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Samenvatting 
 

In de Citadel van Diest werd in 2015 zwermgedrag onderzocht in de bastions D en F, en de aangrenzende tenailles 

c, e en g. Dit onderzoek behelsde 3 vangstnachten met mistnetten, in combinatie met de plaatsing van 

automatische batdetectoren en visuele waarnemingen. 

 

De resultaten toonden dat de onderzochte bastions en tenailles worden gebruikt als zwermlocatie door minstens 

7 soorten vleermuizen: Gewone dwergvleermuis, Baardvleermuis, Franjestaart, Ingekorven vleermuis, 

Laatvlieger, Gewone grootoorvleermuis en Grijze grootoorvleermuis. De zwermactiviteit in de onderzochte 

citadeldelen wordt als beperkt tot matig ingeschat, en in verhouding tot het aantal daar overwinterende dieren. 

Enkel in de (beperkt onderzochte) tenaille c werden geen vleermuizen aangetroffen. In tenaille e bevindt zich 

verder een zomerverblijfplaats van drie Ingekorven vleermuizen. 

 

De onderzochte locaties zijn vooral van belang voor Grijze grootoorvleermuis (de Citadel en fort Leopold te Diest 

zijn de enige bekende zwermplaatsen in Vlaanderen), en voor Ingekorven vleermuis (samen met fort Leopold de 

enige bekende zwermplaatsen van deze soort in Vlaams-Brabant). 

 

De onderzochte bastions en tenailles vereisen omwille van hun vleermuizenfuncties een delicate aanpak en een 

aangepast beheer. Buiten de factoren waarmee men voor winterverblijven moet rekening houden, zijn factoren 

waarmee men specifiek voor zwermgedrag rekening moet houden onder meer het vermijden of aanpassen van 

verstoring en verlichting, het behoud van grote open ruimten in en voor het gebouw, het behoud van grote 

invliegopeningen, vegetatie en aanvliegroutes. Op basis van de onderzoeksresultaten werd een aangepast 

zoneringsplan voor verlichting opgesteld. 

 

 
Foto 1: Zwermende Laatvlieger rustend in lokaal f03 (bastion F), 12/08/2015. 
 

 

  



  6 

 

Inleiding 
 

Dit onderzoek kadert in een ruimere studie rond vleermuizen. Dit project wordt uitgevoerd door Natuurpunt 

Studie vzw en gesteund door de Provincie Vlaams-Brabant. 

 

 

1 Achtergrondinformatie vleermuizen en 
versterkingen 

 

Vleermuizenbescherming 

Alle vleermuizen in Europa zijn beschermd door de habitatrichtlijn (92/43/EEG). De soorten die voorkomen in 

Vlaanderen staan allen in bijlage IV, wat wil zeggen dat ze als soorten van communautair belang een strikte 

bescherming genieten. Zeven in België voorkomende soorten (Grote en Kleine hoefijzerneus, Vale vleermuis, 

Mopsvleermuis, Meervleermuis, Ingekorven vleermuis en Bechsteins vleermuis) worden ook in bijlage II vermeld. 

Voor deze soorten moeten speciale beschermingszones worden afgebakend. 

 

Militaire bouwwerken en vleermuizenecologie 

Forten, citadels en andere versterkte militaire bouwwerken vervullen zeer vaak een belangrijke rol voor 

vleermuizen. Zo bieden bijvoorbeeld de forten van de dubbele Antwerpse fortengordel een overwinteringsplaats 

voor zowat de helft van de getelde vleermuizen in Vlaanderen. Dit belang is historisch gegroeid, en neemt nog 

steeds toe. Die aantrekkingskracht danken deze bouwwerken aan hun specifieke microklimaat en hun ligging. 

Het specifieke microklimaat omvat een hoge luchtvochtigheid en een stabiele temperatuur. Deze worden 

gegarandeerd door vochtige muren met doorsijpelend water, en door dikke muren die vaak nog onder een dikke 

zandlaag liggen, bedoelt om bominslagen op te vangen. 

De ligging van het bouwwerk is eveneens van belang: zowel de lokale ligging in het landschap (nabij bos, 

vestinggracht, rivier, …) als de ligging nabij andere overwinteringsplaatsen (in het geval van de Citadel van Diest: 

de stadswallen en fort Leopold). 

Naast hun functie als overwinteringsobject voor vleermuizen hebben versterkte militaire bouwwerken ook een 

primordiale rol als foerageerplaats, zomerkolonieplaats, verbindingsplaats, paar- en zwermlocatie. 

 

Zwermen is het bezoeken van een groot aantal vleermuizen van winterverblijven vóór de winterslaap. Dit 

zwermgedrag heeft twee functies. Ten eerste voortplanting: doordat bij het zwermen veel dieren uit een wijde 

omgeving betrokken zijn, vindt er genetische uitwisseling plaats tussen de populaties welke anders gescheiden 

leven. Ten tweede tonen de oudere dieren aan jongere vleermuizen waar de verschillende mogelijkheden om te 

overwinteren gelokaliseerd zijn, en worden deze locaties dus verkend. Zwermen is een essentieel onderdeel in 

de levenscyclus van vleermuizen, en de bescherming van zwermlocaties is dus van groot belang voor het 

voortbestaan van deze zoogdieren. 

 

Vleermuizen en implicaties voor herbestemming 

Militaire bouwwerken spreken mensen aan. De druk om deze te gebruiken voor recreatieve, toeristische of 

commerciële doeleinden is dan ook groot. Een (her)bestemming is echter niet altijd evident omwille van het 

gebruik van deze locaties door vleermuizen. Het menselijk gebruik van militaire bouwwerken mag immers de 

vleermuizenpopulaties niet schaden. 

Omwille van het belang van deze vestingen voor vleermuizen is het echter niet voldoende om zich te beperken 

tot het vermijden van schade. De door de overheid opgestelde IHD’s (instandhoudingsdoelstellingen) bepalen 

dat de vleermuizenpopulaties zich dienen te kunnen handhaven en uitbreiden, en zowel de wettelijke als 

plaatselijke omstandigheden moeten daarom een gunstige toestand hiervoor verzekeren. 

 

Zowel in het kader van de uitwerking van de IHD’s als voor (her)bestemmingen van militaire bouwwerken, wordt 

daarom geopteerd voor een indeling in zones met verschillend gebruik. Een gefundeerde indeling kan 

duidelijkheid verschaffen over de functies van de zones, en de mogelijkheden en beperkingen voor menselijk 

gebruik ervan. 
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2 Achtergrondinformatie Citadel van Diest 
 

2.1 De Citadel van Diest als overwinteringslocatie voor vleermuizen 
 

In 2013, 2014 en 2015 werden tellingen gehouden van overwinterende vleermuizen in de Citadel van Diest. De 

tellingen tonen aan dat bepaalde citadeldelen in gebruik zijn als winterverblijfplaats door zes soorten 

vleermuizen, waaronder de Ingekorven vleermuis. Met tot 85 gevonden dieren tijdens de tellingen vormt de 

citadel, samen met Fort Leopold te Diest de top van de belangrijke overwinteringsobjecten voor vleermuizen in 

Vlaams-Brabant (Berwaerts et al., 2008; Willems & Lambrechts, 2014). Een soortendiversiteit van zes soorten is 

eveneens hoog.  

 

De aanwezigheid van Ingekorven vleermuis is zeer belangrijk. Deze Europees beschermde soort stelt dermate 

hoge eisen aan haar overwinteringsplaats, dat in Vlaanderen slechts een erg beperkt aantal locaties hiervoor in 

aanmerking komen (Verkem et al., 2003). Ingekorven vleermuizen worden ’s winters enkel aangetroffen in een 

beperkt aantal forten en mergelgroeven. De citadel heeft potenties om uit te groeien tot een vaste 

overwinteringslocatie voor deze kritische soort. Mits het nemen van de juiste beschermingsmaatregelen kan 

deze populatie zich handhaven en uitbreiden. 

 

De bevindingen van de wintertellingen werden uitgebreid gepubliceerd in drie rapporten: 

• Willems, W. & Lambrechts, J. (2013). Vleermuizen in de Citadel van Diest. Rapport wintertelling 2013 met 

aanbevelingen naar herbestemming en beheer. Rapport Natuurpunt Studie 2013/5, Mechelen. 

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

Rapport Natuurpunt Studie 2014/12, Mechelen. 

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

Rapport Natuurpunt Studie 2015/17, Mechelen. 

 

2.2 De Citadel van Diest als zwermlocatie voor vleermuizen 
 

In 2013 werd onderzoek uitgevoerd naar de zwermfunctie en het ruimtelijk gebruik van vleermuizen in en om 

het poortgebouw N (Zichemsepoort). Dit poortgebouw blijkt een zwermlocatie te zijn voor acht soorten 

vleermuizen, waaronder Ingekorven vleermuis en Grijze grootoorvleermuis. 

In 2014 werd een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de zwermfunctie en het ruimtelijk gebruik van vleermuizen 

in en om lunet l en galerij m. Ook deze locatie bleek een zwermfunctie te hebben voor meerdere soorten 

vleermuizen. 

De bevindingen van beide zwermonderzoeken werden uitgebreid gepubliceerd in rapporten, waarbij tevens 

verschillende scenario’s uitgewerkt werden voor potentiële herbestemmingen met bijhorende mogelijkheden 

tot mitigatie en compensatie van vleermuizenfuncties: 

• Willems W. & Lenaerts A. (2013). Vleermuizen in de Citadel van Diest. Onderzoek naar zwermgedrag met 

aanbevelingen naar herbestemming en beheer. Rapport Natuurpunt Studie 2013/18, Mechelen. 44p. 

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

2014/25, Mechelen. 38p. 

 

2.3 Herbestemming van de Citadel van Diest 
 

Eind februari 2013 werd de citadel van Diest overgedragen van de Militaire Overheid naar de stad Diest, die deze 

citadel wenst te herbestemmen, en hier reeds plannen rond ontwikkelde (MOPurbandesign, 2011). Een 

herbestemming mag echter de vleermuizenpopulaties of –habitat niet schaden. De instandhoudings-

doelstellingen (IHD’s) bepalen bovendien dat de vleermuizenpopulaties zich dienen te kunnen handhaven en 

uitbreiden, en zowel de wettelijke als plaatselijke omstandigheden moeten een gunstige toestand hiervoor 

verzekeren. 

 

De resultaten en bevindingen uit eerder vleermuizenonderzoek geven inzicht in het gebruik van de citadel door 

vleermuizen, en vormen daardoor een gefundeerd kader waarbinnen een herbestemmingsconcept op 

vleermuisvriendelijke manier kan uitgewerkt worden. Het voorliggende rapport vult enkele belangrijke 

kennisleemten op betreffende de vleermuizenfuncties in de bastions en tenailles. 
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2.4 Benaming van citadeldelen en onderzochte lokalen 
 

Een volledig overzicht van de gebruikte benamingen voor de verschillende citadeldelen wordt op Kaart 9 en 

Kaart 10 (kaartbijlagen, achteraan) weergegeven. 

Voor de benaming van de lokalen van de onderzochte bastions en tenailles wordt gebruik gemaakt van 

onderstaande nummering (Kaart 1 en Kaart 2). 

 

 
Kaart 1: overzicht lokalen bastion F en tenaille g 

 

 

De lokaalnummers die beginnen met de letters c, e en g behoren respectievelijk tot de tenailles c, e en g. De 

lokaalnummers beginnend met de letters d en f, of de combinaties 2D en 2F, behoren tot de respectievelijke 

bastions D en F. 

 

Een deel van de lokaalketen van bastion D is langs weerszijden dicht gemetst. Hierdoor zijn de lokalen d08 tot 

en met d14 niet toegankelijk (of alleszins niet vanuit de bastioningangen), en zijn de toegankelijke lokalen van 

de west- en oostkant van het bastion fysiek gescheiden waardoor ook onderzoek hiervan in twee delen werd 

opgesplitst. 

Tenaille e is aan de oostzijde dicht gemetst, en dus enkel via lokaal e15 toegankelijk. 
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Kaart 2: overzicht lokalen bastion D en tenailles c en e 

 

 
Foto 2: Bastion D, zicht op westelijke toegangspoort  
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3 Inventarisatie en onderzoek 
 

3.1 Methode 
 

3.1.1 Mistnetonderzoek 
Om na te gaan welke soorten vleermuizen er zwermen in bastion F en (westelijk deel van) bastion D, en hoe de 

dieren van de gebouwen en de onmiddellijke omgeving gebruik maken, werden drie zwermvangstsessies 

uitgevoerd tussen begin augustus en eind september 2015. Een geplande latere sessie (oktober) werd afgelast 

wegens te koude weersomstandigheden. Voor de vangsten werden in de gebouwen mistnetten opgesteld, die 

geopend werden rond zonsondergang, en open bleven tot minstens 2:30. 

 

De plaatsing van de netten was gedurende iedere vangstavond identiek: drie netten, telkens geplaatst in de 

lokalen 2D06-2D08, 2F01-2F03 en 2F06-2F08 spanden de doorgang af van de ingangslokalen van de bastions 

naar de achtergelegen lokaalketens. Een overzicht van de plaatsing en nummering van de mistnetten is te vinden 

op Kaart 3. 

 

Van iedere gevangen vleermuis werden vaste gegevens genoteerd: soort, geslacht, vangstuur, vangstnet en 

invliegrichting, onderarmlengtes, gewicht, seksuele status en leeftijd. De dieren werden gemerkt (kleurmerk op 

duimnagel) om hervangsten te kunnen herkennen. 

 

3.1.2 Onderzoek met automatische detectoren 
Door het plaatsen van automatische vleermuizendetectoren (type D500X) kan de zwermactiviteit van 

vleermuizen gemeten worden. Deze detectoren maken een geluidsopname van 10sec telkens een vleermuis 

passeert. Het aantal opnames geeft dan de mate van zwermactiviteit op die locatie weer. 

 

 
Kaart 3: Plaatsing en nummering van mistnetten en automatische batdetectoren 
 

Er werd voor de plaatsing van detectoren geopteerd als aanvulling op het mistnetonderzoek. De constructie van 

de citadel laat niet toe om vlot én in de bastions, én in de tenailles mistnetten te plaatsen en regelmatig te 
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controleren. Te lange pauzes tussen twee controles leidt tot veel dieren die zich uit netten vrij bijten, en is nadelig 

voor dieren die lang in het net hangen. 

Doordat verkennend onderzoek in 2014 suggereerde dat zwermgedrag in de tenailles eerder beperkt kon zijn, 

vormen detectoren een ideaal middel om met een minimum aan inspanning een maximum aan data te 

verzamelen. Ook voor de moeilijk toegankelijke oostvleugel van bastion D (via lange ladders) bleek plaatsing van 

een detector praktischer dan regelmatige netcontrole. 

 

De detectoren werden zo geplaatst dat zij voornamelijk in- en uitvliegende dieren registreren, eerder dan het 

langduriger rondvliegen (zwermen) van de dieren in de grotere lokalen. Op deze manier kan min of meer een 

inschatting van het aantal dieren gemaakt worden. De detectoren werden geplaatst tijdens de 

mistnetvangstnachten, met name op 12/08/2015 (2 detectoren), 1/09/2015 (4 detectoren) en 29/9/2015 (2 

detectoren). Een overzicht van de opnamemomenten van de detectoren en hun plaatsing is te vinden in Tabel 1 

en op Kaart 3. 
Tabel 1: overzicht plaatsing en opnamemomenten D500x-detectoren 

Citadeldeel  Kamernummer Detector Start opnames Einde opnames Richting microfoon 

Tenaille e  e14 E 20150812 22:19 20150813 03:38 noord 

Tenaille g g13 G 20150812 22:33 20150813 03:25 oost 

Tenaille c c05 C 20150901 21:06 20150902 03:15 noord 

Bastion D 2D03 D 20150901 21:09 20150902 03:15 zuid 

Tenaille e e14 E 20150901 21:39 20150902 03:15 noord 

Tenaille g g13 G 20150901 21:40 20150902 03:15 oost 

Tenaille e e14 E 20150929 20:08 20150930 03:30 noord 

Bastion D 2D03 D 20150929 20:13 20150930 03:30 zuid 

 

 

3.1.3 Visuele observaties 
Aanvullend op detector- en mistnetonderzoek werden ook visuele waarnemingen van zwermende of hangende 

dieren genoteerd, om een beter inzicht te verkrijgen op het ruimtelijk gebruik van de zwermers in de 

verschillende lokalen. De visuele waarnemingen zijn echter momentopnames, en geven geen volledige weergave 

van het gebruik van het gebouw. 
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4 Resultaten 
 

4.1 Netvangsten 
 

Er werden in totaal 14 zwermende vleermuizen gevangen, behorend tot vijf soorten (Tabel 2 en Kaart 4). 

 
Tabel 2: Overzicht zwermvangsten in bastions en tenailles, Citadel van Diest, 2015 

Soort 12/08/2015 1/09/2015 29/09/2015 Totaal 

Gewone dwergvleermuis 5   5 

Baardvleermuis   3 3 

Laatvlieger 2   2 

Gewone grootoorvleermuis  2 1 3 

Grijze grootoorvleermuis  1  1 

Totaal 7 3 4 14 

 

De soortensamenstelling is gelijkaardig aan de eerder onderzochte citadeldelen (poortgebouw N, lunet l en 

omgeving), met dat verschil dat twee soorten in de bastions niet aangetroffen werden. Het gaat dan om Ruige 

dwergvleermuis en Franjestaart. Waar die eerste slechts in 2013 eenmaal werd gevangen (en dus eerder 

occasioneel komt zwermen), is de afwezigheid van Franjestaart opmerkelijk. Het nagenoeg volledig ontbreken in 

de bastions en tenailles van zijn winterhabitat - diepere schuilplaatsen op warmere, vochtige locaties – is een 

mogelijke verklaring voor het niet aantreffen van de soort tijdens de mistnetvangsten. Vermeldenswaardig is ook 

hier de aanwezigheid van Grijze grootoorvleermuis.  

 

 
Kaart 4: Taartdiagrammen mistnetvangsten 2015. Totaal van 3 vangstnachten voor de netten 1, 2 en 3. 
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4.2 Automatische detectoren 
 

De detectoren in tenailles c en g gaven geen vleermuizenactiviteit weer op respectievelijk 1 en 2 opnamenachten. 

De detector in bastion D registreerde één avond zonder activiteit, en één avond met zeven passages (en sociale 

roepen) van Gewone dwergvleermuis. De detector in tenaille e registreerde op 3 opnamenachten één avond 

zonder activiteit, één avond met een enkele passage van een Gewone dwergvleermuis, en één avond met een 

passage van een Gewone dwergvleermuis en een Ingekorven vleermuis. 

Een overzicht van de waargenomen activiteit wordt weergegeven op Kaart 5. Activiteits-curven van de 

detectoren C en D zijn te vinden in de bijlagen (Grafiek 1, Grafiek 2 en Grafiek 3). 

 

 
Kaart 5: overzicht geregistreerde vleermuizenactiviteit met automatische batdetectoren 
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4.3 Visuele observaties 
 

Er werden op 1/9/2015 zwermende Ingekorven vleermuizen waargenomen in de tenailles e en g. Gezien de 

gelijktijdigheid van waarneming, betreft het hier 2 verschillende dieren.  

Op 29/9/2015 werd een Franjestaart hangend waargenomen in bastion F, lokaal f21. 

Op 29/9/2015 werd een groepje van drie Ingekorven vleermuizen hangend waargenomen in tenaille e, lokaal 

e06. In het naburige lokaal (e07) werden in 2014 twee Ingekorven vleermuizen aangetroffen. Dit bevestigt het 

gebruik van tenaille e als (nazomer)dagrustplaats van deze soort. Beide lokalen (e06 en e07) zijn meer 

temperatuur-gebufferd dan andere tenaillelokalen, doordat de (zuid)oostelijke uitgang van tenaille e dicht 

gemetst en met zand aangeaard is. 

In de meeste tenaillelokalen werden kleine concentraties van uitwerpselen van vleermuizen gevonden onderaan 

de frontmuren. 

 

 
Kaart 6: overzicht visuele waarnemingen 2015 
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4.4 Ruimtelijk gebruik van bastions en tenailles 

4.4.1 Ruimtelijk gebruik van de gebouwen 

Zwermlocaties in de gebouwen 

Mistnetvangsten vormen een geschikte methode voor het bepalen van zwermende soorten, maar niet om exacte 

aantallen van dieren vast te stellen. Zowel de lage vangstaantallen als de weinige opnames die met detectoren 

gedaan werden, tonen echter aan dat de zwermactiviteit in de bastions D en F, en vooral in de tenailles, veel 

lager is dan de omgeving van poortgebouw N en van lunet l die in 2013 en 2014 onderzocht werden (Kaart 7). 

 

Het vastgesteld zwermgedrag in het oostdeel van bastion D, tenaille e en bastion F wordt als matig ingeschat: er 

passeren tijdens de zwermperiode iedere nacht dieren, maar de aantallen zijn relatief laag.  De zwermactiviteit 

in het westdeel van bastion D en tenaille g wordt als beperkt ingeschat. Er passeren vleermuizen (onder andere 

Ingekorven vleermuis), maar in erg lage aantallen – dus niet noodzakelijk iedere nacht. 

 

In tenaille c kon geen zwermgedrag vastgesteld worden. Het onderzoek in deze tenaille beperkte zich tot een 

eenmalige plaatsing van detector, tijdens een nacht waarop in het algemeen weinig vleermuizenactiviteit was. 

Het is daarom niet uitgesloten dat deze tenaille toch een – vermoedelijk beperkte – zwermfunctie heeft. 

 

 
Kaart 7: overzicht ruimtelijk gebruik van bastions D en F en tenailles c, e en g als zwermlocatie voor vleermuizen 
 

Invliegopeningen voor zwermgedrag 

De netvangsten tonen aan dat vleermuizen de grote toegangen tot de bastions F en (westdeel van) D gebruiken 

als invliegopening. Dit zijn de poortopeningen van de gangen 2D06, 2F01 en 2F06. Mogelijk maken de dieren ook 

beperkt gebruik van de kleinere (vaak getraliede) openingen die zich in de grotere aanpalende lokalen bevinden. 

Voor het oostdeel van bastion D zijn potentiële invliegopeningen de kleine opening boven de dichtgetimmerde 

deur, of één van de kleinere openingen van de lokalen 2D03, 2D04 of 2D05. 

Kleine openingen, zoals schietgaten, worden in de citadel niet als zwerminvliegopening gebruikt. Moest tenaille 

c een zwermfunctie voor vleermuizen hebben (momenteel niet vastgesteld), dan vormen de deuropeningen van 

lokalen c04 en c16 de enige mogelijke invliegopeningen. 
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In tenaille e wordt de toegang van lokaal e15 gebruikt als zwerm-invliegopening. Er is geen andere potentiële 

zwermtoegang voor vleermuizen. Het andere eind van de tenaille (lokaal e15) is dicht gemetst, en blijft dat ook 

best aangezien dit de klimatologische omstandigheden voor de dagverblijfplaats van Ingekorven vleermuizen in 

deze tenaille garandeert. 

Voor tenaille g zijn enkel de deuropeningen (lokalen g04 en g14) geschikt als zwerm-invliegopening, en 

zwermende dieren maken dan ook van minstens één van beide opening gebruik als toegang. 

 

Hangplaatsen 

Tenaille e doet dienst als (nazomer)dagrustplaats van Ingekorven vleermuizen. De beide lokalen (e06 en e07) 

waar in 2014 en 2015 dagrustende dieren werden aangetroffen, zijn meer temperatuur-gebufferd dan andere 

tenaillelokalen, doordat de (zuid)oostelijke uitgang van tenaille e dicht gemetst en met zand aangeaard is. 

 

De aanwezigheid van uitwerpselen in de meeste tenaillelokalen indiceert dat deze regelmatig als rustplaats door 

vleermuizen gebruikt worden. Het is niet duidelijk in hoeverre het om dagrustplaatsen gaat, of om tijdelijke 

hangplaatsen tijdens avonden van zwermactiviteit. Hetzelfde geldt voor de bastionlokalen, waar de hoogste 

keutelconcentraties gevonden worden onder de frontmuren van lokalen die zich op het uiteinde van de 

rondgaande lokaalketens bevinden. 

 

4.4.2 Ruimtelijk gebruik van de omgeving 
De omgeving van de bastions en tenailles is zeer moeilijk te onderzoeken op zwermgedrag, vanwege de 

niveauverschillen (droge grachten) en de afstanden tussen de verschillende gebouwen. De meest logische 

aanvliegrichting van de dieren is vanaf de beboste frontzijdes (Kaart 8). Het lijkt weinig waarschijnlijk dat de 

dieren over het paradeplein en vervolgens over de kazernegebouwen komen aanvliegen, wegens de afwezigheid 

van groencorridors en omwille van verlichting van het plein. Permanente verlichting van de grachten tussen de 

kazernegebouwen en de tenailles e en g maakt dat vleermuizen deze gracht vermoedelijk ook grotendeels zullen 

vermijden om naar de tenailles en bastions te vliegen. Om de ingangen daartoe te bereiken is een beperkte 

verlichte zone passeren echter noodzakelijk. Dit is mogelijk mede een verklaring waarom er in deze citadeldelen 

minder zwermactiviteit is dan in poortgebouw N en lunet l. 
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4.5 Interpretatie van de resultaten 
 

De resultaten tonen aan dat vleermuizen de bastions en tenailles gebruiken als zwermlocatie, met uitzondering 

van de (beperkt onderzochte) tenaille c waar geen vleermuizen werden aangetroffen. De zwermactiviteit wordt 

als beperkt tot matig ingeschat, en in verhouding tot het aantal overwinteraars in deze citadeldelen. Van belang 

zijn wel twee waargenomen soorten. 

De Ingekorven vleermuis is voor zwerm- en winterlocaties vrijwel exclusief gebonden aan een aantal oude 

grotere vestingswerken en mergelgroeven. De Citadel en Fort Leopold zijn de enige bekende zwermplaatsen van 

Ingekorven vleermuis in Vlaams-Brabant. Tenaille e fungeert bovendien ook nog als (nazomer)dagrustplaats voor 

deze soort. 

Van de Grijze grootoorvleermuis zijn deze twee locaties de enige bekende zwermplaatsen in Vlaanderen. 

 

Wisselwerking van zwermende vleermuizen tussen fort Leopold en de Citadel van Diest (en de verschillende 

gebouwen hiervan) is mogelijk, en zelfs waarschijnlijk. Bij dergelijke wisselwerking tussen nabije locaties is het 

gezamenlijke belang groter dan de som van deze van de afzonderlijke locaties. 

 

De bastions B en D en de tenailles vereisen omwille van hun belang als dagverblijfplaats en zwermlocatie een 

delicate aanpak en een aangepast beheer. Buiten de factoren waarmee men voor winterverblijven moet 

rekening houden (zoals microklimaat en behoud microschuilplaatsen), zijn factoren waarmee men specifiek voor 

zwermgedrag rekening moet houden onder meer het vermijden of aanpassen van verstoring en verlichting, het 

behoud van grote open ruimten in en voor het gebouw, het behoud van grote invliegopeningen, vegetatie en 

aanvliegroutes. 

 

 
Foto 3: Nachtzicht op de noordtoegang van bastion F, tevens zwermtoegang voor vleermuizen. De foto is zonder flits genomen, 
en illustreert het probleem van de lichtbarrière voor zwermende vleermuizen  
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5 Vereisten voor behoud van de 
vleermuizenfuncties 

 

5.1 Restricties met betrekking tot vleermuizen 
 

Vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn wettelijk beschermd. Dit impliceert dat er met de aanwezigheid van 

vleermuizen rekening dient gehouden te worden. Er gelden restricties of randvoorwaarden voor menselijk 

gebruik of menselijke activiteiten voor de locaties waar vleermuizen voorkomen. Hieronder worden de algemene 

regels weergegeven voor vleermuizen in (fortachtige) gebouwen. Deze regels gelden zowel voor de aanleg- als 

voor de exploitatiefase. Ook al komen deze soms vrij restrictief over, met een gedegen kennis van het 

terreingebruik door vleermuizen en met duidelijke afspraken zijn de meeste zaken over het algemeen 

realiseerbaar in een win-win-situatie. Open en tijdige communicatie tussen alle betrokken partijen vormt 

hiervoor de basis. 

 

Activiteiten die een (potentieel) negatieve invloed hebben op vleermuizen of het microklimaat in hun 

verblijfplaatsen zijn onder meer betreding gedurende vleermuisaanwezigheid, verwarming, droogtrekking, 

wijzigen of restaureren van afwateringssystemen, wijzigen van grondwaterniveau, wijzigen van luchtstroom 

(openen/sluiten vensters of andere openingen) of invliegopeningen, alle vormen van geluid, alle vormen van 

trillingen, alle vormen van rook-, stof- of warmteontwikkeling (inclusief roken, gebruik van fakkels of kaarsen), 

alle vormen van geurhinder, alle vormen van wijzigen of uitbreiden van verlichting, schilderen, vernissen of 

bepleisteren, dichten van scheuren of spleten, wijzigingen in de dakbedekking of waterafvoer en veranderen van 

deur- of raamkozijnen. Deze lijst is niet limitatief. Bij twijfel dienen vooraf vleermuizenexperts geraadpleegd te 

worden. 

 

 
Foto 4: Kazerne E met verlichting. De lampen werpen een lichtscherm over de wal van tenaille e, verblijf- en zwermplaats van de 
lichtgevoelige Ingekorven vleermuis. Het inperken of verwijderen van deze verlichting is daarom sterk aanbevolen. 
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Van bijzonder belang voor zwermlocaties is het vermijden van elke vorm van verlichting (met inbegrip van 

vleermuisvriendelijke(re) verlichting). Verlichting in de onmiddellijke omgeving rondom zwermlocaties heeft een 

zwaar negatieve impact op zwermgedrag in de periode van 1 juli tot 1 november, en moet daarom gemeden 

worden. Buiten deze periode is de impact kleiner, maar heeft – voor dieren die pas na de koude komen 

overwinteren, of voor winterslapers die af en toe wakker worden – nog steeds een nadelige invloed. Om die 

reden is ook dan verlichting sterk af te raden. 

Verlichting (en publieksbezoek) binnen in de onderzochte gebouwen zelf is omwille van vleermuisbescherming 

niet mogelijk: 

- Tijdens de winterslaapperiode 

- Tussen zonsondergang en zonsopgang tijdens de zwermperiode (dus wel overdag) 

- Op dagverblijfplaatsen van Ingekorven vleermuis (tenaille e) tijdens de zwermperiode (noch overdag, noch 

‘s nachts) 

Omwille van het belang van een aangepast verlichtingsplan, wordt hier uitgebreid op ingegaan in hoofdstuk 6. 

 

5.2 Behoud van specifieke elementen 
 

5.2.1 Microklimaat 
Van erg groot belang is het behoud van het microklimaat in tenaille e (dagrustplaats Ingekorven vleermuis). De 

dicht gemetste (zuid)oostelijke uitgang van deze galerij zorgt hier voor het specifieke microklimaat, en dient 

daarom ook op deze manier behouden te blijven. 

 

5.2.2 Oppervlakte en grote open ruimten in gebouw 
Het behoud van de grootte en het aantal van de beschikbare lokalen is van belang voor behoud van de 

vleermuizenpopulatie (De Boer et al., 2013). Inkrimping in oppervlakte zorgt voor een kwalitatieve achteruitgang 

van het overwinteringshabitat van de dieren, en heeft daarom een negatieve invloed.  

Voor zwermgedrag zijn grote, aaneengesloten open ruimten binnen de gebouwen van belang. Ook hier speelt 

het behoud van oppervlakte een rol. 

 

5.2.3 Grootte invliegopeningen 
Het behoud van de grootte van de huidige invliegopeningen waarvan vleermuizen tijdens het zwermen gebruik 

maken is belangrijk. Voor de huidige situatie betekent dit dat alle openingen die op Kaart 7 aangeduid staan als 

‘hoofdtoegang’ of ‘onbekend’ niet substantieel in grootte mogen gewijzigd worden. Dit betekent ook dat de 

poorten of deuropeningen die momenteel open staan, open moeten blijven (vooral bastionpoorten 2F01, 2F06 

en 2D06 en deuropeningen g04, g14 en e15). Poorten of deuropeningen die toe zijn, moeten dicht blijven (vooral 

dicht gemetste deuropening e05) of terug gesloten worden na iedere passage om verandering van het 

binnenklimaat te voorkomen. 

 

5.2.4 Open ruimte en vegetatie voor het gebouw 
Omwille van zwermgedrag is het behoud van voldoende open vliegruimte voor het gebouw noodzakelijk. 

Terzelfdertijd is ook het behoud of ontwikkeling van vegetatie in de onmiddellijke omgeving van deze open 

ruimte van belang, vermits die voldoende licht- en windbuffer creëert. 

 

5.2.5 Aanvliegroutes 
Vleermuizen verplaatsen zich naar zwerm- en overwinteringslocaties via aanvliegroutes, waarbij de dieren te 

open structuren en vooral verlichting mijden, en waarbij zij doorgaans gebruik maken van lineaire elementen 

(bosranden, dreven, …). In de ruime omgeving van de onderzochte gebouwen dient men daarmee rekening te 

houden, en er voor te zorgen mogelijke vliegroutes te vrijwaren (behoud groen- en lineaire elementen) en 

onverlicht te laten. 
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6 Aanbevelingen voor verlichting van de citadel 
 

Aangepaste verlichting op de citadel is een belangrijk aandachtspunt. De aanwezige vleermuizensoorten zijn over 

het algemeen zeer lichtschuw, en vooral zwermlocaties zeer erg kwetsbaar voor lichtverstoring.  

Om die reden werd een eerste verlichtingsplan voorgesteld (Willems & Lambrechts, 2013), dat op basis van 

bijkomend onderzoek verder werd uitgebouwd (Willems & Lenaerts, 2013; Willems, 2014). 

De bevindingen van het huidige onderzoek laat toe dit verlichtingsplan nog meer te concretiseren (Kaart 8). Er 

zijn zones die probleemloos verlicht kunnen worden (zoals binnenplein kazerne), zones waar elke vorm van 

verlichting een (potentieel) probleem vormt voor vleermuizen (zoals zwermlocaties), en zones waar klassieke 

verlichting ongewenst is maar waar beperkte en aangepaste vleermuisvriendelijkere verlichting (bv niet-

uitstralend rood-witte Clearfield leds met een golflengte tussen 580 en 620 nm of amberkleurig licht) wel een 

oplossing kan zijn. Bij het afbakenen van deze verschillende zones werd onder meer rekening gehouden met de 

zones waar vleermuizen zwermen en de waarschijnlijke routes die zij hiernaartoe volgen. 

 

Daar waar momenteel reeds verlichting aanwezig is binnen zones gemarkeerd met ‘aangepaste verlichting 

mogelijk’, kan deze probleemloos behouden worden. Wanneer deze vernieuwd of aangepast wordt, is het echter 

sterk aanbevolen hier vleermuisvriendelijke verlichting als alternatief te installeren. 

Wanneer bestaande verlichting in de ruimere omgeving gewijzigd of uitgebreid wordt, of wanneer men nieuwe 

verlichting wenst te installeren, is het volgen van gespecialiseerd advies van vleermuizenexperts noodzakelijk om 

een negatieve impact op vleermuizen te voorkomen. 

Enkel op het binnenplein van de kazerne is klassieke verlichting mogelijk omwille van geen typisch 

vleermuizenhabitat. Wel moet daar uitstralende verlichting (gevelverlichting, spots, …) vermeden worden. 

 

Zwermlocaties zijn extreem gevoelig voor lichtverstoring. In 2014 bevonden zich een aantal lampen in de 

nabijheid van poortgebouw K en lunet l. Het daar toen vastgestelde zwermgedrag vond plaats met deze 

verlichting. Derhalve kon deze verlichting in die vorm behouden blijven (uitgangssituatie), en er werd reeds 

aanbevolen deze op termijn te vervangen door vleermuisvriendelijker verlichting (Willems, 2014). 

Eind september - begin oktober 2014 werden er daar echter nieuwe verlichtingspalen geplaatst aan de 

noordzijde van de toegangsdreef van de Leuvensepoort (Kaart 8). Deze verlichting is een wijziging en uitbreiding 

van de bestaande verlichtingssituatie. Indien dit geen vleermuisvriendelijke verlichting betreft, verstoort deze 

potentieel (en zeer waarschijnlijk) de zwermlocaties en is daarom wettelijk niet toegelaten. Het gebruik van deze 

verlichting is dan niet mogelijk in de periode van 1 juli tot 1 november, maar ook daarbuiten sterk af te raden 

(zie 5.1).  

Indien de toegangsdreef verlichting nodig heeft bij de geplande herbestemming van de citadel, is het vervangen 

van de nieuwe verlichting door een vleermuisvriendelijk alternatief, met eventueel enkele duistere gehouden 

zones, mogelijk een oplossing. 

 

Een extra aandachtspunt bij verlichting is de aanwezigheid van bomen op de hellingen en in de omgeving van de 

gebouwen (bv toegangsdreef, zigzagweg). Deze zorgen momenteel voor veel lichtbuffer op het terrein. Bij 

geplande kappingen of snoeien van bomen, dient daarom vooraf ook het effect hiervan op de verlichting bekeken 

te worden en is advies van vleermuizenexperten nodig. 
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Kaart 8: aanbevolen zonering voor buitenverlichting, in functie van bescherming van kwetsbare zones voor vleermuizen. De meest 
plausibele aanvliegroutes van zwermende vleermuizen werden in oranje weergegeven. 

  



  22 

 

7 Dankwoord 
 

In de eerste plaats danken we graag de vrijwilligers die aan dit project meegewerkt hebben. 

 

Ook danken we graag de provincie Vlaams-Brabant, die dank zij haar ondersteuning dit onderzoek mogelijk 

maakte. Door de gelegenheid te bieden belangrijke kennishiaten rond vleermuizen op te vullen en draagvlak 

voor vleermuizenbescherming te creëren, maakt zij daadwerkelijke bescherming van deze soortgroep mogelijk. 

 

Dank ook aan de Stad Diest voor de toestemming tot onderzoek in de Citadel. 

 

 

 
Foto 5: Vleermuisvrijwilliger Els tijdens mistnetonderzoek, 12/08/2015. 
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8.2 Activiteits-curven automatische detectoren 

 
Grafiek 1: Activiteitscurve detector D, 29/09/2015 
 

 
Grafiek 2: Activiteitscurve detector E, 29/09/2015 

 
Grafiek 3: Activiteitscurve detector E, 1/09/2015 
 

8.3 Kaartbijlagen 
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Kaart 9: gebruikte benaming citadeldelen gelijkvloers 
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Kaart 10: gebruikte benaming citadeldelen kelders 
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