen en mee naar oplossingen te zoeken voor een 

gepaste en tevens vleermuisvriendelijke herbestemming van de Citadel. 

 

2.2.2.2 Fort Leopold 
 

Op 11 november 2015 is er een opendeur gepland in Fort Leopold, onder organisatie van de Diestse gidsenbond. 

Daarvoor is reeds een vergunning door Defensie toegekend. Hoewel er reeds een positief advies van ANB 

opgenomen is in de vergunning, is een bijkomend advies nuttig aangezien deze opendeurdag doorgaat tijdens 

het begin van de overwinteringsperiode voor vleermuizen. Op 20/10/2015 werden we gecontacteerd door 

Defensie, met de vraag een inspectie op vleermuizen uit te voeren in de week voor 11 november, om zo in overleg 

te bepalen welke bijkomende voorwaarden er mogelijk verbonden zijn aan de opendeurdag met betrekking tot 

de aanwezigheid van vleermuizen. Er werd toegezegd deze inspectie met bijhorend advies uit te voeren in de 

week voorafgaand aan de opendeurdag. 

 

2.2.3 Onderzoek, conclusies en aanbevelingen 
 

Naar monitoring van de winterpopulaties toe, werden er tellingen van overwinterende vleermuizen uitgevoerd 

in de vestingswerken van Diest op 18/01/2015 (Fort Leopold en stadsomwallingen) en 7/02/2015 (Citadel). Om 

zowel specialisten als lokale medewerkers te betrekken, werden de tellingen georganiseerd in samenspraak 

tussen de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt, Natuurpunt Studie, de Provincie Vlaams-Brabant en 

Natuurpunt afdeling Diest. 

 

In de Citadel van Diest werd zwermgedrag onderzocht in de bastions D en F, en de aangrenzende tenailles. Dit 

onderzoek behelsde 3 vangstnachten met mistnetten, in combinatie met detector- en sporenonderzoek. 

 

Van zowel winter- als zwermonderzoek zijn aparte, uitgebreide rapporten in opmaak waarin ook aanbevelingen 

werden verwerkt: 

 

• Willems W. & Roosen H. 2015. Vleermuizen in de Diestse versterkingen. Rapport wintertellingen 2015. 

Rapport Natuurpunt Studie 2015/17, Mechelen (in ontwerp). 

• Willems W. 2015. Zwermgedrag van vleermuizen in de bastions en tenailles van de Citadel van Diest. Rapport 

Natuurpunt Studie 2015/18, Mechelen (in ontwerp). 

 

 

2.3 Groentenkelder van Borcht, Grimbergen 
 

2.3.1 Achtergrondinformatie 
 

Het Regionaal Landschap Groene Corridor (RLGC) wou de waarde van de ijskelder van Borcht voor vleermuizen 

laten nagaan, en bekijken of er mogelijkheden waren om deze vleermuisvriendelijker in te richten. 

 

2.3.2 Uitgevoerd onderzoek 
 

Op 24/2/2015 werd een terreinbezoek gebracht door Wout Willems, René De Boom en Brecht Vermote (RLGC). 

Het bouwwerk bleek eerder een groentenkelder dan een ijskelder. De kelder is klein en erg droog, en de enige 

spleten zijn scheuren in het plafond aan de vervallen voorgevel (en die gaan verloren bij restauratie). Er waren 

geen vleermuizen aanwezig. 

 

2.3.3 Conclusies en aanbevelingen 
 

De kelder heeft quasi geen potenties voor vleermuizen. Om die reden wordt geoordeeld dat het weinig zinvol is 

om te proberen deze voor vleermuizen geschikt te maken, en dat geld en moeite beter in locaties worden 

gestoken waar inrichting wel een betekenisvolle meerwaarde voor vleermuizen oplevert. 
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2.4 Bunkers kazerne Melsbroek, Steenokkerzeel 
 

2.4.1 Achtergrondinformatie 
 

Het Regionaal Landschap Groene Corridor (RLGC) ontdekte tijdens het ophangen van zwaluwnesten in de 

kazerne van Melsbroek (Steenokkerzeel) twee bunkers. Het RLGC wou de zin en de mogelijkheden bekijken om 

die eventueel in te richten voor vleermuizen, en vroeg daarvoor gespecialiseerd advies. 

De bunkers werden 'Melsbroek 1' en 'Melsbroek 2' gedoopt, en kregen respectievelijk de codes 5440 en 5441 in 

de databank met winterobjecten voor vleermuizen (Kaart 2). 

 

 

 
Kaart 2: Locatie bunkers Melsbroek 
 

2.4.2 Uitgevoerd onderzoek 
 

Op 24/2/2015 werd een terreinbezoek gebracht door Wout Willems en Lies Heirman (RLGC). 

 

Melsbroek 1 bestaat uit 2 kamers, en om van de ene in de andere kamer te geraken moet je via een ladder door 

een deur net onder het plafond kruipen. De bunker was een overwinteringsplaats voor 2 Baard/Brandts 

vleermuizen. Verder werd ook een skeletje van een Baardvleermuis gevonden. Vooral in de grootste, achterste 

kamer liggen er behoorlijk wat vleermuizenkeutels, wat vermoedelijk wijst op zomeractiviteit (en het is niet 

uitgesloten dat er daar een kolonietje zou kunnen zitten in de schoorsteen, waar je helaas niet in kan kijken). 

 

Bunker Melsbroek 2 ligt volledig ondergronds. Er steekt nog een schoorsteen (?) bovenuit met deksteen, maar 

die konden we zonder geschikt materiaal niet opheffen. Vleermuizen kunnen er alleszins niet in want die 

deksteen sluit alles volledig af. 

 

2.4.3 Conclusies en aanbevelingen 
 

Bunker Melsbroek 1 bevat veel potenties naar vleermuizen toe, en inrichting hiervoor is dan ook aanbevolen. De 

voornaamste inrichtingsmaatregelen zijn: 

1) een invliegopening slijpen in de buitendeur (mag groot, want ongewenste bezoekers zijn uitgesloten op 

dit afgesloten terrein) zodat vleermuizen ook toegang blijven hebben als iemand per ongeluk de deur 

sluit; 

2) het ophangen van holle bakstenen aan muren & plafond omdat het aantal wegkruipmogelijkheden voor 

de dieren op dit ogenblik vrijwel nihil is. 
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Bij bunker Melsbroek 2 is het op termijn mogelijk interessant om in de schoorsteen een invliegopening te maken, 

of om de deur terug uit te graven. Het opheffen van de deksteen om binnenin een kijkje te nemen kan een beter 

zicht geven op de potenties van die bunker voor vleermuizen. Indien deze gelijkaardig zijn aan de andere bunker, 

kan vleermuisinrichting ook hier erg positief zijn. 

 

 
Foto 1: Bunker Melsbroek 1 (5440) 

 
Foto 2: Binnenzicht bunker Melsbroek 1, voorste kamer 

 
Foto 3: Binnenzicht bunker Melsbroek 1, achterste kamer 
 

 
Foto 4: Vleermuizenuitwerpselen in achterste kamer van bunker 
Melsbroek 1 

 
Foto 5: Baard/Brandts vleermuis in bunker Melsbroek 1 
 

 
Foto 6: Bunker Melsbroek 2 (5441), met rechts schoorsteen 
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2.5 Kelders kasteel van Horst, Sint-Pieters-Rode (Holsbeek) 
 

2.5.1 Achtergrondinformatie 
 

In de loop van het project ‘Vleermuizen op (kerk)zolders in Vlaams-Brabant’ in 2014 werd opgemerkt dat de 

kelders van het kasteel van Horst een geschikt winterhabitat kunnen vormen voor vleermuizen. Een nader 

onderzoek drong zich op. 

 

2.5.2 Uitgevoerd onderzoek 
 

Op 25/2/2015 werd een terreinbezoek gebracht door Wout Willems. Slechts een beperkt deel van het kasteel is 

onderkelderd. Een deel van de kelders is in gebruik als ruimte voor verwarming en elektriciteit, en is zowel 

ontoegankelijk als ongeschikt voor vleermuizen. Een ander deel werd in zijn originele staat bewaard. In deze 

kelders werden 4 Baard/Brandts vleermuizen gevonden. 

 

 
 
 
 
 
Figuur 1: Schets kelders kasteel van Horst.  
De ruimtes 1, 2 en 3 zijn geschikt voor overwinterende 
vleermuizen. A en B zijn de locaties waar vleermuizen 
gevonden werden. C, D en E duiden de invliegmogelijkheden 
(schietgaten) van de dieren tot de kelders aan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3 Conclusies en aanbevelingen 
 

Voor de verwarmingsruimte (ruimte 4) zijn de potenties voor vleermuizen nihil. Voor deze ruimte worden geen 

maatregelen voorgesteld naar vleermuizen toe. 

De kelders 1, 2 en 3 zijn vrij koud en tochtig, en bieden daardoor mogelijkheden voor overwintering van minder 

kritische vleermuizensoorten. Kelder 1 is in vrij propere toestand, en kent wel wat menselijke activiteit in en nabij 

de kelder. Kelders 2 en 3 zijn wat verwaarloosd en rommelig, en kennen iets minder menselijke verstoring. 

 

De kelders 1, 2 en 3 bieden weinig mogelijkheden tot het uitbouwen van een grote populatie overwinterende 

vleermuizen. Dit zou ingrepen vergen die de erfgoedwaarde aantasten, wat op deze locatie geen optie is. 

Wel kunnen enkele eenvoudige maatregelen er voor zorgen dat deze kelders geschikt blijven voor 

overwinterende dieren, en er mogelijk zelfs wat op vooruit gaan: 

- Belangrijk is het open houden (ook niet afgazen) van de schietgaten, aangeduid met C, D en E op Figuur 

1. Dit zijn de invliegopeningen van de dieren.  

- In dergelijke koude kelders is het behoud van spleten, scheuren en open voegen in plafond en muren, 

maar ook andere gaten of beschuttende planken van belang. De dieren gebruiken deze als 

wegkruipplaatsen, waar ze een warmere en stabielere temperatuur vinden. 

- Er zijn vrij weinig wegkruipmogelijkheden voor vleermuizen. Door holle bakstenen of houten kastjes op 

te hangen, of planken tegen de muur te plaatsen, kan het aanbod hiervan voor vleermuizen verhoogd 

worden. Dit kan ook als alternatief aanbod toegepast worden indien spleten/scheuren/voegen gedicht 

dienen te worden als deze structurele schade aan het gebouw dreigen te veroorzaken. 
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- Door de toegangsdeur zoveel mogelijk gesloten te houden, en betreding en verlichting van de kelders 

1, 2 en 3 tijdens de winterperiode (1 okt – 1 april) maximaal te beperken, kunnen de dieren ongestoord 

en in een stabiel microklimaat overwinteren. 

 

 
Foto 7: Invliegopeningen C en D van kelders Kasteel van Rode 

 
Foto 8: Kelder 2 met invliegopeningen C en D 

 
Foto 9: Invliegopening C en wegkruipplaats B (achter balkje) van 
vleermuizen in kelder 2 
 

 
Foto 10: Kelder 1, met vleermuizenwegkruipplaats A (in voegen 
van nis) 
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2.6 Ringoven Wambeek, Ternat 
 

2.6.1 Achtergrond 
 

Via Luc Platteau van Natuurpunt Ternat werd vernomen dat er circa 2 à 3 jaar geleden regelmatig dode 

vleermuizen werden gevonden in het gemeentelijk depot aan de Assesteenweg 336 te Wambeek. Dit 

gemeentelijk depot is deels gebouwd op een oude steenfabriek, waaronder een ringoven: 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/40726. 

Afbraak van een deel van de gebouwen, waaronder de ringoven, was gepland rond juni 2015. 

 

Van ringovens is bekend dat zij door vleermuizen als overwinteringsplaats kunnen gebruikt worden, dit omwille 

van de dikke buitenmuren die een specifiek microklimaat genereren dat vergelijkbaar is met dit van een grot of 

oud fort. Het meest bekende voorbeeld daarvan is de steenoven ‘La Bonne Esperance’ te Turnhout, die omwille 

van haar belang voor vleermuizen werd opgeknapt en als vleermuizenreservaat ingericht1. De vondst van enkele 

dode vleermuizen in het gemeentelijk depot zou er op kunnen wijzen dat deze locatie door vleermuizen als 

winterverblijfplaats in gebruik is. 

 

Wanneer pas tijdens de afbraakwerken de aanwezigheid van vleermuizen zou vastgesteld worden, wanneer met 

aanwezige vleermuizen onvoldoende rekening gehouden wordt, of wanneer aan afbraakwerken begonnen 

wordt zonder dat vooraf nagegaan wordt of dit een vleermuisverblijfplaats is, kan dit tot erg moeilijke situaties 

leiden. De werken kunnen dan lange vertraging oplopen, of in extreme gevallen zelfs stilgelegd worden. Een 

dergelijk (ringoven)voorval heeft in Nederland reeds problemen opgeleverd2. 

 

Een plaatsbezoek aan het gemeentelijk depot leek aangewezen. Enerzijds om te bekijken hoe dode dieren in de 

toekomst kunnen voorkomen worden, en anderzijds om in dezelfde moeite na te gaan of er al dan niet 

vleermuizen voorkomen, en zo ja op welke manier de gewenste werken zouden kunnen doorgaan met behoud 

of vervanging van het vleermuizenhabitat.  

 
2.6.2 Uitgevoerd onderzoek 
 

Na contact met de gemeente Ternat en de verantwoordelijke van het gemeentelijk depot werd de site 

onderzocht op 27/02/2015 door Wout Willems (Vleermuizenmedewerker Natuurpunt) en Luc Platteau 

(Natuurpunt Ternat). Tijdens dit onderzoek werden zowel de beide verdiepingen van de voormalige ringoven (A), 

de huidig in gebruik zijnde depot (B) als een oude leegstaande/leeggemaakte loods (C) bekeken (Kaart 3). Dit gaf 

volgende resultaten voor de verschillende gebouwen: 

 

Voormalige ringoven 

Er werden geen vleermuizen of sporen van vleermuizen gevonden. Het bouwwerk biedt geen geschikte 

omstandigheden voor vleermuizen, noch voor overwintering noch als zomerverblijfplaats. 

 

Huidig in gebruik zijnde depot 

Het bleek in dit gebouw te zijn dat de dode vleermuizen werden gevonden. Op het grondniveau werden tijdens 

het onderzoek geen vleermuizen of sporen van vleermuizen gevonden. Wel bevinden zich in het plafond 

openingen, die uitgeven op een verluchtingsgang die gelegen is bovenop het dak. In deze verluchtingsgang werd 

een grote hoeveelheid verspreid liggende vleermuizenuitwerpselen gevonden. Er werden enkele keutels 

ingezameld voor DNA-analyse. Deze analyse mislukte jammerlijk, waardoor de exacte vleermuizensoort lang 

onbekend bleef. 

 

Op 4/5/2015 meldde de milieuambtenaar van Ternat dat er in het depot B drie vleermuizen in box 1 hingen. Er 

werd door Luc Platteau daags erna ter plaatse gegaan, maar de dieren waren al verdwenen. De exacte locatie 

hiervan is de eerste box (zijkamer) links bij het binnenkomen langs de noordingang. Deze box staat ook in 

verbinding met de verluchtingskoker bovenop het dak. Er lagen in deze box tamelijk veel verse keutels, waarvan 

                                                                 
1 www.gazetvanturnhout.be/cultuur/natuur/turnhout-vleermuizenreservaat-krijgt-opknapbeurt 
2 www.eemsbode.nl/nieuws/20872/ministerie-grijpt-krachtig-in-schade-aan-winterverblijf-vleermuizen-steenfabriek-wirdum-
moet-hersteld/ 
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er enkele werden ingezameld voor een tweede poging tot DNA-analyse. Het bleek hier om Gewone 

grootoorvleermuis te gaan. Ook in de tweede box lagen er keutels, maar die waren minder vers. 

 

Het depot is, vanwege niet-temperatuurgebufferd, ongeschikt als winterverblijfplaats voor vleermuizen. Er 

wordt dan ook van uit gegaan dat het hier om een zomerverblijfplaats gaat. De toegang voor vleermuizen tot 

deze verblijfplaats verloopt via de open westzijde van de oude loods C, waarna de dieren via de openingen in het 

plafond van gebouw B in de verluchtingsgang geraken. 

De doorgang tussen gebouwen B en C werd recent (ca dec/jan 2015) dichtgemetseld. De reden waarom er vóór 

dit dichtmetsen dode vleermuizen in depot B werden gevonden, is onduidelijk. 

 

Oude loods 

Er werden geen vleermuizen of sporen van vleermuizen gevonden. Het bouwwerk biedt geen geschikte 

omstandigheden voor vleermuizen, noch voor overwintering noch als zomerverblijfplaats. 

 

 
Kaart 3: overzicht onderzochte gebouwen gemeentelijk depot te Wambeek (Ternat), 27/02/2015. 

 

 

2.6.3 Conclusies en aanbevelingen 
 

- De oorzaak waarom er dode vleermuizen werden gevonden in het huidige depotgebouw (B) kon niet bepaald 

worden. 
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- Gezien noch de voormalige ringoven (A), noch de oude loods (C) een verblijfplaats voor vleermuizen 

herbergen, vormt afbraak van deze gebouwen vanuit dit oogpunt geen probleem. 

- De verluchtingsgang van de huidige loods (B) wordt gebruikt als zomerverblijfplaats van Gewone 

grootoorvleermuizen. Deze verblijfplaats gaat in de huidige omstandigheden de komende zomer verloren, 

omdat de invliegroute vanuit de oude loods C afgesloten is. Het voorstellen van mitigatie- of 

compensatiemaatregelen is soortspecifiek. Doordat pas kort voor het afronden van dit rapport bekend is dat 

het hier Gewone groootoorvleermuis betreft, stellen we hier wel maatregelen voor, maar deze moeten nog 

wel teruggekoppeld worden met de gemeente Ternat (eigenaar), en verder uitgewerkt in samenspraak met 

het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). De voorgestelde maatregelen zijn als volgt: 

o Het fysiek afscheiden van de verluchtingsgang van de rest van de loods. De vleermuizen kunnen 

dan in de verluchtingsgang verblijven, en geven geen hinder in de loods. Er dient dan aan de 

buitenzijde van de gang (bij voorkeur nabij de dakrand) een invliegopening voor de dieren voorzien 

te worden. 

o Het voorzien van alternatieven voor de dieren bij teloorgang of ingebruikname (bv voor ventilatie) 

van de verluchtingsgang. Alternatieven zijn de constructie van een gelijkaardige gang elders op het 

dak (bij voorkeur), of – indien er op de locaties van de ringoven nieuwe gebouwen komen - het 

voorzien van een aangepast zolder (of zolderdeel) voor Grootoorvleermuizen.  

o Het ophangen van zwaardere types vleermuizenkasten is geen volwaardig alternatief voor een vast 

zomerverblijf, maar kan mogelijk wel een tijdelijk mitigerende maatregel zijn om de periode tot 

ingebruikname van een nieuwe vleermuizenverblijfplaats te overbruggen. 

 

 
Foto 11: ringoven (A), hermetisch afgesloten voor vleermuizen 
 

 
Foto 12: binnenzicht ringoven (A), klimatologisch ongeschikt voor 
overwinterende vleermuizen 

 
Foto 13: opening (met piepschuim plaat) in plafond van huidige 
depot (B), invliegopening voor vleermuizen naar verluchtingsgang 
op het dak 

 
Foto 14: huidige depot (B). De verluchtingsgang op het dak die 
door vleermuizen wordt gebruikt is zichtbaar (rode pijl) 
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2.7 Winterverblijf Kruikenburg, Ternat 
 

2.7.1 Achtergrond 
 

Tijdens de winter 2011 ontdekten gemeentelijke werklieden bij afbraken van stalletjes en vervallen gebouwtjes 

in de tuin van Kasteel Kruikenburg onder het puin een waterput (Kaart 4). Deze put was 6m lang, 1m20 diep en 

1m breed en er stond 20cm water in. Het bleek hier een oude septische put uit de jaren ’70-’80 toen er op de 

weide nog een speeltuin was met wc’s. Na overleg en na advies van de Vleermuizenwerkgroep is er tussen de 

gemeente Ternat, het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en Natuurpunt het idee gegroeid om deze 

kelder in te richten als overwinteringsplaats voor vleermuizen. Hiervoor werd er in 2012 boven het toegangsgat 

een gebouwtje met 2 deuren geplaatst als invliegportaal, en de kelder werd gebufferd met een laag aarde van 

70cm. In de kelder zelf werden microschuilplaatsen aangebracht. 

 

De opvolging van het vleermuizenbestand de daaropvolgende jaren bleef echter achterwege, onder meer omdat 

het waterpeil zodanig gestegen was dat laarzen niet meer volstonden. 

 

2.7.2 Uitgevoerd onderzoek 
 

Op 27/2/2015 werd door Wout Willems en Luc Platteau een bezoek gebracht aan de site. De kelder bleek 

betreedbaar met een waadpak. Er werden geen vleermuizen aangetroffen. 

 

 
Foto 15: Toegang winterverblijf Kruikenburg 

 
Foto 16: Binnenzicht winterverblijf Kruikenburg 

2.7.3 Conclusies en aanbevelingen 
 

Ondanks de afwezigheid van overwinterende dieren bleek de kelder van Kruikenburg een erg geschikt 

microklimaat voor vleermuizen te hebben. Extra ingrepen hiervoor zijn dus momenteel niet aan de orde.  

Mogelijk zijn er geen overwinteraars omdat de locatie hen nog niet bekend is. Om de toegang voor vleermuizen 

gemakkelijker vindbaar te maken, kan eventueel overwogen worden om het bovengrondse portaal aan zij-, 

achter- en bovenzijde volledig aan te aarden. Op die manier koelt de warme lucht van de kelder pas af nadat 

deze de invliegopening gepasseerd is, en zullen vleermuizen de kelder sneller ontdekken. De ingebruikname door 

vleermuizen lijkt echter vooral een kwestie van tijd te zijn. Verdere aanaarding kan dat proces versnellen, maar 

is daar geen noodzakelijke voorwaarde voor – de kelder op zich is immers geschikt. 

Om de monitoring van de kelder in de toekomst niet uit het oog te verliezen werd deze opgenomen in de 

databank van winterverblijfplaatsen van de Vleermuizenwerkgroep, waar deze de code ‘5443’ kreeg 

toegewezen. 
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Kaart 4: bezochte winterverblijven voor vleermuizen in Ternat 
 

2.8 Ijskelder Terlinden, Ternat 
 

2.8.1 Achtergrond 
 

Door Natuurpunt Ternat werd op het bestaan van deze ijskelder ten zuiden van Ternat gewezen (Kaart 4, Foto 

17 en Foto 18). Dit bouwwerk was nog niet bekend in de databank winterverblijven van de 

Vleermuizenwerkgroep. 

 

2.8.2 Uitgevoerd onderzoek 
 

Op 27/2/2015 werd door Wout Willems en Luc Platteau een bezoek gebracht aan de ijskelder. 

Er werd 1 Gewone grootoorvleermuis en 1 Baardvleermuis (Foto 19) aangetroffen. 

De ijskelder kreeg code ‘5444’ in de databank van winterverblijfplaatsen van de Vleermuizenwerkgroep. 

 

2.8.3 Conclusies en aanbevelingen 
 

De ijskelder heeft momenteel beperkte potenties als overwinteringsplaats voor eerder koudeminnende 

vleermuizensoorten. De kelder is vrij verwaarloosd en de ingang is deels afgebrokkeld. Er bevindt zich een 

opening in het plafond aan het einde van de gang, net voor de ingang van de kamer. Hierdoor ontsnapt veel 

warme lucht en is de ijskelder sterk onderhevig aan temperatuursschommelingen. 

 

De eigenaar van de ijskelder is momenteel niet bekend. Mogelijk behoort de ijskelder tot het domein van het 

kasteel. Mits toestemming van de eigenaar zou een herstelling van de ijskelder, met inrichting tot 

vleermuizenverblijf, zowel voor vleermuizen als voor het cultuurhistorisch erfgoed een meerwaarde betekenen. 

Mits onder meer het dichten van het gat in het plafond en plaatsing van front- en sluisdeur, kan de ijskelder ook 

voor iets kritische soorten als Watervleermuis en Franjestaart geschikt worden. 
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Foto 17: Ijskelder Terlinden 

 
Foto 18: Binnenzicht ijskelder Terlinden 

 
Foto 19: Baardvleermuis in ijskelder Terlinden 

 
Foto 20: Bunker Terlindenstraat 
 

2.9 Bunker Terlindenstraat, Ternat 
 

Deze bunker werd toevallig opgemerkt op de weg naar de ijskelder Terlinden op 27/2/2015 (Kaart 4, Foto 20). 

Een kort bezoekje door Wout Willems en Luc Platteau leverde geen vleermuizen op, maar wel een redelijk aantal  

overwinterende dag- en nachtvlinders: 20 Roesjes, 6 Dagpauwogen en 2 Kleine vossen. 

De bunker is erg koud omwille van het gebrek aan buffering en heeft – mede door zijn ligging in het midden van 

een open landschap – momenteel geen potenties naar vleermuizen toe. 

De bunker kreeg code ‘5445’ in de databank van winterverblijfplaatsen van de Vleermuizenwerkgroep. 
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2.10 Tunnel Sterea, Sterrebeek (Zaventem) 
 

2.10.1 Achtergrond 
 

Op de voormalige renbaan in Sterrebeek wordt een nieuw golfterrein aangelegd. Onder de renbaan is er een 

historische tunnel van 70m lang waarin in het verleden reeds meerdere overwinterende vleermuizen zijn 

waargenomen. Bij de aanleg van het golfterrein zal ook de tunnel hersteld worden. Het Regionaal Landschap 

Groene Corridor (RLGC) heeft in overleg met de eigenaars van de golf afgesproken dat dit zal gebeuren op een 

manier die gunstig is voor vleermuizen, en dat er maatregelen worden getroffen om die overwinteringsplaats 

veilig te stellen. Voor gespecialiseerd advies hierrond nam RLGC contact met ons op. 

 

 
Kaart 5: Locatie tunnel Sterea, Sterrebeek 
 

2.10.2 Ondernomen acties 
 

Na terreinbezoek (wintertelling van vleermuizen, en bekijken situatie) werden onderstaande conclusies en 

aanbevelingen geformuleerd en overgemaakt aan het RLGC. Deze gingen hiermee aan de slag, en de werken aan 

de tunnel zijn momenteel ver gevorderd. Er werd tijdens de uitvoering van de werken nog enkele malen 

bijkomend advies gevraagd, zoals rond het type en de wijze van plaatsen van holle bakstenen, en extra informatie 

rond vleermuisvriendelijke verlichting. 

 

2.10.3 Uitgevoerd onderzoek 
 

Op 28/1/2015 werd de tunnel bezocht door Wout Willems, Lies Heirman (RLGC) en Wim Solie (RLGC), waarbij 

zowel de overwinterende vleermuizen geteld werden als de mogelijkheden voor vleermuisvriendelijke 

restauratie van het bouwwerk bekeken. 

 

Er werden 8 Baard/Brandts vleermuis, 5 Gewone grootoorvleermuis en 1 Vleermuis species aangetroffen. Het 

totaal van 14 vleermuizen is een verdubbeling van de getelde aantallen in 2014. 

 

2.10.4 Conclusies en aanbevelingen 
 

2.10.4.1 Conclusies 
 

De vleermuizen bevinden zich voornamelijk in vochtige spleten tussen stenen en balken (Foto 21), in lege voegen 

tussen de bakstenen (Foto 22) en soms ook gewoon in de hoeken gevormd tussen plafond, muur en steunbalk 

(Foto 23 en Foto 24). Dit duidt op het belang van de spleten die een tochtvrije plek geven aan de vleermuizen 
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om te overwinteren. Dit eerder in het middelste gedeelte van de tunnel, minder in de buurt van de in- en uitgang 

(meer koude, tocht en licht).  

 

Het vrij grote aantal vleermuizen en het open karakter van de tunnel duiden er op dat deze locatie niet alleen 

voor overwintering een belangrijke plek is, maar ook een ‘zwermlocatie’ kan zijn waarbij de vleermuizen in 

voorjaar/zomer na valavond de site verkennen, waarbij dan ook gebaltst en gepaard wordt. 

 

 
Foto 21: Vleermuizen in tunnel Sterea in spleten van plafond (foto 
RLGC) 

 
Foto 22: Overwinterende vleermuis in voeg van tunnel Sterea 
(foto RLGC) 

 
Foto 23: Baardvleermuis in hoeken van de balken aan het 
plafondwaar het donker, tochtvrijer en warmer is (foto RLGC) 

 
Foto 24: Baardvleermuis in hoeken van de balken aan het plafond 
waar het donker, tochtvrijer en warmer is (foto RLGC) 

2.10.4.2 Aanbevelingen 
 

• Bij toemetsen van oude voegen en spleten in stenen en balken:  

 

Voorkeur: In het middelste gedeelte, indien mogelijk voor de stabiliteit, de bestaande open voegen en spleten 

open houden (tussen stenen en in de bovenbalk) en dus niet toemaken.  

Ruwe muur behouden, hieraan kunnen de vleermuizen zich vastklampen. 

 

Aanvulling: ter aanvulling bij restauratie in het middelste gedeelte verspreid tegen plafond enkele nieuwe 

snelbouw-bakstenen inmetsen met openingen naar voren. In deze openingen vinden vleermuizen een tochtvrije 

plek om in te kruipen. Dit combineren met het open houden van enkele bestaande spleten en voegen.  

 

Eventueel: Tussen 2 plafondbalken een dwarse balk ophangen dicht tegen de muur om zo een tochtvrije verticale 

spleet te creëren tussen muur en plafond. 
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• Vochtigheid in de tunnel 

 

De vochtigheid in de tunnel is belangrijk voor deze soorten vleermuizen die in principe ‘grotvleermuizen’ zijn. Bij 

vernieuwing van de tunnel en aanpassingen aan drainage en afwatering, proberen om het vochtigheidsgehalte 

in de wanden van de tunnel te behouden.  

 

• Verlichting 

 

Verlichting heeft een zwaar nadelig effect op het voorkomen van vleermuizen, en verlichting in of nabij de tunnel 

is dan ook af te raden. 

Indien verlichting toch noodzakelijk is, dan wordt geadviseerd die zo vleermuisvriendelijk mogelijk te houden: 

- Zo weinig mogelijk verlichting, en buitenverlichting zo ver mogelijk van de tunnel af 

- Enkel laag tegen de grond, met lichtbron op de grond gericht.  

- Amberkleurig licht of niet-uitstralend rood-witte Clearfield leds met een golflengte tussen 580 en 620 

nm (geven minder verstoring),  

Geen permanente verlichting: Met bewegingssensoren zodat verlichting enkel bij passage kortstondig aan gaat.  

 

• Koker naar afwateringspijp 

 

Een 100-tal meter ten noorden van de tunnel bevindt zich een koker naar een afwateringspijp. Mits enkele 

aanpassingen kan ook deze bruikbaar zijn als winterverblijf voor vleermuizen. Aanpassingen behelzen het 

opmetsen, en voorzien van een invliegopening aan een kant (weliswaar zo geplaatst dat er niet gestimuleerd 

wordt om hier afval in de steken). Binnenin worden best holle bakstenen opgehangen, want momenteel zijn er 

geen spleten of oneffenheden waar vleermuizen kunnen wegkruipen.  

Bovenaan gesloten deksel voorzien, of mangat in zijkant, zodat er nog in de koker kan geraakt worden, onder 

meer voor monitoring (met telescopische ladder) 

 

 
Figuur 2: Inrichtingsplan koker naar afwateringspijp, Sterrebeek 
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2.11 Tuinpaviljoen Montfortcollege, Rotselaar 
 

2.11.1 Achtergrond 
 

In het park van het Montfortcollege te Rotselaar ligt er een oude crypte, waarin – zeker voor Vlaams-Brabantse 

normen – een groot aantal vleermuizen overwinteren. Even verder in het park ligt ook een tuinpaviljoen 

(prieeltje), gebouwd bovenop een soort van ijzerzandsteen galerij rondom een centrale kamer. In de spleten en 

kieren van die galerij en kamer overwinteren jaarlijks enkele vleermuizen. 

 

2.11.2 Uitgevoerd onderzoek 
 

In 2015 werd de site bezocht. In de onderste galerij/kamer van het tuinpaviljoen werden 1 Baardvleermuis en 1 

Gewone grootoorvleermuis gevonden. De mogelijkheden voor inrichting werden opgetekend. 

 

2.11.3 Conclusies en aanbevelingen 
 

De rondgang en centrale kamer van het tuinpaviljoen is erg koud en tochtig. Mits enkele eenvoudige 

inrichtingsmaatregelen kan het aantal overwinteraars vermoedelijk gevoelig opgekrikt worden. De nabijheid van 

de crypte maakt dat vleermuizen snel de verbeterde site kunnen vinden, en wegens uitgebreid totaalaanbod  

kunnen beide verblijfplaatsen aan belang winnen. 

Volgende maatregelen voor inrichting worden voorgesteld (Figuur 3) 

Plaatsing van wanden tegen tocht. Metselwerk geniet hierbij de voorkeur: dit geeft meeste temperatuursbuffer, 

en bij gebruik van ijzerzandsteen (zo mogelijk) wordt het oorspronkelijk karakter van het prieel best bewaard. 

Indien metselwerk uitgesloten is – het tuinpaviljoen werd op 1 oktober 1998 beschermd als monument – kan 

afsluiten ook met bv betonplex platen. Deze ingreep is reversibel, en heeft mits gebruik van zwarte platen slechts 

een beperkte visuele impact. Met deze wanden kan een S-vormige invliegroute gevormd worden, die een 

temperatuursgradiënt creëert naar de warmere centrale kamer toe. Samen met de reeds bestaande toegang 

(naast de trap) zijn er dan twee invliegroutes beschikbaar. 

- Het dichten van kieren die tocht veroorzaken. 

- Het voorzien van een invliegopening in de deur van de centrale kamer. Het is onbekend waar deze deur op 

uitgeeft, maar duidelijk is wel dat de ruimtes achter deze deur de meest temperatuursgebufferde zijn van 

het paviljoen (want volledig dicht en deels aangeaard langs de buitenzijde). Middels een invliegopening komt 

er dan extra ruimte beschikbaar, vooral voor iets temperatuurkritischer (warmteminnende) soorten als 

Watervleermuis en Franjestaart. 

 

  
Figuur 3: voorgestelde inrichtingen tuinpaviljoen Montfortcollege 
 

Foto 25: Tuinpaviljoen Montfortcollege 
(bron: http://static.panoramio.com/photos/original/724505.jpg) 
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2.12 Beerkelders, Boortmeerbeek 
 

Eind 2013 werden door Natuurpunt Boortmeerbeek langs de Leuvensesteenweg te Boortmeerbeek twee 

verwaarloosde beerkelders ontdekt op een bedrijventerrein. Samen met het Regionaal Landschap Dijleland (RLD) 

bekeek de afdeling wat men hiermee aan kon vangen. Er waren vroeger vleermuiswaarnemingen op het terrein 

en de kelder konden misschien omgebouwd worden tot een vleermuizenverblijf. Het bakstenen bouwwerk is 

relatief goed bewaard gebleven, maar is sterk verwaarloosd en puin moet worden geruimd. 

 

 
Foto 26: ingang Beerkelder Boortmeerbeek  
(foto NP Boortmeerbeek) 

 
Foto 27: Binnenzicht Beerkelder Boortmeerbeek 
(foto NP Boortmeerbeek) 

RLD vroeg de eigenaar om een afspraak maar deze schreef RLD om eind 2014 terug te komen (wat RLD gedaan 

heeft). De eigenaar was enerzijds niet erg geneigd om onbekenden op zijn terrein te laten maar stond anderzijds 

niet weigerachtig tegenover het projectidee.  

 

 
Figuur 4: voorstel tot vleermuisinrichting van beerkelders te Boortmeerbeek 
 

Natuurpunt Boortmeerbeek vroeg verdere informatie over de mogelijkheden (subsidies) en de praktische 

inrichting van de kelders. We boden hierin ondersteuning: 

- Er werd doorverwezen naar kanalen voor mogelijke financiële ondersteuning. 
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- Er werd algemene tips voor inrichting van winterverblijven doorgeven, samen met een uitgewerkt voorstel 

voor de betreffende kelders (Figuur 4). 

 

De eigenaar besliste later helaas om niet door te gaan met de voorstellen. De moeite is mogelijk echter niet 

geheel vergeefs geweest. Er zouden zich in de ruime omgeving (vooral in de buurt van het kanaal?) nog een 

aantal vergelijkbare beerkelders bevinden, zodat een dergelijke inrichting in de toekomst mogelijk daar wel 

toegepast kan worden. 

 

2.13 Ijskelder van Perk, Steenokkerzeel 
 

2.13.1 Achtergrond 
 

Op 22/3/2015 vond de activiteit ‘Natuur met Geschiedenis’ plaats, een openstelling van de kasteelhoeve met 

rondleidingen op het kasteeldomein van Perk, georganiseerd door Natuurpunt MaViSt, de gemeente 

Steenokkerzeel, het Regionaal Landschap Groene Corridor (RLGC), de Provincie Vlaams Brabant, de 

Heemkundige kring Ter Ham, Herboristerie Helianthus en de kasteelheer. RLGC stelde de vraag of het mogelijk 

was om ook de ijskelder van Perk, ingericht als vleermuizenslaapplaats, dan voor het publiek open te stellen (de 

overwinteringsperiode loopt officieel tot 16/04). 

 

2.13.2 Uitgevoerd onderzoek 
 

Op 20/3/2015 werd door Wout Willems en Patrick Endels (RLGC) een bezoek gebracht aan de ijskelder. Er werden 

1 Gewone grootoorvleermuis en 1 Baardvleermuis aangetroffen, en 1 dode Myotis species. 

 

2.13.3 Conclusies en aanbevelingen 
 

Er zijn slechts een beperkt aantal scheuren en andere schuilmogelijkheden voor vleermuizen, waar de dieren niet 

op voor het oog onbereikbare plaatsen kunnen wegkruipen. Daarom kan een grondige controle volledige 

zekerheid verschaffen over het al dan niet verblijven van vleermuizen in de ijskelder (iets wat erg uitzonderlijk is 

voor een overwinteringsobject). 

Enkel in geval van volledige afwezigheid van dieren zou een publieksbezoek mogelijk zijn. Omwille van de 

gevonden overwinterende vleermuizen (bovendien vlak achter de toegangsdeur) kon de ijskelder echter nog niet 

opengesteld worden op 22/3/2015. 
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3 Ondersteuning en advies rond inrichting van 
zolders 

 

3.1 Algemene achtergrondinformatie 
 

Het project rond Vale en Bechsteins vleermuis (Willems et al., 2013) leverde bij het zoeken van potentiële 

verblijfplaatsen van Vale vleermuis reeds meerdere bijzondere vondsten op van vleermuiszomerkolonies op 

kerkzolders. Uitgebreid terreinwerk rond kerkzolders (en andere grote zolders) werd in de zomer van 2014 

uitgevoerd (Willems & Yskout, 2014). Deze studies leverden een schat van informatie en een uitgebreid overzicht 

aan verbeterpunten en suggesties voor inrichting van grote zolders. 

Om hiermee praktisch aan de slag te kunnen, speelden we enerzijds actief een rol in het contacteren van 

Regionale Landschappen om samen met hun (biodiversiteits)medewerker de projecten op poten te zetten. Ook 

gingen we in op vragen die kwamen vanuit kerkfabrieken, Regionale Landschappen, gemeenten of het 

Agentschap voor Natuur en Bos. 

 

Vleermuizen kiezen frequent zolders uit als zomerverblijfplaats, al dan niet in (kraam)kolonieverband. Het betreft 

een aantal algemene soorten maar ook zeldzame soorten als Ingekorven vleermuis. Voor laatstgenoemde is de 

provincie Vlaams-Brabant erg belangrijk, met omvangrijke kolonies op de kerken van Lovenjoel en Houwaart en 

een kleine populatie op de Abdij van Averbode. 

 

Op plaatsen waar men zolders wil herinrichten of herbestemmen, kunnen conflicten ontstaan tussen 

bescherming van vleermuizen en gewenste inrichting. Elementaire toepassing van de wetgeving vereist 

detailonderzoek naar het gebruik van de gebouwen door vleermuizen en het uitzoeken van oplossingen, 

compromissen, mitigaties, compensaties,… 

In Vlaanderen laten veel projectontwikkelaars en zelfs adviesbureaus deze zaken na, bewust of onbewust. Ze 

riskeren op die manier dat in een vergevorderd stadium van het project bepaalde 

tegenstanders/belanghebbenden vleermuizen gaan gebruiken of misbruiken om projecten te dwarsbomen. Dit 

is nefast voor het draagvlak rond natuurbehoud in het algemeen en vleermuizen in het bijzonder en dus geen 

wenselijke situatie. 

 

Het is daarom van cruciaal belang om in een vroeg stadium vleermuisspecialisten in te schakelen, om constructief 

naar oplossingen te zoeken en indien noodzakelijk plannen bij te stellen. Met dit project vervullen we deze rol in 

onderstaande cases naar beste vermogen. 
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3.2 Hoofdkerk O.L.V.,  Aarschot 
 

3.2.1 Achtergrondinformatie 
 

In 2014 werd de zolder van de OLV-kerk te Aarschot onderzocht op vleermuizen. Er werden toen uitwerpselen 

gevonden van Laatvlieger en een tweede, niet gedetermineerde vleermuizensoort. 

Naar aanleiding van het Natuurbericht ‘Vlaams-Brabantse kerkzolders van levensbelang voor vleermuizen’ wilde 

Ring-TV een korte reportage hierover filmen op een kerkzolder. De zolder van de OLV-kerk leek hiervoor geschikt 

en er werd een afspraak geregeld, maar de zender meldde echter last-minute af. We behielden echter onze 

afspraak met de koster, wat resulteerde in een extra zolderinventarisatie. 

De koster wist te melden dat er renovatie- en houtbehandelingswerken gepland (en reeds deels begonnen) 

waren op de zolder. We wilden hier gepast vleermuisvriendelijk advies geven. 
 

3.2.2 Ondernomen acties 
 

Op 2 juni 2015 werd deelgenomen aan de werfvergadering, waar overlegd werd met de aannemer, kerkfabriek, 

koster-organist en architect. Hier werd beloofd: 

- Een overzicht te geven van het gebruik van de zolder door vleermuizen, en aan welke punten er ten behoeve 

van de dieren aandacht dient besteed te worden bij de werken. Dit advies werd op 19 juni bezorgd, en wordt 

hieronder (onder 3.2.4) nagenoeg identiek weergegeven. 

- Advies te geven over het product (Madurox Super Plus) dat men wenste te gebruiken voor de behandeling 

tegen houtklopkever.  

 

Voor dit productadvies werd opzoekingswerk gedaan, en tevens gezocht naar eerdere cases in binnen- en 

buitenland. Dat resulteert in zowel positief als negatief nieuws. 

Het positieve nieuws is dat Madurox een product blijkt te zijn dat gebruikt kan worden op zolders die als 

vleermuizenverblijfplaats dienst doen. Het minder goede nieuws is dat er bij gebruik van Madurox en 

vergelijkbare producten wel twee voorwaarden zijn met betrekking tot aanwezige vleermuizen: 

1) de locaties waar de vleermuizen hangen kunnen daarmee niet bespoten, maar wel bestreken worden (deze 

locaties werden voor de OLV-kerk aangeduid op een plan, zie Figuur 5). 

2) de behandeling moet gebeuren in de winter (optimaal van 1 december tot 1 februari), tijdens de grootste kans 

op afwezigheid van de vleermuizen. 

 

Vooral het tweede punt valt in het geval van de OLV-kerk moeilijk, gezien de reeds opgemaakte werkplanning. 

Vermoedelijk zijn er hier wel haalbare compromissen te vinden (bv gefaseerde behandeling als mitigerende 

maatregel). Er werd aangeboden om hiervoor verder vrijblijvend advies te geven.  

Voor goedkeuring voor dergelijke werken waar niet aan beide productvoorwaarden voldaan wordt, en die dus 

een impact hebben op beschermde diersoorten, werd doorverwezen naar de dienst Soortenbescherming van 

het Agentschap voor Natuur en Bos dat hiervoor wettelijk bevoegd is. 

 

Kort na de adviezen viel de communicatie rond de zolderwerken een tijdlang stil. Er werd door ons recent een 

poging gedaan deze terug op te starten. Het is momenteel niet bekend in hoeverre de projectleider de adviezen 

effectief heeft opgevolgd.  

 

3.2.3 Uitgevoerd onderzoek 
 

De zolder werd tweemaal bezocht. 

 

Datum bezoek 21/04/2015 

Label zolder 201 

Onderzoekers Wout Willems, Kamila Willems  

Waarnemingen 1 Grijze grootoorvleermuis 

1 dode Laatvlieger 

Keutels van Laatvlieger 

Keutels van Grijze grootoorvleermuis 

Keutels van Gewone dwergvleermuis 
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Datum bezoek 02/06/2015  

Onderzoekers Wout Willems 

Waarnemingen 1 Laatvlieger 

Opmerkingen Enkel hoofdzolder van kerkschip bezocht 

 

Omdat zolderbewonende vleermuizen doorgaans moeilijk waarneembaar zijn, werd tevens een telling gehouden 

van uitvliegende dieren aan de linker dwarsbeuk om de populatiegrootte realistisch te kunnen inschatten. 

 

Datum bezoek 07/06/2015  (22:00 – 23:23) 

Onderzoekers Wout Willems, Kamila Willems 

Waarnemingen 7 Laatvliegers 

1 Vleermuis species 

Opmerkingen Telling van uitvliegende vleermuizen  

 

3.2.4 Conclusies en aanbevelingen 
 

3.2.4.1 Gebruik van de zolder door vleermuizen 
 

De schipzolder is een kolonieplaats voor Laatvliegers. Dit werd aangetoond door de hoeveelheid keutels, de 

vondst van een skeletje en door visuele waarneming. De dieren hangen meest op de centrale beuk en de linker 

dwarsbeuk. De vleermuizen hangen daar voornamelijk tegen de nokbalken, en tegen de twee zware balken die 

zich aan weerszijden en parallel daaraan halverwege de zolderhoogte bevinden. De dieren verschuilen zich dan 

voornamelijk in de hoeken gevormd door de zware (nok)balken, kleinere balken en houten dakbekleding. Ook 

de spleten of gaten in de zware balken (voor balkverbindingen) zijn locaties waar de dieren vaak in wegkruipen. 

In de zijgevel van de rechter dwarsbeuk bevinden zich drie afgegaasde grote openingen, wat maakt dat deze 

dwarsbeuk tochtig is en minder in gebruik door vleermuizen. 

 

De Laatvliegers vliegen in en uit via de bovenspleet van het linkerluik van de linker dwarsbeuk. Een telling van 

uitvliegers leverde zeven Laatvliegers op en één vermoedelijke Grootoorvleermuis (niet tot op de straat 

hoorbaar). 

 

Vermoedelijk bevinden zich tussen de uitwerpselen van Laatvlieger ook (gelijkende) uitwerpselen van Grijze 

grootoorvleermuis, die eveneens op deze kerk verblijft (zie verder). Op de hoofdbeuk werd tevens een kleiner 

aantal keutels gevonden van een kleiner formaat. Deze keutels werden ingezameld voor DNA-analyse 

(21/04/2015), en bleken van Gewone dwergvleermuis afkomstig. 

 

 
Figuur 5: schematisch overzicht verblijfslocatie vleermuizen op Kerk OLV Aarschot 
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Figuur 6: Schipzolder Kerk OLV Aarschot, met aanduiding van de nokbalk en beide zijbalken waarachter vleermuizen meest 
verblijven 
 

De zolder boven het archief leverde een groot aantal keutels van een ongedetermineerde vleermuizensoort 

(soortbepaling via DNA-analyse niet mogelijk, 08/08/2014). In 2015 werd op deze locatie een Grijze 

grootoorvleermuis aangetroffen, wat overeenstemt met de vorm en grootte van de aangetroffen keutels. Op de 

archiefzolder waren ook duiven aanwezig in 2014, maar niet meer in 2015. De archiefzolder staat in verbinding 

met de rechter zijbeuk.  

 

Op de rechter zijbeuk zijn echter amper keutels te vinden (met uitzondering van de kruising van beide zolders). 

Er staat een kerkuilenbak achteraan het looppad op de rechter zijbeuk. Deze is niet bereikbaar voor kerkuilen. 

 

Op de linker zijbeuk, in de toren (onder de klokkenverdieping) en op twee afgescheiden, kleinere zolders aan de 

noordzijde werden amper tot geen vleermuizenkeutels gevonden. Vermoed wordt dat keutels daar afkomstig 

zijn van vleermuizen die sporadisch de zolders verkennen, maar deze niet als verblijfsruimte geschikt achten.  

 

Op de rechter wenteltrap van de toren werd een groter aantal keutels aangetroffen tegen de deur van de 

verdieping onder de klokken, vermoedelijk van Grijze grootoorvleermuis. 

 

Op de toren bevindt zich een bezette kast voor Slechtvalken, net boven het klokkengedeelte. Om de slechtvalken 

niet te verstoren, werd de klokkenverdieping niet bezocht, de torenspits daarboven (bereikbaar via aparte trap) 

werd slechts vluchtig gecheckt vanaf het ladderuiteinde. De torenspits lijkt geen vleermuizen te herbergen: er 

lag een zeer groot aantal dode vliegen, wat wijst op houtbehandeling met een insectendodend middel - wat de 

zolder van de spits ongeschikt maakt voor vleermuizen. 

 

In de kerk zelf, nabij het altaar in de rechter zijbeuk en ter hoogte van het orgel onder de linker zijbeuk werd ook 

een beperkt aantal keutels aangetroffen. DNA-analyse toonde aan dat het hier om Grijze grootoorvleermuis gaat. 

Vermoed wordt dat het hier om dieren gaat die per ongeluk in de kerk verzeild raken, of sporadisch de ruimte 

verkennen. Doordat er regelmatig gepoetst wordt in de kerk, is aan het aantal gevonden keutels geen frequentie 

van bezoek door vleermuizen af te leiden. 

 

3.2.4.2 Aanbevelingen met betrekking tot de geplande zolderwerken 
 

Deze aanbevelingen zijn grotendeels gebaseerd op het vademecum ‘Inrichten van (kerk)zolders voor 

vleermuizen’ uitgegeven door het Agentschap voor Natuur en Bos: 

www.natuurenbos.be/nl-BE/over-ons/projecten/bataction/vleermuizenonderdak/inrichten_kerkzolders. 
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• Tijdstip van werken 

Hoewel sporadisch ook in de winter vleermuizen aanwezig kunnen zijn op kerkzolders, maken zij toch meestal in 

de zomer gebruik van deze plaatsen. De kraamperiode (periode met jongen) waarin de dieren extra kwetsbaar 

zijn situeert zich tussen 1 april en 30 september. Wanneer onderhouds- of restauratiewerken aan het gebouw 

moeten uitgevoerd worden waar vleermuizen aanwezig zijn, is het wenselijk die uit te voeren tijdens de 

overwinteringsperiode. De werken kunnen in principe in oktober gestart worden, weliswaar na een grondige 

controle op de aanwezigheid van vleermuizen. De werken dienen ten laatste op 31 maart voltooid te zijn. 

Als de werkzaamheden wegens een noodgeval in de zomer dienen te gebeuren en er vleermuizen aanwezig zijn, 

scherm dan de nog aanwezige vleermuizen af tegen stof, geluid, licht en luchtcirculatie door middel van een 

tijdelijke isolatiemuur, doeken en/of plastic zeilen. Er moet vanzelfsprekend een goede in- en uitvliegopening 

behouden blijven. Dat kan ook toegepast worden indien de soort een volledig jaar (zomer en winter) aanwezig 

is.  

De periode van het gebruik van chemische middelen is zeer belangrijk. De behandeling moet gebeuren in de 

winter (optimaal is de periode van 1 december tot 1 februari), tijdens de grootste kans op afwezigheid van de 

vleermuizen.  

 

 
Figuur 7: Van bouw vergelijkbare zolder (Sint Marthakerk Diest), met aanduiding van typische vleermuizenverblijfplaatsen: achter 
zware steun/nokbalken (rood) en in microverblijfplaatsen (geel) 
 

• Houtbehandeling en houtbehandelingsmiddelen 

Om houtborende insecten te bestrijden kan een preventieve of curatieve behandeling noodzakelijk zijn. De 

chemische behandeling van dakgebinten kan extreem schadelijk tot zelfs dodelijk zijn voor vleermuizen. De 

nadelige effecten kunnen lange tijd na de behandeling voelbaar blijven. Het gebruikte product moet een hoge 

specificiteit hebben: de toxiciteit moet maximaal zijn voor insecten maar minimaal voor warmbloedige dieren. 

Aan deze voorwaarden wordt voldaan door de insecticide-bereidingen op basis van pyrethroïden (permethrine, 

cypermethrine). Deze actieve bestanddelen zitten in de producten Xylamon en Madurox die in België veelvuldig 

worden gebruikt. Madurox verdient de voorkeur omdat dit product gemaakt is op waterbasis (Xylamon op 

solventbasis). 

 

Andere insecticiden met een relatief laag risico voor vleermuizen zijn Deltamethrin, Boric acid, Disodium, 

Octoborate, Tri(hexyleneglycol) biborate en Flufenoxuron. Dit zijn geen commerciële merknamen maar enkel de 

actieve bestanddelen die vermeld worden. Deze lijst is niet limitatief. 

 

Na de behandeling moet de ruimte minstens vijftien dagen goed worden verlucht om de afvoer van de 

oplosmiddelen toe te laten. Indien mogelijk, is enkel lokaal gebruik (strijken) of het gebruik van biologische 

middelen/methodes aan te raden. Strijken – of lokaal onbehandeld laten – is zeker aan te raden voor de vaste 

hangplaatsen van de vleermuizen. Dit gaat dan om de plaatsen rondom de nokbalk & twee parallelle balken, en 

de microverblijfplaatsen (zie Figuur 6 en Figuur 7, en Figuur 8). 



  36 

 

 
 

 
Figuur 8: Typische microverblijfplaatsen van vleermuizen op zolders (met toestemming overgenomen uit Fairon et al., 1995) 

 

3.2.4.3 Overige aanbevelingen 
 
- Aangeraden wordt de invliegopening op de schipzolder (aan linker dwarsbeuk) ten allen tijde open te 

houden. Deze is te klein om toegang te kunnen verschaffen aan kauwen of duiven. 

- Om vleermuizen(keutels) in de kerkruimte zelf te vermijden, kunnen potentiële doorgangen in het plafond 

van de kerkzolder naar de kerkruimte probleemloos gedicht worden. 

- Naar verbetering van de hoofdzolder voor vleermuizen toe kunnen de drie openingen in de gevel van de 

rechter dwarsbeuk gedicht worden. Door deze langs binnen met platen (bv betonplex) sluiten, wordt tocht 

voorkomen en is er tevens een betere afsluiting tegen duiven. Ook afsluiting met doorzichtige plastic platen 

is mogelijk. In dit geval wijzigt de binnenvallende verlichting niet (en het uitzicht van buitenaf iets minder). 

- De huidige buitenverlichting van de kerk is vrij bescheiden en voornamelijk op de toren en zijgevel van de 

hoofdbeuk gericht, waardoor deze geen probleem vormt voor vleermuizen. Indien men de buitenverlichting 

van de kerk wenst te wijzigen, wordt het belichten van de invliegopening aan de linker dwarsbeuk en van de 

archiefzolder (uitbouw van rechter zijbeuk) best vermeden. 

- Moesten er terug duiven verschijnen op de archiefzolder, wordt aanbevolen hier de toegang voor duiven af 

te sluiten maar hierbij een invliegopening voor vleermuizen te behouden.  

- Omwille van de aanwezigheid van vleermuizen, en om een conflictsituatie met de slechtvalken te vermijden, 

is de plaatsing van een kerkuilenbak af te raden. 

- Bij de installatie van een beiaard op de toren (gepland voor binnen enige jaren) wordt aangeraden de deur 

naar de schipzolder gesloten te houden. Op die manier blijft menselijke activiteit gescheiden van de 

vleermuizenverblijfplaatsen, en worden er voor die laatste geen negatieve gevolgen verwacht. 

- Voor de hoofd- en archiefzolder worden voor de rest de standaard maatregelen aanbevolen voor zolders 

met vleermuizen. 
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3.3 Kerk Sint-Hilarius, Bierbeek 
 

3.3.1 Achtergrondinformatie 
 

In 2013 werd deze zolder bezocht, waarbij verspreide keutels van Grootoorvleermuis species op de schipzolder 

werden gevonden, en concentraties ervan op de zolder boven het altaar. Op de rechter dwarsbeukzolder 

verblijven Gewone dwergvleermuizen. 

Op termijn gaat het gebinte en de steunbalken van de zolder vervangen worden, waarbij men het hele dak open 

wil gooien. Dit zou het verdwijnen van de vleermuizenkolonies betekenen. 

  

3.3.2 Uitgevoerd onderzoek 
 

Datum bezoek 31/07/2015 

Label zolder 11 

Onderzoekers Pieter Moysons (RLD) 

Waarnemingen Geen sporen van vleermuizen 

 

Enkel de toren en een deel van de schipzolder kon bezocht worden. De zolder boven het altaar en van beide 

dwarsbeuken – de delen waar de vleermuizen meest verblijven – bleken op slot. 

 

3.3.3 Conclusies, aanbevelingen en ondernomen acties 
 

De toren is nog steeds ongeschikt voor vleermuizen omwille van de aanwezigheid van vogels. 

Het onderzochte deel van de schipzolder is recent dicht gemaakt, maar er is één opening vergeten waardoor er 

erg veel duiven op dit zoldergedeelte verblijven. Het is onzeker of bij het dichtmaken van dit zolderdeel ook de 

toegang voor vleermuizen afgesloten werd. Maar zelfs indien dit niet het geval was, heeft de komst van duiven 

alleszins het verdwijnen van de vleermuizen op dit zoldergedeelte veroorzaakt. 

 

Bij het plannen van de dakwerkzaamheden dient men vooraf met het Agentschap voor Natuur en Bos contact 

op te nemen, aangezien het hier om een verblijfplaats van (kolonies van) beschermde diersoorten gaat. ANB 

bepaalt bij deze de voorwaarden voor compensaties of mitigaties om de werken  doorgang te kunnen laten 

vinden. Moest ANB hiervoor extra advies willen inwinnen van vleermuizenkenners, dan stellen we als 

vleermuizenwerkgroep graag onze expertise ter beschikking. 
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3.4 Instituut Salve Mater, Lovenjoel (Bierbeek) 
 

3.4.1 Achtergrondinformatie 
 

De zolders van het Instituut Salve Mater werden op 4/10/2014 onderzocht op vleermuizen. Hoewel er op dat 

ogenblik (laat op het seizoen) geen vleermuizen aanwezig waren, werden wel veel uitwerpselen vastgesteld. Een 

aantal werden er ingezameld voor latere analyse. 

De nabijheid van een belangrijke kolonie Ingekorven vleermuizen op de kerk van Lovenjoel maakte het potentieel 

voorkomen van deze soort op zolders van de Salve Matergebouwen plausibel. 

Doordat er herbestemmingsplannen van de zolders zijn, is verdere opvolging van het vleermuizenbestand op 

deze zolders noodzakelijk. De eigenaar dient met de aanwezigheid van vleermuizen rekening te houden bij de  

geplande werken. Het is dan nodig een volledig beeld te hebben welke zolders wel/niet van belang zijn voor 

vleermuizen, waar de invliegopeningen en aanvliegroutes zijn, en ook welke zolders mogelijk als 

compensatie/mitigatie voor herbestemming dienst kunnen doen. 

Een dergelijk volledig beeld geeft de eigenaar weer waar er restricties met betrekking tot vleermuizen zijn, maar 

geeft tegelijkertijd ook duidelijkheid waar/wanneer hij wel of niet aan de slag kan, of onder welke voorwaarden. 

 

3.4.2 Ondernomen acties 
 

Overleg 

Er werd op 2 april 2015 een overlegmoment gehouden met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), 

Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt en Regionaal Landschap Dijleland (RLD) rond de vleermuizen in Salve Mater. 

Dit resulteerde in mei 2015 in een officieel schrijven van ANB naar de projectontwikkelaar waarin  

• de wettelijke regelingen rond de bescherming van vleermuizen worden toegelicht; 

• aangegeven wordt dat ANB samen met de Vleermuizenwerkgroep betrokken wil worden bij het 

vooroverleg; 

• gemeld wordt dat indien gewenst een overleg mogelijk is om samen met de Vleermuizenwerkgroep, 

RLD en ANB om de mogelijkheden inzake vleermuizen te bespreken, en 

• de vraag gesteld wordt voor een gerichte inventarisatie-actie in de periode juni-juli. 

 

De projectontwikkelaar bleek bereid te zijn om mee te werken om de vleermuizen in het project te integreren. 

Omwille van veiligheidsredenen wensten zij echter voorlopig geen derden in het gebouw toe te laten, waardoor 

bijkomend onderzoek in 2015 niet mogelijk was. Na opmaak van asbestinventaris en uitwerking risicoanalyse 

beloofde de projectontwikkelaar terug contact op te nemen voor verder overleg om te kijken wat er mogelijk is. 

 

Update van vleermuizengegevens 

Bij het zolderbezoek in 2014 werden keutels ingezameld voor DNA-analyse. Waar deze analyse aanvankelijk 

faalde, leverde heranalyse met een ander procedé wel resultaat. Aan de hand daarvan kan een duidelijk beeld 

van de verdeling van de vleermuizensoorten over de verschillende zolders opgemaakt worden – een noodzakelijk 

iets voor het bepalen van zowel impact van de werken als mogelijkheden tot mitigatie en compensatie. Een 

geactualiseerd overzicht is te vinden op Kaart 6. Van de daarop vermelde locaties tot en met 6 werden keutels 

voor DNA-analyse ingezameld. 

 

Op de zolders aan de voorkant van het gebouw (zuidkant) lagen uitwerpselen van Laatvlieger. Bij locaties 1 en 2 

lagen hiervan keutelconcentraties, dus hier zijn vermoedelijk vaste hangplaatsen van enkele dieren. Verder lagen 

verspreid op deze zolders gelijkaardige uitwerpselen en afgebeten vlindervleugels – wat echter zowel op 

Laatvlieger als Grootoorvleermuis kan wijzen. Deze zolders waren de warmste van het hele gebouw. 
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Kaart 6: overzicht vleermuizenwaarnemingen Instituut Salve Mater  4/10/2014, na DNA-analyse van ingezamelde keutels. Voor 
verklaring labels (nummering) zie bespreking. 
 

De zolder met het meeste uitwerpselen was de kerkzolder, die centraal ligt achter de voorbouw.  Hier lagen zeer 

veel uitwerpselen van (minstens) 2 soorten: Gewone grootoorvleermuis (locatie 3, 4 en 5) en Gewone 

dwergvleermuis (locatie 6). Er waren grote concentraties Grootooruitwerpselen aanwezig centraal op de zolder, 

wat wijst op een vaste kolonie. De uitwerpselen van Gewone dwergvleermuis lagen veelal verspreid over de hele 

zolder, enkel bij locatie 6 lag een duidelijke concentratie. De zolder is eerder donker en iets minder warm dan de 

zolders boven de voorbouw. 

In de andere zolders die in rechtstreekse verbinding staan met voorgenoemde zolders, werden enkele verspreide 

uitwerpselen (op locaties met label 7) gevonden, en ook afgebeten vlindervleugels (locatie 8) – wat wijst op 

Grootoorvleermuizen. Deze zolders worden vermoedelijk sporadisch gebruikt als hangplaats, en lijken voor 

vleermuizen minder aantrekkelijk dan de eerst besproken zolders. De zolder in het westen is zeer open met veel 

lichtinval en tocht, en daardoor minder geschikt voor de meeste vleermuizen. In de zolders van de gebouwen in 

het noorden lagen slechts weinig uitwerpselen (locatie 9).  

 

Er werden tussen de zes genomen keutelstalen geen uitwerpselen van Ingekorven vleermuizen gevonden. Het is 

niet uitgesloten dat er ook Ingekorven vleermuis op de onderzochte zolders voorkomt, dus verder onderzoek is 

nodig. 

Ook al is de nieuwe soortspecifieke kennis een stap verder in de zoektocht naar een vleermuisvriendelijk 

zolderbeheer, een plaatsbezoek blijft in de toekomst noodzakelijk. Enerzijds om de reeds onderzochte zolders in 

detail te bekijken (uitwerking voorstellen voor zonering in ruimte en tijd, bepalen uitvliegopeningen etc), maar 

anderzijds ook om de omringende, nog niet bezochte zolders te inspecteren op de aanwezigheid van vleermuizen 

of op mogelijkheden voor compensaties voor vleermuizen wanneer delen van de hoofdzolder voor de dieren 

minder geschikt zouden worden. 
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3.5 Kerk Sint-Jan Evangelist, Hoksem (Hoegaarden) 
 

3.5.1 Achtergrondinformatie 
 

Op 23 juni 2015 kwam er via Philippe Smets van de Kerkuilenwerkgroep een probleemmelding binnen rond 

vleermuizen in de kerk van Hoksem. De vloer en stoelen van de kerk hadden te lijden onder urine en uitwerpselen 

van vleermuizen. Om een juiste oplossing voor het probleem te kunnen voorstellen, werd de situatie ter plaatse 

bekeken.  

 

3.5.2 Uitgevoerd onderzoek 
 

Datum bezoek 30/06/2015 

Label zolder 268 

Onderzoekers Wout Willems 

Waarnemingen 1 Gewone grootoorvleermuis 

Keutels van Gewone grootoorvleermuis 

 

In de kerkruimte zelf, onder meer op de kerkstoelen, liggen er vleermuizenkeutels en urinesporen (Figuur 9). 

Deze ontlasting vormt een terugkomend probleem: voor iedere kerkdienst (1 à 2x per week) worden besmeurde 

stoelen afgekuist. De keutels liggen verspreid, maar wel voornamelijk onder het voorste deel van de middenbeuk 

(= deel verst verwijderd van de toren). Dit voorste deel heeft in de vier hoeken houten balken. Achter de balk in 

de oostelijke hoek verbindt zich een vaste vleermuizenverblijfplaats. Er werden daar geen dieren waargenomen, 

maar wel een duidelijk vet- en meststreep op de muur en een keutelconcentratie onder de balk (Foto 30). DNA-

analyse van deze keutels wees er op dat het hier om Gewone grootoorvleermuizen gaat. Er werden geen 

openingen of scheuren in de muren opgemerkt die door de vleermuizen gebruikt kunnen worden om 

rechtstreeks van buiten binnen in de kerkruimte te geraken. 

 

Op de zolders boven het altaar (= onder toren) en de centrale middenbeuk werden verspreid een aantal keutels 

gevonden, maar vrij weinig in verhouding tot de overlast waar men in de kerkruimte mee te kampen heeft. De 

vloer van de dwarsbeukzolders laat betreden niet toe, maar op zicht lagen daar nauwelijks uitwerpselen. Op de 

linker dwarsbeuk werd wel één hangende Gewone grootoorvleermuis gezien (Foto 29). Er lijkt geen doorgang 

voor vleermuizen te zijn vanaf deze zolders naar de binnenruimte van de kerk. 

In de torenspits werden geen sporen van vleermuizen aangetroffen. 

 

De zolder boven het voorste deel van het de middenbeuk is hoger dan de overige schipzolders, en staat daar niet 

mee in verbinding (Foto 28). Deze zolder is ontoegankelijk: er is luik noch deur. Er bevindt zich wel een opening 

in de buitengevel die een gemakkelijke toegang voor vleermuizen verschaft tot die afgescheiden zolder (Foto 

31). Al bestaat ook de mogelijkheid dat de dieren een andere, niet direct zichtbare buitentoegang tot die zolder 

verkiezen, bv via een spleet tussen dakpannen. 

 

3.5.3 Conclusies en aanbevelingen 
 

3.5.3.1 Conclusies 
 

Op basis van de locaties van de gevonden keutels op de zolders en in de kerkruimte, kan geconcludeerd worden 

dat er zich vermoedelijk een kolonie Gewone grootoorvleermuizen bevindt op de ontoegankelijke zolder boven 

het voorste deel van de middenbeuk. De dieren van deze kolonie vertoeven sporadisch ook op de andere zolders 

waar ze geraken via een buitentoegang (bv galmgaten). De aanwezigheid van de vleermuizen op de zolders 

(zowel toegankelijke als afgesloten zolders) vormt geen probleem. 

De dieren in de kerkruimte zelf geraken daar vermoedelijk via een doorgang van de afgesloten zolder naar het 

voorste deel van hoofdbeuk. Die doorgang is vermoedelijk een opening of spleet in de parabolische houten 

plafondbekleding. Vanop de begane grond is deze echter niet zichtbaar, en de zoldering is te hoog om er een 

klassieke ladder tegen te zetten. 
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Figuur 9: Grondplan kerk Hoksem met aanduiding gevonden vleermuizen en vleermuizensporen op 30/06/2015 
 

3.5.3.2 Aanbevelingen 
 

De aanwezigheid van de vleermuizen op de zolders (zowel toegankelijke als afgesloten zolders) vormt geen 

probleem. Wel zou er moeten voorkomen worden dat de dieren binnen in de kerkruimte zelf kunnen geraken. 

De doorgang van de afgesloten zolder naar de kerkruimte zou dus moeten bepaald worden, om deze vervolgens 

te dichten. 

 

Het bepalen van deze doorgang is minder eenvoudig. Het gebruik van een wildcamera bleek bij navraag bij 

specialisten weinig haalbaar. Dit wegens detectiepunt niet instelbaar over hele plafond, en lage detectiekans van 

een kleine, zich snel verplaatsende vleermuis. 

Het alternatief is het ’s avonds binnen postvatten om de vleermuizen rechtstreeks te zien te krijgen. Omdat 

kunstlicht de dieren verstoort, is daarbij een nachtkijker noodzakelijk. Een nachtkijker heeft echter een beperkte 

kijkbreedte, waarmee niet het gehele plafond permanent kan bekeken worden. Bovendien is een dergelijke kijker 

vermoeiend voor de ogen, zodat gebruik hiervan slechts voor een korte periode kan. Bijkomend gebruik van een 

manuele vleermuizendetector kan indiceren wanneer de vleermuizen er aan komen, maar bij een zwakroepende 

soort als Gewone grootoorvleermuis bestaat de kans dat deze nauwelijks of niet tot op de begane grond 

hoorbaar is. 

Om te voorkomen dat postvatten geen resultaten zou opleveren, is het aangewezen om voorafgaand enkele 

nachten een automatische vleermuizendetector op een hogere locatie in de kerk te plaatsen. Hiermee kan 

nagegaan worden hoe laat en met welke frequentie de dieren daar binnenkomen, zodat geweten is op welke 

dagen en uren postvatten zinvol is. 

 

Omdat deze methode vrij arbeidsintensief is (meerdere plaatsbezoeken, dataverwerking, inzet gespecialiseerd 

materiaal), en omdat de last vrij beperkt is (zitting stoelen reinigen voor kerkdienst), werd geadviseerd om 

voorlopig even af te wachten.  Komen de dieren na de winterperiode niet meer in de kerkruimte, of althans niet 

in die mate dat ze nog overlast veroorzaken, dan spaart dit veel moeite uit. Indien de huidige problemen 

terugkomen of verergeren, dan kan bovenvermelde actie ondernomen worden.  
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Foto 28: Kerk Hoksem, met aanduiding van ontoegankelijk 
zoldergedeelte 

 
Foto 29: Gewone grootoorvleermuis op dwarsbeuk kerkzolder 
Hoksem 

 
Foto 30: Meststreep onder balk binnenin de kerk van Hoksem 

 
Foto 31: Vermoedelijke uitvliegopening van ontoegankelijk 
zoldergedeelte van kerk Hoksem 

 

  



  43 

 

3.6 Kerk Sint Ermelindus, Meldert (Hoegaarden) 
 

Datum bezoek 13/09/2015 

Label zolder 269 

Onderzoekers Pieter Abts 

Waarnemingen 3 dode Grootoorvleermuis species 

Keutels van Vleermuis species 

 

De zolder van de Sint-Ermelinduskerk kon uitzonderlijk bezocht worden. Van deze gelegenheid werd dankbaar 

gebruik gemaakt om ook naar de aanwezigheid van vleermuizen te kijken. Zowel de zolder van het kerkschip als 

de toren werd bezocht.  

Door het eerder uitzonderlijke bezoek (tijdens Open Monumentendag) was gericht zoeken naar levende dieren 

tussen de vele balken en hoeken niet mogelijk. 

Op de schipzolder werden drie verdroogde Grootoorvleermuizen gevonden, en een hele boel (bruine) keutels 

die niet geconcentreerd op één plaats lagen en vermoedelijk ook van dezelfde soort afkomstig zijn. 

De leeftijd van de keutels kon niet bepaald worden. De kerk is grondig gerestaureerd en er lagen ook keutels op 

de isolatie, wat doet aannemen dat deze toch vrij recent moeten zijn. 

 

 
Foto 32: Verdroogde Grootoorvleermuis, kerk Meldert, 13/09/2015 (foto Pieter Abts) 
 

3.7 Abdij Sint-Evangelist Park, Leuven 
 

3.7.1 Achtergrondinformatie 
 

In de Abdij van Park te Leuven worden grote renovaties uitgevoerd aan de abdijzolders, gekoppeld aan een 

herbestemming hiervan als abdijmuseum. Deze zolders vormen echter de verblijfplaats van minimum drie 

soorten vleermuizen (Willems et al., 2013). Gezien het grote belang van de abdijzolders voor vleermuizen, is een 

grondig onderzoek door en advies van een vleermuisspecialist vereist. 

 

3.7.2 Ondernomen acties 
 

Wegens reeds gedetailleerde gegevens over het gebruik van de zolders door vleermuizen, verzameld tijdens de 

zomers van 2013 en 2014, was een nieuw zolderbezoek in 2015 geen strikte noodzaak. 

 

De ondernomen acties rond de zolders van de Abdij van Park betreffen hoofdzakelijk veel mail- en telefonisch 

verkeer tussen (Vleermuizenwerkgroep van) Natuurpunt Studie, Regionaal Landschap Dijleland (RLD) en het 

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Hierbij werd onder andere bekeken wat voor de bescherming van de 

vleermuizen het beste plan van aanpak was. 

 

Als plan van aanpak werd gesteld dat er een overleg opgestart kan worden tussen abdijbeheerders en ANB (met 

input van RLD en Natuurpunt) om te bekijken hoe de werken/bestemming en vleermuizen gecombineerd kunnen 
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worden. Het initiatief hiervoor wordt door ANB genomen, waarbij de rapporten van Natuurpunt als leidraad 

kunnen gebruikt worden. De contactpersoon voor de abdij is ervan op de hoogte dat de waarnemingen van de 

voorbije jaren in een Natuurpuntrapport zouden opgenomen worden en ook aan ANB zouden bezorgd worden. 

De optie wordt in overweging genomen om een vertegenwoordiger van de stad Leuven bij dit overleg te vragen 

aangezien het hele domein, inclusief alle gebouwen, in erfpacht zijn van de stad. 

De contactpersoon binnen de abdij werd eind maart 2015 gecontacteerd door ANB voor een vooroverleg, en 

wegens geen reactie nogmaals eind juni 2015, met opgave van het wetgevend kader rond de vleermuizen en hun 

strikte beschermingsstatus, zowel op Vlaams als op Europees vlak. Hieraan gekoppeld werd de vraag gesteld om 

zo spoedig mogelijk een overleg te beleggen met alle partners om tot een valabele oplossing te komen met 

integratie van mogelijkheden voor vleermuizen in de verbouwingsplannen.  

Een reactie op deze vraag is pas na afloop van voorliggend project gekomen. Op 29/01/2016 (net voor het 

finaliseren van dit rapport) werd een eerste overleg gehouden, gekoppeld aan een terreinbezoek – dit om een 

duidelijke zicht te hebben zowel op de huidige stand van zaken van de werken als op de knelpunten. Mogelijke 

oplossingen werden opgelijst, die in verder overleg met onder meer de erfgoedsector verder kunnen uitgewerkt 

worden. Verdere opvolging van deze zolders – in overleg met ANB en RLG – is voorzien. 
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3.8 Kasteel van Gaasbeek, Gaasbeek (Lennik) 
 

3.8.1 Achtergrondinformatie 
 

Van de collectiebeheerders van het Kasteel van Gaasbeek kwam er ons een oproep voor advies toe. Zij lieten 

weten dat er een probleem is met het voorkomen van vleermuizen op de zolders. De daar gestockeerde 

museumcollectiestukken hebben te lijden onder de uitwerpselen van de dieren. Men zoekt dringend naar een 

duurzame oplossing, waarbij men zoekt om vleermuizen te behouden, maar ook keutels op de 

museumcollectiestukken vermijden.  Om gepast advies te kunnen geven was een plaatsbezoek noodzakelijk. 

 

3.8.2 Uitgevoerd onderzoek 
 

Datum bezoek 29/8/2015 

Label zolder 72 

Onderzoekers Wout Willems, Philippe Descuyffeleer, Christine Goessens 

Waarnemingen 4 Baardvleermuizen 

1 dode Gewone dwergvleermuis 

Keutels van Baardvleermuis, Gewone grootoorvleermuis en Laatvlieger 

 

De zolders van het Kasteel van Gaasbeek werden uitgebreid onderzocht op vleermuizen en sporen van 

vleermuizen. Er werden 13 keutelstalen ingezameld en geanalyseerd om het ruimtelijk gebruik van de dieren in 

kaart te brengen, en de gewenste functies en potentiële functiewijzigingen van de verschillende ruimtes werd 

met de beheerders overlopen. Een overzicht van de waarnemingen is te vinden op Figuur 10. Een overzicht van 

de lokaalnummering en de voorgestelde bestemming van de zolderruimtes wordt weergegeven op Figuur 11. 

 

Er werden grote concentraties uitwerpselen gevonden op de zolders 2.02 en 2.04, voornamelijk van 

Baardvleermuis maar ook van Gewone grootoorvleermuis. De uitwerpselen liggen meest geconcentreerd onder 

de nokbalken, de keepers die daar parallel mee lopen, en balkverbindingen (dakkapellen, spitsen, …). Ook in 

torenspits 3.01 werd een grote concentratie uitwerpselen gevonden, afkomstig van Laatvlieger. Afgaande op de 

mix van veel oude en een kleiner aantal verse keutels, lijkt deze torenspits een geregeld gebruikte maar niet 

noodzakelijk permanente verblijfplaats. 

 

De vloeren van zolders 2.11 en 2.12 werden recent geveegd, waardoor enkel tegen de muren of onder een zeer 

recente hangplaats keutelconcentraties werden gevonden van Baardvleermuis en Gewone grootoorvleermuis. 

De grote hoeveelheden keutels tegen de muren laten vermoeden dat deze lokalen even intensief door de dieren 

gebruikt worden als de lokalen 2.02 en 2.04. 

 

De zolder 2.05 (Roelantszaal) wordt erg regelmatig gekuist. De vloer daar laat toe tot om ook keutels die tegen 

de muren liggen weg te vegen. Ondanks dit reinigen en het veelvuldige publieksgebruik, en op het ogenblik van 

bezoek zelfs een zaalinvulling van een project met geluid en (beperkte) lichtprojecties op de zoldering, blijken er 

toch recent - en vermoedelijk erg regelmatig - vleermuizen te verblijven. Ten getuige hiervan de aanwezigheid 

van een Baardvleermuis, en verse keutels van Laatvlieger. De dakconstructie die zich erg hoog boven de begane 

vloer bevindt, maakt vermoedelijk dat de dieren er toch relatief rustig kunnen verblijven. 

 

Ook de recent vernieuwde zolder 2.03 wordt erg regelmatig gekuist, en heeft een vloer die keutels tot aan de 

muren wegvegen toelaat. De paar concentraties van verse uitwerpselen van (minstens) Baardvleermuis, toont 

aan dat lokaal 2.03 regelmatig door vleermuizen gebruikt wordt. 

 

In het archief (lokaal 2.13) lagen slechts enkele keutels van Baardvleermuis. Doordat er hier wel regelmatig wordt 

geveegd zou het gebruik van het lokaal door vleermuizen in principe hoger kunnen zijn dan de gevonden keutels 

doen vermoeden. De plafondbekleding is echter van die aard, dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat vleermuizen 

hier vlot binnen geraken en deze ruimte als regelmatige verblijfplaats gebruiken. 

 

In de traphallen werden in het geheel geen vleermuizenuitwerpselen gevonden, evenals in lokaal 2.01. In deze 

laatste werd wel een dode Gewone dwergvleermuis gevonden onder de haardplaats – vermoedelijk een (reeds 

dood?) dier dat via de schoorsteen binnen is gevallen. 
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De appartementsvertrekken van de conciërge (2.06 t/m 2.10) werden niet bezocht. Wegens gebruiksfunctie als 

woonst kan aangenomen worden dat deze vertrekken volledig ongeschikt zijn voor zolderbewonende 

vleermuizen. 

 
Figuur 10: Waargenomen vleermuizen en -sporen op de zolders van het kasteel van Gaasbeek, 29/08/2015. 
 

3.8.3 Aanbevelingen 
 

Bij het zoeken naar een oplossing voor het conflict vleermuizen-collectiestukken, worden volgende 

uitgangspunten gehanteerd: 

- De collectiestukken moeten maximaal gevrijwaard blijven van vleermuizenuitwerpselen. 

- De vleermuizenpopulaties moeten op lange termijn in een gunstige staat van instandhouding blijven. Dit 

betekent dat zij moeten kunnen beschikken over minstens evenwaardige verblijfsruimten als in de huidige 

situatie. 

In praktijk betekent dit dat de meest praktische oplossing een fysiek afgescheiden zonering is van de zolders, 

waarbij voor elk deel een duidelijke functie vooropgesteld wordt. Bij die zonering zijn ook de gewenste functies 

van belang die de ruimtes momenteel vervullen, of die de beheerder er wenst aan te geven. 
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Foto 33: Zolder 2.02. De collectiestukken zijn met plastiek 
afgeschermd tegen vleermuizenkeutels. 

 

 
Foto 34: Torenspits 3.01. Het dichten van de tochtgaten onder 
aan het dak maakt deze zolder geschikter voor vleermuizen. 

Hiermee rekening houdend, wordt volgende zonering voorgesteld (Figuur 11): 

 

- Appartement conciërge: vertrekken 2.06 t/m 2.10. Behoud huidige functie. Geen voorzieningen voor 

vleermuizen. 

 

- Traphal: alle traphallen (zonder lokaalnummers). Geen voorzieningen voor vleermuizen. 

 

- Archief: zolder 2.13. Behoud huidige functie. Geen voorzieningen voor vleermuizen. 

 

- Depot: zolder 2.03 en 2.05. Wegens recente renovatie is het niet wenselijk deze zolders een gehele of 

gedeeltelijke vleermuizenfunctie toe te kennen. De ligging van de zolders (vlak naast de traphal) maakt deze 

ideaal bereikbaar voor het stockeren van collectiestukken. 

 

- Publieke ruimte met gedoogde vleermuizen: Roelantszaal 2.05. Dit is in feite behoud van de huidige functie. 

De zaal is een pronkstuk van het kasteel, waar toegankelijkheid voor bezoekers een prioriteit is. Omdat 

momenteel die openstelling zich reeds combineert met vleermuizen hoog bovenin de balkenstructuren, kan 

de huidige permanente maar (op die hoogte) beperkte verstoring van de dieren de voorkeur genieten boven 

het trachten de dieren te laten verhuizen naar een alternatieve plaats waar mogelijk andere 

omstandigheden minder gunstig zijn. De last van uitwerpselen is hier erg beperkt: de zaal is nagenoeg leeg, 

er staan geen collectiestukken, en de vloer wordt regelmatig gereinigd. Moesten er vragen of problemen 

zijn in verband met de vleermuizen in deze zaal, kan er steeds advies bij vleermuizenkenners gevraagd 

worden. Enkele aandachtspunten voor de aanwezigheid van de dieren zijn: 

o Maximaal behoud van eenzelfde verstoringsgraad. Indien de zaal langere periode minder of geen 

publiek kent, kan een plots toenemende activiteit mogelijk nadelig werken op dieren die deze 

situatie niet gewend zijn. 

o Voorkomen van verstoring van de balkenconstructie. Onder verstoring wordt onder meer gerichte 

verlichting op de balken verstaan,  of het hangen van vlaggen of doeken. Rookverwekkers (ook op 

vloerniveau) moeten zeker vermeden worden wegens zeer nadelig voor vleermuizen. Onder 

rookverwekkers worden onder meer kaarsen (theelichtjes), sigaretten en rookmachines gerekend. 

 

- Vleermuizenzolder: zolders 2.02, 2.11, 2.12 en 3.01.  

De zolders 2.11 en 2.12 zijn momenteel niet in menselijk gebruik, en zijn minder geschikt als depot wegens 

een slechte vloer en moeilijke toegankelijkheid met materiaal. De zolders zijn reeds in gebruik door 

vleermuizen, en kunnen hiervoor aan belang winnen door het verzekeren van rust en eventueel het 

ophangen van kunstmatige schuilplaatsen. 
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Figuur 11: Voorgestelde bestemming van de zolderruimtes van het Kasteel van Gaasbeek 
 

De zolder 2.02 kan op dezelfde manier aan belang winnen voor vleermuizen. Bij gebrek aan depotruimte, 

kunnen weinig gebruikte collectiestukken (afgedekt tegen uitwerpselen) ook op deze zolder geplaatst 

worden. Is regelmatige toegang vereist of is afdekken van de collectiestukken ongewenst of niet mogelijk, 

dan kan overwogen worden op halve hoogte (ter hoogte van de kepers) een vals plafond te steken. De 

benedenruimte fungeert dan als depot, de bovenruimte als vleermuizenzolder. 

 

Torenspits 3.01 is momenteel niet in gebruik en leent zich omwille van toegang via wenteltrap nauwelijks 

voor stockage van collectiestukken. Mits enkele kleine aanpassingen zoals het dichten van de tochtgaten 

onder aan het dak, kan deze zolder veel aan belang  voor vleermuizen winnen – en dus een compensatie zijn 

voor de zolder 2.03 die voor de dieren verloren gaat. Enkele aandachtspunten daarbij zijn het behoud van 

een invliegopening, en behoud van de zolderverbinding (vliegdoorgang) naar de nok van zolder 2.02. 

 

Voor alle voor vleermuizen bestemde zolders geldt dat bijkomend gebruik mogelijk blijft (bv als depot van 

tegen keutels afdekbare stukken), maar verstoring (= toegang) tijdens kolonieperiode april-september moet 

maximaal vermeden worden. Het verdient aanbeveling op de toegangsdeuren de toegangsbeperking te 

vermelden, samen met de reden (belangrijke vleermuizenverblijfplaats) en het telefoonnummer van een 

vleermuizenspecialist in geval van vragen. 
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- Bestemming nog te bepalen: torenkamer 2.01 en zolder 2.04. 

Kamer 2.01 is geen zolder maar een torenkamer, en momenteel niet in menselijk gebruik. De kamer wordt 

evenmin door vleermuizen gebruikt (geen balkenconstructies), en kan hiervoor ook niet geschikt gemaakt 

worden. De kamer kan dus naar wens voor allerlei doeleinden gebruikt worden, er mee rekening houdend 

dat tijdens de kolonieperiode (april-september) de toegang naar deze zolderkamer (= via vleermuizenzolder 

2.02) maximaal moet vermeden worden. Deze beperking vervalt uiteraard in geval in zolder 2.02 een vals 

plafond wordt geïnstalleerd (zie eerder). 

 

Zolder 2.04 is moeilijk om een bestemming aan toe te kennen. De ligging van de zolder (vlak naast de traphal) 

maakt dat het stockeren van collectiestukken hier erg gewenst is. Anderzijds lijkt deze zolder (op basis van 

aantallen uitwerpselen) de belangrijkste vleermuizenzolder. In geval men deze zolder als (vleermuizenvrij) 

depot wil gebruiken, zouden de vleermuizen een valabel alternatief moeten aangeboden krijgen. Dit 

alternatief kan bestaan uit de zolders 2.11 en 2.12. Deze zolders zijn reeds door vleermuizen in gebruik, maar 

kunnen – mits optimale inrichting en voorkomen verstoring – mogelijk een voldoende compensatie vormen. 

Om dit na te gaan, wordt voorgesteld om het opvegen van de vloer in de lokalen 2.11 en 2.12 voorlopig 

achterwege te laten. Op die manier kan nagegaan of nieuwe uitwerpselen in voldoende mate opduiken om 

potenties als compensatiezolder te hebben, en ook niet in te ruime mate opduiken. In dat geval zijn de 

potenties van deze zolders voor vleermuizen immers al quasi volledig benut en betekent verlies van zolder 

2.04 enkel inkrimping van de gebruiksruimte van de dieren. In geval compensatie in lokalen 2.11 en 2.12 niet 

of onvoldoende mogelijk blijkt, zou fysieke zonering van lokaal 2.04 een alternatief kunnen bieden: het 

oostelijke derde van de zolder (= dichtst tegen appartement conciërge) kan met een wand gescheiden 

worden van het westelijke tweederde deel van de zolder (= dichtst tegen centrale traphal), waarbij de eerste 

dienst doet als vleermuizenzolder en de tweede als depot. Door het plaatsen van een vals plafond boven het 

depotgedeelte, kunnen vleermuizen ook beschikken over de zolderruimte onder de nok en kan het verlies 

aan ruimte voor de dieren als aanvaardbaar beschouwd worden. 

 

 
Figuur 12: Voorbeeld van opsplitsing van zolder in vleermuizengedeelte (boven) en gebruiksruimte (onder). (met toestemming 
overgenomen uit Fairon et al., 1995) 
 

De hierboven beschreven zonering en bestemmingen van de lokalen zijn uiteraard voorstellen, die te bespreken 

vallen en voor wijziging vatbaar zijn. Het is zeker niet de enige oplossing voor het conflict 

collectiedepot/vleermuizen, en als vleermuizenspecialisten blijven we hier graag advies geven. 

Een uitgewerkt voorstel van zonering moet voorgelegd worden aan het Agentschap voor Natuur en Bos, omdat 

het hier werken aan een verblijfplaats van beschermde diersoorten betreft waarvoor dan een ontheffing nodig 

is. 
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Figuur 13: Verplaatsbare constructies als kunstmatige schuilplaatsen voor vleermuizen (met toestemming uit Fairon et al., 1995) 

 
Figuur 14: Vaste constructies als kunstmatige schuilplaatsen voor vleermuizen (met toestemming uit Fairon et al., 1995) 
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3.9 Klooster De Jacht, Heverlee (Leuven) 
 

3.9.1 Achtergrondinformatie 
 

De meeste zolders zijn door menselijk gebruik minder geschikt voor vleermuizen, waardoor er vermoedelijk 

slechts sporadisch dieren verblijven. Op een kleinere zolder werd in 2013 een grote hoeveelheid oude 

Laatvliegerkeutels aangetroffen. De invliegopening bleek in 1997 dichtgemaakt te zijn met een rooster. Tijdens 

twee bezoeken in 2014 werd een extra zolder onderzocht, die actief als Laatvliegerverblijfplaats in gebruik was.  

 

3.9.2 Uitgevoerd onderzoek 
 

Datum bezoek 9/07/2015 

Label zolder 126 

Onderzoekers Pieter Moysons (RLD) 

Waarnemingen 2 Laatvliegers 

Keutels van laatvlieger 

 

Enkel de zolder met oude Laatvliegerkeutels en de zolder in actief gebruik door Laatvliegers werden bezocht. De 

twee gevonden Laatvliegers bevonden zich op deze laatste zolder. 

 

3.9.3 Ondernomen acties 
Er werden in 2014 specifieke vleermuisvriendelijke aanbevelingen gedaan voor de zolders. Het Regionaal 

Landschap Dijleland (RLD) heeft deze aanbevelingen ter harte genomen, en liet in 2015 het roostertje van de 

kleine laatvliegerzolder verwijderen, voorzag een extra invliegopening op de grote laatvliegerzolder, plaatste een 

deur, verduisterde drie ramen en plaatste drie vleermuizenkasten. Een fotoverslag is te vinden op 

www.facebook.com/media/set/?set=a.948799861835009.1073741844.137093106339026&type=3. 

De eigen inbreng in deze acties betreft beperkt (advies)communicatieverkeer naar het RLD toe.  
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3.10 Kerk Sint-Anna, Oud-Heverlee 
 

3.10.1 Achtergrondinformatie 
 

De zolder van deze kerk werd nog niet eerder op vleermuizen onderzocht. 

 

3.10.2 Uitgevoerd onderzoek 
 

Datum bezoek 24/07/2015 

Label zolder 45 

Onderzoekers Pieter Moysons (RLD) 

Waarnemingen Keutels van Vleermuis species 

 

 
3.10.3 Conclusies, aanbevelingen en ondernomen acties 
 

Er werden een dertigtal vrij verse vleermuizenkeutels gevonden verspreid over de middenbeuk. Doordat er 

kleinere en grotere keutels werden gevonden, verblijven er vermoedelijk twee verschillende soorten op deze 

zolder. Van ieder formaat werden keuteltjes ingezameld voor DNA-analyse om de exacte vleermuizensoort te 

kunnen bepalen. De resultaten hiervan zijn momenteel nog niet bekend. 

Afhankelijk van deze resultaten kunnen mogelijk verdere soortspecifieke aanbevelingen voor vleermuizen 

geformuleerd worden. 

De eigen inbreng in deze acties betreft communicatieverkeer naar het RLD toe, en het doorgeven van de 

verzamelde keuteltjes met opvolging van de resultaten. 

 

3.11 Kerk Sint-Joost, Maleizen (Overijse) 
 

3.11.1 Achtergrondinformatie 
 

In 2013 werd deze zolder bezocht, waarbij geen sporen van vleermuizen werden aangetroffen. Hangende 

stofwebben en de afwezigheid van keutels duidden er op dat er al lange tijd geen vleermuizen (meer) verbleven. 

 

3.11.2 Uitgevoerd onderzoek 
 

Datum bezoek 30/07/2013 

Label zolder 50 

Onderzoekers Pieter Moysons (RLD) 

Waarnemingen Geen sporen van vleermuizen 

 

3.11.3 Conclusies, aanbevelingen en ondernomen acties 
 

Er werden ook ditmaal geen sporen van vleermuizen aangetroffen. Ook de grote hoeveelheid stofwebben hing 

er nog steeds. De aanbevelingen voor deze zolder naar vleermuizen toe blijven dan ook dezelfde als in 2013: 

- Reinigen van de zolder (verwijderen stof en stofwebben) 

- Voorzien van een invliegopening voor vleermuizen. Dit geeft tevens wat luchtcirculatie, wat de mate van 

‘benauwdheid’ op de zolder zal verminderen. 

De eigen inbreng in deze acties betreft (beperkt) communicatieverkeer naar het RLD toe. 
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3.12 Kerk Sint-Bernardinus, Tombeek (Overijse) 
 

3.12.1 Achtergrondinformatie 
 

In 2013 werd deze zolder bezocht, waarbij een tiental relatief verse keutels van Grootoorvleermuis species op 

de middenbeuk werd gevonden. De zolder leek vrij geschikt voor vleermuizen, zij het dan met weinig 

wegkruipmogelijkheden voor vleermuizen 

 

3.12.2 Uitgevoerd onderzoek 
 

Datum bezoek 1/06/2015 

Label zolder 49 

Onderzoekers Pieter Moysons (RLD) 

Waarnemingen Keutels van Vleermuis species 

 

3.12.3 Conclusies, aanbevelingen en ondernomen acties 
 

Er werden een tiental verse vleermuizenkeutels gevonden op de middenbeuk. Gezien de overeenkomst met de 

resultaten van 2013, kan besloten worden dat de zolder nog steeds in gebruik is door vleermuizen, maar slechts 

erg sporadisch. 

Er werden vier keuteltjes ingezameld voor DNA-analyse om de exacte vleermuizensoort te kunnen bepalen. De 

resultaten hiervan zijn momenteel nog niet bekend. 

 

De vleermuisvriendelijke aanbevelingen voor deze zolder blijven dezelfde als geformuleerd in 2013. 

- Voorzien van invliegopeningen voor vleermuizen 

- Eventueel installeren van kunstmatige verblijfplaatsen/wegkruipmogelijkheden 
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3.13 Norbertijnenabdij Averbode, Averbode (Scherpenheuvel-Zichem) 
 

3.13.1 Achtergrondinformatie 
 

De zolders van de Abdij van Averbode zijn een belangrijke zomerverblijfplaats voor vleermuizen (Willems et al. 

2012 en 2013; Willems & Yskout 2014). Het zijn de enige zolders in Vlaanderen waar maar liefst vijf verschillende 

vleermuizensoorten voorkomen, waaronder Ingekorven vleermuis. Om die reden is jaarlijkse opvolging van de 

zolders aangewezen. 

 

3.13.2 Uitgevoerd onderzoek 
 

Datum bezoek 28/07/2015 

Label zolder 135 

Onderzoekers Wout Willems, Kamila Willems, Herman Berghmans (Kerkuilenwerkgroep) 

Waarnemingen Zie Tabel 2 

 
Tabel 2: Overzicht vleermuiswaarnemingen zolders abdij Averbode, 2012-2015.  

Legende: - niet onderzocht; + dood dier. De aantallen van levende en dode vleermuizen zijn gescheiden door een /. 

Nr Locatie Soort Aantal 

      2012 2013 2014 2015 

1 Zolder abdijvleugel ‘Siberië’ Baardvleermuis 7 9 / 1+ 8 10 

2 Zolder abdijgebouw Grijze grootoorvleermuis 22 / 4+ 31 / 1+ 12 / 3+ 4 / 1+ 

    Gewone dwergvleermuis 0 0 3 1 

    Laatvlieger 1 1 0 0 

    Ingekorven vleermuis 2 0 2 1 

  Gelijkvloerse gangen abdij  Gewone dwergvleermuis 1 0 0 0 

3 Zolder abdijkerk Grijze grootoorvleermuis 0 3 3 1 

    Grootoorvleermuis species 1 0 0 0 

    Laatvlieger keutels 0 0 1 

    Ingekorven vleermuis 1 0 0 0 

    Vleermuis species 0 0 keutels 0 

  Toren abdijkerk Gewone dwergvleermuis 0 0 keutels keutels 

    Grijze grootoorvleermuis 0 0 0 1 

4 Archiefzolder pastorie Grijze grootoorvleermuis 7 keutels keutels keutels 

    Gewone dwergvleermuis 1+ 0 0 0 

5 Middenzolder poortgebouw Grijze grootoorvleermuis 1+ 0 4 18 

6 Zolder washuis Grijze grootoorvleermuis 1 keutels keutels keutels 

    Gewone dwergvleermuis 1 keutels 1 keutels 

7 Pikkelpoort Grijze grootoorvleermuis 1 keutels 0 - 

8 Zolder poortgebouw boerderij Gewone dwergvleermuis 1 / 1+ 1 1 0 

9 Brouwerij (voorheen schuur) Geen  0 0 - - 

10 Zolder schrijnwerkerij Baardvleermuis 0 - - keutels 

  Vleermuis species keutels - - 0 
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3.13.3 Conclusies, aanbevelingen en ondernomen acties 
 

De soorten en aantallen zijn vergelijkbaar met de eerdere jaren. De kraamkolonie Grijze grootoorvleermuizen, in 

2013 aangetroffen op de zuidwestelijke zolder van het abdijgebouw, bleek zich nu op de middelzolder van het 

poortgebouw te bevinden. Mogelijk heeft de warme temperatuur van de voorgaande dagen de dieren (tijdelijk?) 

naar een koelere zolder doen uitwijken. De uitwerpselen van op de schrijnwerkerijzolders konden na DNA-

 
Figuur 15: overzicht vleermuizenwaarnemingen Abdij van Averbode,2012-2014. De symbolen geven aanwezigheid van de soort 
weer op de locatie (enkele dieren of groepjes, keutels of doodvondsten), geen exacte aantallen. 
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analyse toegeschreven worden aan Baardvleermuis. De soort verblijft daar vermoedelijk al vanaf het eerste 

zolderonderzoek (2012). 

 

De aanbevelingen voor de zolders blijven dezelfde als gesteld in de eerdere Vlaams-Brabantse 

vleermuizenrapporten (Willems et al. 2012 en 2013; Willems & Yskout 2014). Voor de zolder van het washuis 

wordt geadviseerd om een kerkuilenkast te plaatsen met inlooppijp naar buiten, zodat Kerkuil en vleermuizen 

fysiek gescheiden worden op de zolder. Deze aanbeveling werd doorgegeven aan Johan Berghmans van de 

Kerkuilenwerkgroep. Het is echter mogelijk dat plaatsing van een kerkuilkast niet haalbaar is wegens 

onbereikbaarheid van de invliegopening (vloer is gevormd door gyproc platen van onderliggend plafond). 

 

Om verstoring van de kwetsbare vleermuizenpopulaties te voorkomen, blijft aangeraden een slot op de deuren 

van de abdijzolders te plaatsen, en bij iedere geplande ingreep aan zolders (werken aan dak of dakgoot, 

problemen met duiven, schilderwerken aan plafond, aanpassingen aan binnen- of buitenverlichting, …) vooraf 

een vleermuizenexpert te contacteren zodat voor iedere situatie een passend vleermuisvriendelijk advies kan 

verleend worden. Elke ingreep op deze zolders vereist maatwerk. 

 

In de eerdere rapporten werd voor de zolders van de Abdij van Averbode aanbevolen: 

- Een intentieverklaring uit te werken tussen de abdij, Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt vzw en 

eventueel bijkomende partners zoals de gemeente Scherpenheuvel-Zichem, dat de basis kan leggen voor een 

goede samenwerking en derhalve de bescherming van de dieren kan garanderen. 

- In samenwerking met deze partners een monitoringprogramma op te stellen om de 

vleermuizenpopulaties op de abdijzolders op te volgen. 

De beherende instantie van de Abdij van Averbode is dezelfde instantie als deze van de Abdij Sint-Evangelist Park 

te Leuven. Om die reden werd gekozen om geen parallelle initiatieven op te  starten voor de Abdij van Averbode, 

maar deze mee te nemen in het overleg rond het zolderbeheer van de Abdij Sint-Evangelist Park – waar 

beschermingsmaatregelen dringender zijn (zie 3.7). 

 

 
Foto 35: Kraamkolonie Grijze grootoorvleermuizen, Abdij van 
Averbode, 28/07/2015. 

 

 
Foto 36: Ingekorven vleermuis, Abdij van Averbode, 28/07/2015. 
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4 Draagvlakverbreding en capaciteitsopbouw 
 

Er hadden tijdens de projectperiode enorm veel contactmomenten plaats. Soms mondden die contacten uit in 

een groter resultaat of een meer gedreven inspanning (die dan in dit rapport uitgebreid verslagen werden), maar 

de meeste contacten zijn relatief kort en vroegen slechts een beperkte inspanning. 

 

Al die contacten dragen bij aan een groot draagvlak, en aan capaciteitsopbouw – zowel wat betreft 

buitenstaanders (publiek, kerkfabrieken, …), instellingen en verenigingen (ANB, Regionale Landschappen, 

gemeenten, Kerkuilenwerkgroep) als vrijwilligers van de Vleermuizenwerkgroep. 

 

Deze personen en instanties – en met het oog op de toekomst vooral de vrijwilligers van de 

vleermuizenwerkgroep – werden maximaal betrokken bij de uitgevoerde acties van dit project, via uitnodigingen 

voor terreinmomenten (vangsten, zolderbezoeken, …) en het communiceren van resultaten en informatie. Deze 

inzet voor onderhoud en uitbreiding van het bestaande netwerk aan vrijwilligers levert geen meetbaar resultaat, 

maar weerspiegelt zich in inzet en enthousiasme van deze vrijwilligers, en het aantal (en kans op slagen van) 

acties waar vrijwilligers bij betrokken zijn. 

 

De gedane investering in de versteviging van het bestaande netwerk is noodzakelijk om dit verder te kunnen 

uitbouwen. Een groot los netwerk valt immers uiteen als professionele ondersteuning wegvalt. Voor de 

uitgevoerde activiteiten werd daarom sterk ingezet op het betrekken van de meest actieve vrijwilligers, waarbij 

ook telkens aandacht werd gegeven aan vrijwilligers die (op vleermuizenvlak) minder actief zijn maar in de 

omgeving van de activiteit wonen. Zo werden bijvoorbeeld lokale vrijwilligers betrokken bij het uitgevoerde 

veldwerk in de citadel van Diest. Deze hebben een minder diepgaande kennis rond vleermuizen, maar zij zullen 

in de toekomst wel een grote rol spelen voor de verdere opvolging van het vleermuizenverhaal rond de citadel.  

 

Met gedegen overleg met de Kerkuilenwerkgroep wordt niet enkel een verbetering beoogd van de 

samenwerking tussen Vleermuizen- en Kerkuilenwerkgroep. De kans op het vinden van volledig ‘nieuwe’ 

vrijwilligers die plots vleermuizen als hun voornaamste bezigheid gaan ontwikkelen is immers klein. De 

Kerkuilenwerkgroep heeft echter vrijwilligers die door hun vrijetijdsbesteding reeds vaak op locaties komen waar 

vleermuizen verblijven. Door een nauwe samenwerking met de Kerkuilenwerkgroep, zoals geregeld bijeenkomen 

en waarnemingen of gevonden uitwerpselen of braakballen uit te wisselen, hopen we deze mensen voldoende 

te motiveren om ook vleermuizen deels in hun vrijetijdsbesteding op te nemen.  

 

In het kader van het huidige project werden geen aparte publieksactiviteiten georganiseerd, maar werd 

ondersteuning gegeven voor activiteiten waar een band is met vleermuizen (bv Nacht van de Vleermuis in de 

Halve Maan te Diest, voorbereiding opendeurdag ‘Natuur met geschiedenis’ in kasteel van Perk). 

 

Een volledige opsomming geven van alle mails, telefoons en gevoerde gesprekken is niet haalbaar en niet zinvol. 

De voornaamste acties met betrekking tot draagvlakverbreding en capaciteitsopbouw die niet eerder besproken 

werden in dit rapport, worden hieronder toegelicht. 

 

• De landgoedbeheerder van de Heerlijckyt van Elsmeren, een historische kasteelhoeve met bijhorend domein 

te Geetbets, was vragende partij om de vleermuizensoorten en het gebruik van het landgoed door te dieren 

te laten onderzoeken. Er bleken geen winterverblijven aanwezig; zomeronderzoek werd beloofd voor 2016. 

 

• Het Regionaal Landschap Dijleland (RLD) was bezorgd omtrent een krantenartikel dat verscheen rond de kap 

van 749 bomen (www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150105_01458270) naast de vaart tussen Leuven en 

Battel). De vrees bestond dat dit nadelig was (oa verdwijnen koloniebomen voor vleermuizen. Er werd 

hiervoor contact opgenomen met het ANB. 

 

• Er werd deelgenomen aan de vergadering van de Kerkuilenwerkgroep (6/12/2014) om tot een constructieve 

samenwerking te kunnen komen wat betreft zolderonderzoek door Vleermuizen- en 

Kerkuilenwerkgroepers. Dit resulteerde in een aantal afspraken met respect voor elkaars activiteiten, en een 

oproep voor maximale samenwerking. Kort samengevat werden volgende afspraken gemaakt: 

1) voor overleg: 
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- overleg op provinciaal niveau: beide werkgroepen nodigen elkaar uit op hun jaarlijkse provinciale 

vergaderingen. Op die manier kan oa info/afspraken over kwetsbare locaties of nieuwe vindplaatsen 

gedeeld worden, zonder dat die als 'dataset' worden rondgemaild. 

- contactgegevens van provinciaal/regionaal verantwoordelijken worden uitgewisseld 

2) voor zolderbezoeken: 

- periode feb-juni: (potentiële) kerkuilenzolders te vermijden door VLWG omwille van kerkuilenbroedsels 

(indien toch noodzakelijk, vooraf terugkoppelen met KUWG) 

- wintercontroles van KUWG zijn vanaf oktober, en vormen geen probleem voor vleermuizen  

- vleermuizenmensen laten kerkuilenkasten met rust, en maken die zeker nooit open 

- periode april-sept: (potentiële) vleermuizenzolders te vermijden door KUWG omwille van kolonietijd 

(indien toch noodzakelijk, vooraf terugkoppelen met VLWG) 

 

• Natuurbericht 16 april 2015: Vlaams-Brabantse kerkzolders van levensbelang voor vleermuizen: 

http://www.natuurpunt.be/news/vlaams-brabantse-kerkzolders-van-levensbelang-voor-

vleermuizen#.Vi9xvLcvfcsR. Rob-TV bracht hier een kort item over in het nieuwsbulletin. Ring-TV wilde hier 

eveneens een korte uitzending aan wijden, waar we een afspraak voor regelden op de OLV-kerk te Aarschot. 

De zender meldde echter last-minute af. We behielden echter onze afspraak met de koster, wat dan 

resulteerde in een extra inventarisatie en gericht advies voor werken aan de kerkzolder (zie § 3.2). 
 
• De ‘Europese Nacht van de Vleermuis’ is een evenement dat sinds 2014 niet langer wordt ondersteund door 

ANB, terwijl dit een uitermate succesvolle activiteit is. Het is een succesverhaal in het wegnemen van angst 

en stigma’s rond vleermuizen. Voor dit evenement aan het Provinciedomein Halve Maan te Diest werden 

door de Vleermuizenwerkgroep twee gidsen ingezet. 

 

• Via RLD werd vernomen dat het kasteel Hogemeyer (Kersbeek-Miskom, Kortenaken) verkocht werd. Dit 

kasteel bleek tijdens vorige projecten een vleermuizenverblijfplaats te zijn: zowel zolders (zomer) als kelders 

(winter). Er werd voorgesteld om via RLD de nieuwe eigenaar te contacteren voor een 

afspraak/terreinbezoek, zo mogelijk gecombineerd met wintertelling, in de winter 2015-2016. 

 

• Er werd samen met het Regionaal Landschap Groene Corridor gepoogd om de ijskelders van Linterpoort 

(Zemst) en van het kasteel van Imde (Wolvertem, Meise) te kunnen bezoeken voor een wintertelling (en het 

bekijken van verbetering of potenties voor vleermuizeninrichting). Bij de eerste was de eigenaar net 

overleden, en wilden we de nabestaanden niet met onze vraag lastig vallen. Bij de tweede ijskelder behoorde 

bezoek niet onmiddellijk tot de mogelijkheden. 

 

• Buiten de in dit rapport uitvoerig beschreven zolder van Salve Mater (Lovenjoel, Bierbeek) werd ook advies 

gegeven aan het ANB en het RLD rond de ijskelder van dit domein. 

 

• De resultaten van de DNA-analyses van keutels uit het Jezuïetenhof (Egenhoven, Leuven), verzameld in 2014, 

werden verkregen. Deze werden met duiding doorgegeven aan het RLD, die met KULeuven en ANB 

gesprekken voert over dit domein. 

 

• De resultaten van de DNA-analyses van keutels verzameld aan de visclub te Pellenberg (Lubbeek) in 2014, 

werden verkregen. De resultaten hiervan (Huisspitsmuis, geen vleermuizen) werden aan de betrokken 

personen doorgegeven. 

 

• Er werd ondersteuning geven voor vleermuisdeterminaties en advies voor monitoring in de nieuwgebouwde 

ijskelder ‘Ackermans’ te Houwaart (Tiel-Winge). 

 

• Er werd advies gegeven aan een huiseigenaar te Kessel-Lo (Leuven) die zijn spouwmuur wou laten opvullen 

ter isolatie, maar vreesde dat er vleermuizen in zijn spouwmuur konden verblijven. 

 

• Er werd advies gegeven bij een oproep rond een vleermuizenkolonie in een woning nabij Averbode 

(Scherpenheuvel-Zichem). 
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• De zolder van het paviljoentje dat op de voormalige renbaan te Groenendaal (Hoeilaart) staat, werd door de 

boswachters van ANB ingericht voor vleermuizen. Er werd bijkomend advies gegeven over welke producten 

de aannemer kan gebruiken in functie van houtbehandeling. 

 

• Een bewoner nabij de Keizersberg te Leuven heeft in zijn tuin een kelder liggen met vermoedelijk erg 

geschikte klimatologische omstandigheden voor overwinterende vleermuizen. Er werd advies gegeven, en 

voor later plaatsbezoek beloofd. 
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