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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. 

  



  6 
 

Deel 3: Handleiding voor onderzoek en 
monitoring van zwermgedrag van 

vleermuizen in forten 
  



  7 
 

1 Achtergrond 

 Ten geleide 

 

Voorliggende handleiding beschrijft de standaardmethode voor zwermonderzoek in forten. 

Deze standaardmethode omvat een combinatie van verschillende onderzoekstechnieken. 

Geen twee forten zijn volledig identiek, en al naargelang de bouw en specifieke eigenschappen van een fort gaan 

sommige technieken meer bruikbare data opleveren dan andere. 

Van belang is vooraf duidelijk uitmaken wat je precies wil te weten komen, en in functie daarvan de juiste 

onderzoekstechniek te kiezen. Deze handleiding verschaft informatie voor volgende onderzoeksdoelen: 

1) Bepalen van mate van zwermactiviteit. Bijvoorbeeld voor monitoring op lange termijn van de 

zwermfunctie van de site. 

2) Bepalen van soortensamenstelling.  

3) Bepalen van het ruimtelijk gebruik van de site door vleermuizen. Bijvoorbeeld in het kader van zonering 

of geplande werken. 

Afhankelijk van het doel zijn bepaalde onderzoekstechnieken meer bruikbaar dan andere, of zijn er bepaalde 

technieken in het geheel niet van toepassing. 

 Concept 

 

Door combinatie van onderzoeksmethoden kan een representatief beeld verkregen worden van het 

zwermgedrag in een fort. Figuur 1 geeft een visueel overzicht van welke techniek wanneer en waarvoor kan 

worden ingezet.  

 

Om materiaal voor het onderzoek op de meest geschikte locaties te kunnen inzetten, is beperkt voorbereidend 

onderzoek noodzakelijk in het zwermseizoen van het jaar vóór er uitgebreid onderzoek wordt gepland. Dit 

voorbereidend onderzoek omvat een terreinverkenning, kartering van vleermuizensporen en een verkennende 

visuele observatie van zwermende dieren. 

Te vermelden valt dat de ruwe inschatting van zwermzones en –activiteit voornamelijk dient om geschikte 

locaties voor detectoren te bepalen, waarmee de mate of periodes van activiteit worden gemeten. Is nagaan van 

de activiteit geen doelstelling, dan kan het overige verkennend onderzoek (lokaalclustering, karteren 

vliegopeningen en sporenonderzoek) net voor het begin van het hoofdonderzoek. In voorkomend geval is er 

maar één zwermseizoen onderzoek nodig. 

 

Tijdens het daaropvolgende zwermseizoen vindt het hoofdonderzoek plaats. Om de vleermuizenactiviteit te 

bepalen, worden er dan van half juli tot half oktober automatische detectoren in het fort geplaatst. Deze maken 

opnames wanneer er vleermuizenactiviteit geregistreerd wordt, en de aantallen opnames zijn dus een maatstaf 

voor de mate van vleermuizenactiviteit op die locatie. 

 

Om in hetzelfde seizoen het soortenspectrum te bepalen, worden netvangsten uitgevoerd. Vangsten geven niet 

enkel zekere informatie over de soort, maar kunnen ook bijkomende informatie opleveren over geslacht, fysieke 

conditie, leeftijd en seksuele activiteit. 

 

Aanvullend bij automatische detectoren en de netvangsten wordt in het fort ruimte per ruimte een visuele 

inspectie gehouden op zwermende vleermuizen, wat een fragmentarisch maar meer ruimtelijk dekkend 

overzicht geeft van de zwermfuncties in het fort. 
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Figuur 1: Overzicht van de tijdsperiodes, doelstellingen en bijhorende onderzoekstechnieken voor zwermonderzoek in forten. 
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2 Voorbereidend onderzoek – jaar 1 

 Terreinverkenning 

 

Doel: verkenning van het fort, waarbij de mogelijke zwermzones en de verbindingen daartussen in kaart worden 

gebracht. 

 

Periode: voorafgaand aan onderzoek met automatische detectoren en zwermvangsten. 

 

Praktische uitwerking: 

- LOKAALCLUSTERING. Hierbij worden clusters van lokalen op kaart aangeduid. Een lokaalcluster omvat alle 

lokalen die met elkaar verbonden zijn, en waar vleermuizen vlot van het ene lokaal in het andere kunnen 

vliegen. Met ‘vlot’ wordt bedoeld dat de grootste doorgang tussen die ruimten minstens het formaat van 

een open deur heeft (ca 2m²). Ruimten waarvan de doorgang in de loop van het onderzoek gewijzigd kunnen 

worden (bv een deur, die gesloten kan worden) moeten als verschillende clusters beschouwd worden. 

 

- KARTEREN VAN OPENINGEN. Hierbij worden alle potentiële in- of doorvliegopeningen op kaart aangeduid. 

Dit betreft zowel de openingen die de dieren van buiten toegang tot het fortgebouw verschaffen, als de 

openingen tussen de verschillende lokaalclusters. De openingen worden naargelang de grootte opgedeeld 

in 3 klassen: 

o groot (>1m²), bv volledig open deur of raam 

o middel (tussen 0,25 en 1m²), bv doorgeefluik of kanongeschutsopening 

o klein (<0,25m²), bv klassiek schietgat 

 

Bij het bepalen van deze klassen van invliegopeningen zijn er wel nog drie aandachtspunten: 

1) In geval van een hekwerk of spijlen, telt de grootte van de openingen van de mazen/tussen de spijlen. 

Het is wel aanbevolen de opening bijkomend te markeren als ‘hekwerk’: dit laat dan toe om een meer 

realistische inschatting te maken van de tocht of het microklimaat in een gebouw. 

2) De opening moet voldoende hoog én breed zijn, anders kan dit invloed hebben op het gebruik door 

zwermende vleermuizen. De vuistregel is daarom dat voor een ‘grote’ opening de minimumhoogte en 

minimumbreedte 50cm is, en voor een ‘middelgrote’ opening 25 cm. Voldoen de afmetingen hier niet 

aan (dus opening te spleetvormig) dan valt de opening onder een kleinere klasse, want minder vlot 

invliegbaar door zwermende vleermuizen. 

3) Wil men ook naar winteronderzoek toe de door vleermuizen gebruikte openingen karteren, dan wordt 

aanbevolen de klasse ‘klein’ op te splitsen in ‘klein invliegbaar’ en ‘klein inkruipbaar’, waarbij de 

mogelijkheid voor een vleermuis om zich al dan niet vliegend toegang te verschaffen het logische 

onderscheid tussen beide vormt. Louter voor zwermonderzoek is deze opsplitsing niet nodig: kleine 

openingen bleken tijdens het onderzoek zelden door zwermende vleermuizen gebruikt te worden, en 

waar deze toch gebruikt werden gebeurde dit enkel indien er geen grotere alternatieve toegangen 

beschikbaar waren. Zwermgedrag werd niet vastgesteld in ruimten die enkel door inkruipspleten 

toegankelijk waren. 

 

Het verdient aanbeveling om in het veld ook de plaatsen zónder vliegopeningen aan te duiden, indien daar 

volgens het grondplan wel een vliegopening kan verwacht worden (bv dichtgemetste doorgang, gesloten 

deur, afgedicht schietgat). Dit voorkomt verwarring tijdens de verwerking van de veldnotaties. 

 

De combinatie van lokaalclusters en vliegopeningen laat toe om op een overzichtelijke manier een inschatting te 

maken van in welke lokalen vermoedelijk een gelijkaardige zwermfunctie kan verwacht worden, en welke 

vliegopeningen daarbij van belang zouden kunnen zijn. Vooral in grotere forten helpt dit ook om verder 

onderzoek te plannen , zoals de meest geschikte positie voor de plaatsing van automatische detectoren of 

mistnetten. Voor kleinere forten of (vaak betonnen) forten waar vrijwel alle lokalen vlot doorvliegbaar met elkaar 

verbonden zijn, is lokaalclustering soms niet van toepassing. 
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Figuur 2: Lokaalclustering en invliegopeningen in hoofdfrontgebouw fort 5, zomer 2015. 

 

Een voorbeeld van lokaalclustering en aanduiding van invliegopeningen is te vinden in Figuur 2. Hier valt onder 

meer eenvoudig af te lezen dat lokaal 9 enkel via rondgang 3 toegankelijk is voor zwermende vleermuizen, en 

dat de lokalen 10-11, 17 en 18 enkel langs buiten toegankelijk zijn en dus niet in verbinding staan met andere 

lokalen. Men kan hieruit ook afleiden dat, op de centrale gang 12 na, de meeste lokaalclusters vermoedelijk 

moeilijk toegankelijk zijn voor de dieren omwille van de kleine toegangsopeningen en dat de verbindingen tussen 

de verschillende clusters ook niet optimaal lijken. 

 

 
Foto 1: Voorbeelden van klassen van invliegopeningen in reduit fort 5. Het openstaande raam linksboven is > 1m², dus klasse 
‘groot’. De ramen rechtsboven vormen een traliewerk, met de grootste opening (centraal boven) tussen 0,25 en 1m², en dus 
klasse ‘midden’. De ramen linksonder hebben enkel bovenaan kleine openingen (vanwege spijlen) dus klasse ‘klein’. De deur en 
ramen van de kamer rechtsonder zijn afgegaasd, en bieden geen toegang voor vleermuizen (vleermuizen kruipen niet door gaas). 
Foto: Kamila Willems. 
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 Ruwe inschatting zwermzones en zwermactiviteit 

 

Doel: een ruwe inschatting maken van waar er veel of weinig zwermgedrag verwacht kan worden, op basis van 

visuele observaties en sporen van vleermuizen. Deze inschatting, samen met de terreinverkenning en 

lokaalclustering van het fort, geeft een basis om de meest geschikte locaties voor later onderzoek met detectoren 

en mistnetten te selecteren. 

 

Periode: voorafgaand aan onderzoek met automatische detectoren en zwermvangsten. 

Visuele observaties kunnen enkel wanneer de dieren zwermen, dwz dat dit gedaan wordt in het zwermseizoen 

van het jaar vóór onderzoek met netvangsten of automatische detectoren onderzoek wordt uitgevoerd. 

Aangezien het niet de bedoeling is om reeds alle zwermlocaties voor alle soorten in kaart te brengen, kan één 

bezoek tijdens de periode waarin de meeste soorten zwermen – half augustus tot half september – volstaan om 

geschikte locaties te bepalen voor het hangen van detectoren en het plaatsen van mistnetten. Worden er tijdens 

het bezoek te weinig vleermuizen waargenomen om dergelijke geschikte locaties aan te duiden, zijn een of 

meerdere extra bezoeken aangeraden. 

Het betreden van (delen van) fortgebouwen met overwinterende vleermuizen is niet toegestaan tijdens de 

overwinteringsperiode. Omdat zwerm- en overwinteringslocaties doorgaans zeer sterk overlappen, loopt de 

periode voor sporenonderzoek daarom van half mei tot eind september. De periode half juli – half augustus is 

daarbij meest ideaal, omdat tijdens die periode ook kolonies Watervleermuizen kunnen gevonden worden. 

Sporenonderzoek kan in principe ook in onderzoeksjaar 2 gebeuren, al is uitvoering in onderzoeksjaar 1 handiger 

omdat dan toch al alle lokalen moeten bezocht worden om lokaalclusters en invliegopeningen in kaart te 

brengen. 

 

Praktische uitwerking: 

- VISUELE OBSERVATIES. 

Hiervoor wordt in de periode van half augustus tot half september één bezoek gebracht aan het fort, waarbij 

alle ruimten van het fort systematisch doorlopen worden tijdens de zwermpiekuren (= activiteitsperiode van 

2u na zonsondergang tot 2:00), en tijdens gunstige weersomstandigheden voor vleermuizen. Waargenomen 

vleermuizen worden op kaart aangeduid. Als bepaalde ruimtes niet bezocht zijn, wordt dit eveneens op kaart 

aangeduid. 

Verlichting blijft beperkt tot manuele verlichting (hoofd- of zaklamp), en wordt minimaal gehouden. Waar 

mogelijk wordt gebruik gemaakt van minder verstorend rood licht, of wordt verlichting in het geheel 

vermeden (nachtkijker). De meeste rondvliegende dieren binnen in een gebouw kunnen gemakkelijk 

opgemerkt worden. Een manuele batdetector is echter een noodzakelijk hulpmiddel, dat toelaat de dieren 

sneller op te merken en daardoor de verlichting te beperken. 

 

Belangrijke opmerkingen:  

- Visuele observaties zijn slechts een momentopname. Daardoor zijn zij WEL bruikbaar voor het 

vaststellen van de aanwezigheid van zwermende vleermuizen, maar NIET voor het vaststellen 

van afwezigheid! (Zie 3.3) 

- Het nauwkeurig noteren van waargenomen dieren en hun gebruik van vliegopeningen laat toe 

om de gegevens van het visueel onderzoek in de verkenningsfase toe te voegen aan die van het 

hoofdonderzoek in het daaropvolgende jaar. 

 

- SPORENONDERZOEK. 

Hierbij worden systematisch alle ruimten afgegaan, en sporen van vleermuizen op kaart aangeduid. Er wordt 

bij de gevonden sporen onderscheid gemaakt tussen: 

o Verspreide keutels. Deze duiden op vermoedelijke zwermactiviteit. 

o Keutelconcentraties onder zwermrustplaatsen. Deze concentraties liggen onder ‘uitstekende’ objecten, 

zoals bijvoorbeeld een ijzeren haak of een houten latje aan het plafond verstaan. Dergelijke 

keutelconcentraties duiden doorgaans op kortstondige hangplaatsen waar dieren even rusten tijdens 

het zwermen. 

o Keutelconcentraties van verblijfplaatsen. Deze concentraties zijn gewoonlijk te vinden onder kokers in 

het plafond. Met ‘kokers’ worden alle verticale of schuine opgaande holten of pijpen verstaan waar 

groepjes vleermuizen in kunnen wegkruipen, zoals (munitie)schachten, kachel- en ventilatiepijpen, of 

speciale vleermuizenhangboxen (‘Swaenenbox’). Deze kokers bezitten, wanneer het achteruiteinde 
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afgesloten is, bovenaan een warmere luchtbel. Een keutelconcentratie onder zo’n locatie wijst 

doorgaans op een (na)zomerverblijfplaats. Soms kan zo’n ‘koker’ ook een volledige ruimte zijn, 

bijvoorbeeld in het geval van een oplopende trap eindigend in een afgesloten, warme ruimte 

(opgeblazen koepel, dichtgemetste holtraverse, …).  

o Afgebeten vlinder- en mottenvleugels. Deze liggen vaak in concentraties, en duiden op vreetplekken 

van Grootoorvleermuizen. Het is nuttig deze vreetplekken op kaart aan te duiden als men een vollediger 

beeld wil hebben van gebruik van het fort door vleermuizen. Een vreetplek duidt uiteraard wel op 

vleermuizenactiviteit, maar kan niet gebruikt worden voor als indicator voor zwermgedrag. 

 

Belangrijke opmerkingen:  

- Het sporenonderzoek geeft een INDICATIE weer van welke ruimten vleermuizen zeker gebruik 

maken, en waar zwermactiviteit kan verwacht worden. Afwezigheid van sporen is echter GEEN 

indicatie van het ontbreken van zwermgedrag! 

- In een aantal gevallen is sporenonderzoek bovendien niet van toepassing. De methode is 

bijvoorbeeld niet bruikbaar in ruimten met een waterlaag, met een erg vochtige of donkere 

ondergrond (aarde), en evenmin in ruimten waar de vloer recent werd gereinigd. Om die redenen 

dient op kaart aangeduid welke ruimtes onderzocht zijn, én waar sporenonderzoek zinvol 

toegepast kon worden. 

 

 
Figuur 3: Verkennende visuele observaties en sporenonderzoek in hoofdfrontgebouw fort 5, zomer 2015. De achtergrondkleur 
geeft weer welke zones op welke wijze werden onderzocht. 

 

Een voorbeeld van verkennende visuele observaties en sporenonderzoek is te vinden in Figuur 3. De lokalen waar 

enkel visuele observatie mogelijk was, waren ontoegankelijk maar konden ingekeken worden doorheen gaas of 

traliewerk. Van de ruimten die enkel op sporen werden onderzocht, konden de sleutels pas verkregen worden 

na afloop van nachtelijk onderzoek. Uit dit voorbereidend onderzoek kan besloten worden dat zwermgedrag in 

de onderzochte lokalen verondersteld kan worden, vooral in de centrale lokaalclusters van het linker- en 

rechtergedeelte. De lokaalcluster met centrale hoofdgang is permanent open voor het publiek, en wordt druk 

betreden. Eventuele sporen van vleermuizen verdwijnen onder dergelijke omstandigheden snel, waardoor 

sporenonderzoek hier als methode voor het inschatten van zwermgedrag niet bruikbaar is. 
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3 Hoofdonderzoek – jaar 2 

 Bepalen van mate van zwermactiviteit: onderzoek met automatische 

detectoren 

 

3.1.1 Doel, gebruik en timing 
 

Doel: 

Automatische detectoren worden ingezet om de mate van zwermactiviteit na te gaan. 

Telkens een vleermuis passeert, maakt een automatische detectoren hier een geluidsopname van. De 

hoeveelheid opnames is dus een maat voor de vleermuizenactiviteit. In de opname wordt ook de datum en het 

uur van opname weergegeven. 

Afhankelijk van de plaatsing van de detectoren kan hiermee de mate van gebruik van invliegopeningen worden 

bepaald, of de mate en periodes van zwermactiviteit. Automatische detectoren zijn daarom onder meer geschikt 

om zwermactiviteit te monitoren over langere periodes. 

Automatische detectoren zijn niet geschikt om de soortenverdeling na te gaan. Slechts voor enkele soorten – 

met name Franjestaart en Gewone dwergvleermuis – zijn de door een automatisch herkenningsprogramma 

(Kaleidoscope) als dusdanig aangegeven soorten voldoende correct. 

 

Gebruik: 

Automatische detectoren hebben als nadeel dat ze gevoelig zijn voor technische mankementen, en het gebruik 

ervan is tijdrovend (zowel batterijwissel, SD kaartwissel als nadien analyse van de opnames). Het verdient 

daarom aanbeveling om deze methode enkel te gebruiken: 

- wanneer men effectief de mate of periodes van activiteit op bepaalde locaties wil nagaan, of  

- wanneer andere methodes meer inzet vragen. Wil men bv het gebruik van een opening door 

vleermuizen nagaan en lijkt deze minder gebruikt, dan kan een detector een rendabeler alternatief zijn 

dan tijdrovende vangst- of observatiesessies op die locatie. 

Wil men van een bepaalde locatie enkel weten of er gezwermd wordt en de mate of periodes van activiteit 

daarbij niet van belang zijn, dan kunnen andere methodes (bv visuele observaties, eventueel in combinatie met 

sporenonderzoek) een sneller en meer ruimtelijk dekkend overzicht geven. In dit geval is een verkennend visueel 

onderzoek in jaar 1 overbodig, en kan het overig voorbereidend onderzoek (lokaalclustering, kartering 

openingen, sporenonderzoek) aan het begin van het zwermseizoen van het hoofdonderzoek. In dat geval duurt 

het onderzoek slechts één zwermseizoen. 

 

Het aantal in te zetten detectoren is afhankelijk van de informatie die men wil verkrijgen.  

- Wil men een (meerjaarlijkse) monitoring doen om de zwermactiviteit op te volgen, dan zijn aanbevolen: 

o voor een fort met fysieke gescheiden delen (bv Brialmont- en andere bakstenen forten): één 

detector per fysiek gescheiden fortgebouw waar zwermgedrag mogelijk is, en dat men wenst 

op te volgen. Voor zeer grote gebouwen kunnen meerdere detectoren nodig zijn (bv reduit: 

één per verdieping). Vuistregel is dat het aantal detectoren een relevant beeld moet kunnen 

geven van de zwermactiviteit in dat gebouw. 

o voor een fort uit één geheel (bv betonnen pantserforten): één detector per fortvleugel of 

gebouwdeel. Voor de meeste forten gaat het dan minimaal om het keelfrontgebouw 

(poternegang), de dwarsgang van het hoofdfrontgebouw, de kazematten van het 

hoofdfrontgebouw, en de binnenplaats. Vier detectoren zijn daarom een minimum. Vuistregel 

is dat op de locaties waar veel zwermgedrag verwacht kan worden een detector geplaatst 

wordt, waarbij zo onafhankelijk mogelijk van elkaar zwermactiviteit kunnen registreren. ‘Zo 

onafhankelijk mogelijk’ betekent dan: vermijd meerdere detectoren binnen (of gericht op) een 

zelfde grote ruimte of lokalencluster, die door vleermuizen vlot doorvlogen worden. 

- Wil men nagaan of er op een bepaalde locatie (lokaalcluster) gezwermd wordt, of dat een bepaalde 

opening door de dieren gebruikt worden, dan kan één detector per locatie volstaan. Het aantal 

detectoren hangt dan af van het aantal locaties of openingen dat men wil onderzoeken. 
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Timing: 

Automatische detectoren worden, na selectie van geschikte zwermlocaties tijdens  jaar 1, geplaatst aan het begin 

van het zwermseizoen van jaar 2. De detectoren worden geplaatst van half juli tot half oktober, en samplen 

wekelijks minstens drie opeenvolgende nachten. De automatische batdetectoren worden wekelijks gecheckt op 

laadvermogen van de externe batterijen en op de beschikbaarheid van voldoende geheugen. 

 

Vermijd de detectoren in het veld te laten staan of opnames van geheugenkaarten op harddisc te zetten na 23 

oktober. De overgang van zomer- naar winteruur (datum varieert van 24-30 oktober) kan moeilijkheden 

veroorzaken tijdens de verwerking van de opnames. 

 

Een voorbeeld tijdsschema is te zien in Tabel 1. Dit schema is opgemaakt vanaf week 28, zodat voor iedere soort 

onderzoek wordt uitgevoerd tijdens de verschillende zwermpiekperiode. Wil de gehele zwermperiode 

onderzoeken, waarbij ook voor vroeg zwermende soorten het begin van de zwermperiode wordt meegenomen, 

dan dient men een tijdsschema vanaf week 26 op te bouwen. 

Voor de aanduiding ‘nacht’ in Tabel 1 gaat het telkens om de nacht die begint om middernacht bv. de 

opnamenacht van 16 juli is de nacht van di 15 op wo 16 juli, en de vangstnacht van za 19 juli start dus al op vr 

avond 18 juli. Binnen een week is er wat speling mogelijk voor de opstart van een detectorsessie (bv wanneer 

men door overmacht kaarten en batterijen niet op de aangeduide dag kan wisselen). 

Van belang is wel dat de timing van vangsten en detectorsessie op elkaar moet afgestemd zijn. Wil je in een 

bepaalde week een vangstnacht uitvoeren, dan dienen de 3 opeenvolgende opnamenachten van die week vóór 

de vangstnacht gepland te worden. Dit omdat tijdens de vangstnacht (en de eerstkomende nachten erna) invloed 

van de vangsten op de activiteit van de dieren niet uitgesloten is. Wacht daarom ook minstens 3 nachten na een 

vangstnacht vooraleer een detectorsessie op te starten. 

Bij visuele observaties wordt de verstoring miniem geacht, en vormt verschuiven van de waarnemingsnacht geen 

probleem (en kan zelfs samenvallen met een detectorsessie). Het is wel af te raden deze te laten samenvallen 

met een vangstnacht of de daaropvolgende drie nachten, wegens mogelijk afwijkende of verminderde activiteit.  

 
Tabel 1: Voorbeeld tijdsschema 

Nacht 

zo-ma 

Nacht 

ma-di 

Di 

overdag 

Nacht 

di-wo 

Nacht 

wo-do 

Nacht 

do-vr 

Nacht 

vr-za 

Nacht 

za-zo   

7 8 8 9 10 11 12 13 week 28 JULI 

14 15 15 16 17 18 19 20 week 29  

21 22 22 23 24 25 26 27 week 30   

28 29 29 30 31 1 2 3 week 31  

4 5 5 6 7 8 9 10 week 32 AUG 

11 12 12 13 14 15 16 17 week 33  

18 19 19 20 21 22 23 24 week 34  

25 26 26 27 28 29 30 31 week 35   

1 2 2 3 4 5 6 7 week 36  

8 9 9 10 11 12 13 14 week 37 SEPT 

15 16 16 17 18 19 20 21 week 38  

22 23 23 24 25 26 27 28 week 39   

29 30 30 1 2 3 4 5 week 40  

6 7 7 8 9 10 11 12 week 41 OKT 

13 14 14 15 16 17 18 19 week 42  
 

 Wisselen batterijen en geheugenkaarten (overdag) 

  Detectors actief (3 opeenvolgende nachten, startend na batterijwissel) 

  Vangstsessie 

 Visuele observatie (startend 2u na zonsondergang) 
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3.1.2 Materiaal 

 
In principe komen voor dit onderzoek alle automatische detectoren in aanmerking, waarvan de opnames met 

software automatisch kunnen worden verwerkt. Er dient voldoende geheugen te zijn voor meerdere 

(tien)duizenden opnames. Afhankelijk van het type detector kunnen externe batterijen nodig zijn, zodat een 

detector minimum drie opeenvolgende nachten kan werken.  

Het koppelen van een batterij aan een externe energiebron, zoals een zonnepaneel dat via een lange kabel 

(diefstal- en vandalismeveilig!) op het fortdak geplaatst wordt, kan de werking van de batterij verlengen.  

 

Indien men zwermgedrag over meerdere jaren wil monitoren, is het noodzakelijk om consequent met een zelfde 

type detector (met geteste microfoon) en met dezelfde detectorinstellingen te werken. 

Wenst men het in- en uitvlieggedrag op een bepaalde locatie na te gaan of op te volgen, kan men in plaats van 

een detector ook een elektronisch telraam aan de opening installeren. Een dergelijk telraam werkt niet op basis 

van geluidsopnames, maar registreert passages van er doorheen vliegende dieren wanneer deze infraroodstralen 

doorbreken. 

 

 

3.1.3 Plaatsing en instelling detectoren 
 

Plaatsing: 

Detectoren kunnen geen heel fort of alle invliegopeningen bestrijken. De algemene regel is dat detectoren zo 

worden opgesteld dat zij het maximum aan zwermende vleermuizen opnemen, en foeragerende dieren of niet-

vleermuisgeluiden zoveel mogelijk vermeden worden. 

 

Verschillende detectoren binnen één fort – laat staan binnen verschillende forten – geven doorgaans geen 

onderling vergelijkbaar beeld, omdat de locatie (bv binnen of buiten gebouw) of manier van plaatsen (bv gericht 

op binnenruimte of enkel op doorgang) verschillend is. Bepaal daarom vooraf wat je precies wil onderzoeken in 

welk fortgedeelte, en kies de locatie en plaatsingswijze van de detector in functie daarvan. Voor het nagaan van 

 

- zwermactiviteit aan buitenzijde gebouw (bv voor nagaan mogelijkheid verlichting): detector aan 

ingang/binnenplein, microfoon buitenwaarts gericht.  

 

- periodes of mate van zwermactiviteit in het gebouw (bv voor meerjaarlijkse monitoring van 

zwermactiviteit): detector in het gebouw, microfoon gericht op de grootste (verbonden) binnenruimten: 

grote gangen, kanonskelders, …  

 

- vergelijkbare gegevens voor aantallen zwermers, of voor gebruik als vleermuizendoorgang: detector 

exclusief gericht op doorgang van buiten naar achterliggende zwermruimte. Dit vraagt een detector voor 

iedere potentiële toegang, en is daarom slechts zinvol voor locaties met weinig invliegmogelijkheden. 

 

Een voorbeeld ter illustratie is te vinden in Figuur 4 (linkse halve caponnière van Fort van Lier). De mogelijke 

invliegopeningen zijn de hoofdingang (A) en de 15cm-koepel (B). De zwermzone met meeste activiteit (waar 

langdurig gezwermd) wordt bevindt zich achteraan de caponnière, in de kanonskelders. Wil men nagaan welke 

invliegopeningen (en in welke mate) gebruikt worden, dan plaatst men detectoren op locaties 1 en 2. Het aantal 

geregistreerde passages is dan laag, want dit zijn vrijwel enkel dieren die in- en uitvliegen om in de kanonskelders 

te gaan zwermen. Wil men nagaan in welke mate er van de linkse halve caponnière gebruik gemaakt wordt als 

zwermlocatie, dan registreert men het maximum aan activiteit in de kanonskelders zelf (detectorlocatie 3). 
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Figuur 4: Voorbeeld van plaatsingsmogelijkheden van detectoren (1, 2 en 3), voor potentiële invliegopeningen A en B. 

 

In de praktijk is de plaatsing van de detectoren niet altijd erg evident. Omwille van het inperken van het risico op 

vandalisme of diefstal moeten detectoren weinig bereikbaar en weinig zichtbaar geplaatst worden. Ook de 

omstandigheden van het gebouw geven beperkingen, zoals geen plaatsings- of hangmogelijkheden, of 

vochtinsijpeling in de detectorkist. Bij het theoretisch bepalen van optimale locaties voor detectoren, moet in 

het achterhoofd gehouden worden dat deze in situ aan de haalbaarheid moeten getoetst worden. 

 

Voor het vermijden van stoorgeluiden: 

- Plaats detectoren niet op korte afstand van de open lucht (tenzij je buitenactiviteit wil nagaan). Zijn er toch 

buitengeluiden te verwachten, richt de microfoon dan fortinwaarts. Op die manier worden foeragerende 

vleermuizen of niet-vleermuisgeluiden (vogels, sprinkhanen, windruis,…) maximaal vermeden. 

- Plaats de detector op een plaats waar bijgeluiden in het fort zelf minimaal zijn. Een vleermuizendetector kan 

een handig hulpmiddel zijn om ultrasone bijgeluiden op te sporen. Bijgeluiden kunnen veroorzaakt worden 

door mechanische of elektronische voorwerpen in de nabijheid (piepende deuren of poorten, gebruik van 

sleutels, alarmsystemen, motoren of diverse installaties, leidingen), maar ook waterdruppels kunnen valse 

opnames veroorzaken. In sommige lokalen is pas na een regenbui merkbaar dat ze ‘lekken’. 

 

Naamgeving en labeling detectoren: 

Iedere detector wordt in het veld gelabeld (op behuizing en/of detector zelf) met een nummer (2 karakters). 

Voor verdere verwerking krijgt iedere detector een unieke code, zijnde de afkorting van de fortnaam (3 

karakters), gevolgd door een underscore, en het nummer van op de behuizing/detector (2 karakters). 

Voorbeeld: FLI_04 is  de detector die in het Fort van Lier staat in kist 04. 

De exacte locatie van de detectoren (inclusief label) wordt tijdens de plaatsing zelf op kaart aangeduid, met 

beschrijving van plaatsingswijze en richting van microfoon. Van iedere detectorplaatsing wordt best ook een 

duidelijke foto getrokken, zodat in de toekomst andere onderzoekers de detector in een identieke opstelling 

kunnen plaatsen (Foto 2). 

 

Instellingen: 

De instellingen van detectoren binnen één fort dienen identiek te zijn, en genoteerd te worden zodat ook in 

latere jaren eenzelfde instelling kan gebruikt worden en de data dus vergelijkbaar zijn. 

 

De detectoren worden ingesteld om op te nemen van zonsondergang tot zonsopgang. Indien men een vast begin- 

en einduur prefereert over het hele zwermseizoen, dan wordt opgenomen van 18:00 tot 8:00. De duur van één 

opname wordt ingesteld op 10s. 
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Foto 2: Een duidelijke foto waarop exacte locatie, hangwijze en microfoonrichting zichtbaar zijn laat toe om later een detector op 
identieke wijze terug te hangen. 

 

 

3.1.4 Vervangen van geheugenkaarten en batterijen 
 

De geheugenkaarten en batterijen dienen wekelijks vervangen te worden. Sommige types detector laten in 

principe langere periodes mogelijk. De ervaring leert echter dat door vocht of omstandigheden detectoren vaak 

voortijdig stilvallen, of in het geheel niet opstarten. Door een wekelijkse controle vermijdt men dan ontbrekende 

gegevens van een langere periode. 

Voor de keuze van het moment van de vervangsessie: 

- Houdt een vervangsessie in de mate van het mogelijke overdag, of wanneer de detectoren niet actief zijn. 

Dat voorkomt dat een opnamenacht in twee delen gesplitst wordt. 

- Houdt minstens 3 nachten tijd tussen je vervangsessie en de daaropvolgende vangstnacht. Vangsten kunnen 

het zwermpatroon van vleermuizen verstoren, dus plan je vervangsessie (of vangstnacht) zodanig dat de 

invloed hiervan minimaal is. 

 

Er werd een checklist opgemaakt (achteraan deze handleiding toegevoegd als bijlage 6), die volledig ingevuld 

moet worden per fort telkens geheugenkaarten en batterijen worden vervangen. Een checklist is noodzakelijk 

om geen benodigdheden of noodzakelijke handelingen te vergeten. 

In het geval met D500x-detectoren gewerkt wordt, is er een handleiding beschikbaar voor het vervangen van SD-

kaarten en batterijen. Deze is op te vragen bij de auteur. 

 

Bij thuiskomst worden de data van de geheugenkaarten naar een harde schijf overgezet, en de gebruikte 

batterijen terug opgeladen. Doe beide zo snel mogelijk, dit zorgt dat het materiaal direct terug beschikbaar is 

voor een volgende vervangsessie. Doe dit ook snel na de allerlaatste sessie (waarbij detectoren weggehaald 

worden), en zorg dat de bestanden zeker op je harde schijf staan én hernoemd zijn (zie 3.1.5) vóór de 

omschakeling van zomer- naar winteruur. 

 

3.1.5 Invoer en verwerking data 
 

Mapindeling: 

Per fort wordt een aparte hoofdmap aangemaakt op je harde schijf. Maak hieronder telkens per detector (en per 

vervangsessie) een submapje aan, met benaming volgens model ‘Begindatum-einddatum_detectorcode’. Begin- 

en einddatum volgen systeem ‘YYYYMMDD’; de detectorcode (zie 0) bevat de drieletterafkorting van het fort en 
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nummer van de detectorbehuizing . Kopieer alle bestanden van de CF-kaarten naar het juiste mapje (inclusief de 

LOG-files). Is kopiëren gelukt, dan kan je de opnames vanop de CF-kaart wissen. 

Voorbeeld: 20150709-20150717_FDU_01 bevat de opnames van 9/07/2015 tot 17/07/2015 van 

detector 01 in Fort Duffel (Figuur 5). 

 

 
Figuur 5: Voorbeeld naamgeving bestandsmappen 

 

Hernoemen detectorbestanden: 

De detectoropnames dienen hernoemd te worden naar volgend model waarin datum, tijdstip, detector en 

opnamebenaming opgenomen zijn: ‘YYYYMMDD_HHMMSS_detectorcode_opnamenr.WAV’ 

Voorbeeld: 20131006_214423_FKA_01_M00001.WAV is opname M00001 van 6/10/2013 om 21:44 (en 

23 sec) van detector FKA_01 (= detector met behuizingsnr 01 in Fort Kapellen). 

Detectoropnames hebben een standaard een opnamenummer (bv voor D500x begint dit met ‘M00001.WAV’, 

met voor verdere opnames een oplopende nummering), afhankelijk van type detector (bv bij SM2) kan in de 

benaming ook al datum en tijdstip opgenomen zijn. 

 

De files kunnen omgezet worden via speciale tools. Dergelijke tools zijn terug te vinden op het internet onder 

zoektermen als ‘Bulk Rename Utility’ of ‘Rename Multiple Files’. (Opgelet: gebruik voor de datum ‘modified date’ 

ipv ‘creation date’). 

In het geval met D500x-detectoren gewerkt wordt, kan dit met het D500X Utility program dat bij de D500X wordt 

bijgeleverd. 

 

Bijhouden werking van detector: 

Om de opnames te kunnen verwerken is het noodzakelijk te weten van wanneer tot wanneer een bepaalde 

detector actief was. Een overzicht van deze opname-uren wordt best na iedere vervangsessie aangevuld. Uit een 

LOG-file kan je dat in principe afleiden, maar bij technische mankementen (volledig platte batterij, 

vochtinsijpeling, …) durft deze al eens falen.  

 

Bij een dergelijk overzicht wordt best één tabblad per onderzoeksjaar aangehouden. 

Noodzakelijke gegevens in dit overzicht zijn 

- Detectorcode 

- Opnamenacht. Hiermee wordt de nacht aangeduid die op middernacht begint; dwz de nacht van 23 op 24/8 

krijgt als datum 24/8. (De bijhorende ‘zonsondergang’ en ‘start opnames’ dateren dus van 23/8). 

- Zonsondergang. Dit is de zonsondergang van de avond vóór de opnamenacht (dus voor opnamenacht van 

24/8 is dit de zonsondergang van 23/8) 

- Zonsopgang. Deze is van dezelfde datum als de opnamenacht. 

- Startuur opnames. De start gebeurt normaliter overdag vóór de opnamenacht, dus zoek je het startuur bij 

datum van opnamenacht-1 (dwz voor opnamenacht van 24/8 is dit het startuur van avond 23/8). 
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Uitzondering: indien het startuur die nacht pas NA middernacht valt, is het vermelde startuur uiteraard van 

dezelfde datum als de opnamenacht. 

- Einduur opnames. Deze is van dezelfde datum als de opnamenacht. Uitzondering: indien de opnames die 

nacht VOOR middernacht eindigen, is het einduur van de datum van opnamenacht-1. 

 

Een voorbeeldoverzicht voor het bijhouden van detectoractiviteit is te vinden in Figuur 6. 

 

 
Figuur 6: Voorbeeld overzicht van opname-uren. 

 

3.1.6 Verwerking opnames 
 

Methodologie: 

De verzamelde opnames worden verwerkt via een automatische herkenningssoftware. 

De resultaten daarvan worden omgezet in een spreadsheet, die voor verdere statistische verwerking minstens 

volgende velden moet bevatten: 

- File: naam van de opname 

- Auto ID: Soort (inclusief ‘NoID’ (vleermuis onbekend) of ‘Noise’ (geen vleermuis)) volgens het automatische 

herkenningsprogramma. 

- Files: het aantal opnames. Dit is steeds ‘1’. Dit veld is handig voor gebruik in draaitabellen en –grafieken, en 

laat toe om bijvoorbeeld snel een som te maken van het aantal opnames per uur. 

- Fort: de afkorting van het fort (drie karakters) 

- Datum: de datum van de opname 

- Uur: het uur van de opname (HH:MM:SS) 

- Opnamenacht: de datum van de nacht die begint om 0:00 (zie 3.1.1) 

- Week: de weeknummer van de opnamenacht 
 

Tabel 2: voorbeeld van spreadsheet van geanalyseerde opnames, bruikbaar voor statistische analyses 

FILE AUTO ID FILES DETECTOR FORT DATUM UUR OPNAMENACHT WEEK 

20150709_203044_FDU_01_M00001.WAV Noise 1 FDU_01 FDU 9/07/2015 20:30:44 10/07/2015 28 

20150709_205144_FDU_01_M00002.WAV Noise 1 FDU_01 FDU 9/07/2015 20:51:44 10/07/2015 28 

20150709_205700_FDU_01_M00003.WAV MYBR 1 FDU_01 FDU 9/07/2015 20:57:00 10/07/2015 28 

20150709_210610_FDU_01_M00004.WAV Noise 1 FDU_01 FDU 9/07/2015 21:06:10 10/07/2015 28 

20150709_211026_FDU_01_M00005.WAV Noise 1 FDU_01 FDU 9/07/2015 21:10:26 10/07/2015 28 

20150709_211836_FDU_01_M00006.WAV Noise 1 FDU_01 FDU 9/07/2015 21:18:36 10/07/2015 28 

20150709_212132_FDU_01_M00007.WAV PIPI 1 FDU_01 FDU 9/07/2015 21:21:32 10/07/2015 28 

20150709_212302_FDU_01_M00008.WAV NYLE 1 FDU_01 FDU 9/07/2015 21:23:02 10/07/2015 28 

20150709_212612_FDU_01_M00009.WAV Noise 1 FDU_01 FDU 9/07/2015 21:26:12 10/07/2015 28 

20150709_212726_FDU_01_M00010.WAV Noise 1 FDU_01 FDU 9/07/2015 21:27:26 10/07/2015 28 
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Wil men opnames (deels) manueel controleren, bijvoorbeeld als steekproef om de correctheid van automatisch 

analyse na te gaan, dient men ook een veld ‘MANUAL ID’ te voorzien. Hierop kan men dan de soort (of 

Noise/NoID) invullen van manueel gecontroleerde opnames. 

 

Op basis van deze spreadsheet kunnen draaitabellen en draaigrafieken ontworpen worden, mits inachtname van 

de beperkingen van de herkenningssoftware. 

 

In geval van het gebruik van het automatisch herkenningsprogramma Kaleidoscope: 

- Alle als ‘vleermuis’ gedetermineerde opnames (dus inclusief ‘NoID’) kunnen gebruikt worden voor niet-

soortgerelateerde statistische analyses, indien men de als Bosvleermuis (NYLE) en Rosse vleermuis (NYNO) 

herkende opnames er uit weg filtert. Opgenomen niet-vleermuisgeluiden (vogels, sprinkhanen, druppels, 

mechanische geluiden) worden door het programma vaak foutief als één van deze soorten herkend. Deze 

twee soorten zwermen niet in de fortgebouwen, maar geluiden van luid roepende buitenfoerageerders 

kunnen soms zelfs binnen geplaatste detectoren bereiken. 

- De als Gewone dwergvleermuis en Franjestaart herkende opnames zijn vrijwel steeds correcte 

determinaties, en kunnen voor soortgerelateerde statistische analyses gebruikt worden. Een beperking is 

wel dat niet alle opnames van deze twee soorten ook effectief als Gewone dwergvleermuis of Franjestaart 

herkend worden. 

- Voor alle overige soorten scoort Kaleidoscope zwak, en zijn de voorgestelde soortdeterminaties 

onvoldoende betrouwbaar voor soortgerelateerde statistische analyses.  

 

In geval van overige automatische herkenningsprogramma’s, dient men eerst een uitgebreide steekproef te 

nemen uit de opnames die manueel gecontroleerd worden. Op die manier kan bepaald worden in welke mate 

de vleermuis- en soortherkenning bruikbaar is voor verwerking. Het random selecteren van opnames gebeurt 

via een automatisch systeem. 

 

Bepalen activiteit: 

De activiteit wordt bepaald aan de hand van het aantal opnames per punt, per nacht en per blok van een uur. 

Hierbij houden we enkel rekening met de uren waarin de detector actief was. Het aantal opnames per uur is de 

maat voor de vleermuizenactiviteit.  
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 Bepalen van soortensamenstelling en ruimtelijk gebruik: onderzoek via 

zwermvangsten 

 

3.2.1 Doel en timing 
 

Doel: 

Het doel van netvangsten is het nagaan van de soortensamenstelling, en het bepalen en monitoren van 

vliegpatronen en het ruimtelijk gebruik van het fort door zwermende vleermuizen. Vangsten geven zekere 

informatie over de soort, en bijkomende informatie over geslacht, fysieke conditie, leeftijd en seksuele activiteit.  

Met netvangsten kan slechts een beperkt deel van de zwermende dieren gevangen worden. Bovendien is een 

netvangstavond slechts een (sterk weersafhankelijke) momentopname, veroorzaken vangsten stress bij de 

vleermuizen, en kunnen zij mogelijk een invloed hebben op de activiteit van de dieren. Om die redenen zijn 

netvangsten niet geschikt om zwermactiviteit te monitoren over langere periodes. 

 

Timing: 

Netvangsten worden driewekelijks uitgevoerd, van half juli tot half oktober. Op deze manier valt er minstens één 

vangstnacht tijdens het zwermhoogtepunt van iedere soort (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). In geval 

van een tegenvallende vangstnacht, kunnen deze soorten dan ook nog in redelijke aantallen verwacht worden 

tijdens een eerdere of latere vangstnacht. 

Er is invloed van het weer op zwermactiviteit. Te vermijden omstandigheden zijn middelmatige tot zware 

regenval tijdens een aanzienlijk gedeelte van de vangsturen, of een voor dat moment van het jaar erg lage 

temperatuur in vergelijking met voorgaande dagen. Bij een week lang slecht weer (regen, wind en kou), laten de 

daaropvolgende dagen een hoog aantal zwermende dieren zien. In de loop van een "goede week" kan de 

intensiteit afzwakken (Parsons et al, 2003). In geval van ongunstige weersomstandigheden kan de vangstnacht 

maximaal één week opgeschoven worden, zonder het risico het hoogtepunt van een bepaalde soort te missen.  

Houdt minstens 3 nachten tijd tussen een vervangsessie van detectoren en een vangstnacht. Vangsten kunnen 

het zwermpatroon van vleermuizen verstoren, dus stem je vangstnacht en vervangsessie zodanig af dat de 

invloed hiervan minimaal is. Het is eenvoudiger je vervangsessie aan te passen aan je vangstnacht dan 

omgekeerd. Een voorbeeldtiming wordt weergegeven in Tabel 1. 

 

3.2.2 Materiaal 
 

Voor netvangsten wordt gebruik gemaakt van voor vleermuisvangsten geschikte haar- of mistnetten, en/of van 

harptraps. In forten is het gebruik van harptraps vaak moeilijk of in het geheel niet mogelijk wegens te grote 

openingen of te kleine ruimten, of wegens de kostprijs of transport van de vangtuigen. 

 

3.2.3 Plaatsing van de netten 
 

Locatie: 

Het afspannen met mistnetten van alle mogelijk invliegopeningen van een fort is vrijwel nergens mogelijk. Zelfs 

daar waar dit mogelijk zou zijn is dit niet wenselijk: de vleermuizen wordt dan volledig de mogelijkheid tot 

zwermen ontzegd. 

De algemene regel is dat netten daar worden geplaatst waar zij het maximum aan zwermende vleermuizen 

vangen, of daar waar men wenst na te gaan of zij een bepaalde doorgang gebruiken. 

 

De locatie waar een net geplaatst wordt, dient in functie te zijn van de kennis die je wil verzamelen. Bepaal 

daarom vooraf wat je precies wil onderzoeken in welk fortgedeelte, en plaats de netten in functie daarvan. Voor 

het nagaan van 

• soortensamenstelling: hierbij is het de bedoeling zo veel mogelijk dieren te vangen. De netten kunnen 

buiten geplaatst worden op een windluwe plaats nabij (potentiële) invliegopeningen, of binnen in het fort 

daar waar grote, onderling verbonden ruimtes zijn en/of het meeste zwermgedrag verwacht wordt. Voor 

het bepalen van deze locaties maak je gebruik van de gegevens verzameld tijdens het voorbereidend 

onderzoek (verkennend visueel onderzoek en sporen, zie 2.2). Het volledig afspannen van doorgangen is 

overbodig: een net kan centraal in een kamer of gang geplaatst worden. Door een zekere vliegruimte boven 

of naast de netten te laten, hebben de dieren nog steeds de mogelijkheid tot zwermen, en vliegt een groot 
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deel van de dieren na verloop van tijd doorgaans toch in de netten. Bij deze netten is de invliegrichting niet 

van belang. 

• gebruik als vleermuizendoorgang (ruimtelijk gebruik): hierbij wordt een doorgang zo mogelijk volledig 

afgespannen. Bij het bepalen van de doorgangen waarvan afspannen de meeste nuttige informatie kan 

opleveren, maak je gebruik van het plan met de lokaalclustering (zie 2.1). 

Belangrijk bij het afspannen is dat ook de invliegrichting van de dieren in het net bepaald moet worden. 

Noteer daarom tijdens de vangstavond op een overzichtsplan  van de netten van welke zijde de dieren IN 

vliegen, en van welke zijde de dieren UIT vliegen. Een net in vrij goede toestand (niet te veel of te grote 

gaten) is daarbij noodzakelijk. Dieren in het net waarvan de vliegrichting niet achterhaald kan worden, 

krijgen vliegrichting ONBEPAALD. 

 

Bij het afspannen wordt de doorgang van de dieren belet. Daarom zijn volgende aandachtspunten van belang. 

- De enige invliegopening van een fortdeel afspannen heeft weinig zin: men kan evenzeer het net achterin het 

fortdeel in een grotere ruimte plaatsen. Een vangst achterin betekent immers dat de doorgang gebruikt 

wordt. Is soortherkenning niet van belang, dan is een automatische detector een minder invasief alternatief. 

- Het afspannen van alle toegangen tot een (aanzienlijk) fortdeel is af te raden: de dieren kunnen daar dan 

niet meer zwermen. In dat geval is het wenselijk één invliegopening open te laten. Vliegen de dieren in de 

achterzijde van een net, dan weet je dat het dier via die ene opening is binnengevlogen. 

- Zijn er veel mogelijkheden van vleermuizendoorgangen te onderzoeken, dan spreidt je deze over 

verschillende vangstavonden waarbij de netten dan op andere locaties komen te staan. 

 

Voorbeeld: 

De linkse halve caponnière van het Fort van Lier heeft drie potentiële vliegopeningen: hoofdingang A, grote 

geschutskoepel B en kleine geschutskoepel C (Figuur 7).  

- Op vangnacht 1 wordt opening A volledig afgespannen, B grotendeels, C niet. Resultaten: A en B worden 

gebruikt als invliegopening. Dieren die via opening A uitvliegen, kwamen dus binnen óf via B, óf via C. 

- Op vangnacht 2 wordt opening C afgespannen, en wordt een gemakkelijk naast- of overvliegbaar net 

geplaatst centraal in de grote kanonskelder. Resultaat: C levert geen vangsten op. Het centrale net levert 

relatief veel dieren op, van vleermuizen die door A en/of B naar binnen vlogen. 

 

Figuur 7: Plaatsing netten op 18/07 en 29/08/2014, Linkse halve caponnière Fort van Lier. De taartdiagrammen aan weerszijden 
van een net (groene lijn) geven de dieren weer die aan die zijde van het invlogen. Invliegers zonder bekende richting worden 

centraal op het net aangegeven. Geen invliegers worden weergegeven met een kleine paarse stip. 

 

- Conclusies uit deze vangsten: openingen A en B worden door de dieren gebruikt, opening C wordt in het 

geheel niet gebruikt. Voor het bepalen van de soortensamenstelling is het centrale net de beste optie: er 

worden vrij veel dieren gevangen, terwijl zwermgedrag in de caponnière mogelijk blijft (dus minder invasief 

dan afspannen). 



  23 
 

 
Figuur 8: Gebruik van invliegopeningen in de linkse halve caponnière van Fort van Lier, 2014. De mate van gebruik hiervan werd 
bepaald op basis van 5 vangstsessies. De zwermfuncties werden nagegaan via een combinatie van vangsten, automatische 
detector en visuele observaties. 

 

Noot: In principe kon het gebruik van deze invliegopeningen ook nagegaan worden met drie automatische 

detectoren. In deze situatie was dat in situ niet mogelijk: op locaties B en C konden geen detectoren op een 

veilige plaats geïnstalleerd worden. Bovendien zou dergelijke monitoring voor de vele gebouwen van het fort de 

inzet van een hoog aantal detectoren vragen. 

 

Vangsturen: 

Uit veiligheidsoverwegingen wordt er steeds met minimum 2 personen gewerkt. 

De netten worden opengezet van zonsondergang tot (minstens) 2:00. Voor zonsondergang of na zonsopgang 

worden geen netten open gezet, om vangsten van vogels te vermijden. 

 

3.2.4 Vangstgegevens 
 

Manipulatie van de dieren: 

Dieren mogen enkel gehanteerd / aangeraakt worden door personen die afdoende gevaccineerd zijn tegen 

rabiës, en de nodige opleiding of voldoende ervaring met het hanteren van de dieren hebben opgedaan. 

 

De gevangen dieren moeten binnen een periode van 1 uur ter plaatse terug vrijgelaten worden. Indien omwille 

van te grote aantallen vleermuizen op korte tijd deze tijdsspanne dreigt overschreden te worden, worden enkel 

de basisgegevens genoteerd (zie onder). De extra parameters die meer tijd vergen worden dan achterwege 

gelaten. Is het desondanks niet mogelijk de toevloed van dieren bij te houden, dienen een of meerdere netten 

(eventueel tijdelijk) gesloten te worden. De periode van sluiting dient op de formulieren genoteerd. 

 

Om hervangsten te kunnen onderscheiden, worden de dieren gemerkt door met nagellak een duimnagel te 

kleuren. Voor verschillende forten binnen eenzelfde vangstweek worden verschillende kleuren gebruikt. 

 

Standaardnotatie gegevens op vangstformulier: 

Voor iedere vangstavond maakt men een apart veldformulier op. Men gebruikt hiervoor het standaard formulier 

(vangstformulier zwerm_versie20140513.pdf), en volgt daarbij de leidraad voor het gebruik hiervoor 

(vangstformulier zwerm_achtergrond info.pdf). Op het veldformulier vermeldt men steeds: 

Datum, fort, vangers (= met vangstvergunning) en medevangers 

- Volgnummer en afmetingen van de verschillende netten, met aanduiding van uur van openen en sluiten. 

- Een situatieschets (grondplan) met aanduiding van de netten, inclusief nummering en aanduiding van de in- 

en uitvliegrichting per net. 
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Op de vangstformulieren worden verder per vleermuis de volgende gegevens genoteerd: 

- bij alle vangsten de basisgegevens: soort, geslacht, netnummer en vangstuur. 

- waar nodig (afhankelijk van wat men wil onderzoeken): invliegrichting (kant net), gemerkt, hervangst  

 

In geval van lagere vleermuizenactiviteit, laat het vangstformulier ook ruimte voor notatie van minder prioritaire 

gegevens (onderarmlengte, gewicht, parasieten, uitgebreide bepaling seksuele status via beschrijving van 

geslachtsorganen,  uitgebreide leeftijdsbepaling op basis van gebit/tandsteen/kinvlek/epifysairschijven). 

Deze laatste drie parameters zijn wetenschappelijk interessant en kunnen daarom (bij voldoende tijd) wel 

genoteerd worden, maar ze zijn niet noodzakelijk om voor zwermonderzoek op fortniveau.  

 

Een standaard vangstformulier is te vinden in bijlage. Een digitale versie, alsmede de leidraad voor gebruik van 

het formulier (vangstformulier zwerm_achtergrond info.pdf) kan opgevraagd worden bij de auteurs. 

 

Om de vangstgegevens van het formulier te kunnen vergelijken en op een gelijkaardige manier te kunnen 

verwerken met gegevens van andere locaties, is een vaste standaardnotatie noodzakelijk. Er wordt gewerkt met 

volgende codes: 

- Soort: Eerste letter geslachtsnaam + 3 eerste letters soortnaam.  

Voorbeeld: Watervleermuis (Myotis daubentonii) krijgt als soort ‘Mdau’, Gewone dwergvleermuis 

(Pipistrellus pipistrellus) krijgt als soort ‘Ppip’.  

Uitzonderingen (met 5 letters) zijn Vleermuis onbekend (Cspec) en Myotis onbekend (Mspec). 

- Geslacht: ♂ (man) en ♀ (vrouw). Op pc wordt gewerkt met m (mannelijk) en v (vrouwelijk). 

- Vliegrichting: in/uit/onbepaald 

- Hervangst: vinkje (✓) indien ja 

- Gemerkt: vinkje (✓) indien ja 

 

Voor de notatie van de minder prioritaire gegevens bestaat er een degelijke handleiding voor standaardnotatie 

(Haarsma 2008), te vinden op http://www.vleermuis.net/publicatie-lijst/handleiding-vleermuisonderzoek/197-

manual-for-assessment-of-reproductive-status-age-and-health-in-european-vespertilionid-bats/file. 
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Standaardnotatie gegevens in spreadsheet: 

De gegevens van verschillende vangstavonden worden ingevoerd in een standaard sjabloon (invulsjabloon vangsten_v3.xlsx). Bij het invoeren van de veldformuliergegevens 

naar de spreadsheet, blijven de meeste notaties behouden (Tabel 3). Van belang zijn enkele kleine aanpassingen bij de notatie: 

- de vinkjes (✓) van de velden ‘hervangst’ en ‘gemerkt’ worden in de spreadsheet omgezet naar een 1. 

- geslacht: ♂ en ♀ worden in de spreadsheet omgezet naar respectievelijk m (mannelijk) en v (vrouwelijk). 

 
Tabel 3: Voorbeeld voor invullen van vangstgegevens in spreadsheet 

 
 

Bijkomende spreadsheetvelden zijn Idnr (= nr voor elke individuele vleermuis, ongeacht vangstnacht), Datum (= vangstdatum), week (=weeknr), vergunninghouder (= vanger), 

helpers, vangstnacht (= datum die op middernacht begint; dwz de nacht van 23 op 24/8 krijgt als datum 24/8), zonsondergang, zonsopkomst, minuten na zonsondergang en 

de tijdsblok na zonsondergang. Deze laatste werkt met tijdsblokken van 5 minuten.
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29 22/07/15 30 FDU 29 1:05 3 1 Ppip m 31,54 31,54 5,00 SA1 N Wout Kamila 22/07/2015 21:44 5:55 201 200

30 22/07/15 30 FDU 30 2:00 2 in Ppip ontsnapt Wout Kamila 22/07/2015 21:44 5:55 256 255

31 22/07/15 30 FDU 31 2:00 2 uit 1 Ppip v 32,05 32,33 6,05 3V coll Wout Kamila 22/07/2015 21:44 5:55 256 255

32 22/07/15 30 FDU 32 2:26 1 uit 1 Ppip m 31,88 31,65 5,10 SA1 N Wout Kamila 22/07/2015 21:44 5:55 282 280

33 22/07/15 30 FDU 33 2:28 2 in Ppip v 32,77 32,64 6,35 N Wout Kamila 22/07/2015 21:44 5:55 284 285

34 22/07/15 30 FDU 34 2:26 2 Mdau ontsnapt Wout Kamila 22/07/2015 21:44 5:55 282 280

35 7/08/15 32 FDU 1 22:20 3 1 Mnat m 41,40 41,20 7,70 2 2 1 1 SO 1 1 1 N Wout Thijs B 8/08/2015 21:19 6:19 61 60

36 7/08/15 32 FDU 2 22:30 3 uit 1 Mnat m 39,60 39,60 7,20 2 2 1 1 SO 1 1 1 coll Wout Thijs B 8/08/2015 21:19 6:19 71 70

37 7/08/15 32 FDU 3 22:55 1 uit 1 Mema v 41,25 41,19 10,05 NZ coll melanist Wout Thijs B 8/08/2015 21:19 6:19 96 95

38 7/08/15 32 FDU 4 23:30 3 in 1 Mdau m Wout Thijs B 8/08/2015 21:19 6:19 131 130

39 7/08/15 32 FDU 5 23:32 2 in 1 Mdau m 38,80 38,98 10,10 2 3 1 5 SA1 J Wout Thijs B 8/08/2015 21:19 6:19 133 135

40 7/08/15 32 FDU 6 23:45 2 in 1 Ppip m 32,00 31,89 5,25 3 3 5 SA1 5 2 1 W coll teek Wout Thijs B 8/08/2015 21:19 6:19 146 145

41 7/08/15 32 FDU 7 23:45 2 uit 1 Mdau m 38,42 38,33 9,00 3 2 1 5 SA1 3 2 2 ZW N Wout Thijs B 8/08/2015 21:19 6:19 146 145

42 7/08/15 32 FDU 8 23:50 3 uit 1 Ppip m 31,82 31,84 5,25 3 4 5 SA2 5 3 3 Z N Wout Thijs B 8/08/2015 21:19 6:19 151 150

43 7/08/15 32 FDU 9 23:50 3 uit 1 Mdau m 36,85 36,84 9,00 3 2 1 5 SA1 3 2 1 J Wout Thijs B 8/08/2015 21:19 6:19 151 150

44 7/08/15 32 FDU 10 0:05 3 uit 1 Mdau v 38,50 38,60 9,40 1 2 3 5 NZ 2 1 1 J Wout Thijs B 7/08/2015 21:19 6:19 166 165

45 7/08/15 32 FDU 11 0:18 1 in 1 Ppip Wout Thijs B 7/08/2015 21:19 6:19 179 180

46 7/08/15 32 FDU 12 0:30 3 in 1 Mdau m 38,30 38,30 8,80 1 1 2 5 SA1 2 2 1 ZW J keutelstaal Wout Thijs B 7/08/2015 21:19 6:19 191 190

47 7/08/15 32 FDU 13 0:33 1 in 1 Mdau m 39,70 39,80 9,30 1 1 2 5 SA1 2 2 1 ZW J Wout Thijs B 7/08/2015 21:19 6:19 194 195
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 Bepalen van ruimtelijk gebruik: onderzoek via visuele observaties 

 

3.3.1 Doel en timing 
 

Doel: 

Detectoren geven doorgaans enkel een beeld van het zwermgedrag in de onmiddellijke omgeving van de 

detector. Netvangsten geven het bijkomend voordeel dat ook het gebruik van in- en doorvliegopeningen kan 

bepaald worden. Zelfs als beide technieken gecombineerd worden, wordt hiermee - vooral in grotere forten – 

doorgaans slechts een beperkt deel van het ruimtelijk gebruik van het fort door zwermende vleermuizen in kaart 

gebracht. Het doel van visuele observaties is het verkrijgen van een beeld van de zwermlocaties van vleermuizen 

over het gehele fort.  

 

Timing: 

Visuele observaties worden driewekelijks uitgevoerd, verspreid over het zwermseizoen (half juli tot half oktober). 

Op deze manier valt er minstens één vangstnacht tijdens het zwermhoogtepunt van iedere soort (zie Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden.). In geval van ongunstige weersomstandigheden kan de vangstnacht maximaal 

één week opgeschoven worden, zonder het risico het hoogtepunt van een bepaalde soort te missen. Ongunstige 

omstandigheden zijn middelmatige tot zware regenval tijdens een aanzienlijk gedeelte van de vangsturen, of een 

voor dat moment van het jaar erg lage temperatuur in vergelijking met voorgaande dagen. 

Vangsten kunnen het zwermpatroon van vleermuizen verstoren, dus mijdt een visuele observatie tijdens de  

eerstvolgende drie nachten na een vangstnacht. 

 

3.3.2 Methode 
 

Tijdens de uren van zwermpiek (= activiteitsperiode van 2u na zonsondergang tot 2:00) worden kort alle 

fortlokalen bezocht met het minimum aan manuele verlichting (hoofd- of zaklamp). Waar mogelijk wordt gebruik 

gemaakt van minder verstorend rood licht, of wordt verlichting in het geheel vermeden (nachtkijker). De meeste 

rondvliegende dieren binnen in een gebouw kunnen gemakkelijk opgemerkt worden. Een manuele batdetector 

is echter een noodzakelijk hulpmiddel, dat toelaat de dieren sneller op te merken en daardoor de verlichting te 

beperken. 

 

Een bezoek dient op rustig wandeltempo te gebeuren, waarbij in iedere ruimte alle muren en plafonds moeten 

bekeken zijn op zichtbaar hangende (rustplaatsen) of rondvliegende dieren. Er wordt afhankelijk van de grootte 

van de ruimte minimum 5 à 10 seconden per lokaal vooropgesteld als onderzoekstijd. Indien de grootte van het 

fort niet toelaat om alle ruimten van een fort te onderzoeken binnen de uren van de zwermpiek, moet het 

onderzoek over 2 of meer nachten binnen dezelfde week gespreid worden. 

 

Op plan wordt aangeduid welke ruimten wel of niet bezocht werden. Voor de onderzochte ruimten wordt 

aangegeven waar er zwermende dieren (en hoeveel) worden waargenomen – zo mogelijk met 

soort(groep)bepaling – en waar op dat ogenblik geen zwermgedrag wordt vastgesteld. Vleermuizen die van een 

bepaalde invliegopening gebruik maken (of doorvliegopening, van de ene lokaalcluster naar de andere), worden 

eveneens op kaart aangeduid (Figuur 9). 
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Figuur 9: Visuele observaties in halve caponnières Fort 5, zomer 2015. Alle ruimten werden onderzocht. De aangetroffen 
vleermuizen werden als puntwaarneming aangeduid daar waar zij eerst gezien werden. De ruimten waarin zij  rondvlogen werden 
gemarkeerd als ‘’zwermzone’. Pijlen indiceren de waargenomen invliegopeningen (gat in hoofdpoort, en verluchtingsschacht). 

 

Opmerkingen: 

- Voor locaties buiten de gebouwen is deze methode minder geschikt: dieren visueel vaststellen in open lucht 

is moeilijk. Een detector kan ondersteuning bieden, maar dan nog kunnen de dieren – in tegenstelling tot in 

de binnenruimtes – ongemerkt de locatie verlaten, dit omwille van menselijke aanwezigheid of andere 

factoren.  

- Visuele observaties zijn slechts een momentopname. Daardoor zijn zij wel bruikbaar voor het vaststellen van 

de aanwezigheid van zwermende vleermuizen, maar niet voor de afwezigheid. Wil men volledige 

afwezigheid nagaan, dan is de inzet van een automatische detector aanbevolen. Kan geen detector ingezet 

worden (bv niet veilig te plaatsen) dan kunnen regelmatige netvangsten (met afspannen) een alternatief 

zijn. 

 

 

Opgelet: 

Het NIET vaststellen van zwermende dieren is GEEN indicatie van het ontbreken van zwermgedrag! De 

methode van visuele observaties moet nog verder ontwikkeld worden, om te kunnen stellen hoeveel 

bezoeken minimaal nodig zijn voor men van een zone zonder zwermgedrag kan spreken. 
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4 Gegevens vertalen naar zwermfuncties 

 Bepalen van zwermlocaties en indeling in categorieën 

 

Voor het bepalen van zwermlocaties maakt men gebruik van alle verzamelde gegevens van de verschillende 

onderzoeksmethoden: 

- Automatische detectoren 

- Netvangsten 

- Visuele observaties (inclusief van voorbereidend onderzoek) 

- Sporenonderzoek 

 

Er wordt op basis van zwermgedrag onderscheid gemaakt tussen vier verschillende categorieën, waarvan de 

indeling gebeurt op niveau van individuele ruimtes, dwz per lokaal of gang, of per afgebakende open ruimte (= 

buitenlocatie, zoals een gedeelte droge gracht, binnenplaats of zone voor fortgevel). 

 

4.1.1 Ruimten met vastgesteld zwermgedrag 
Ruimten met vastgesteld zwermgedrag zijn de plaatsen waar zwermende dieren zijn waargenomen (detector, 

vangst, visuele waarneming). Indien een verbindingsruimte de enige doorgang vormt naar een achterliggende 

ruimte waar vleermuizen zwermen, is het logisch dat die verbindingsruimte een zwermfunctie heeft en dus ook 

onder de categorie ‘vastgesteld zwermgedrag’ valt. Dit geldt ook indien de doorgang slechts tijdelijk de enige is  

(bv omdat andere doorgangen met netten werden afgespannen). 

 

4.1.2 Ruimten zonder zwermgedrag 
Ruimten waar niet gezwermd wordt, zijn locaties die degelijk onderzocht zijn en waar geen aanwijzingen voor 

zwermgedrag kon gevonden worden. Onder ‘degelijk onderzocht’ wordt verstaan: 

- Gebruik van automatische detector, waarbij in de loop van het zwermseizoen extreem weinig tot geen 

vleermuizen worden geregistreerd. Met automatische detectoren kunnen individuele ruimten als niet-

zwermlocatie gemarkeerd worden, of een groep van ruimten indien de detector(en) geplaatst is/zijn in 

de enige doorgang(en) naar de achterliggende ruimten. 

- Bezoek aan de ruimte, waarbij vastgesteld wordt dat er voor vleermuizen wel mogelijkheden tot 

toegang zijn (bv open schietgat), maar dat de ruimte zelf volledig ongeschikt is voor zwermgedrag. Het 

gaat dan om ruimten die bijvoorbeeld verwarmd worden (bv serverruimte, verwarmingsketel), verlicht 

worden (bv burelen, verenigingslokalen) of een combinatie van beide. 

- Combinatie van uitgevoerde netvangsten en voldoende visueel onderzoek geven over het hele seizoen 

geen vleermuizenwaarnemingen, en er zijn ook geen sporen van vleermuizen. De methode van visueel 

onderzoek is nog in ontwikkeling, waardoor momenteel nog niet geweten is wat ‘voldoende’ onderzoek 

is. Tot zolang dienen dergelijke ruimten beschouwd te worden als ‘ruimten met onbekende 

zwermfunctie’. 

 

4.1.3 Ruimten waar niet gezwermd kan worden  
Ruimten waar niet gezwermd kan worden zijn plaatsen waar de toegang voor zwermende vleermuizen 

onmogelijk is. Deze ruimten zijn in de regel reeds tijdens de terreinverkenning (zie 2.1) af te bakenen. 

 

4.1.4 Ruimten met onbekende zwermfunctie 
Ruimten met onbekende zwermfunctie zijn: 

- Ruimten die niet onderzocht zijn, en waar zwermgedrag niet per definitie uitgesloten is (dus met toegang 

voor vleermuizen). 

- Ruimten die wel onderzocht zijn, maar waar een zwermfunctie bevestigd noch ontkend kan worden. Het 

gaat dan bijvoorbeeld om ruimten die een onvoldoende aantal keren onderzocht werden (vangsten of 

visueel), of in ongunstige omstandigheden (verstoring, te vroeg/laat, slechte weersomstandigheden, …). 

- Ruimten waar geen zwermende vleermuizen werden waargenomen (hetzij door nulwaarneming, hetzij 

doordat de ruimte niet kon onderzocht worden), maar waar wel aanwijzingen zijn voor zwermgedrag. 

Concentraties van uitwerpselen onder uitsteeksels aan het plafond (haken, richels, balkjes) indiceren 

kortstondige hangplaatsen, en zijn een sterke aanwijzing voor zwermgedrag. Verspreide keutels, 

keutelconcentraties onder opgaande openingen en afgebeten vlindervleugels suggereren minder direct 
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zwermgedrag, maar wijzen wel op een zekere vleermuizenfunctie waardoor ook een zwermfunctie niet mag 

uitgesloten worden. 

 Bepalen van invliegopeningen en vliegroutes 

 

Voor het bepalen van invliegopeningen en vliegroutes in de fortgebouwen maakt men in eerste instantie gebruik 

van de gegevens van visuele observaties en netvangsten. Door deze gegevens naast elkaar te leggen, kan 

uitgemaakt worden welke openingen als voornaamste in- of doorvliegopening gebruikt worden. 

Gegevens van automatische detectoren kunnen hierbij ondersteunend zijn, indien de detector: 

- zo werd geplaatst dat enkel in- en uitvliegende vleermuizen opgenomen werden (buiten het opnamebereik 

van langdurig zwermende of (buiten) foeragerende vleermuizen). 

- geplaatst werd op een achterliggende locatie met maar één mogelijke toegang voor vleermuizen. Zijn er 

opnames van zwermende dieren dan impliceert dit logischerwijze dat de dieren van die toegang gebruik 

maken. 

 Bepalen van mate van vleermuizenactiviteit 

 

De activiteit wordt bepaald aan de hand van het aantal opnames van automatische detectoren per punt, per 

nacht en per blok van een uur. Hierbij houden we enkel rekening met de uren waarin de detector actief was. Het 

aantal opnames per uur is de maat voor de vleermuizenactiviteit. 

 

Voor monitoring over een langere periode (meerdere jaren) is deze maat bruikbaar om de evolutie van de 

zwermactiviteit na te gaan. Van belang daarbij is dat de geplaatste detectoren tijdens eenzelfde periode geplaatst 

worden, hetzelfde type detectoren met dezelfde instellingen gebruikt worden, en dat ze op exact dezelfde locatie 

en opneemrichting geplaatst worden. Wil men overschakelen naar een ander type detector dan moeten beide 

types detector voldoende lang (in fortomstandigheden) naast elkaar staan, zodat de opnamegevoeligheden en 

–kwaliteit ten opzichte van elkaar kunnen nagegaan worden. 

 

Voor een identieke verwerking van de gegevens zou in principe ook hetzelfde verwerkingsprogramma (en 

dezelfde versie) moeten gebruikt worden. Indien een ander programma gebruikt wordt, moeten de 

determinatiecapaciteiten van beide programma’s vergeleken kunnen worden. Om die reden dienen de 

detectoropnames – inclusief ‘Noise’-opnames – bewaard te worden. 

 

 

5 Opmaak van zoneringsplan 

 Zwermfunctie en overige vleermuizenfuncties als basis 

 

Forten kunnen voor vleermuizen dienst doen als winterslaapplaats, foerageerplaats, vliegroute, (kraam)kolonie- 

of dagverblijfplaats, paarplaats of zwermplaats. Voor een gefundeerd zoneringsplan dient men deze 

verschillende vleermuizenfuncties van een fort na te gaan. 

 

Het opzet van deze handleiding is beschrijven hoe de zonering verloopt voor het luik van de zwermfunctie. 

Voor een volledig zoneringsplan moet niet enkel met de zwermfunctie, maar ook met de overige functies voor 

vleermuizen rekening gehouden worden. 
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 Zonering op clusterniveau  

 

Het concept van zwermonderzoek werd reeds eerder aangegeven (zie § 1.2), waarbij de onderzoekstechnieken 

hiervoor werden uitgewerkt (zie § 2 en 3), inclusief lokaalclustering (§ 2.1). In §4 werd tenslotte weergegeven 

hoe ruimten in categorieën kunnen ingedeeld worden op basis van de zwermfunctie, en hoe vliegroutes en 

zwermactiviteit kunnen bepaald worden. 

 

De indeling in verschillende categorieën gebeurde op het niveau van een individuele ruimte (lokaal, gang, 

afgebakende buitenlocatie). De verschillende categorieën worden hierbij als volgt ingedeeld van hoog naar laag:  

1. ruimten met vastgesteld zwermgedrag.  

2. ruimten met onbekende zwermfunctie 

3. ruimten zonder zwermgedrag 

4. ruimten waar niet gezwermd kan worden 

 

Een zoneringsplan voor het luik van de zwermfunctie combineert deze verschillende categorieën met de 

lokaalclustering. Een lokaalcluster krijgt bij een zoneringsplan in zijn geheel de categorie toegewezen van de 

individuele ruimte met de hoogste zwermcategorie die hij bevat. 

Bij het opmaken van een zoneringsplan dienen zeker ook de waargenomen vliegroutes en (mogelijke) 

vliegopeningen van iedere lokaalcluster op plan aangeduid te worden. 

 

Een uitgewerkt voorbeeld van het omzetten van zwermdata per ruimte naar een zonering per lokaalcluster wordt 

weergegeven in Figuur 10. De kleine zijlokalen (met zwermfunctie onbekend) die mee in de lokaalcluster van 

hoofdgang en kanonskelders zitten, werden voldoende onderzocht. Voor deze lokaalcluster geldt dan de 

zonering ‘zwermgedrag vastgesteld’, als hoogst vastgestelde zwermcategorie. De cluster met linker kruitkamer 

(grootste lokaal) werd niet onderzocht, waardoor deze onder de zwermzonering ‘onbekend’ valt. De cluster met 

de rechter kruitkamer krijgt als zonering de hoogste categorie van de bevattende ruimten, zijnde ‘zwermgedrag 

vermoed’.
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Figuur 10: Linker- en rechter halve caponnière van fort 5, met  zwermdata per ruimte op kaart aangeduid (boven), en de omzetting 
hiervan naar een zonering voor de zwermfunctie op niveau van lokaalcluster (onder). 

 

 Omgang met zonering 

 

Al naargelang de categorie waaronder een lokaalcluster valt, zijn er voor die clusters meer of minder beperkingen 

voor (menselijke) gebruiksfuncties. Het weergeven van welke beperking voor welke categorie geldt valt buiten 

het doel van deze handleiding. 

 

Van belang is wel om er rekening mee te houden dat er ook in de omgeving van een lokaalcluster waar gezwermd 

wordt beperkingen kunnen gelden. Veranderingen, verlichting of activiteiten in de omgeving van dergelijke 

clusters kunnen immers een invloed hebben op het zwermen in deze ruimten, op de routes van de vleermuizen 

naar hun zwermlocatie of op de in- en doorvliegopeningen die de dieren gebruiken. 
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6 Bijlage: checklist D500x vervangsessie 
 

Materiaallijst voor vertrek 

□ 4 SD-kaarten per fort 

□ 4 volle batterijen per fort 

□ Sleutels fortpoort  

□ Sleutels luisterkisten 

 

□ Telescopische ladder 

□ Koplamp 

□ Labels (bv post-it) 

□ Schrijfgerei 

□ Laarzen 

□ Codes cijfersloten 

□ horloge/gsm correct instellen via referentie, bv teletekst, www.astro.oma.be/D1/TIME/description_nl.php 

 

Handelingen ter plaatse 
 

Medewerker : ………………………………………  Datum : ……………………………………  Fort:  ………………………….………     

 
 

Detector nr …….. 

□ Volle SD-kaart     UIT: …………….. 

□ Labelen volle SD-kaart detector 

□ Lege SD-kaart     IN: ……………….. 

□ Vervangen batterij 

□ Labelen batterij als ‘leeg’ 

□ checken vorige datum/uurinstelling (noteer evt 

afwijking: …………………..) 

□ zo nodig instellen juiste datum/uur 

□ instellen startdag  

□ instellen startuur opnames (18:00) 

□ instellen einduur opnames (8:00) 
 

 

Detector nr …….. 

□ Volle SD-kaart     UIT: …………….. 

□ Labelen volle SD-kaart detector 

□ Lege SD-kaart     IN: ……………….. 

□ Vervangen batterij 

□ Labelen batterij als ‘leeg’ 

□ checken vorige datum/uurinstelling (noteer evt 

afwijking: …………………..) 

□ zo nodig instellen juiste datum/uur 

□ instellen startdag  

□ instellen startuur opnames (18:00) 

□ instellen einduur opnames (8:00) 

 

Detector nr …….. 

□ Volle SD-kaart     UIT: …………….. 

□ Labelen volle SD-kaart detector 

□ Lege SD-kaart     IN: ……………….. 

□ Vervangen batterij 

□ Labelen batterij als ‘leeg’ 

□ checken vorige datum/uurinstelling (noteer evt 

afwijking: …………………..) 

□ zo nodig instellen juiste datum/uur 

□ instellen startdag  

□ instellen startuur opnames (18:00) 

□ instellen einduur opnames (8:00) 

 

Detector nr …….. 

□ Volle SD-kaart     UIT: …………….. 

□ Labelen volle SD-kaart detector 

□ Lege SD-kaart     IN: ……………….. 

□ Vervangen batterij 

□ Labelen batterij als ‘leeg’ 

□ checken vorige datum/uurinstelling (noteer evt 

afwijking: …………………..) 

□ zo nodig instellen juiste datum/uur 

□ instellen startdag  

□ instellen startuur opnames (18:00) 

□ instellen einduur opnames (8:00) 
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7 Bijlage: afkortingen forten en schansen 
 

Naam Code 

Fort 2 (Wommelgem) FWO 

Fort 3 (Borsbeek) FBB 

Fort 4 (Mortsel) FMO 

Fort 5 (Edegem) FED 

Fort 6 (Wilrijk) FZS 

Fort 7 (Wilrijk) FZV 

Fort 8 (Hoboken) FHO 

Fort Bornem FBN 

Fort Brasschaat FBS 

Fort Breendonk FBD 

Fort Broechem FBC 

Fort Duffel FDU 

Fort Ertbrand FER 

Fort Haasdonk FHA 

Fort Kapellen FKA 

Fort Kessel FKE 

Fort Koningshooikt FKO 

Fort Kruibeke FKR 

Fort Liefkenshoek FLH 

Fort Lier FLI 

Fort Liezele FLZ 

Fort Lillo FLO 

Fort Merksem FME 

Fort Oelegem FOE 

Fort 's Gravenwezel FSG 

Fort Schoten FSC 

Fort St.-Filips FSF 

Fort St.-Kat.-Waver FSK 

Fort St.-Marie FSM 

Fort Stabroek FSB 

Fort Steendorp FSD 

Fort Walem FWA 

Fort Zwijndrecht FZW 

Schans van Bosbeek SBO 

Schans van Dorpveld SDO 

Schans van Driehoek SDR 

Schans van Landmolen SLM 

Schans van Lauwershoek SLH 

Schans van Oudaan SOU 

Schans van Puurs SPU 

Schans van Schilde SSC 

Schans van Smoutakker SSM 

Schans van Tallaart STA 
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8 Bijlage: vangstformulier 
 

 
 

Vanglocatie-registratie

Algemeen Weersomstandigheden

Datum Temp begin

Locatie Temp eind

Vangers Regen

Mist

Helpers Wind (Bft)

Windrichting

Opmerkingen Bewolkings%

Zonsondergang

# Methode Afmeting Tijd open Tijd dicht

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Methode: mistnet zwart, mistnet wit, vangkorf, harpval, handvangst

Situatieschets

Locatie/opmerkingen
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Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in  
Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en 400 professionele  
medewerkers werken voor de bescherming van belangrijke 
leefgebieden, soorten en landschappen. Om dit doel te 
bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur 
in Vlaanderen door gebieden aan te kopen en beheren, 
door soorten en leefgebieden te bestuderen en  
monitoren, door mensen kennis te laten maken met de 
natuur en door beleidsbeïnvloeding op lokaal, regio-
naal en Europees niveau. Natuurpunt beheert meer dan 
20.000 ha natuur verspreid over 500 natuurgebieden. 
95.000 families zijn lid van Natuurpunt.


