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Figuur 1: Deelgebieden project 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Foto 1: vliegende Watervleermuis aan de walgracht hoeve (Greenspot, 5 augustus 2015) 

 

 



 

 

 

 

 

Tabel 1: gebruikte soortafkortingen bij automatische detectoren 



 

 

 



Grafiek 1: : opnames op locatie 1A (dreef westrand Drongengoedbos, nabij N44) 



Grafiek 2: opnames op locatie 6C (bosrand aan betonweg militair domein nabij Jagershof) 

Grafiek 3: opnames op locatie 7A (open bosplek oostzijde Drongengoedhoeve) 



Grafiek 4: opnames op locatie 7B (boomgaard noordzijde Drongengoedhoeve) 

Foto 2: zicht op de hoogstamboomgaard nabij de Drongengoedhoeve 



Foto 3: detector in fruitboom hoogstamboomgaard nabij Drongengoedhoeve (Greenspot, 31 juli 2015) 

Grafiek 5: opnames op locatie 7C (zomereikendreef oostrand grasland ten oosten Drongengoedhoeve) 



Grafiek 6: opnames op locatie 8A (noordrand vliegveld) 

Grafiek 7: opnames op locatie 8B (aan dreef nabij grasland met veel kale jonker) 



Grafiek 8: opnames op locatie 9A (lange houtkant ten zuiden van vliegveld) 

Grafiek 9: opnames op locatie 9B (jongere beukenrij ten zuiden vliegveld) 



Grafiek 10: opnames op locatie 13A (zuidrand beukendreef nabij Drongengoedweg) 

Grafiek 11: opnames op locatie 13B (oostrand boszone ten noorden van Urselweg) 



Grafiek 12: opnames op locatie 15B (open bosplek langs Drongengoedweg nabij orchideeën) 

Grafiek 13: opnames op locatie 12B (zuidoostelijke bosrand Koningsbos-Drongengoed) 





Grafiek 14: opnames op locatie 12A (populierendreef Ganzekleit) 

 

 

 



Grafiek 15: opnames op locatie 5A (noordrand grasland Drongengoedweg) 

Grafiek 16: opnames op locatie 5B (gekapt lorkenbestand Maldegemveld) 



Foto 4: Locatie 5B, met detector (microfoon in jonge den) in voormalig lorkenbestand Maldegemveld (net ten oosten van 
Langedreef) (Greenspot, 12/06/2015) 

Grafiek 17: opnames op locatie 5C (dicht fijnsparrenbestand nabij Drongengoedweg) 



Foto 5: locatie 5C (met microfoon in midden foto) in fijnsparrenbestand aan Drongengoedweg (Greenspot, 12/06/2015) 

Grafiek 18: opnames op locatie 6A (afstervende populierendreef Maldegemveld) 



Grafiek 19: opnames op locatie 6B (dreef ten noorden van ANB-parking) 

Grafiek 20: opnames op locatie 21A (rand open zone noordrand Maldegemveld) 



Grafiek 21: opnames op locatie 21B (langs pad noordrand Maldegemveld) 

 

 



 

Grafiek 22: opnames op locatie 3A (oude populierenrij oostrand Burkel) 



Grafiek 23: opnames op locatie 3B (lange zomereikendreef zuidrand Burkel) 

Foto 6: zomereikendreef zuidrand Burkel waar locatie 3B zich bevond 



Foto 7: zomereikendreefoostkant Koningsbos waar locatie 3C zich bevond (Greenspot,8 mei 2015) 

Grafiek 24: opnames op locatie 3C (zomereikendreef oostzijde Koningsbos) 



Grafiek 25: opnames op locatie 17A (populierendreef nabij Groot Burkeldreef) 



Grafiek 26: opnames op locatie 17B (populierendreef begin Oude Bruggeweg) 

Grafiek 27: opnames op locatie 17C (Am. eikendreef ten noorden van Wapenaar) 



Grafiek 28: opnames op locatie 18A (eikendreef ten zuiden van Wapenaar) 

Grafiek 29: opnames op locatie 14A (in jonge beukendreef nabij Torredreef) 



Grafiek 30: opnames op locatie 14B (zuidrand Torrebos) 

Grafiek 31: opnames op locatie 16A (populierendreef aan Grote Nieuwhofdreef) 



Grafiek 32: opnames op locatie 16B (populierendreef aan Grote Nieuwhofdreef) 

Grafiek 33: opnames op locatie 15A (zomereikendreef Sint Baafsdreef) 



 

 

 



Grafiek 34: : opnames op locatie 10A (populierendreef westrand Keigatbos) 

Grafiek 35: opnames op locatie 11B (oever Wagemakersbeek westrand Keigatbos) 



Grafiek 36: opnames op locatie 19A (dreef straat Diepenbeek - oostrand Keigatbos) 

Grafiek 37: opnames op locatie 19B (kapvlakte Keigatstraat – zuidelijk deel Keigatbos 



Grafiek 38: opnames op locatie 20A (dreef Veldkruisstraat – zuidelijk deel Keigatbos) 

 

 



 

Grafiek 39: opnames op locatie 4A (populierendreef – ten noorden van Het Leen) 



Grafiek 40: opnames op locatie 4B (populierendreef – ten noordwesten van Het Leen) 

Grafiek 41: opnames op locatie 4C (populierendreef – ten zuidwesten van Het Leen) 



Grafiek 42: opnames op locatie 11A (oever Wagemakersbeek – Oostwinkel-Zomergem) 

 



Grafiek 43: Activiteit per 3 minuten van Pipistrellus-soorten, voor alle transecten samen. 

Grafiek 44: Activiteit per 3 minuten van Myotis-soorten, voor alle transecten samen. 



Grafiek 45: Activiteit per 3 minuten van Eptesicus- en Nyctalus-soorten, voor alle transecten samen. 

Grafiek 46: Activiteit per 3 minuten van Grootoorvleermuissoorten, voor alle transecten samen. 



 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



Figuur 2: Goedgekeurde waarnemingen van de Bosvleermuis in Vlaanderen, periode 2000-2016 (bron: 
www.waarnemingen.be). De groene cirkel duidt de waarnemingen binnen het onderzoeksgebied aan. 

 



 

 

 



 

 



Tabel 2: overzicht van de vangsten per vangnacht (m = man, v = vrouw). Zie ook Kaart 50. 

 





Tabel 3: overzicht van fission-fusion-gedrag van twee gezenderde Gewone grootoorvleermuizen.  
Boom 1: beuk met spleet in de dreef; Boom 2: staande dode beuk; Boom 3: beuk met rottingsholte in dreef; Boom 4: beuk met 

rottingsholte in dreef; Boom 5: eik in perceel, holte niet zichtbaar 



Foto 8: gemarkeerde boom met kolonie van 19 Franjestaarten in noordrand Drongengoedbos (Greenspot, 12 augustus 2016) 



 

 

 



Tabel 4: resultaten van kerkzolderonderzoek 

 



 



Kaart 1: situering van met warmtebeeldcamera onderzochte zones in Drongengoedbos op 29/07/2015 (groen), 19/08/2015 
(blauw), 17/05/2016 (oranje) en 30/06/2016 (roze) – oranje punten: mogelijke vleermuizenboom – witte punten: bomen met 
warme plekken (vogels) 

Foto 9: ‘warme’ plek in mogelijke vleermuizenboom in Drongengoed (Greenspot, 17/05/2016) 



Foto 10: de lichtrode streep op de stam was de uitvliegplaats van de grote kolonie Franjestaarten (Greenspot, 09/08/2016) 

 

 

Tabel 5: Resultaten wintertellingen Drongengoed, 21/02/2015 



Tabel 6: Resultaten wintertellingen Drongengoed, 13/02/2016 



 

 
Tabel 7: Resultaten wintertellingen in Het Leen en omgeving, winter 2015. 

Tabel 8: Resultaten wintertellingen in Het Leen en omgeving, winter 2016. 



 



Foto 11: één van de twee oude stapelplaatsen in Het Leen, een overwinteringsplaats met erg hoge aantallen (Greenspot, 20 
juni 2016) 



 

 

 

Kaart 2: situering van het plangebied Uitgebreid bosbeheerplan Drongengoedbos (2013) 



Kaart 3: uittreksel uit de visiekaart van het UBP Drongengoedbos (Opstaele & Berten, 2013) 

Kaart 4: uittreksel uit de visiekaart van het UBP Drongengoedbos (Opstaele & Berten, 2013) 



Kaart 5: uittreksel uit de drevenbeheerkaart van het UBP Drongengoedbos (Opstaele & Berten, 2013) 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 



Kaart 6: uittreksel uit de kapbeheerkaart van het UBP Drongengoedbos (Opstaele & Berten, 2013) 

 

Kaart 7: uittreksel uit kaart met aanduiding reeds bestaand bosrandbeheer oostelijk deel plangebied (Wauters & Geudens, 
2009) 



Kaart 8: uittreksel uit kaart met aanduiding reeds bestaand bosrandbeheer westelijk deel plangebied (Wauters & Geudens, 
2009) 

 
 
 

 
 
 
 

 

 



Kaart 9: percelen in Maldegemveld in eigendom van Natuurpunt (toestand februari 2017) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 
 

Foto 12: uitgevoerd hakhoutbeheer langs een interne bosrand in domein De Wapenaar. Deze zone wordt extra aantrekkelijk 
voor jagende vleermuizen (Greenspot, 3 februari 2017) 

 



Kaart 10: uittreksel uit beheermaatregelenkaart van het UBP De Wapenaar (WVI, 2014) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Kaart 11: uittreksel uit de natuurontwikkelingskaart van UBP Het Leen (DCB, 2012) 

 

 

 
 



Foto 13: geruimde bospoel in de zuidrand van het Torrebos (Natuurpunt, 2011) 
 

 

Kaart 12: percelen in Keigatbos in eigendom van Natuurpunt (toestand februari 2017) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Kaart 13: situering van het projectgebied Splenterbeek-Ede in het ‘Gestroomlijnd landschap’ (Prov. Oost-Vlaanderen) 



Kaart 14: situering van het projectgebied Wagemakersbeek-Driesbeek in het ‘Gestroomlijnd landschap’ (Prov. Oost-Vlaanderen) 

 

Kaart 15: situering van de zuidelijke omleiding R43 op het PRUP (Grontmij, 2010) 



 

 



Kaart 16: de groenkaart van Drongengoedbos en omgeving (ANB, 2013) 

 



Kaart 17: de groenkaart van Maldegemveld en Torrebos en omgeving (ANB, 2013) 



Foto 14: ‘de brede Aalterbaan vormt een belangrijke barrière tussen het Drongengoedcomplex en het Torrebos-Burkelcomplex 
(Greenspot, 3 februari 2017) 
 

Foto 15: een voor vleermuizen interessante foerageerzone aan de Prins de Croydreef in het noordelijk deel van Maldegemveld 
(Greenspot, 3 februari 2017) 
 



Foto 16: recente aanplant van een hoogstamboomgaard nabij hoeve aan de oostrand van het Maldegemveld (Urselweg) maakt 
op termijn het gebied bijkomend geschikt als jachtgebied voor vleermuizen (Greenspot, 3 februari 2017) 

 

Foto 17: de in 2016 gekapte en heraangeplante populierenrijen ten oosten van De Wapenaar zorgt voor heel wat jaren voor een 
minder goede ecologische verbinding naar het bosgebied Burkel (Greenspot, 3 februari 2017) 



Foto 18: zicht op het open landbouwgebied ten oosten van het Koningsbos met het bosgebied Burkel op de achtergrond 
(Greenspot, 3 februari 2017) 



Kaart 18: de groenkaart van Burkel, Koningsbos en De Wapenaar (ANB, 2013) 

Foto 19: zicht op de 1,5 km lange zomereikendreef aan de zuidwestrand van Burkel (Greenspot, 8 mei 2015) 



 

Kaart 19: de groenkaart van Keigatbos en omgeving (ANB, 2013) 



 

Kaart 20: de groenkaart van Het Leen en omgeving (ANB, 2013) 



Foto 20: in de zone tussen het Afleidingskanaal en het bos Het Leen is er geen opgaand groen aanwezig (Greenspot, 3 februari 
2017) 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Figuur 3: voorbeeld van hoe zomereiken tussen populieren kunnen worden ingeplant waarbij na kap van de populieren de eiken 
een volwaardige dreef kunnen vormen. 

 

 

 

 

 



Foto 21: potentiële vleermuizenboom in Burkel: populier met langsscheur (Greenspot, 3 februari 2017) 

 

 



Kaart 21: situering van de 6 potentieel nieuw in te richten winterverblijven 

Foto 22: toegang door de omwalling naar gebouwtje 1 (Greenspot, 3 februari 2017) 



Foto 23: zicht op gebouwtje 4 (Greenspot, 3 februari 2017) 

 

 

 



 

 



 

 



Kaart 22: gewenste inrichtingsmaatregelen oostrand Drongengoedbos (achtergrond IR-orthofoto 2013, Geopunt) 



Kaart 23: dreven binnen UBP Drongengoedbos waar op termijn veteranenbeheer wordt toegepast (achtergrond IR-orthofoto 
2013, Geopunt) 



Kaart 24: boszones met nulbeheer en zoekzones verouderingseilaniden in Drongengoedbos (achtergrond IR-orthofoto 2013, 
Geopunt) 



Foto 24: zicht op de Drongengoedhoeve (bron: www.drongengoedhoeve.be) 

 

 

 

 



Kaart 25: zoekzones verouderingseilaniden in noordelijk deel Maldegemveld (achtergrond IR-orthofoto 2013, Geopunt) 

 

 



Kaart 26: gewenste inrichtingsmaatregelen in het Koningsbos en omgeving (achtergrond IR-orthofoto 2013, Geopunt) 

 



Kaart 27: gewenste inrichtingsmaatregelen in het domein De Wapenaar en omgeving (achtergrond IR-orthofoto 2013, Geopunt) 

 



Kaart 28: gewenste inrichtingsmaatregelen in Burkel en omgeving (achtergrond IR-orthofoto 2013, Geopunt) 

 



Kaart 29: gewenste inrichtingsmaatregelen in Torrebos en omgeving (achtergrond IR-orthofoto 2013, Geopunt) 
 



Foto 25: een rij van zomereiken (links) staat reeds klaar bij kap van de populieren (rechts) in de Lievevrouwdreef (Greenspot, 3 
februari 2017) 
 

Foto 26: een waardevolle zomereikendreef die loopt van de Torredreef tot aan de Aalterbaan (Greenspot, 3 februari 2017) 



 

Kaart 30: gewenste inrichtingsmaatregelen in Keigatbos en omgeving (achtergrond IR-orthofoto 2013, Geopunt) 



 

Kaart 31: gewenste inrichtingsmaatregelen Het Leen en omgeving (IR-orthofoto 2013, Geopunt) 
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Kaart 32: plaatsingslocaties van de automatische detectoren 



 

Tabel 9: overzicht data automatische detectoren.  
Bij de Grootoorvleermuizen wordt geen onderscheid gemaakt tussen Gewone en Grijze grootoorvleermuis. 



    



 

Kaart 33: Transecten Maldegemveld (boven) en Drongengoedhoeve 



Kaart 34: Transect Koningsbos 

 







 

Kaart 35: Gewone dwergvleermuizen: manuele detectorwaarnemingen 2015 en 2016 



Kaart 36: Ruige dwergvleermuis: manuele detectorwaarnemingen 2015 en 2016 



Kaart 37: Watervleermuis: manuele detectorwaarnemingen 2015 en 2016 



Kaart 38: Baard- en Baard/Brandts vleermuis: manuele detectorwaarnemingen 2015 en 2016 



Kaart 39: Franjestaart: manuele detectorwaarnemingen 2015 en 2016 



Kaart 40: Myotis species: manuele detectorwaarnemingen 2015 en 2016 



Kaart 41: Geslacht Nyctalus (Rosse vleermuis en Bosvleermuis): manuele detectorwaarnemingen 2015 en 2016 



Kaart 42: Laatvlieger: manuele detectorwaarnemingen 2015 en 2016 



Kaart 43: Geslacht Plecotus (Gewone en Grijze grootoorvleermuis): manuele detectorwaarnemingen 2015 en 2016 



Kaart 44: Vleermuis species (niet tot soort/geslacht determineerbaar): manuele detectorwaarnemingen 2015 en 2016 



Kaart 45: Deelgebied 5 (Het Leen): manuele detectorwaarnemingen 2015 en 2016 



 

Kaart 46: Deelgebieden 1 en 2: routes en foerageergedrag 2015 en 2016 



Kaart 47: Deelgebied 3: routes en foerageergedrag 2015 en 2016 



Kaart 48: Deelgebied 4: routes en foerageergedrag 2015 en 2016 



Kaart 49: Deelgebied 5: routes en foerageergedrag 2015 en 2016 



 

Kaart 50: overzicht vangstlocaties en vangstgegevens, 2015 & 2016 



Kaart 51: overzicht vangst en telemetriegegevens van Watervleermuis ‘Walter’, 2015 



Kaart 52: overzicht vangst en telemetriegegevens van Bosvleermuis ‘Beatrice’, 2015 



Kaart 53: overzicht vangsten en telemetriegegevens van Gewone grootoorvleermuizen, 2015 en 2016 



Kaart 54: overzicht vangsten en telemetriegegevens van Franjestaarten, 2016 



 

Kaart 55: gemiddeld aantal automatische detectorwaarnemingen per nacht van Gewone dwergvleermuis 



Kaart 56: gemiddeld aantal automatische detectorwaarnemingen per nacht van Ruige dwergvleermuis (zwarte stip: 
nulwaarneming) 



Kaart 57: gemiddeld aantal automatische detectorwaarnemingen per nacht van Kleine dwergvleermuis (zwarte stip: 
nulwaarneming) 



Kaart 58: gemiddeld aantal automatische detectorwaarnemingen per nacht van Watervleermuis (zwarte stip: nulwaarneming) 



Kaart 59: gemiddeld aantal automatische detectorwaarnemingen per nacht van Baard/Brandts vleermuis (zwarte stip: 
nulwaarneming) 



Kaart 60: gemiddeld aantal automatische detectorwaarnemingen per nacht van Franjestaart (zwarte stip: nulwaarneming) 



Kaart 61: gemiddeld aantal automatische detectorwaarnemingen per nacht van Laatvlieger (zwarte stip: nulwaarneming) 



Kaart 62: gemiddeld aantal automatische detectorwaarnemingen per nacht van Bosvleermuis en Rosse vleermuis (zwarte stip: 
nulwaarneming) 



Kaart 63: gemiddeld aantal automatische detectorwaarnemingen per nacht van Grootoorvleermuis (zwarte stip: nulwaarneming) 



 

Kaart 64: overzicht op vleermuizen onderzochte kerken, 2015 & 2016 



 

Kaart 65: overzicht winterobjecten voor vleermuizen in het Drongengoed 



Kaart 66: overzicht winterobjecten voor vleermuizen in Het Leen en omgeving 



 

Kaart 67: resultaten wintertellingen vleermuizen in het Drongengoed, februari 2016 



Kaart 68: resultaten wintertellingen vleermuizen in Het Leen en omgeving, februari 2016 



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.


