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Samenvatting
Het opzet van dit onderzoek is het nagaan van zwermgedrag van vleermuizen in het Fort van Ertbrand, met het
oog op het inrichten van het fort in functie van vleermuizen en het opstellen van een beheerplan. Gedegen kennis
van het voorkomen en het ruimtelijk gebruik van vleermuizen is daarbij noodzakelijk.
Als basis voor het onderzoek werden lokaalclusters en openingen van het fort in kaart gebracht. Het fort bestaat
voornamelijk uit 5 grote lokaalclusters, die niet onderling via doorvliegbare openingen verbonden zijn.
Zwermvangsten lieten toe om onderzoek te doen naar de verschillende soorten, hun zwermperiodes en het
ruimtelijk gebruik van de forten. Er werden 5 vangstnachten georganiseerd, gespreid over de periode eind juli –
half oktober. Hierop werden in totaal 288 vleermuizen gevangen, van 8 verschillende soorten. Meest opvallend
waren daarbij 4 Meervleermuizen en 8 Ingekorven vleermuizen.
Visuele observaties tijdens 4 bezoeken, gespreid over de periode half augustus – half oktober, lieten toe de zones
met zwermactiviteit na te gaan en vliegpatronen van zwermende vleermuizen in kaart te brengen.
Zwermactiviteit werd vastgesteld in alle grote lokaalclusters, met het hoogste aantal individuen rond de
binnenplaatsen en de centrale poterne.
De voornaamste invliegopeningen zijn via de binnenplaats: de centrale toegangen van de hoofdpoterne naar de
binnenplaats, en de volledig open ramen en deuren. In het keelfrontgebouw komt een gedeelte van de zwermers
vermoedelijk ook via de buitenramen en -deuren de lokalen van dit gebouw binnen. Het gebruik van de
openingen verschilt per soort. Franjestaarten komen vooral binnen via de binnenplaatsen (voornamelijk de
rechter binnenplaats), terwijl Gewone dwergvleermuizen meer via de poortzijde binnenvliegen.
Er werd een nazomerverblijfplaats van 1 tot 3 Ingekorven vleermuizen gevonden in de traditore batterij. Een
nazomerverblijf van Watervleermuis wordt verondersteld op basis van de vangstgegevens.
De resultaten van het zwermonderzoek werden verder uitgewerkt, zodat zij als basis kunnen dienen voor een
zoneringsplan van het fort.
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1 Doelstelling
Het opzet van dit onderzoek is het nagaan van zwermgedrag van vleermuizen in het Fort van Ertbrand, met het
oog op het inrichten van het fort in functie van vleermuizen en het opstellen van een beheerplan. Gedegen kennis
van het voorkomen en het ruimtelijk gebruik van vleermuizen is daarbij noodzakelijk.
Concreet wilden we naar zwermgedrag van vleermuizen toe twee zaken onderzoeken:
1) soortensamenstelling
2) ruimtelijk gebruik van de site door vleermuizen.

Foto 1: het fort van Ertbrand, 28/12/2014 (foto Wout Willems)

5

2 Methodiek
Door een combinatie van onderzoeksmethoden verkrijgen we een representatief beeld van het zwermgedrag in
een fort. De methodiek die hiervoor gebruikt werd, wordt uitgebreid beschreven in Willems et al. (2016).

Voorbereidend onderzoek
Tijdens een voorbereidend bezoek aan het begin van het zwermseizoen wordt het terrein verkend, en
lokaalclusters en potentiële invliegopeningen op kaart aangeduid.
Bij LOKAALCLUSTERING 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 naar het andere kunnen vliegen.
Bij het KARTEREN VAN OPENINGEN 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 ook volgende aandachtspunten:
1) In geval van een raster of spijlen, wordt zowel de grootte van de opening genoteerd als waren deze
belemmeringen afwezig, als de grootte van de openingen van de mazen/tussen de spijlen. De opening wordt
bijkomend gemarkeerd als ‘hekwerk’. Op deze manier wordt enerzijds een realistische inschatting bekomen
van de tocht en het microklimaat in een gebouw, en de mogelijkheden tot sociale uitwisseling van
vleermuizengeluiden doorheen deze openingen (bij volledige grootte) en anderzijds van de mogelijkheden
tot invliegen van vleermuizen (bij openingen tussen spijlen/mazen). De methode wijkt hierbij licht af van de
standaard methode voor zwermonderzoek (Willems et al. 2016).
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.
De combinatie van lokaalclusters en vliegopeningen laat toe om op een overzichtelijke manier een inschatting te
maken van in welke lokalen een gelijkaardige zwermfunctie kan verwacht worden, en welke vliegopeningen
daarbij van belang kunnen zijn. Verder helpt dit ook de meest geschikte positie voor de plaatsing van mistnetten
te bepalen.

Netvangsten
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. Netvangsten zijn niet geschikt
als aantalsmonitoring of om zwermactiviteit te monitoren over langere periodes.
Netvangsten worden driewekelijks uitgevoerd, van half juli tot half oktober.
Om hervangsten te kunnen onderscheiden, worden de dieren gemerkt door met nagellak een duimnagel te
kleuren. Per vleermuis worden minimum de volgende gegevens genoteerd: netnummer en invliegrichting (kant
net), vangstuur, soort, geslacht, seksuele status, gemerkt en hervangst.
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Visuele inspectie
Complementair aan 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.
Hiervoor wordt tijdens de zwermperiode driewekelijks een 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.
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. Vleermuizen die van een bepaalde
invliegopening gebruik maken (of doorvliegopening, van de ene lokaalcluster naar de andere), worden eveneens
op kaart aangeduid.
Verlichting blijft beperkt tot manuele verlichting (hoofd- of zaklamp), en wordt minimaal gehouden.
Rondvliegende dieren binnen in een gebouw kunnen gemakkelijk opgemerkt worden.
Belangrijk voor interpretatie: het NIET vaststellen van zwermende dieren tijdens een bezoek in een bepaalde
ruimte betekent daarom niet noodzakelijk dat er daar niet gezwermd wordt! De methode voor visuele
observaties, waarbij gesteld wordt hoeveel bezoeken minimaal nodig zijn voor men van een zone zonder
zwermgedrag kan spreken, is nog in ontwikkeling.

Andere methoden
Sporen van vleermuizen (uitwerpselen, vreetplekken) in kaart brengen als deel van het voorbereidend
onderzoek, is in het Fort van Ertbrand niet zinvol toepasbaar omwille van de vaak vochtige toestand van de
vloeren. Eerder winteronderzoek toonde overigens reeds aan dat de dieren in het gehele fort kunnen
voorkomen.
Onderzoek naar de mate van zwermactiviteit met automatische detectoren, bedoeld voor monitoring op lange
termijn van de zwermfunctie, werd eveneens achterwege gelaten. Dit zou niet enkel een (te?) grote bijkomende
inspanning van vrijwilligers vragen, maar vooral ook de langdurige inzet vragen van erg dure detectoren op een
locatie waar deze niet diefstal- en vandalismeveilig geplaatst kunnen worden. Het gebruik van detectoren is voor
het vooropgestelde doel niet strikt noodzakelijk (gezien de inrichtingswerken net als doel hebben de
omstandigheden voor vleermuizen te verbeteren – waarbij dus zwermlocaties behouden en verbeterd worden).
Het zou het uiteraard wel erg interessant geweest zijn om na te gaan in welke mate de genomen maatregelen
een gunstig effect hebben, of om aan te tonen dat zwermplaatsen verbeterd of mogelijk zelfs gecreëerd kunnen
worden.

Analyse van de gegevens
Voor de individuele ruimtes (kamers, gangen) wordt op basis van de verzamelde gegevens onderscheid gemaakt
tussen vier verschillende categorieën:
- Ruimten met vastgesteld zwermgedrag
- Ruimten zonder vastgesteld zwermgedrag
- Ruimten waar niet gezwermd kan worden
- Ruimten met onbekende zwermfunctie
Door de gegevens van visuele observaties en netvangsten naast elkaar te leggen, kan uitgemaakt worden welke
openingen als voornaamste in- of doorvliegopening gebruikt worden.
De indeling van ruimten in categorieën en de aanduiding van de vliegopeningen laten toe om op het niveau van
lokaalclusters de zwermfunctie te bepalen, en een gepaste zonering aan de cluster toe te kennen.
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3 Uitgevoerde veldwerk
Er werden 5 vangstnachten1 gehouden:
Vangstnacht
29/07/2017
18/08/2017
8/09/2017
24/09/2017
15/10/2017

Zonsondergang
21:34
20:59
20:12
19:38
18:52

Zonsopkomst
6:05
6:36
7:09
7:32
8:06

Netten open
21:30
20:40
20:15
19:30
18:50

Netten dicht
0:30
2:00
0:30
1:03
1:48

Tijdens deze vangstnachten werden volgende netten geplaatst (Figuur 1):
Net 1: 6m, diagonaal voor opening rechter binnenplaats
Net 2: 6m, dwars op einde van hoofdpoternegang
Net 3: 3m, dwars voor opening linker binnenplaats
Net 4: 9m, diagonaal in de gang van de hoofdpoternegang
Net 5: 6m, diagonaal door gang linker keelgebouw/voor infanterie-uitgang
Dit laatste net werd geplaatst op 29/07 en – wegens onpraktisch in controle, en geen succes tijdens eerste
vangstnacht – de volgende vangstavonden niet meer gezet.

Figuur 1: overzicht plaatsing netten

Er werden 4 korte bezoeken gebracht voor visuele observaties. Tijdens deze bezoeken werden telkens alle
ruimten van het fort gecontroleerd, met uitzondering van de holtraversen (boven 150mm-koepel).
Observatienacht
16/08/2017
30/08/2017
20/09/2017
18/10/2017

Zonsondergang
21:03
20:34
19:45
18:46

Zonsopkomst
6:32
6:53
7:27
8:11

Start observatie
1:30
0:50
23:50
0:10

Einde observatie
2:30
1:35
0:45
1:25

1

De datum van de vangst- of observatienacht is die van de dag die begint om middernacht. Dit wil zeggen: de nacht van 21 op 22 augustus
krijgt als datum 22 augustus.
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Foto 2: net 2 aan het einde van de hoofdpoterne (foto Mathias Michielsen)

Foto 3: net 4, diagonaal in de gang van de hoofdpoterne (warmtecamera-foto Marco Snijder)
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4 Resultaten
Lokaalclusters
Er werden 5 grote lokaalclusters ingetekend (Figuur 2):
1) Het keelfrontgebouw (beide verdiepingen) met ingangspoterne en doorgang naar de binnenplaatsen
2) Vier lokalen van de linker hoofdfrontkazerne met verbindende gang
3) Vier lokalen van de rechter hoofdfrontkazerne met verbindende gang
4) Saillants I en II, en de meest linkse lokalen van het hoofdfrontgebouw
5) Saillants III en IV, en de meest rechtse lokalen van het hoofdfrontgebouw
Deze grote clusters zijn niet onderling via openingen verbonden: wil een vleermuis van de ene naar de andere
cluster, dan moet deze langs buiten passeren.
Enkele aparte, kleine ruimten vallen buiten deze grote clusters en zijn ‘clusters’ op zich:
- De holtraverse en beide infanterie-uitgangen boven de centrale 150mm-koepel
- De toiletten, aan beide zijden van het keelfrontgebouw
- De afwateringsgangen (2 in hoofdfront, 2 in keelfront)
- De ruimte voor de poort van de hoofdingang, boven de intrekbare rolbrug

Figuur 2: Lokaalclusters en invliegopeningen

Vliegopeningen
Er werden 62 openingen op kaart aangeduid. Het merendeel van de openingen wordt gevormd door deur- en
vensteropeningen (Figuur 2). Voor een groot deel hiervan werd echter een metalen gaas geplaatst, die de
toegang voor vleermuizen onmogelijk maakt. De traditore batterijen zijn (vrijwel) enkel via de centrale poterne
toegankelijk (wat ook het warme gunstige microklimaat voor overwintering verklaart). De twee lokaalclusters
met de saillants hebben slechts erg weinig invliegopeningen: 1 deur via de binnenplaats, en de (opgeblazen)
uiteinden van de saillantgangen. Ter hoogte van de linker 120mm-koepel en observatiekoepel bevinden zich ook
uitgangen, die echter omwille van opgeschoten vegetatie daarrond voor vleermuizen quasi onbereikbaar zijn.
Er zijn geen vliegopeningen die de grote lokaalclusters verbinden.
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Vangsten
Er werden in totaal 288 vleermuizen gevangen, van 8 verschillende soorten (Tabel 1).

1
5

15/10/2017

2

24/09/2017

1

8/09/2017

1

18/08/2017

Soort
Watervleermuis
Baardvleermuis
Franjestaart
Meervleermuis
Ingekorven vleermuis
Gewone dwergvleermuis
Gewone grootoorvleermuis
Laatvlieger
Eindtotaal

29/07/2017

Tabel 1: overzicht zwermvangsten

24
1
2
2
39
2

12
2
4
2
3
24
3

29
1
31

10
2
49

2
18
4

1
5
11

70

50

85

78

Eindtotaal
76
5
86
4
8
88
20
1
288

Bij zwermvangsten zijn echter de aantallen van nacht tot nacht niet vergelijkbaar, die kunnen door onder meer
weersomstandigheden immers sterk variëren. De nacht van 29/07 met fris en vochtig weer was bijvoorbeeld erg
weinig succesvol. Wel van belang is de soortensamenstelling, en de locaties waar de verschillende soorten binnen
vliegen en zwermen. Tabel 2 geeft de aantallen en soortensamenstelling weer van de verschillende
vangstlocaties, met indicatie van de invliegrichting ten opzichte van de binnenplaatsen. Bij net 4 is de
invliegrichting niet van belang: het net stond niet aan een invliegopening, maar diagonaal in het midden van de
gang (= midden van zwermruimte, en was vlot overvliegbaar. Net 5 werd slechts eenmalig geplaatst en leverde
toen geen vangsten op.
Tabel 2: overzicht vangsten en invliegrichtingen per net. In = binnengevlogen via binnenplaats; uit = uitgevlogen via
binnenplaats; ? = vliegrichting onbekend; nvt = vliegrichting niet van toepassing.

soort \ richting
Watervleermuis
Baardvleermuis
Franjestaart
Meervleermuis
Ingekorven vleermuis
Gewone dwergvleermuis
Gewone grootoorvleermuis
Laatvlieger

in
11
2
32

5
5

net1
?
6
3
1
1
7

uit
4
1
6
1
3

In
1

net2
?
7
1

5

1

1
16

net3
?
3

uit
3

in
4

uit
9

3

5

2
1

4

2
1

9
5

6
3

3
2

net4
nvt
28
1
26
2
5
36
4

net5
nvt

1

De in- en uitvliegrichtingen, zeker in combinatie met de tijdstippen van de vangsten, tonen aan dat de
voornaamste zwermopeningen naar het keelfrontgebouw zich aan de beide binnenplaatsen bevinden. Maar ook
via andere openingen, aan de bevriende zijde (= brugzijde) van het fort, komen dieren binnengevlogen.
Verder tonen de vangsten ook aan dat het gebruik van de openingen verschilt per soort (visueel weergegeven in
Figuur 4 tot en met Figuur 7). Bij de netten 1, 2 en 3 werden telkens drie taartdiagrammen weergegeven. De
buitenste diagrammen geven telkens de dieren weer die aan die zijde van het net invlogen, het middelste
diagram geeft de vangsten waarbij de invliegrichting onbekend is (vaak onduidelijk bij erg in het net verstrikte
dieren). Figuur 5 toont bijvoorbeeld dat Franjestaarten vooral binnen komen via de binnenplaatsen (en dan
voornamelijk de rechter binnenplaats), terwijl Gewone dwergvleermuizen meer via de bevriende zijde
binnenvliegen (Figuur 6).
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Figuur 3: zwermvangsten in Fort Ertbrand (foto Mathias Michielsen)

Figuur 4: locaties netvangsten Watervleermuis
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Figuur 5: locaties netvangsten Franjestaart

Figuur 6: locaties netvangsten Gewone dwergvleermuis

13

Figuur 7: locaties netvangsten Gewone grootoorvleermuis

Visuele observaties
Figuur 8 geeft een overzicht weer van het gemiddeld aantal waargenomen zwermers per lokaal, over de vier
uitgevoerde observatiebezoeken. Deze figuur geeft voornamelijk weer in welke ruimten er langdurig en in hogere
aantallen gezwermd wordt.

Figuur 8: Gemiddeld aantal visueel waargenomen zwermers per lokaal

Ruimten waar er minder zwermers werden waargenomen, zijn daarom echter niet minder van belang. Kleinere
gangen of kamers zijn bijvoorbeeld vanwege hun beperkte grootte minder geschikt als zwermlocatie, maar
kunnen wel als doorvliegruimte dienen om achterliggende drukbezochte zwermzones te bereiken. Om die reden
wordt voor een zoneringsplan gewerkt met lokaalclusters, en niet op het niveau van individuele ruimten.
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Figuur 9: overzicht waargenomen invliegers in de lokaalclusters (extern) en van vliegpatronen in de clusters zelf (intern)

Een overzicht van waargenomen invliegers in de verschillende lokaalclusters (‘buitenverbinding’) en van
vliegpatronen in de clusters zelf (‘interne verbinding’) is weergegeven in Figuur 9.
Uit de visuele observaties kan besloten worden dat in alle grote lokaalclusters in hoge mate gezwermd wordt.
De voornaamste invliegopeningen zijn via de binnenplaats: de centrale toegangen van de hoofdpoterne naar de
binnenplaats, en de volledig open ramen en deuren. In het keelfrontgebouw komt een gedeelte van de zwermers
vermoedelijk ook via de buitenramen en -deuren lokalen van dit gebouw binnen. Er zwermden vleermuizen in
de ruimte voor de hoofdpoort, evenwel zonder dat deze tussen of over de poortspijlen vliegend konden
waargenomen worden.
Slechts een kleinere aantal zwermers komt binnen via de uiteinden van de saillantgangen.

Nazomerverblijfplaatsen
Niet gerelateerd aan zwermgedrag, maar wel zeker vermeldenswaardig zijn gevonden nazomerverblijven.
Er bevindt zich een nazomerverblijfplaats van Ingekorven vleermuis in de Traditore batterij, meer bepaald lokaal
TV3: de linker kamer van de 90cm-schijnwerper (Figuur 10). Hier werden tijdens drie bezoeken dieren
aangetroffen (Tabel 3).
Tabel 3: overzicht Ingekorven vleermuizen in dagverblijfplaats

Datum
21/09/2017
23/09/2017
14/10/2017

Uur
0:15
18:30
18:30

Aantal dieren
1
3
1

Een hangende Ingekorven vleermuis op 18/10/2017 in lokaal H13, het ‘cachot’ tussen saillants I en II, betreft zeer
waarschijnlijk reeds een vroege overwinteraar en geen dagverblijfplaats.

15

Figuur 10: hangplaatsen van Ingekorven vleermuis, nazomer 2017

Er valt ook een nazomerverblijfplaats te verwachten van Watervleermuizen in het fort. De vangsten vertonen
een piek van de soort gedurende het eerste uur na zonsondergang, waarna pas een uur later de activiteit
geleidelijk terug toeneemt (Grafiek 1). Dit fenomeen werd reeds eerder beschreven voor forten met een
dagverblijfplaats van Watervleermuizen (Willems et al. 2016). Forten zonder dagverblijf vertonen geen piek vlak
na zonsondergang.

Grafiek 1: overzicht vangsten van Watervleermuizen, per tijdsblok van 10 min na zonsondergang

Er werd tijdens de fortbezoeken geen dagverblijfplaats van Watervleermuis aangetroffen, maar er werd ook niet
specifiek naar gezocht. Bovendien waren de momenten dat er in de gebouwen werd rondgelopen - dit is tijdens
vangsten en bij zwermobservaties – steeds (laat) na zonsondergang. Dagverblijfplaatsen zijn op dat ogenblik
doorgaans verlaten: de dieren zijn gaan foerageren of zwermen.
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5 Resultaten als basis voor zoneringsplan
Zwermfunctie op clusterniveau
De verschillende categorieën waarin een lokaalcluster kan worden ingedeeld zijn 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
Bij een zoneringsplan krijgt een lokaalcluster in zijn geheel de categorie toegewezen van de individuele ruimte
met de hoogste zwermcategorie die hij bevat. Bemerk dat individuele ‘ruimten zonder vastgesteld zwermgedrag’
daarbij geïnterpreteerd worden als ‘ruimten met onbekende zwermfunctie’, zolang er geen methode ontwikkeld
is die bepaalt hoeveel visuele nulwaarnemingen nodig zijn om een ruimte als ‘zonder zwermfunctie’ te labelen.
Voor het Fort van Ertbrand betekent dit in praktijk dat alle grote clusters ruimten met vastgesteld zwermgedrag
zijn (Figuur 11). De (mogelijke) invliegopeningen en hun gebruik door vleermuizen werd reeds eerder
weergegeven (Figuur 9). De kleinere ruimten hebben een onbekende zwermfunctie wegens onvoldoende
(toiletten) of niet (holtraversen) onderzocht. De afwateringsgangen (niet als lokaalcluster aangeduid op Figuur
11) zijn niet onderzocht. Het is voorlopig nog onduidelijk in welke delen ervan zwermgedrag wel of niet mogelijk
kan zijn. De watergangen werden nog niet betreden, maar sommige delen zijn volledig verzand.

Figuur 11: zwermfuncties van de verschillende lokaalclusters

Overige functies
Een volledig zoneringsplan houdt niet enkel rekening met de zwermfunctie, maar ook met de overige functies
voor vleermuizen.
Naar de functie als winterslaapplaats toe betekent dit voor het Fort van Ertbrand dat alle grote clusters ruimten
voor overwintering zijn (Figuur 12). Enkel een paar kleinere clusters (toiletten en 1 afgesloten infanterie-uitgang
van een holtraverse) hadden in 2017 geen overwinteraars. De afwateringsgangen (niet als lokaalcluster
aangeduid op Figuur 12) zijn niet onderzocht. Het is voorlopig nog onduidelijk in welke delen ervan overwintering
wel of niet mogelijk kan zijn.
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Figuur 12: overwinteringsfuncties van de verschillende lokaalclusters

Overige functies van het fort voor vleermuizen zijn foerageerplaats, vliegroute (als stepstone in de omgeving),
(kraam)kolonie- of dagverblijfplaats en paarplaats. De eerste twee functies zijn niet binnen de fortgebouwen te
verwachten. Voor (kraam)kolonies zijn geen aanwijzingen gevonden. Een dagverblijf (nazomer) van Ingekorven
vleermuis bevindt zich in de cluster van het keelfrontgebouw, een vermoede nazomerverblijfplaats van
Watervleermuis is nog niet gelokaliseerd en kan ergens in de grote lokaalclusters verwacht worden. Paarplaatsen
binnen in het fortgebouw worden verondersteld op zwerm- en/of overwinteringslocaties – wat niet onlogisch is
omdat deze beide functies in het Fort van Ertbrand vrijwel gebouwdekkend zijn.

Zonering
Gezien alle grote lokaalclusters van het fort als zwerm- en overwinteringslocaties gebruikt worden, is daar enkel
een zonering mogelijk waarbij het fort en deze functies voor vleermuizen in goede toestand behouden blijven.
Waar bijkomende vleermuizenfuncties vastgesteld zijn of verwacht kunnen worden, is ook hier een zonering
nodig die deze functies respecteert.
De enkele kleine lokaalclusters waar de functies voor vleermuizen nog onduidelijk zijn, gaan in ieder geval een
zonering moeten krijgen die compatibel is met de omringende grote clusters (tot eventuele functies duidelijk
zijn).
Het geplande gebruik van het fort – waarbij het in zijn geheel beheerd wordt ten behoeve van de
vleermuizenpopulaties – vormt uiteraard voor geen van de vernoemde vleermuizenfuncties een probleem.
Foerageerplaatsen en vliegroutes zijn momenteel niet bekend, maar bevinden zich buiten de fortgebouwen.
Gezien het toekomstige beheer van het Ertbrandbos (met inbegrip van het fortdomein en fortgracht) als
natuurgebied, valt er ook hier geen probleem te verwachten.
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Foto 4: Meervleermuis, Fort van Ertbrand, 7/09/2017 (foto Kamila Willems)

Foto 5: Ingekorven vleermuis in Fort van Ertbrand (foto Dirk Swaenen)
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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, regionaal en Europees niveau. Natuurpunt beheert meer dan
22.000 ha natuur verspreid over 500 natuurgebieden.
102.000 families zijn lid van Natuurpunt.

