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Samenvatting 
 
Het  opzet  van  dit  onderzoek  is  het  nagaan  van  zwermgedrag  van  vleermuizen  in  de  fortengordels  rond 
Antwerpen, met het oog op het ontwikkelen van een standaard methode voor onderzoek naar en monitoring 
van zwermgedrag in forten. 
 
Deel 1 van dit rapport beschrijft de onderzoeksmethode, het uitgevoerde onderzoek en de algemene resultaten 
van het onderzoek dat liep over de periode 2013‐2015 in 7 forten. 
 
Onderzoek met automatische detectoren werd uitgevoerd om de activiteit van vleermuizen na te gaan, wat een 
totaal  van  589  875  opnames  opleverde. Deze werden  verwerkt met  de  automatische  herkenningssoftware 
‘Kaleidoscope’. De betrouwbaarheid van het programma bleek na steekproefonderzoek goed te zijn voor het 
niet‐soortgebonden herkennen van vleermuizen, indien de als ‘Nyctalus’ herkende opnames achterwege worden 
gelaten. Op soortniveau zijn enkel de determinaties van Gewone dwergvleermuis en Franjestaart betrouwbaar. 
De  relatieve  zwermactiviteit  is  locatie‐ en  seizoensafhankelijk. Het gebruik  van één detector geeft dus geen 
volledig beeld van het fort. De lengte van het zwermseizoen varieert van jaar tot jaar. Voor men zwermlocaties 
vinden volstaat onderzoek vanaf week 28, voor een volledige dekking van het zwermseizoen is start vanaf week 
26 aanbevolen. 
Onderzoek  naar  de  evolutie  van  het  activiteitspatroon  over  een  nacht  toonde  aan  dat  de  duur  van  het 
zwermgedrag gerelateerd  is aan de  lengte van de nacht. Het zwermgedrag begint kort na zonsondergang, en 
eindigt rond zonsopgang. Fortafhankelijk kunnen er tijdens de zwermnacht evenwel meerdere pieken in activiteit 
voorkomen, bijvoorbeeld een soortgebonden piek of omwille van de aanwezigheid van een kolonie. 
Er kon statistisch geen effect aangetoond worden van de vangstnacht op de gedetecteerde aantallen, of op het 
activiteitspatroon. Effecten konden echter ook niet uitgesloten worden. 
Op basis van detectoropnames konden activiteitspatronen over de onderzoeksperiode vergeleken worden van 
Franjestaart  en  Gewone  dwergvleermuis.  Op  basis  van  opnames  van  deze  twee  soorten  werd  ook  een 
verschillend ruimtelijk gebruik binnen eenzelfde fort vastgesteld. 
Er blijkt geen significant verband te zijn tussen het aantal opnames van een automatische detector, en het aantal 
vleermuizen dat gevangen wordt nabij deze detector. 
Er  worden  minimum  drie  opeenvolgende  opnamenachten  per  week  vooropgesteld  als  vereiste  voor  een 
representatief beeld van de vleermuizenactiviteit. 
 
Zwermvangsten  lieten  toe om onderzoek  te doen naar de verschillende soorten, hun zwermperiodes en het 
ruimtelijk gebruik van de forten. 
In de  zeven geselecteerde  forten werden verspreid over 35 vangstnachten 1778 vleermuizen gevangen. Vijf 
vangstnachten in een achtste fort leverde nog 390 bijkomende vangstdata op.  Er werden 8 verschillende soorten 
gevangen. 
De  geslachtsverhouding  man‐vrouw  geeft  een  hoger  percentage  mannelijke  dieren  voor  alle  soorten, 
uitgezonderd voor de Gewone dwergvleermuis. 
Binnen één nacht  leveren vangsten pas na een uur hogere  resultaten op. Vanaf  twee uur na zonsondergang 
bereikt  de  zwermpiek  haar  hoogtepunt,  een  piek  die minstens  twee  uur  aanhoudt. Op  soortniveau  zijn  er 
verschillen merkbaar in de vangsturen. 
Op basis van de seksuele status werd per soort het tijdsverloop van het voortplantingsseizoen bepaald. 
 
Bijkomende methoden  als  sporenonderzoek  en  visuele  observaties werden  in  de  loop  van  het  onderzoek 
toegevoegd en uitgetest, zodat de methodologie van zwermonderzoek verfijnd en uitgebouwd kon worden. 
 
Deel 2 van dit rapport bevat de detailresultaten van de zeven onderzochte forten als uitgewerkte voorbeelden, 
met name het fort van Kapellen, het fort van Oelegem, het fort van Koningshooikt, het fort van Kessel, het fort 
van Lier, het fort van Duffel en fort 5 (Edegem). Van ieder onderzocht fort wordt een overzicht gegeven van de 
zwermplaatsen, de soortensamenstelling en een inschatting van de mate van activiteit van de vleermuizen die 
er komen zwermen, samen met een interpretatie van deze gegevens, en voorstellen voor inrichting en beheer. 
 
Deel 3  van dit  rapport  is  een handleiding, waarin de methodiek  voor  zwermonderzoek  in  forten uitgebreid 
beschreven wordt. 
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DEEL 2: Resultaten per fort 
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1 Interpretatie van de resultaten 
 
In  volgende  hoofdstukken worden  de  gedetailleerde  en  uitgewerkte  resultaten  per  fort  voorgesteld.  Bij  de 
interpretatie  van deze  resultaten moet men  in het  achterhoofd  houden dat  het  uitgevoerde  onderzoek  als 
hoofddoel had om een onderzoeksmethode voor zwermgedrag uit te werken. Het onderzoek was daarom een 
leerproces, wat  inhoudt  dat de  gebruikte methode  stelselmatig werd  aangepast  en  verbeterd  op basis  van 
tekortkomingen en ervaringen. Dit heeft als logisch gevolg dat de resultaten van het onderzoek niet steeds voor 
ieder fort even uitgebreid of volledig zijn, en (vooral voor de eerst onderzochte forten) vaak nog kennishiaten 
vertonen. Om die reden werden ook voor ieder fort de tekortkomingen in het onderzoek opgelijst. 
 
Bij de weergave van de detectorresultaten werd een indeling gemaakt op basis van de betrouwbaarheid van de 
determinaties  van  software  Kaleidoscope:  Franjestaart  en  Gewone  dwergvleermuis  (beide  betrouwbare 
soortdeterminaties), andere soort (vrij betrouwbare determinatie als zijnde een vleermuis, zonder soortniveau), 
en Noise (geen vleermuis)1. 
 
 

   

                                                                 
1 In praktijk blijken Noise‐opnames – afhankelijk van de locatie van de detector – soms toch redelijk wat vleermuizen te bevatten, zie Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden.: Negatieve voorspellende waarde. 
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2 Fort Kapellen 

 Detectoronderzoek 

2.1.1 Plaatsing detectoren 

 
Figuur 1: Plaatsing detectoren in Fort Kapellen, 2013. 

 
De detectoren werden als volgt geplaatst: 

Detector  Locatie 

FKA_01  op houten balk aan zandberg (hoofdgang)

FKA_02  aan haak 

FKA_03  aan tak 

FKA_04  aan ijzeren hek 
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2.1.2 Resultaten 

 
Figuur 2: Aantal opnames per detector. De aantallen zijn niet gecorrigeerd voor het aantal actieve uren per individuele detector. 
Soortdeterminaties via software Kaleidoscope. Fort Kapellen, 2013. 

 

Detector  Gewone dwergvleermuis  Franjestaart Andere soort Noise 

FKA_01  294  211 1 897 1 897 

FKA_02  2 688  4 650 8 091 25 739

FKA_03  282  42 334 14 313

FKA_04  585  3 378 5 393 32 432

 

 Vangsten 
Een overzicht van de gevangen aantallen per soort en per datum is te vinden in Grafiek 1. 
De resultaten per net worden visueel weergegeven op Figuur 3 tot en met Figuur 6. 
De gebruikte soortafkortingen worden weergegeven in Tabel 1. 
 

Tabel 1: Gebruikte afkortingen van soortnamen in figuren en grafieken. 

Afkorting  Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Ppip  Pipistrellus pipistrellus  Gewone dwergvleermuis 

Paur  Plecotus auritus  Gewone grootoorvleermuis 

Mspec  Myotis species  Myotis species

Mnat  Myotis nattereri  Franjestaart

Mmys  Myotis mystacinus  Baardvleermuis

Mema  Myotis emarginatus  Ingekorven vleermuis 

Mdau  Myotis daubentonii  Watervleermuis

Mdas  Myotis dasycneme  Meervleermuis

Eser  Eptesicus serotinus  Laatvlieger

Cspec  Chiroptera species  Vleermuis onbekend 
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Grafiek 1: Overzicht vangstresultaten Fort Kapellen, 2013 (alle netten samen, zonder correctie voor aantal meter net of aantal 
vangsturen). 

 

 
Figuur 3: Vangstresultaten per net in Fort Kapellen, 24/08/2013. 
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Figuur 4: Vangstresultaten per net in Fort Kapellen, 7/09/2013. 

 

 
Figuur 5: Vangstresultaten per net in Fort Kapellen, 21/09/2013. 
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Figuur 6: Vangstresultaten per net in Fort Kapellen, 5/10/2013. 
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 Conclusies 

2.3.1 Overzicht zwermlocaties 

 
Figuur 7: Overzicht van tijdens dit onderzoek vastgestelde zwermlocaties in Fort Kapellen, 2013. 

 

2.3.2 Bespreking 
De centrale gang (lokaal 2) en het overdekte binnenplein (lokaal 17) vormen een aaneengesloten zwermzone. 
De dieren vliegen meest binnen via de dakopening (centraal rechts) op het binnenplein, maar de hoofdingang 
(via oorspronkelijke toegangspoort) en de linker ingang van het binnenplein worden eveneens gebruikt. Ook de 
opening van de verdwenen gang naar Saillant 4 wordt gebruikt, al is het daar moeilijker in te schatten wat de 
verhouding is ten opzichte van het binnenplein. De detector aan die ingang registreerde immers vooral passages 
van binnenvliegers, terwijl de detectoren in het gebouw zelf vooral langdurige zwermactiviteit ter plaatse konden 
opnemen. De ingang van Saillant 4 is daarentegen perfect met netten afspanbaar (wat goede vangstresultaten 
oplevert), terwijl de netten op het binnenplein de invliegopening niet kunnen afdekken. 
 
Doordat de bekende zwermzone centraal gelegen  is en vlot verbonden met zowat alle overige  ruimten, kan 
verondersteld worden dat ook zowat al die verbonden lokalen in mindere of meerdere mate een zwermfunctie 
vervullen  (grote  lokaalcluster). Het  fort  is een dergelijk klein bouwwerk, dat dieren om  te  zwermen  immers 
nauwelijks anders  kunnen dan ook  in deze  ruimten  rond  te  vliegen. Visuele waarnemingen  van  zwermende 
dieren in deze lokalen ‐ helaas niet op veldformulieren genoteerd – ondersteunen deze zonering. 
Door de kleine oppervlakte van het fort, is het aantal lokaalclusters zeer beperkt. Er worden twee grote clusters 
onderscheiden: die van de centrale gang (lokaal 2) met alle zijlokalen, en de binnenplaats (lokaal 17) met alle 
zijlokalen. Momenteel vormen die twee clusters één geheel: de dieren vliegen vlot van de ene naar de andere. 
De reden waarom er in twee clusters werd opgesplitst is de poort tussen deze twee gedeelten: moest deze poort 
gesloten worden, dan zijn beide clusters fysiek gescheiden. 
Doordat  beide  clusters  een  zwermzone  omvatten,  worden  deze  clusters  volgens  de  beschreven 
zoneringsprincipes in de Handleiding voor onderzoek (Deel 3), in hun geheel als ‘zwermzone’ beschouwd. 
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Andere, erg kleine clusters zijn het koepeltje van Saillant  I  (in  feite niet meer dan een halfcirkelvormige blok 
beton), de bunker die ten noord(oost)en van het fortgebouw staat, en het overblijvend gedeelte van Saillant 4. 
Deze laatste ligt  momenteel volledig ondergronds en is ontoegankelijk voor mensen en vleermuizen. 

 Vastgestelde tekortkomingen bij het onderzoek  
Er werd  geen  onderzoek  naar  sporen  van  vleermuizen  uitgevoerd.  De  potentiële  invliegopeningen  van  de 
gebouwen en de openingen tussen de verschillende lokaalclusters werden niet in kaart gebracht. De openingen 
waar invliegende dieren werden vastgesteld, zijn de grootste en meest directe toegangen voor vleermuizen. Vaak 
– maar niet altijd – zijn dat de meest gebruikte invliegopeningen door vleermuizen. In het Fort van Kapellen is 
ook via minder directe  (ramen van keelfront) of kleinere openingen  (gang naar Saillant 1, koepel van 15cm, 
rechteruitgang binnenplein, …) toegang door vleermuizen mogelijk.  
 
Er  werden  geen  visuele  observaties  uitgevoerd.  Er  werden  tijdens  het  onderzoek  (zwermvangsten)  wel 
zwermende dieren waargenomen, maar er werd niet genoteerd hoeveel dieren, of waar en wanneer deze juist 
rondvlogen. 

 Aanbevelingen 
Buiten de standaard aanbevelingen voor zwermplaatsen  (zie hoofdstuk 0), wordt specifiek voor het Fort van 
Kapellen  aanbevolen  om  de  aanvliegroutes  naar het  fort  in  kaart  te  brengen. Het  fort  is  immers  erg  klein, 
waardoor onder meer aanpassingen  in vegetatie of verlichting snel een grote  impact kunnen hebben op het 
zwermgedrag. 
Aanbevolen wordt ook de openingen  van  en  tussen de  verschillende  lokaalclusters  in  kaart  te brengen. De 
huidige  situatie  van  de  potentiële  invliegopeningen  is  dan  gedocumenteerd  zodat  deze  behouden  kunnen 
worden. Moesten er veranderingen aan het fort gewenst zijn (bijvoorbeeld inrichtingswerken voor vleermuizen), 
dan kunnen deze openingen onderzocht worden op hun gebruik als doorgang van vleermuizen. 
De  poort  tussen  de  hoofdgang  en  de  overdekte  binnenplaats  is momenteel  een  belangrijke  (en  de  enige) 
verbinding tussen de twee voornaamste lokaalclusters. Om de zwermzone niet in twee stukken te breken, wordt 
daarom aanbevolen deze permanent open te  laten en te beveiligen (vastlassen, blokkeren met slot, …) zodat 
deze niet accidenteel gesloten kan worden. Een bijkomende meldingsplaat naast of op deze poort met opgave 
van de reden waarom de poort open moet blijven is aanbevolen. 
Specifieke aandacht wordt aanbevolen voor behoud van vegetatie. De voorbije jaren is er vrij intensief gekapt 
geweest aan de frontzijde van het fort. Daardoor is enkel nog het gedeelte rond de fortgracht dichter bebost. 
Deze  bebossing  vormt  een  licht‐  en  windbuffer  naar  het  gebouw  toe,  en  vermoedelijk  ook  een  duistere 
aanvliegroute en foerageerzone. 
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3 Fort Koningshooikt 

 Detectoronderzoek 

3.1.1 Plaatsing detectoren 
 

 
Figuur 8: Plaatsing detectoren in Fort Koningshooikt, 2013. 

 
De detectoren werden als volgt geplaatst: 

Detector  Locatie 

FKO_09  in zijgang gericht naar hoofdgang

FKO_10  aan buitengevel en gericht naar binnenplaats

FKO_11  in gang gericht naar ingang

FKO_12  locatie '12A' is boven de deur naar deur/binnenplaats gericht. Wegens afsluiten van de deur 
werd de detector verplaatst naar '12B', in gang gericht naar “links = richting caponniere”. 
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3.1.2 Resultaten 

 
Figuur 9: Aantal opnames per detector. De aantallen zijn niet gecorrigeerd voor het aantal actieve uren per individuele detector. 
Soortdeterminaties via software Kaleidoscope. Fort Koningshooikt, 2013. 

 

Detector  Gewone dwergvleermuis Franjestaart Andere soort Noise

FKO_09  1 079  1 598 7 037 12 097

FKO_10  5 148  1 123 7 010 3 801

FKO_11  1 093  532 2 923 5 093

FKO_12  240  3 771 8 675 8 835

 

 Vangsten 
Een overzicht van de gevangen aantallen per soort en per datum is te vinden in Grafiek 2. De resultaten per net 
worden visueel weergegeven op Figuur 10 tot en met Figuur 14. 
De gebruikte soortafkortingen worden weergegeven in Tabel 1. 
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Grafiek 2: Overzicht vangstresultaten Fort Koningshooikt, 2013 (alle netten samen, zonder correctie voor aantal meter net of 
aantal vangsturen). 

 

 
Figuur 10: Vangstresultaten per net in Fort Koningshooikt, 10/08/2013. 
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Figuur 11: Vangstresultaten per net in Fort Koningshooikt, 24/08/2013. 

 

 
Figuur 12: Vangstresultaten per net in Fort Koningshooikt, 7/09/2013. 
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Figuur 13: Vangstresultaten per net in Fort Koningshooikt, 21/09/2013. 

 

 
Figuur 14: Vangstresultaten per net in Fort Koningshooikt, 5/10/2013. 
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 Conclusies 

3.3.1 Overzicht zwermlocaties 

 
Figuur 15: Overzicht van tijdens dit onderzoek vastgestelde zwermlocaties in Fort Koningshooikt, 2013. 

 

3.3.2 Bespreking 
 
De vastgestelde zwermzones van vleermuizen situeren zich in de centrale gang (lokalen P1, P2, P3 en HGM), en 
in de dwarsgang van het hoofdfrontgebouw (lokalen LG1, LG2, RG1 en RG2). Vastgestelde invliegopeningen zijn 
de hoofdingang (P1), de doorgang naar de linker binnenplaats (P3) en de meest distale doorgang op de linker 
binnenplaats (HGI). 
Er zijn ruimtelijke voorkeuren van soorten zichtbaar: Gewone dwergvleermuizen blijken eerder een voorkeur te 
hebben voor de centrale gang, terwijl bij Franjestaarten en Watervleermuizen de dwarsgang van het hoofdfront 
(iets) meer in trek is. 
De  lokalen die  in  intensief menselijk gebruik zijn (polyvalente zaal,  lokalen airsoftclub, en WC aan voormalige 
doorgang naar rechter binnenplaats) hebben met zekerheid geen zwermfunctie voor vleermuizen, wegens niet 
toegankelijk voor de dieren. 
 
Vermeldenswaardig (maar losstaand van zwermgedrag) is de kraamkolonie van 45 Watervleermuizen in lokaal 
17,  ontdekt  tijdens  een  voorbereidend  bezoek  op  23  juli  2013.  Later  op  het  seizoen  kreeg  deze  groep 
vermoedelijk gezelschap van ‘mannetjes‐groepjes’. 
 

 Vastgestelde tekortkomingen bij het onderzoek 
 
Er werd  geen  onderzoek  naar  sporen  van  vleermuizen  uitgevoerd.  De  potentiële  invliegopeningen  van  de 
gebouwen en de openingen tussen de verschillende lokaalclusters werden niet in kaart gebracht. De openingen 
waar invlieggedrag werd nagegaan, zijn de grootste en meest directe toegangen voor vleermuizen. Vaak – maar 



  23
 

niet altijd – zijn dat de meest gebruikte invliegopeningen door vleermuizen. Er zijn in het Fort van Koningshooikt 
nog vele andere toegangsmogelijkheden die vleermuizen kunnen gebruiken.  
 
Er  werden  geen  visuele  observaties  uitgevoerd.  Er  werden  tijdens  het  onderzoek  (zwermvangsten)  wel 
zwermende dieren waargenomen, maar er werd niet genoteerd hoeveel dieren, of waar en wanneer deze juist 
rondvlogen. 
 

 Aanbevelingen 
 
Voor  het  Fort  van  Koningshooikt  volstaan  in  principe  de  standaard  aanbevelingen  voor  zwermplaatsen 
(hoofdstuk 0). Er werden geen specifieke problemen voor de zwermfunctie van het fort vastgesteld. 
 
Aangeraden wordt  om  de  lokaalclusters  en  de  in‐  en  doorvliegopeningen  hiervan  in  kaart  te  brengen.  Bij 
eventuele gewenste  veranderingen aan het  fort  (en  zeker aan die openingen)  kunnen deze dan onderzocht 
worden op het gebruik als vleermuispassage. 

   



  24
 

4 Fort Oelegem 

 Detectoronderzoek 

4.1.1 Plaatsing detectoren 
 

 
Figuur 16: Plaatsing detectoren in Fort Oelegem, 2013. 

 
De detectoren werden als volgt geplaatst: 

Detector  Locatie 

FOE_05  in centrale gang P2, neerwaarts gericht

FOE_06  tussen hoofd‐ en keelfrontgebouw, neerwaarts gericht

FOE_07  kruispunt centrale gang en dwarsgang hoofdfront, neerwaarts gericht 

FOE_08  in lokaal HC1, buitenwaarts gericht
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4.1.2 Resultaten 

 
Figuur 17: Aantal opnames per detector. De aantallen zijn niet gecorrigeerd voor het aantal actieve uren per individuele detector. 
Soortdeterminaties via software Kaleidoscope. Fort Oelegem, 2013. 

 

Detector  Gewone dwergvleermuis Franjestaart Andere soort  Noise

FOE_05  651  2 761 7 361 8979

FOE_06  2 683  349 4 237 20 537

FOE_07  837  7 669 10 268 10 962

FOE_08  3 130  1 632 5 191 14 058

 

 Vangsten 
Een overzicht van de gevangen aantallen per soort en per datum is te vinden in Grafiek 3. 
De resultaten per net worden visueel weergegeven op Figuur 18 tot en met Figuur 22. 
De gebruikte soortafkortingen worden weergegeven in Tabel 1. 
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Grafiek 3: Overzicht vangstresultaten Fort Oelegem, 2013. 

 

 
Figuur 18: Vangstresultaten per net in Fort Oelegem, 10/08/2013. 
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Figuur 19: Vangstresultaten per net in Fort Oelegem, 24/08/2013. 

 

 
Figuur 20: Vangstresultaten per net in Fort Oelegem, 07/09/2013. 
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Figuur 21: Vangstresultaten per net in Fort Oelegem, 21/09/2013. 

 

 
Figuur 22: Vangstresultaten per net in Fort Oelegem, 05/10/2013. 
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 Conclusies 

4.3.1 Overzicht zwermlocaties 

 
Figuur 23: Overzicht van tijdens dit onderzoek vastgestelde zwermlocaties in Fort Oelegem, 2013. 

 

4.3.2 Bespreking 
 
Het automatische detectoronderzoek en de vangsten tonen een zeer hoge vleermuizenactiviteit en een hoge 
soortendiversiteit  aan.  Tijdens  de  nachtelijke  zwermpiekuren  werden  in  zowat  alle  lokalen  meerdere 
rondvliegende vleermuizen waargenomen. 
Het  Fort  van  Oelegem  is  het  enige  van  de  acht  onderzochte  forten waar Meervleermuis  zwermend werd 
waargenomen. 
Zwermgedrag werd  in alle bezochte ruimten van het  fort waargenomen, met uitzondering van de afgesloten 
gang  en  zijlokalen  van  het  rechter  keelfront.  Vleermuizen  hebben  hier  wel  toegang  toe  (in  dit  gedeelte 
overwinteren ook vleermuizen), maar de  toegangsmogelijkheden  zijn beperkt en de doorvliegopeningen erg 
klein. 

 Vastgestelde tekortkomingen bij het onderzoek 
 
Er  werd  geen  onderzoek  naar  sporen  van  vleermuizen  uitgevoerd.  Er  werd  geen  lokaalclustering  in  kaart 
gebracht, waardoor er uiteraard ook geen aanduiding is van de doorgangen tussen de verschillende clusters. De 
buitenopeningen  van  de  gebouwen werden wel  in  kaart  gebracht.  De  openingen waar  invlieggedrag werd 
nagegaan, zijn de grootste en meest directe toegangen voor vleermuizen. Vaak – maar niet altijd – zijn dat de 
meest  gebruikte  invliegopeningen  door  vleermuizen.  Er  zijn  in  het  Fort  van  Oelegem  nog  vele  andere 
toegangsmogelijkheden die vleermuizen kunnen gebruiken. 
 
Er werden geen specifieke visuele observaties uitgevoerd. Er werden tijdens het onderzoek (zwermvangsten) erg 
veel zwermende dieren waargenomen, maar zonder specifieke notaties daarvan. De aanduiding op kaart van 
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ruimten waar zwermgedrag werd vastgesteld, betreft dan ook enkel de ruimten waarvan de observaties nog in 
het geheugen zaten. 
 

 Aanbevelingen 
 
De standaard aanbevelingen voor zwermplaatsen (zie hoofdstuk 0) volstaan normaalgezien voor het Fort van 
Oelegem. Er werden geen specifieke problemen voor de zwermfunctie van het fort vastgesteld. 
 
Aandachtspunten  zijn  het  behoud  van  een  duistere  fortomgeving,  inclusief  aanvliegroutes  (waaronder 
antitankkanaal). 
 
Aangeraden wordt  om  de  lokaalclusters  en  de  in‐  en  doorvliegopeningen  hiervan  in  kaart  te  brengen.  Bij 
eventuele veranderingen aan het fort (of aan openingen) kunnen deze openingen dan onderzocht worden op 
het gebruik als vleermuispassage. 
 
Naar de georganiseerde vleermuizenavonden  toe heeft de huidige  formule vermoedelijk nauwelijks  tot geen 
impact op het zwermgedrag: presentatie en rondleiding in de fortgebouwen gebeuren voor zonsondergang, en 
vanaf het ogenblik dat het zwermgedrag op gang komt wordt er niet meer  in de gebouwen gewandeld, maar 
met detector gezocht naar jagende dieren boven de fortgracht. In de fortvleugel die bij de organisatie van de 
avonden permanent gebruikt wordt (rechter keelfront) wordt niet gezwermd. Bij aanpassing van deze formule 
of van het tijdsschema ervan, wordt aanbevolen dit op een dusdanige manier te doen dat dit het zwermgedrag 
van de dieren niet verstoort.   
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5 Fort Kessel 

 Detectoronderzoek 

5.1.1 Plaatsing detectoren 

 
Figuur 24: Plaatsing detectoren in Fort Kessel, 2014. 

 
De detectoren werden als volgt geplaatst: 

Detector  Locatie 

FKE_01  in lokaal Middengebouw 7, midden van plafond aan haak, neerwaarts gericht 

FKE_02  In lokaal 6 van linkerhelft caponnière, boven geschutsopening, gericht naar lokaal 2 

FKE_03  in lokaal 6 van K15, in nis uitgevend op lokaal 7, horizontaal gericht op lokaal 7 

FKE_04  In lokaal 10 van het linker Hoofdfront, in nis boven buitenraam, lokaalinwaarts gericht 
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Foto 1: Van links naar rechts, en van boven naar onder: locaties detectoren FKE_01, FKE_02 en FKE_03 

 

5.1.2 Resultaten 
 

 
Figuur 25: Aantal opnames per detector. De aantallen zijn niet gecorrigeerd voor het aantal actieve uren per individuele detector. 
Soortdeterminaties via software Kaleidoscope. Fort Kessel, 2014. 

 

Detector  Gewone dwergvleermuis Franjestaart Andere soort  Noise

FKE_01  10 531  1 020 12 018 4 120

FKE_02  56  238 1 601 2 834

FKE_03  1 323  1 344 7 005 23 283

FKE_04  699  183 1 562 1 976
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 Vangsten 
 
Een overzicht van de gevangen aantallen per soort en per datum is te vinden in Grafiek 4. 
De  resultaten per net worden  visueel weergegeven op  Figuur 26  tot en met  Figuur 30. Per net  zijn er drie 
taartdiagrammen. De  twee buitenste diagrammen  geven weer welke  vleermuizen  aan die  kant  van het net 
invlogen. Het middelste diagram (op netlocatie zelf) geeft de dieren weer waarvan de invliegkant niet bekend is. 
Een (donker)purperen stip geeft weer dat van die bepaalde invliegkant geen vangsten zijn. 
De gebruikte soortafkortingen worden weergegeven in Tabel 1. 
 
Vanwege de vele vangsten moesten soms netten gesloten worden om het aantal gevangen dieren bij te kunnen 
houden. Doorgaans was dit het net in de aangehechte caponnière, dat minst vlot voor onderzoekers bereikbaar 
was.  Buiten  de  ‘standaard’  succesvolle  netten  in  de  hoofdgangen,  werden  ook  netten  op  verschillende 
vangnachten op andere locaties geplaatst om invliegpatronen na te gaan. 
 

 
Grafiek 4: Overzicht vangstresultaten Fort Kessel, 2014 (alle netten samen, zonder correctie voor aantal meter net of aantal 
vangsturen). 
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Figuur 26: Vangstresultaten per net in Fort Kessel, 17/07/2014. 

 

 
Figuur 27: Vangstresultaten per net in Fort Kessel, 07/08/2014. 
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Figuur 28: Vangstresultaten per net in Fort Kessel, 28/08/2014. 

 

 
Figuur 29: Vangstresultaten per net in Fort Kessel, 18/09/2014. 
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Figuur 30: Vangstresultaten per net in Fort Kessel, 09/10/2014. 

 Visuele observaties 
 
Er werd op de drie laatste vangstnachten (28/8, 18/9 en 9/10/2014) telkens een ronde door het fort gedaan om 
visuele waarnemingen  te noteren. Dit  gebeurde na de  vangsturen  (ca 3:00  – 3:30), op het ogenblik dat de 
zwermpiek van die dieren nog bezig was en er geen netten meer opgesteld stonden. 
De genoteerde observaties werden samengebracht, en het resultaat is op kaart zichtbaar op Figuur 31. 
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 Conclusies 

5.4.1 Overzicht zwermlocaties 

 
Figuur 31: Overzicht van tijdens dit onderzoek vastgestelde zwermlocaties in Fort van Kessel, 2014. 
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Figuur 32: Overzicht van tijdens dit onderzoek waargenomen vliegroutes in het Fort van Kessel, 2014. 

 

5.4.2 Bespreking 
 
Er werd in het Fort van Kessel een hoge zwermactiviteit vastgesteld. Op soortniveau is het fort van Kessel een 
belangrijke zwermlocatie voor Ingekorven vleermuis – iets wat verwacht kon werden gezien het belang van dit 
fort als winterhabitat voor deze soort.  
Zwermgedrag  werd  in  de  meeste  bezochte  ruimten  van  het  fort  waargenomen.  De  ruimten  waar  geen 
zwermgedrag werd waargenomen, zijn in alle gevallen lokalen met een beperkte grootte die minder bereikbaar 
zijn vanaf de hoofdgangen. De educatieve  lokalen (linker  lokalen van het Middengebouw) zijn ontoegankelijk 
voor vleermuizen, en er is dan ook geen zwermgedrag mogelijk. 
De  vliegroutes  in  het  gebouw werden  dank  zij  gerichte  netplaatsing  en  observaties  vrij  compleet  in  kaart 
gebracht. 
 
Een belangrijke opmerking is wel dat het verkregen beeld van het zwermgedrag in het fort sterk kan afwijken 
van het reële patroon. Gedurende de maand september (en tot 5 oktober) 2014 hadden er vele activiteiten (en 
opbouw  daarvoor)  in  het  fort  plaats  voor  de  100‐jarige  herdenking  van  ‘Den  Grooten  Oorlog’.  Buiten  de 
verstoring dat dit geregeld gedurende de eerste helft van de nacht kon veroorzaken, werden er ook tijdelijke 
veranderingen  aan het  gebouw  zelf  aangebracht  – waaronder het plaatsen  van deuren of doekafsluitingen, 
afsluiten van ramen, plaatsen van zandzakmuurtjes en het tijdelijk overdekken van de opening van de 15cm‐
koepel. Dit alles maakt dat het waargenomen zwermgedrag van vleermuizen zowel in tijd als in ruimtelijk gebruik 
kan  afwijken  van  de  normale  situatie. De  vastgestelde  zwermzones,  invliegopeningen  en  vliegroutes  in  het 
gebouw kunnen daarom wel als ‘zeker’ aangeduid worden (zij het dan dat die een onder‐ of overschatting kunnen 
weergeven van de onverstoorde  situatie), maar het  is niet correct om  ruimten waar  tijdelijk moeilijk of niet 
gezwermd kon worden of openingen die tijdelijk afgesloten werden als  ‘zonder zwermfunctie’ aan te duiden. 
Dergelijke ruimten of openingen werden met ‘zwermfunctie onbekend’ en ‘vliegroute onbekend’ aangeduid op 
Figuur 31 en Figuur 32. 
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 Vastgestelde tekortkomingen bij het onderzoek  
Er  werd  geen  onderzoek  naar  sporen  van  vleermuizen  uitgevoerd.  Er  werd  geen  lokaalclustering  in  kaart 
gebracht, waardoor uiteraard ook geen aanduiding  is van de doorgangen tussen de verschillende clusters. De 
buitenopeningen van de gebouwen werden wel grotendeels in kaart gebracht, maar de grootte ervan werd niet 
genoteerd (op Figuur 31 terug te vinden in de aanduidingen van gebruik als vliegroute). 
Er werden specifieke visuele observaties uitgevoerd wat een redelijk overzicht geeft van het ruimtelijk gebruik. 
De observaties werden echter gedaan nà de zwermvangsten, wat mogelijk een wat afwijkend beeld kan geven 
van de normale situatie. 
Een probleem  voor  de  interpretatie  van  de  resultaten  in  dit  fort  is  de menselijke  verstoring  en  afwijkende 
ruimtelijke situatie in het fort tijdens het moment van onderzoek. Er kunnen immers enkel conclusies gegeven 
worden van de onderzochte afwijkende situatie, en niet van de normale situatie (zie 5.4.2). 

 Aanbevelingen 
Aangeraden wordt om in het Fort van Kessel de lokaalclusters en de in‐ en doorvliegopeningen hiervan in kaart 
te brengen. Indien veranderingen aan deze openingen of aan het fort gewenst zijn, kunnen deze openingen dan 
onderzocht worden  op  het  gebruik  als  vleermuispassage. Ook  voor  kortstondige  aanpassingen  (bv  tijdelijke 
afsluiting in functie van activiteit) kan dan een potentiële impact bekeken worden. 
Bij het organiseren  van  activiteiten  verdient het  aanbeveling om  zowel de eigenlijke activiteit  als eventuele 
opbouw‐ en afbreekogenblikken in het fort zo af te stemmen dat deze buiten de zwermperiode en ‐uren vallen. 
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6 Fort Lier 

 Detectoronderzoek 

6.1.1 Plaatsing detectoren 
 

 
Figuur 33: Plaatsing detectoren in Fort Lier, 2014. 

 
De detectoren werden als volgt geplaatst: 

Detector  Locatie 

FLI_05  Boven centrale deur van hoofdfrontgebouw, horizontaal buitenwaarts gericht 

FLI_06  In rechter zijlokaal linkse halve caponnière, in schietgat naar hoofdgang, en daarnaar gericht

FLI_07  Rechterzijde kazerne, op vensterbank 1ste verdieping, buitenwaarts (naar bijgebouwen) gericht

FLI_08  In kazerne, op vloerrestant eerste verdieping, horizontaal fortinwaarts gericht 
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Foto 2: V.l.n.r; en van boven naar onder: locaties detectoren FLI_05, FLI_06 (gecamoufleerd onder karton), FLI_07 en FLI_08 
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6.1.2 Resultaten 

 
Figuur 34: Aantal opnames per detector. De aantallen zijn niet gecorrigeerd voor het aantal actieve uren per individuele detector. 
Soortdeterminaties via software Kaleidoscope. Fort Lier, 2014. 

 

Detector  Gewone dwergvleermuis Franjestaart Andere soort Noise

FLI_05  5 987  1 387 8 802 16 600

FLI_06  124  103 90 1 271

FLI_07  5 611  258 4 553 25 277

FLI_08  5 178  3 358 13 449 48 027

 
Uit de resultaten van de detectoren blijkt het belang van de plaatsingswijze. Detector FLI_05 en FLI_07 zijn naar 
de  buitenlucht  gericht,  en  geven  daardoor  veel  opnames  van  bijgeluiden. Detector  FLI_08  is  binnenwaarts 
gericht,   maar op een  lokaal dat na een regenbui veel opnames van doorsijpelende druppels maakt. Detector 
FLI_06 is zo gericht dat er bijna geen bijgeluiden mogelijk zijn, maar ook op een plaats waar vleermuizen enkel 
passeren maar niet langdurig zwermen. 
Opvallend is dat detector FLI_05, geplaatst aan lokalen die in menselijk gebruik zijn, veel vleermuisopnames heeft 
én ook veel van andere soorten dan Gewone dwergvleermuis. Mogelijk was dit vroeger een meer gebruikte 
overwinteringsplaats,  waar  de  dieren  uit  gewoonte  nog  komen  zwermen  –  of  bevinden  er  zich  nog  voor 
vleermuizen geschikte locaties (bv boven de valse plafonds?) die momenteel niet bekend zijn. 

 Vangsten 
Een overzicht van de gevangen aantallen per soort en per datum is te vinden in Grafiek 5. 
De  resultaten per net worden  visueel weergegeven op  Figuur 35  tot en met  Figuur 39. Per net  zijn er drie 
taartdiagrammen. De  twee buitenste diagrammen  geven weer welke  vleermuizen  aan die  kant  van het net 
invlogen. Het middelste diagram (op netlocatie zelf) geeft de dieren weer waarvan de invliegkant niet bekend is. 
Een (donker)purperen stip geeft weer dat van die bepaalde invliegkant geen vangsten zijn. 
De gebruikte soortafkortingen worden weergegeven in Tabel 1. 
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Grafiek 5: Overzicht vangstresultaten Fort Lier, 2014 (alle netten samen, zonder correctie voor aantal meter net of aantal 
vangsturen). 

 

 
Figuur 35: Vangstresultaten per net in Fort Lier, 18/07/2014. 



  44
 

 
Figuur 36: Vangstresultaten per net in Fort Lier, 08/08/2014. 

 

 
Figuur 37: Vangstresultaten per net in Fort Lier, 29/08/2014. 
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Figuur 38: Vangstresultaten per net in Fort Lier, 19/09/2014. 

 

 
Figuur 39: Vangstresultaten per net in Fort Lier, 10/10/2014. 



  46
 

 Visuele observaties 
Visuele waarnemingen van zwermende vleermuizen tijdens de vangstnacht van 8/8/2014 werden genoteerd. Op 
de volgende drie vangstnachten (8/8, 29/8, 19/9 en 10/10/2014) werd telkens een ronde door de toegankelijke 
ruimten van het fort gedaan om visuele waarnemingen te noteren. Dit gebeurde na de vangsturen (ca 3:00 – 
3:30), op het ogenblik dat de zwermpiek van die dieren nog bezig was en er geen netten meer opgesteld stonden. 
De genoteerde observaties werden samengebracht, en het resultaat is zichtbaar op de overzichtskaart (Figuur 
40). 

 Conclusies 

6.4.1 Overzicht zwermlocaties 

 
Figuur 40: Overzicht van tijdens dit onderzoek vastgestelde zwermlocaties in Fort van Lier, 2014. 

 

6.4.2 Bespreking 
 
Er werd  in het Fort van Lier een vrij hoge zwermactiviteit vastgesteld. De mate van activiteit vergelijken met 
eerder onderzochte forten is nauwelijks zinvol: het Fort van Lier bestaat uit meerdere afgescheiden gebouwen 
(en zonder gebouwen die het  fortdomein zwaar overheersen, zoals een reduit), waardoor zwermgedrag veel 
meer ruimtelijk verspreid voorkomt. De activiteit lijkt dan lager (minder dieren) dan daar waar de dieren enkel 
op een aaneengesloten en/of kleinere oppervlakte kunnen zwermen. Bovendien hebben de dieren in het Fort 
van Lier ook veel meer mogelijkheid om buiten (tussen de verschillende gebouwen) te zwermen, waar zij veel 
minder waarneembaar zijn dan in de gebouwen. 
 
Een groot deel van de onderzochte gebouwen hebben een belangrijke functie als zwermplaats. De zwermzones 
waar  het meeste  dieren werden waargenomen  zijn  de  infanteriekazerne  (beide  verdiepingen),  een  tweetal 
lokaaltjes van de bijgebouwen links van de kazerne, en de kanonskelders van de linker halve caponnière. Ook de 
open ruimte voor de gevel van de kazerne en de linker bijgebouwen daarvan vormen een zwermzwaartepunt. 
Het bladerdek heeft hier een specifieke vorm die een soort  ‘koepel’ vormt met open ruimte eronder (aarden 
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weg).  Hierdoor  is  deze  warme,  voldoende  grote  en  toch  windvrije  plaats  ideaal  als  verlengde  van  de 
zwermgebouwen, en ze doet tevens dienst als verbinding tussen de zwermzones met de meeste activiteit. 
In de ruimten nabij voornoemde zwermzones, en in de keelcaponnière, de reservepoterne en delen van de linker 
halve caponnière en de officiersgebouwen wordt er ook gezwermd. Zwermgedrag van buiten  rondvliegende 
dieren  werd  vastgesteld  nabij  verscheidene  gebouwen  (hoofdfrontgebouw,  officiersgebouw,  rechter 
bijgebouwen kazerne).  
De ruimten waar geen zwermgedrag werd waargenomen blijven beperkt tot enkele voor vleermuizen minder 
toegankelijke  lokalen. De  lokalen die door verenigingen  in actief gebruik  zijn  (=  ingericht en verwarmd),  zijn 
ontoegankelijk voor vleermuizen, en er is dan ook geen zwermgedrag mogelijk. 
De vliegroutes  in het gebouw werden via gerichte netplaatsing en observaties voor de meeste onderzochte 
gebouwen erg volledig in kaart gebracht. De invliegopeningen van de kazerne zijn echter moeilijker te bepalen: 
de ramen op de eerste verdieping zijn nagenoeg allemaal open, maar erg moeilijk bereikbaar voor onderzoek. 
Het lijkt logisch dat vleermuizen deze raamopeningen – de meest directe en grootste toegangen – gebruiken om 
het  kazernegebouw binnen te vliegen. 

 Vastgestelde tekortkomingen bij het onderzoek  
Er werd geen onderzoek naar sporen van vleermuizen uitgevoerd. Sporenonderzoek heeft hier echter weinig 
meerwaarde, en kan enkel nog nuttig zijn op de paar locaties waar geen zwermgedrag werd vastgesteld of waar 
de zwermfunctie nog onbekend is, én waar sporen zichtbaar kunnen zijn op de vloer. 
Er werd geen lokaalclustering in kaart gebracht, en daardoor is er ook geen aanduiding van de doorgangen tussen 
de verschillende clusters. De buitenopeningen van de gebouwen werden wel grotendeels in kaart gebracht, maar 
de  grootte  ervan  werd  niet  genoteerd  (op  Figuur  40  terug  te  vinden  in  de  aanduidingen  van  gebruik  als 
vliegroute). 
Er werden specifieke visuele observaties uitgevoerd wat een redelijk overzicht geeft van het ruimtelijk gebruik. 
De observaties werden echter gedaan nà de zwermvangsten, wat mogelijk een wat afwijkend beeld kan geven 
van de normale situatie. 

 Aanbevelingen 
Aangeraden wordt om in het Fort van Lier de lokaalclusters en de in‐ en doorvliegopeningen daarvan in kaart te 
brengen. Deze  zijn  dan  gedocumenteerd  zodat  deze  ook  in  de  toekomst  behouden  kunnen  blijven.  Indien 
veranderingen aan deze openingen of aan het fort gewenst zijn, kunnen deze openingen onderzocht worden op 
het gebruik als vleermuispassage. 
Belangrijk  voor  de  windluwte  op  de  zwermlocaties  en  de  verbindingen  daartussen  is  het  behoud  van  de 
vegetatie, meer bepaald van de ‘koepel’ die de bomen vormen boven het aarden pad voor de bijgebouwen links 
van de kazerne, en van de bomen die op de wal voor de gevel van de kazerne staan (want deze zorgen dat de 
wind niet rechtstreeks in de kazernelokalen kan blazen). 
Ook verlichting is een aandachtspunt. Ter hoogte van het officiersgebouw bevindt zich momenteel verlichting 
die ’s nachts vaak (altijd?) brandt, en daardoor de omgeving van officiersgebouw en ingangspoterne verlicht, en 
tevens ver licht uitzaait richting kazernegebouw. Het verdient aanbeveling deze lamp op termijn te vervangen 
door een vleermuisvriendelijker alternatief. Er bestaan speciale lamptypen waarvan het licht (meestal amber of 
rood) minder door  vleermuizen waarneembaar  is. Ook  een  sensor  die  de  lamp  enkel  activeert wanneer  er 
menselijke passage is kan zeer veel lichtverstoring voorkomen. 
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7 Fort Duffel 

 Detectoronderzoek 

7.1.1 Plaatsing detectoren 
 

 
Figuur 41: Plaatsing detectoren in Fort Duffel, 2015. 

 
De detectoren werden als volgt geplaatst: 

Detector  Locatie 

FDU_01  B.M.IV, midden plafond op kruising van gangen 5 en 9, neerwaarts gericht 

FDU_02  B.M.III, in doorgeefluik tussen lokaal 17 en 19, horizontaal gericht naar B.M.III 19 

FDU_03  B.M.II 23, tegen achterwand op ijzeren steun. Horizontaal en licht opwaarts gericht naar raam.

FDU_04  B.M.II 5, in schietgat verst van de gracht, horizontaal buitenwaarts gericht (op hoofdpoort)
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7.1.2 Resultaten 
 

 
Figuur 42: Aantal opnames per detector. De aantallen zijn niet gecorrigeerd voor het aantal actieve uren per individuele detector. 
Soortdeterminaties via software Kaleidoscope. Fort Duffel, 2015. 

 

Detector  Gewone dwergvleermuis Franjestaart Andere soort Noise

FDU_01  4 174  168 8 624 19 619

FDU_02  108  402 1 692 1 756

FDU_03  1 161  104 1 907 1 612

FDU_04  3 353  53 5 276 8 303

 

Foto 3: Locaties detectoren FDU_01 (links) en FDU_03. 
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 Vangsten 
 
Een overzicht van de gevangen aantallen per soort en per datum is te vinden in Grafiek 6. 
De  resultaten per net worden  visueel weergegeven op  Figuur 43  tot en met  Figuur 47. Per net  zijn er drie 
taartdiagrammen. De  twee buitenste diagrammen  geven weer welke  vleermuizen  aan die  kant  van het net 
invlogen. Het middelste diagram (op netlocatie zelf) geeft de dieren weer waarvan de invliegkant niet bekend is. 
Een (donker)purperen stip geeft weer dat van die bepaalde invliegkant geen vangsten zijn. 
De gebruikte soortafkortingen worden weergegeven in Tabel 1. 
 

 
Grafiek 6: Overzicht vangstresultaten Fort Duffel, 2015 (alle netten samen, zonder correctie voor aantal meter net of aantal 
vangsturen). 
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Figuur 43: Vangstresultaten per net in Fort Duffel, 22/07/2015. 

 

 
Figuur 44: Vangstresultaten per net in Fort Duffel, 8/08/2015 
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Figuur 45: Vangstresultaten per net in Fort Duffel, 31/08/2015. 

 

 
Figuur 46: Vangstresultaten per net in Fort Duffel, 25/09/2015. 
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Figuur 47: Vangstresultaten per net in Fort Duffel, 10/10/2015. 

 Sporenonderzoek en visuele observaties 
Visuele waarnemingen van zwermende vleermuizen werden genoteerd tijdens de vangstnachten van 22/07 en 
31/08/2015, dit zonder specifiek de ruimten van het fort daarvoor te controleren. Op twee andere vangstnachten 
(25/09 en 10/10/2015) werd telkens een ronde door de toegankelijke ruimten van het fort gedaan om visuele 
waarnemingen  te  noteren.  Dit  gebeurde  na  de  vangsturen  (ca  3:00  –  3:30),  op  het  ogenblik  dat  er  nog 
zwermgedrag van de dieren was en er geen netten meer opgesteld stonden. 
De  genoteerde  observaties werden  samengebracht  en  leidden  tot  de  overzichtskaarten  van  zwermlocaties 
(Figuur 48) en vliegpatronen (Figuur 49). 

 Invloed van opening van restaurant op zwermgedrag 
Om de invloed van het openhouden van het restaurant ‘De Krone’ in het fort van Duffel op het zwermgedrag van 
vleermuizen in de onmiddellijke omgeving daarvan na te gaan, werd per vangst nagegaan of er in verhouding 
meer vleermuizen gevangen werden binnen de zone van het restaurant wanneer dit gesloten is dan wanneer dit 
open is (voor vangstnachten en sluitingsuur zie Tabel 2). 
 

Tabel 2: Sluitingsuren restaurant ‘De Krone’ in fort van Duffel tijdens de vangstnachten 

vangstnacht  sluitingsuur aantal minuten na zonsondergang

22/07/2015  22:15 31 

8/08/2015  23:40 141 

31/08/2015  23:20 167 

25/09/2015  22:00 143 

10/10/2015  21:40 156 

 
Onder ‘sluiting’ word verstaan dat niet enkel de klanten, maar ook het personeel het fort verlaten heeft. Ook 
zolder  klanten  blijft  er  verstoring,  waarbij  dan  vooral  lichtverstoring  een  overheersende  factor  is:  zowel 
uitstralende  verlichting  vanuit  de  lokalen,  als  vrijwel  permanente  verlichting  (via  bewegingssensoren)  in  de 
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centrale  poterne.  Na  het  verlaten  van  het  fort  door  het  personeel  was  het  fort  volledig  duister  (de 
bewegingssensoren werden afgedekt). 
 
Verder werden de vangstresultaten naargelang locatie en plaatsingswijze in twee categorieën opgedeeld: 

1) ‘binnen restaurantzone’: vangsten waarbij de dieren via de binnenplaats of  ingangspoterne moesten 
passeren, dus middels een rechtstreekse invloed van verlichting. 

2) ‘buiten  restaurantzone’:  vangsten  waarbij  de  dieren  niet  via  de  binnenplaats  of  ingangspoterne 
moesten passeren, dus binnengekomen via een duistere ingang. 

Sommige netten vielen  in hun geheel  in een van deze  categorieën  (bv geplaatst  in  ingangspoterne), andere 
netten waren ‘tweezijdig’: invliegers van de ene zijde vielen in de ene categorie, en van de andere zijde in de 
andere (bv een afspannend net geplaatst in doorgang van buffergang B.MI.V 5 naar koepel B.MI.V 6). 
Vangsten  zonder duidelijke  invliegrichting  in een  tweezijdig net werden niet geselecteerd voor analyse. Ook 
werden vangsten van na 2:00 achterwege gelaten, omdat op dat ogenblik mogelijk niet meer alle netten open 
stonden. 
 
Alle soorten samengenomen, lijkt het dat er na de sluiting in verhouding meer vleermuizen worden gevangen 
binnen de restaurantzone dan voor de sluiting (Tabel 3. 
 

Tabel 3: Verhouding gevangen vleermuizen binnen en buiten restaurantzone,  voor en na sluiting van het restaurant 

tijdens opening (n=27) na sluiting (n=91) 

binnen restaurantzone  25,9% 38,5% 

buiten restaurantzone  74,1% 61,5% 

Eindtotaal  100,0% 100,0% 

 
Omdat niet  alle  soorten  even  talrijk  gevangen werden,  en  soorten  verschillende  voorkeurszwermlocaties of 
aankomst/piekuren kunnen hebben, werden ook de resultaten per soort bekeken. 
 

Tabel 4: Verhouding gevangen Watervleermuizen binnen en buiten restaurantzone,  voor en na sluiting van het restaurant 

tijdens opening (n=17) na sluiting (n=45) 

binnen restaurantzone  29,4% 44,4% 

buiten restaurantzone  70,6% 55,6% 

Eindtotaal  100,0% 100,0% 

 
Tabel 5: Verhouding gevangen Ingekorven vleermuizen binnen en buiten restaurantzone,  voor en na sluiting van het restaurant  

tijdens opening (n=0) na sluiting (n=3) 

binnen restaurantzone - 0,0% 
buiten restaurantzone  ‐ 100,0% 

Eindtotaal  ‐ 100,0% 

 
Tabel 6: Verhouding gevangen Baardvleermuizen binnen en buiten restaurantzone,  voor en na sluiting van het restaurant 

tijdens opening (n=0) na sluiting (n=5) 

binnen restaurantzone  ‐ 20,0% 

buiten restaurantzone  ‐ 80,0% 

Eindtotaal  ‐ 100,0% 

 
Tabel 7: Verhouding gevangen Franjestaarten binnen en buiten restaurantzone,  voor en na sluiting van het restaurant 

tijdens opening (n=2) na sluiting (n=9) 

binnen restaurantzone  0,0% 11,1% 

buiten restaurantzone  100,0% 88,9% 

Eindtotaal  100,0% 100,0% 

 
Tabel 8: Verhouding gevangen Gewone grootoorvleermuizen binnen en buiten restaurantzone,  voor en na sluiting van het 

restaurant 

tijdens opening (n=2) na sluiting (n=14) 

binnen restaurantzone  0,0% 35,7% 

buiten restaurantzone  100,0% 64,3% 
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Eindtotaal  100,0% 100,0% 

 
 

Tabel 9: Verhouding gevangen Gewone dwergvleermuizen binnen en buiten restaurantzone,  voor en na sluiting van het 
restaurant  

tijdens opening (n=6) na sluiting (n=15) 

binnen restaurantzone  33,3% 53,3% 

buiten restaurantzone  66,7% 46,7% 

Eindtotaal  100,0% 100,0% 

 
Al zijn voor sommige soorten de aantallen te laag om harde conclusies te kunnen trekken, hetzelfde patroon als 
bij  de  totaalaantallen  lijkt  hier  voor  iedere  soort  individueel  aanwezig:  er worden  verhoudingsgewijs meer 
vleermuizen gevangen binnen de restaurantzone na de sluiting. 
Twee soorten (Baardvleermuis en Ingekorven vleermuis) werden enkel gevangen na sluiting van het restaurant. 
Wegens de lage aantallen van beide soorten (respectievelijk 5 en 3 individuen) is het niet duidelijk of het hier 
dieren betreft die op hun ‘normale’ late uur komen zwermen, of dat voor deze soorten de verstorende invloed 
van de restaurantopening zich laat gelden over het gehele fort. 
 
Via de software R werd met een Chi2‐test nagegaan of de invloed van de restaurantopening statistisch significant 
is. Dit bleek niet het geval, waarschijnlijk als gevolg van een te kleine steekproef. (Voor alle soorten samen: X² = 
1.79, df = 1, en p‐waarde 0.18. Voor de Watervleermuis (de meest gevangen soort): X² = 1.55, df = 1, en p‐waarde 
0.21). 
 

 Conclusies 
 

7.5.1 Overzicht zwermlocaties 
 

 
Figuur 48: Overzicht van tijdens dit onderzoek vastgestelde zwermlocaties in Fort van Duffel, 2015. 
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7.5.2 Overzicht vliegpatronen 
 

 
Figuur 49: Overzicht van tijdens dit onderzoek waargenomen vliegpatronen in Fort van Duffel, 2015. 

 

7.5.3 Bespreking 
 
De mate  van  zwermactiviteit  is matig, wanneer  vergeleken wordt met  het  Fort  van  Kapellen  –  het  enige 
onderzochte fort met een gelijkaardige grootte. De zwermzone van het fort met het meeste activiteit bevindt 
zich in de ondergrondse rondgang (B.M.III 1), en dan vooral het frontgedeelte tussen beide infanterie‐uitgangen 
(B.M.V en B.M.VII). Dit is een erg atypische zwermlocatie, want in alle overig onderzochte forten bevonden de 
zwermzones met de meeste activiteit zich steeds in grotere, open ruimten. Het aantal dergelijk lokalen in het 
Fort van Duffel  is  (na  restauratie) erg beperkt, en de overgebleven dergelijke  ruimten die voor vleermuizen 
toegankelijk  zijn,  zijn  verdroogd  en  tijdens  de  fortopeningsuren  zwaar  verstoord  (zie  verder  bij  bespreking 
binnenplein en centrale gang). De vleermuizen hebben daardoor weinig andere keuze dan voornamelijk deze 
achterliggende smalle gangen als zwermzone te gebruiken.   
Andere zwermzones zijn onder meer de overige delen van de rondgang, en de voor vleermuizen toegankelijke 
lokalen van B.M.II en (delen van?) B.M.IV en B.M.VI. 
 
Op het binnenplein, de centrale gang (M.M.II 2) en de onmiddellijk daaraan grenzende lokalen en gangen wordt 
er eveneens gezwermd. Op deze  locaties werd er echter een negatieve  invloed door de openstelling van het 
restaurant  (visueel  en  met  manuele  detector  vastgesteld).  Zolang  deze  invloed  aanwezig  was  werden  er 
nauwelijks vleermuizen waargenomen, en het zwermgedrag neemt fors toe nadat de verstoring stopt (= wanneer 
het  restaurant gesloten  is, en alle verlichting gedoofd  is – wat  in de praktijk betekende dat de uitbaters het 
fortdomein hebben verlaten). De invloed van opening lijkt zichtbaar in de vangstresultaten (maar met te weinig 
data voor statistische significantie). 
Eerder  zwermonderzoek  –  vóór  de  herbestemming  van  en  werken  aan  het  fort  –  stelde  toen  net  het 
tegenovergestelde vast: vleermuizen bleven op de binnenplaats jagen tot het donker genoeg was om zich verder 
weg te wagen (Van der Wijden 2009). Bovendien jaagden er systematisch dwergvleermuizen, die zich te goed 
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deden  aan de  insecten die  geassocieerd weren met de  klimop die op de  gevels  van het  fortje  groeide. De 
binnenplaats werd toen omschreven als het ‘strategische kruispunt’ van het fort, met veel vliegbewegingen. 
 
Er  is  een  verschil  in  voorkeurslocatie  voor  het  zwermen  vast  te  stellen  bij  de  verschillende  soorten. 
Dwergvleermuizen  zwermen  vooral  in  de  lokalen  rond  de  binnenplaats  en  centrale  gang, Myotis‐soorten 
zwermen eerder achteraan in de rondgang. Bij deze laatste soorten is de invloed van verstoring groter: tijdens 
de openingsuren van het restaurant zwermen deze soorten nauwelijks in B.M.II en B.M.IV. 
Op sommige locaties is geen zwermgedrag of indicaties daarvoor vastgesteld: lokaal B.M.II 25 en de aangelegde 
vleermuizentunnel. 
 
De  dieren  komen  voornamelijk  het  gebouw  binnen  via  de  twee  infanterie‐uitgangen,  waarlangs  ze  in  de 
ondergrondse rondgang terecht komen. Er zijn ook dieren die via het binnenplein B.M.IV binnenvliegen, maar de 
aantallen  daarvan  zijn  eerder  beperkt  –  vooral  tijdens  de  periodes met  verstoring.  De  toegangen  naar  de 
rondgang die op de binnenplaats vertrekken, blijken nauwelijks of niet  (meer) gebruikt  te worden als  in‐ of 
uitvliegopening. 
 
Omwille van het zeer beperkt aantal ruimten dat voor vleermuizen (nog) toegankelijk is, kon het fort in zijn geheel 
zeer grondig en ruimtelijk dekkend onderzocht worden. De verkregen resultaten van dit onderzoek zijn dan ook 
erg representatief voor het zwermgedrag in dit fort. 

 Vastgestelde tekortkomingen bij het onderzoek 
Er werden geen echte tekortkomingen bij het onderzoek vastgesteld. 
In tegenstelling tot het Fort van Kessel – waar menselijke activiteiten in het fort eveneens een afwijkend beeld 
van  het  normale  zwermgedrag  konden  veroorzaken  –  is  de  hinder  die  vleermuizen  in  het  Fort  van  Duffel 
ondervinden tijdens het zwermen door geluid, licht en geurstoffen niet tijdelijk maar permanent, vanwege de 
standaard openstelling van het fort. De verkregen resultaten van dit onderzoek geven voor het Fort van Duffel 
dan ook de correcte situatie van het huidige zwermgedrag weer (met standaard invloed van openstelling). 
 
Het uitvoeren van een voorbereidend onderzoek in het voorgaande jaar was in dit fort niet aan de orde. De voor 
vleermuizen toegankelijke ruimten en de potentiële invliegopeningen in dit fort zijn erg beperkt, waardoor het 
fort in zijn geheel ruimtelijk dekkend kon onderzocht worden. 
 
Het onderzoek naar de invloed van de opening van het restaurant was niet gepland, en gebeurde op basis van 
de beschikbare vangstgegevens. De mogelijkheid bestaat om deze ook na te gaan op basis van de automatische 
detectorgegevens. Deze dataset is groter, en kan toelaten effectief de verandering in zwermactiviteit te meten 
in plaats van het aantal passerende/gevangen individuen. Een voorwaarde hiervoor is dat dan het exacte uur van 
sluiting per dag bekend moet zijn (mogelijk te achterhalen via de kassagegevens?). Een voordeel is dan dat ook 
de totaalinvloed van opening op het fort gemeten kan worden (door vergelijking met sluitingsdag op maandag), 
terwijl via vangsten enkel het verschil tussen zones met directe en indirecte invloed kan nagegaan worden. Een 
nadeel  is dat de detectoren niet  in functie van dit onderzoek geplaatst werden, en niet op de  ideale  locaties 
stonden om de sluitingsinvloed na te gaan.  

 Aanbevelingen 
Door de kleine oppervlakte van het fort hebben zelfs activiteiten op locaties waar vleermuizen geen toegang toe 
hebben  (afgesloten  lokalen met  cultuur‐  of  horecafunctie)  in  het  algemeen  een  invloed  (via  licht,  geluid, 
geurende  stoffen …) op de  zwermactiviteit  van  vleermuizen over het gehele  fortdomein. Aanbevolen wordt 
daarom  om  menselijke  aanwezigheid  te  mijden  in  het  gehele  fort  tijdens  de  zwermperiode,  tussen 
zonsondergang en zonsopgang. 
 
Om de oorspronkelijke functie van de binnenplaats van het fort als ‘strategische kruispunt’ en foerageergebied 
voor vleermuizen terug te winnen, wordt aanbevolen de weelderige klimopbegroeiing die voor de restauratie de 
gevels van de binnenplaats bedekten te herstellen.   
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8 Fort 5 (Edegem) 

 Detectoronderzoek 

8.1.1 plaatsing detectoren 
 

 
Figuur 50: Plaatsing detectoren in Fort 5 (Edegem), 2015. 

 
De detectoren werden als volgt geplaatst: 

Detector  Locatie 

FED_05  Ingang van het reduit, aan plafondverhoging, neerwaarts gericht

FED_06  Reduit, in kanontakelgat tussen 1ste en 2de verdieping, neerwaarts gericht 

FED_07  Reduit 1ste verdieping, rondgang 110, boven doorgang naar gang 78, neerwaarts gericht

FED_08  Hoofdfrontgebouw, vooraan centrale gang, tegen plafondverlaging, neerwaarts gericht
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Foto 4: V.l.n.r; en van boven naar onder: locaties detectoren FED_05, FED_06, FED_07 en FED_08 
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8.1.2 resultaten 

 
Figuur 51: Aantal opnames per detector. De aantallen zijn niet gecorrigeerd voor het aantal actieve uren per individuele detector. 
Soortdeterminaties via software Kaleidoscope. Fort 5 (Edegem), 2015. 

 

Detector  Gewone dwergvleermuis Franjestaart Andere soort  Noise

FED_05  3 180  45 1 648 564 

FED_06  1 569  76 1 820 607 

FED_07  1 388  170 3 000 5 466

FED_08  141  10 337 27 442

 Vangsten 
Een overzicht van de gevangen aantallen per soort en per datum is te vinden in Grafiek 7. 
De  resultaten per net worden  visueel weergegeven op  Figuur 52  tot en met  Figuur 56. Per net  zijn er drie 
taartdiagrammen. De  twee buitenste diagrammen  geven weer welke  vleermuizen  aan die  kant  van het net 
invlogen. Het middelste diagram (op netlocatie zelf) geeft de dieren weer waarvan de invliegkant niet bekend is. 
Een (donker)purperen stip geeft weer dat van die bepaalde invliegkant geen vangsten zijn. 
De gebruikte soortafkortingen worden weergegeven in Tabel 1. 
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Grafiek 7: Overzicht vangstresultaten Fort 5 (Edegem), 2015 (alle netten samen, zonder correctie voor aantal meter net of aantal 
vangsturen). 
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Figuur 52: Vangstresultaten per net in Fort 5 (Edegem), 23/07/2015. 



  63
 

 
Figuur 53: Vangstresultaten per net in Fort 5 (Edegem), 9/08/2015. 
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Figuur 54: Vangstresultaten per net in Fort 5 (Edegem), 30/08/2015. 
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Figuur 55: Vangstresultaten per net in Fort 5 (Edegem), 24/09/2015. 



  66
 

 
Figuur 56: Vangstresultaten per net in Fort 5 (Edegem), 11/10/2015. 
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 Conclusies 

8.3.1 Overzicht zwermlocaties 

8.3.1.1 Reduit gelijkvloers, contrescarpe en ingang binnenfort 
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Figuur 57: Overzicht van vastgestelde zwermfuncties (op lokaalclusterniveau) in contrescarpe, ingang binnenfort en reduit 
gelijkvloers van Fort 5, 2015.  

 

8.3.1.2 Reduit eerste verdieping 

 
Figuur 58: Overzicht van vastgestelde zwermfuncties (op lokaalclusterniveau) op eerste verdieping reduit van Fort 5, 2015. 
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8.3.1.3 Reduit tweede verdieping 

 
Figuur 59: Overzicht van vastgestelde zwermfuncties (op lokaalclusterniveau) op tweede verdieping reduit van Fort 5, 2015. 
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8.3.1.4 Ingang van het fort 

 
Figuur 60: Overzicht van vastgestelde zwermfuncties (op lokaalclusterniveau) in fortingang van Fort 5, 2015. De rechterhelft van 
het gebouw is niet meer aanwezig. 

 

8.3.1.5 Halve caponnières 

 
Figuur 61: Overzicht van vastgestelde zwermfuncties (op lokaalclusterniveau) in de halve caponnières van Fort 5, 2015. 
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8.3.1.6 Hoofdfrontgebouw 

 
Figuur 62: Overzicht van vastgestelde zwermfuncties (op lokaalclusterniveau) in het hoofdfrontgebouw van Fort 5, 2015. 
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8.3.1.7 Hoofdcaponnière 

 
Figuur 63: Overzicht van vastgestelde zwermfuncties (op lokaalclusterniveau) in de hoofdcaponnière van Fort 5, 2015. 

 

8.3.2 Bespreking 
 
De zwermzones van vleermuizen in Fort 5 waar het meeste activiteit werd vastgesteld liggen in de omgeving van 
het reduit, de contrescarpe en de droge gracht (Figuur 57, Figuur 58 en Figuur 59). De dieren komen aanvliegen 
via de droge gracht (waar zij ook zwermen), en vliegen van daar in de lokalen van de contrescarpe en het reduit. 
 
In het reduit zijn grotere invliegopeningen – die bij het zwermen doorgaans sterk de voorkeur genieten – op het 
gelijkvloers vrij beperkt, maar op de eerste verdieping vrij veel aanwezig  (veel open of gebroken ramen). De 
dieren maken van de openingen van beide verdiepingen gebruik om het reduit in te vliegen, waar zij zwermen in 
de buitenste lokaalclusters. Vanaf die clusters steken zij ook verder door naar de rondgangen in het gebouw. Er 
is mogelijk een vliegverbinding van de dieren doorheen het kanontakelgat. Het aantal vleermuizen dat vanuit het 
reduitgebouw nog verder doorsteekt naar de binnenplaats  is beperkt  (de ramen van de  lokalen zijn allemaal 
hermetisch gesloten, er blijven enkel grotere openingen over op het gelijkvloers ter hoogte van de rondgangen). 
Er zijn amper of geen dieren die via de binnenplaats het reduit binnen vliegen ‐ wat betekent dat de vleermuizen 
inderdaad via de droge gracht in het gebouw komen, en niet over het reduit vliegen om op de binnenplaats naar 
beneden  te duiken. Dit wordt eveneens bevestigd door de waarnemingen op de  tweede verdieping van het 
reduit: er werden daar nauwelijks zwermindicaties gevonden, en de toegang vanaf de binnenplaats bleek niet 
door de dieren in gebruik. 
Niet alle lokalen van het reduit konden even vaak onderzocht worden, waardoor van een aantal ruimten geen of 
slechts beperkte informatie (sporen) kon verzameld worden. In de afwateringsgangen bovenop het reduit, die 
enkel toegankelijk zijn via de dakrand, werd omwille van veiligheidsredenen geen onderzoek naar zwermgedrag 
uitgevoerd. 
Niet op zwermgedrag wijzend, maar wel vermeldingswaardig zijn de vreetplaatsen van Grootoorvleermuizen die 
in meerdere lokalen (88, 90, 91, 92 en overloop voor wasplaats) werden gevonden. 
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In de contrescarpe werden ook sporadisch zwermende vleermuizen waargenomen, al is het moeilijk daar een 
volledig beeld over te geven, omdat de focus van het onderzoek vooral lag op de zwermfunctie van het reduit. 
Wat wel uit het onderzoek besloten kan worden  is dat er een  lage  (misschien zelfs geen) zwermfunctie  is  in 
sommige reservaatsgedeelten, mogelijk doordat die gedeelten erg afgesloten zijn en daardoor communicatie 
tussen binnen en buiten zwermende dieren erg stroef verloopt. In sommige reservaatsgedeelten – met name 
beide ‘hoeken’ van de contrescarpe – wordt er daarentegen wel meer gezwermd, en dan vooral in de lokalen 
van de linker ‘hoek’. 
 
De droge gracht vormt de verbinding tussen de zwermzones van de contrescarpe en het reduit, en heeft door 
zijn specifieke aard (duister, warm en windgebufferd door bomen) ook zelf een voorname zwermfunctie. 
De ingang van het reduit, die uitgeeft op de contrescarpe en droge gracht, wordt ook gebruikt als zwermlocatie 
maar vermoedelijk in mindere mate dan deze beide. 
 
De ingang van het fort, waarvan bij de aanleg van de rondweg op het fort niet meer overschiet dan 3 lokaaltjes, 
is  in  gebruik  als  zwermlocatie  (Figuur  60).  Er  is  slechts  één  toegang  naar  deze  lokaaltjes,  die  dus  ook  de 
invliegtoegang van de dieren is. 
 
In de linkse halve caponnière wordt gezwermd in de hoofdgang, kanonskelders en in de geschutskoepel (Figuur 
61). Er werden invliegende dieren waargenomen via de hoofdpoort (waar ze het gat van een afgebroken plank 
van de poort bovenaan gebruiken als invliegopening) en via één van de luchtschachten in de kanonskelders. Het 
is niet bekend of de kruitkamer ook als zwermruimte dienst doet. 
 
In de rechtse halve caponnière wordt eveneens gezwermd in de hoofdgang, kanonskelders en geschutskoepel 
(Figuur 61). De precieze invliegopening(en) kon(den) niet bepaald worden, maar de mogelijkheden daartoe zijn 
beperkt: via de hoofdpoort (maar dan via een smalle spleet), een kanonsgat of een luchtschacht. In de kruitkamer 
liggen  er  grote  concentraties  keutels  onder  de  lampen. Dit  indiceert  hangplaatsen,  en  het  is  dan  ook  zeer 
waarschijnlijk dat er in de kruitkamer eveneens gezwermd wordt. 
 
Het hoofdfrontgebouw was slechts beperkt toegankelijk, waardoor er slechts een gefragmenteerd beeld is van 
de zwermfunctie (Figuur 62). Tot de linkerhelft kon slechts laattijdig toegang verkregen worden, waardoor enkel 
sporenonderzoek mogelijk was. De sporen indiceren dat er vermoedelijk gezwermd wordt. De rechterhelft was 
meer toegankelijk, en er konden buiten sporen ook zwermende dieren waargenomen worden. Een deel van de 
hoofdfrontlokalen (waaronder de grotere lokalen 9, 10‐11, 17, 18, 24 en 25) konden niet bezocht worden. In de 
centrale  gang  (12) werden  geen  zwermende dieren waargenomen. De  detector  aan de  ingang  registreerde 
evenwel vleermuizenpassages. Het aantal opnames is echter zeer laag in vergelijking met de andere detectoren. 
Er wordt dan ook vermoed dat de zwermfunctie van deze gang eerder erg beperkt  is. Redenen hiervoor zijn 
vermoedelijk tocht en (tegen het achtereind van de gang aan) permanente verlichting. Permanente verlichting 
is ook aanwezig  in de  twee zijlokaaltjes van de hoofdgang, waardoor  zwermende vleermuizen deze  ruimten 
mijden. 
Verrassend is wel dat net naast deze verlichte lokalen er zeer veel vleermuizenactiviteit is, met name boven de 
gracht tussen hoofdfrontgebouw en hoofdcaponnière (aangeduid als ‘zwermzone’). Dit is echter ook een locatie 
waar intensief gefoerageerd wordt, en het niet duidelijk is in hoeverre dieren hier komen zwermen, foerageren 
of beide. 
Niet op zwermgedrag wijzend, maar wel vermeldingswaardig zijn de vreetplaatsen van Grootoorvleermuizen die 
in de lokalen 4 en 5 van het hoofdfront werden gevonden. 
 
De hoofdcaponnière wordt bezocht door zwermende vleermuizen, maar weinig intensief (Figuur 63). De locatie 
zelf vormt één grote  lokaalcluster met  ruime  lokalen met grote doorgangen – dus  in principe  zou dit  ideaal 
kunnen  zijn  voor  zwermende  vleermuizen.  De  redenen  waarom  zwermgedrag  hier  zo  beperkt  is,  zijn 
vermoedelijk  het  vrij  droge microklimaat  (waardoor  er  vrij weinig  overwinteraars  zijn)  en  het  erg  gesloten 
karakter van het gebouw. Er zijn wel een aantal kleinere openingen (spleten  in poort, smalle  luchtschachten, 
mogelijk inkruipopeningen via schietgaten) maar het gebouw is zeker niet vlot binnen te vliegen. 
 
De aard en grootte van de overige gebouwen van Fort 5 lieten vermoeden dat de potenties van deze gebouwen 
zeer beperkt zijn. Het uitgevoerde zwermonderzoek is op deze locaties dan ook beperkter. 
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‐ De historische loodsen werden tijdens de zwermperiode visueel geïnspecteerd. Deze inspectie was beperkt: 
op drie verschillende nachten werd er doorheen enkele gebroken ramen met een felle zaklamp geschenen. 
Dit leverde éénmaal een binnen rondvliegend dier op. 

‐ De holtraversen en bunker op de wallen werden op sporen van zwermgedrag onderzocht. Er werden geen 
sporen gevonden, maar de donkere ondergrond liet doorgaans sporen zoeken niet toe. De  beperkte grootte 
van deze ruimten en het losstaande karakter (niet onmiddellijk naast of verbonden met andere lokalen) doet 
veronderstellen dat eventueel passerende  vleermuizen hier misschien wel  regelmatig, maar dan eerder 
kortstondig kunnen komen zwermen. 

‐ Gebouwen  zonder  militair‐historisch  karakter  (lokalen  van  bioklas,  lokalen  van  korfbalclub, 
verkeerseducatief  centrum,  …)  bezitten  geen  ruimtes  waar  vleermuizen  vrij  kunnen  invliegen  en 
rondzwermen, en zwermgedrag daarbinnen is dus niet mogelijk. Om die reden werden deze gebouwen niet 
onderzocht. 

 Vastgestelde tekortkomingen bij het onderzoek  
 
Er werden geen zware tekortkomingen bij het onderzoek vastgesteld wat betreft de methodiek. 
 
Het uitvoeren van een voorbereidend onderzoek  in het voorgaande  jaar had  in dit fort een betere keuze van 
detectorplaatsing kunnen opleveren. Het had bijvoorbeeld zinvoller geweest om detector FED_08 in één van de 
overige lokalen van het hoofdfront te plaatsen, in de hoofdcaponnière of in één van de halve caponnières. 
 
Wel maakt  de  uitgestrektheid  van  het  fort  –  zowel wat  betreft  het  aantal  te  onderzoeken  lokalen  als  de 
ruimtelijke  spreiding  er  van over meerdere  gebouwen  – het moeilijk om  een  zeer  volledig  en  gedetailleerd 
overzicht over het gehele fort te krijgen. De focus lag in dit onderzoek op de zwermfunctie van het reduit, en 
aanvullend werden ook de andere fortdelen in de mate van het mogelijke onderzocht. Als resultaat geeft dit een 
goed en vrij compleet beeld over het zwermgebruik van reduit en onmiddellijke omgeving (contrescarpe, droge 
gracht en ingang van reduit), en een relatief goed beeld – maar soms nog met wat kennishiaten ‐ van de overige 
fortdelen. 
Het  aantal  gegevens  van  visuele  observaties  is  momenteel  vrij  beperkt:  een  observatieronde  na  een 
netvangstavond kan vanwege de fortgrootte slechts in een beperkt fortdeel vooraleer de zwermpiek voorbij is. 
Er werd één extra nacht  ingelast,  specifiek voor visuele observaties. Voor een volledig(er) overzicht van een 
dergelijk groot fort zijn meerdere dergelijke onderzoeksnachten nodig. 
 
Een aantal lokalen/lokaalclusters waren niet of pas laattijdig toegankelijk. De huidige resultaten geven van die 
locaties een onvolledig beeld (zoals enkel resultaten van sporenonderzoek). 
 
Menselijke  activiteiten  kunnen  een  invloed  hebben  op  de  resultaten  van  het  zwermonderzoek.  Zo  viel  de 
vangstnacht van 11/10/2015 samen met een 24‐uursloop gehouden op het fort, met felle verlichting van het 
gehele parcours rondom. Er werd slechts een mager vangstresultaat bereikt, en visueel werden er nauwelijks 
zwermende dieren vastgesteld. Het aantal evenementen dat na zonsondergang doorgaat  in fort 5  lijkt echter 
beperkt, zodat hier geen invloed van wordt verwacht op de conclusies van dit onderzoek. 

 Aanbevelingen 
 
Aangeraden wordt om de  zwermlocaties  (zowel binnen  als buiten de  gebouwen)  tijdens de momenten dat 
vleermuizen zwermen duister te houden, of bestaande verlichting op deze locaties aan te passen. 
 
De droge gracht van het  reduit vormt de uitgangsbasis voor het  zwermgedrag: daar wordt er gezwermd en 
vliegen de dieren het  reduit en de  contrescarpegebouwen  in, en duisternis  is er dus van groot belang. Er  is 
momenteel verlichting in de droge gracht ter hoogte van de rechter zij‐ingang (garages gemeentediensten). Het 
verdient aanbeveling die op termijn te vervangen door een vleermuisvriendelijker alternatief, zoals aangepaste 
lampen (zoals speciale ‘vleermuizenlampen’ met amber/roodgekleurd licht) en een lichtsensor zodat de lampen 
niet permanent branden. Er wordt aangeraden om uitstralende verlichting van lokalen die in menselijk gebruik 
zijn te voorkomen, zodat omliggende lokalen of buitenlocaties met zwermfunctie niet verstoord worden. Dit kan 
bijvoorbeeld met rolluiken of gordijnen die (bij voorkeur automatisch) bij zonsondergang gesloten worden. 
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Verlichting op de binnenplaats van het reduit wordt afgeraden. Hoewel de binnenplaats zelf nauwelijks door 
zwermende dieren  gebruikt wordt, heeft  verlichting  van deze plaats  een  invloed op omliggende  lokalen  en 
gangen die wel een zwermfunctie hebben. Die invloed kan rechtstreeks (bv naar rondgangen van gelijkvloers) of 
onrechtstreeks zijn (bv doorheen het glas van de ramen in de lokalen waar dieren zwermen). 
 
Voor het reduit wordt, behalve voor duisternis op de nodige plaatsen, ook aandacht gevraagd voor het behoud 
van in‐ en doorvliegopeningen van vleermuizen. Zeker waar het om lokaalclusters gaat, zijn deze openingen van 
belang.  Aanbevolen  wordt  daarom  om  de  huidige  openingen  (aangeduid  op  Figuur  57  en  volgende),  die 
onwetend zouden kunnen afgesloten worden te beveiligen (bv open deuren blokkeren met spie of met ketting 
& slotje aan muur vastmaken, scharnier vastlassen, …) zodat deze niet accidenteel gesloten kan worden. Een 
bijkomende meldingsplaatje naast of op deze poort met opgave van de  reden waarom de poort open moet 
blijven is aanbevolen. De invliegopeningen van de eerste verdieping van het reduit zijn vrijwel overal kapotte of 
openstaande ramen. Hoe groter de invliegopeningen, hoe groter de kans dat de dieren er gebruik van maken. 
Het behoud van die invliegopeningen is ook van belang. 
 
In  de  contrescarpe  maken  de  dieren  in  de  verschillende  lokaalclusters  telkens  gebruik  van  de  grootste 
invliegopeningen en  lijken kleine openingen  (bv  schietgaten) niet gebruikt  te worden,  tenzij er geen andere 
mogelijkheid  is.  Concreet  wordt  daarom  aanbevolen  dat,  bij  inrichting  van  bijkomende  lokalen  als 
vleermuizenoverwinteringsplaats,  de  grote  en middelgrote  openingen  behouden worden.  Een  hekwerk  dat 
binnendringen voorkomt maar wel voldoende ruimte bovenaan laat als toegang voor zwermende vleermuizen 
is  daarvoor  een mogelijkheid.  Kleine  openingen  die  zeker  wel  open moeten  blijven,  zijn  de  huidige  door 
vleermuizen gebruikte invliegopeningen in de ‘hoeklokalen’ van de contrescarpe. 
 
Indien voor de drie resterende lokaaltjes van de ingang van het fort afsluiting tegen indringers gewenst is, wordt 
hier net als in de grotere openingen van de contrescarpe aanbevolen een onoverklimbaar hekwerk te plaatsen 
met bovenaan voldoende ruimte voor zwermende dieren. 
 
Voor beide halve caponnières wordt benadrukt de huidige invliegopeningen te behouden. Voor de linkse halve 
caponnière  betekent  dat  onder  meer  het  behoud  van  ontbrekende  stukje  houten  spijl  bovenaan  de 
toegangspoort. Voor de rechtse halve caponnière is het aanbevolen om aan de grote toegangspoort bovenaan 
eventueel een invliegopening van vergelijkbare grootte te voorzien. 
In de linkse halve caponnière is er voor vleermuizen geen toegang tot lokaal 2, en slechts zeer moeilijke toegang 
tot lokaal 10 (kruitkamer). Door het terug openmaken van de historische verbinding van deze lokalen met hun 
achterliggende  lokalen  (respectievelijk  lokaal nummer 3 en een  lokaal  zonder  apart nummer), worden deze 
lokalen ook voor zwermende vleermuizen bereikbaar. 
 
Voor het hoofdfrontgebouw wordt aanbevolen de verlichting aan te passen in de centrale gang (12) en de beide 
zijlokaaltjes daarvan  (lokalen 14 en 15), dit door een vleermuisvriendelijker alternatief  (bijvoorbeeld speciale 
‘vleermuizenlampen’ met amber/roodgekleurd licht), en in dit geval zeker een lichtsensor zodat de lampen niet 
permanent branden. De verlichting dient enkel om voor wandelaars en joggers een verlichte doorgang van het 
gebouw te geven, maar heeft geen functie tegen inbraak of vandalisme. Er zijn daar immers geen lokalen met 
een gebruiksfunctie, en zodoende vallen er geen waardevolle zaken te stelen. 
Naar een vlotte toegang en verbindingen van het hoofdfrontgebouw toe, wordt aangeraden 
‐ om de bovenste halve meter te verwijderen van de houten afsluiting van de beide rondgangen (lokalen 3 en 

24) op de hoofdgang (lokaal 12).  
‐ om de doorgangen tussen de buitenste (3 en 24) en binnenste rondgangen (4 en 19) te verbeteren (afsluiting 

verkleinen of verwijderen), en een vlotte invliegtoegang te voorzien (en zo mogelijk ook doorvliegopening 
naar andere lokalen) voor de kamers 10‐11, 17 en 18. 

‐ Om aan de rechterzijde van het hoofdfront één van de drie bestaande kleine toegangen (en bij voorkeur die 
van  lokaal  23)  te  verruimen  tot  een  permanente, middelgrote  invliegopening  –  dit  op  een manier  dat 
menselijk binnendringers toch geweerd worden. 

 
Voor de hoofdcaponnière wordt aangeraden een grotere toegang voor zwermende vleermuizen te voorzien. Dit 
kan bijvoorbeeld  eenvoudig door  in  één  van de  lokalen die op de  tussengracht met het hoofdfrontgebouw 
uitgeven (lokaal 1 of 24) de bovenste helft van het aanwezige metalen afsluitluik open te scharnieren. Dit luik 
geeft uit op een windgebufferd gedeelte met veel vleermuizenactiviteit, zodat de vleermuizen dit fortgedeelte 
vermoedelijk  sneller  zullen  verkennen  –  wat  dan  ook  een  positieve  invloed  kan  hebben  op  het  aantal 
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overwinterende dieren aldaar. Deze opening (boven gracht) is voor menselijke indringers niet bereikbaar. Om 
daling van de temperatuur in het gebouw door opening van het luik te voorkomen, kunnen de luchtkokers in het 
plafond van het gebouw bovenaan afgedicht worden. Dit voorkomt het verdwijnen van opstijgende warme lucht, 
verbetert dan het binnenklimaat voor overwinterende dieren. 
 
Voor de overige fortgebouwen waar vleermuizen in kunnen voorkomen, zijnde bunker en holtraversen, worden 
geen specifieke maatregelen naar zwermgedrag toe voorgesteld. 
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9 Standaard aanbevelingen voor behoud van 
zwermgedrag 

 
Vleermuizen en hun verblijfs‐ en voorplantingsplaatsen zijn wettelijk beschermd. Dit betekent dat er met de 
aanwezigheid van vleermuizen rekening dient gehouden te worden, en activiteiten die verstoring, beschadiging 
of vernietiging van de dieren of zwermlocaties (kunnen) veroorzaken moeten vermeden worden. 
Activiteiten  die  een  (potentieel)  negatieve  invloed  hebben  op  het  zwermgedrag  of  op  zwermlocaties  van 
vleermuizen  zijn  onder  meer  betreding  gedurende  vleermuisaanwezigheid,  wijziging  binnenklimaat  (bv 
verwarming,  droogtrekking),  wijzigen  van  luchtstroom  (openen/sluiten  vensters  of  andere  openingen)  of 
invliegopeningen,  alle  vormen  van  geluid,  alle  vormen  van  trillingen,  alle  vormen  van  rook‐,  stof‐  of 
warmteontwikkeling (inclusief roken, gebruik van fakkels of kaarsen), plaatsen of wijzigen van verlichting, alle 
vormen  van  geurhinder  (ook  verf,  vernis,  …).  Deze  lijst  is  niet  limitatief.  Bij  twijfel  wordt  geadviseerd 
vleermuizenexperts te raadplegen. 
 
Onderstaande  aanbevelingen  gelden  standaard  voor het onverstoorde behoud  van  zwermlocaties. Concreet 
uitgewerkte (fortspecifieke) aanbevelingen zijn hierboven in dit rapport te vinden bij de individuele besprekingen 
van de onderzochte forten. We benadrukken dat onderstaande aanbevelingen enkel gelden naar zwermgedrag 
toe.  Naar  andere  vleermuizenfuncties  (overwintering,  kolonies,  foerageergebied,  …)  toe  zijn  andere 
aanbevelingen van toepassing. 
 
Betreding/verstoring 
Tijdens de zwermperiode, dit is de periode van 1 juli tot 1 november, dient betreding van zwermlocaties (zowel 
binnen als buiten gebouwen) voorkomen te worden tussen zonsondergang en zonsopgang. 
 
Verlichting 
Verlichting in gebouwen waar er gezwermd wordt, is nefast voor vleermuizen. Om die reden is op die locaties 
geen verlichting mogelijk van 1  juli  tot 1 november,  tussen  zonsondergang en  zonsopgang. Verlichting  in de 
onmiddellijke omgeving rondom zwermlocaties heeft een negatieve impact op zwermgedrag in de periode van 
1 juli tot 1 november, en moet daarom gemeden worden. Buiten deze periode (in de winter) 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. 
Er  bestaan mogelijkheden  tot  aangepaste, minder  vleermuisonvriendelijke  verlichting  (gerichte  armaturen, 
amberkleurige  lampen,  niet‐uitstralend  licht  etc).  Deze  zijn  geschikt  ter  vervangen  van  reeds  bestaande 
verlichting, of  in de  ruimere omgeving van het  fort. Deze verlichting heeft echter nog  steeds een  impact op 
vleermuizen,  en  zijn  daarom  niet  geschikt  voor  op  zwermlocaties  of  de  onmiddellijke  omgeving  daarvan: 
zwermende vleermuizen vereisen absolute duisternis. 
 
Behoud van oppervlakte en grote open ruimten in gebouw 
Vleermuizen verkiezen vooral grote, aaneengesloten open ruimten binnen de gebouwen als zwermlocaties. Het 
behoud van dergelijke ruimten in die toestand is dan ook van belang naar zwermgedrag toe. Het behoud van de 
oppervlakte die door vleermuizen als zwermlocatie gebruikt wordt is eveneens belangrijk, omdat vleermuizen 
tijdens het zwermen territoriaal gedrag vertonen. 
 
Grootte invliegopeningen 
De (potentiële) in‐ en doorvliegopeningen waarvan vleermuizen tijdens het zwermen gebruik maken, mogen niet 
substantieel  in grootte gewijzigd worden.  Invliegopeningen voor zwermgedrag moeten volledig open blijven, 
zonder tralies. 
 
Behoud van open ruimte en vegetatie nabij zwermlocatie 
Zwermgedrag  kan  zowel  binnen  als  buiten  gebouwen  plaatsvinden,  en  voor  dit  laatste  is  het  behoud  van 
voldoende  open  vliegruimte  nabij  zwermgebouwen  noodzakelijk.  Echter,  hierbij  is  ook  het  behoud  of 
ontwikkeling van vegetatie in de onmiddellijke omgeving van deze open ruimte van belang, die voldoende licht‐ 
en windbuffer creëert. Dit impliceert zowel hogere bomen als struiken. Een grote oppervlakte met weinig of geen 
vegetatie (bv grastaluds) in de nabijheid dient vermeden te worden. 
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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 het de onderzochte gebouwen dient men daarmee rekening 
te houden, en er voor te zorgen mogelijke vliegroutes te behouden (behoud groen‐ en lineaire elementen) en 
onverlicht te laten.  
 
Timing en fasering van werken 
Werken in of nabij zwermlocaties (zelfs indien deze een verbetering van de situatie voor vleermuizen tot doel 
hebben), kunnen een negatieve impact hebben op vleermuizen omwille van de werken zelf of omwille van de (al 
dan niet  tijdelijke) wijzigingen die deze veroorzaken. Daarom wordt aanbevolen  correcte en  strikt  te volgen 
timing van werken te plannen, zodat deze uitgevoerd worden in de voor vleermuizen minst gevoelige periode. 
Tevens  is  in  geval  van  grotere werken  aan  of  nabij  zwermlocaties  een  doordachte  fasering, mogelijk  over 
meerdere  jaren, noodzakelijk. Op die manier gebeuren wijzigingen geleidelijk en kunnen de vleermuizen ook 
geleidelijk wennen aan de nieuwe situatie. Voor zowel timing als fasering is gespecialiseerd advies en begeleiding 
van vleermuizenexperts ten zeerste aanbevolen. 
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