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Samenvatting 
 
Dit rapport maakt onderdeel uit van een opdracht tot opmaak van een geïntegreerd beheersplan voor 
het onderzoeksgebied ‘fort Liezele en de Kleine Molenbeekvallei in Puurs’. Het biedt een basis voor de 
ontwikkeling van een langetermijnvisie voor het gebied, met als doel het versterken van de natuurlijke 
valleistructuur met bijzondere aandacht voor vleermuizen. 
 
De zwermfunctie van het fort van Liezele werd nagegaan via zwermonderzoek. Lokaalclusters, 
potentiële in – en uitvliegopeningen en zwermsporen werden in kaart gebracht voorafgaand aan 
onderzoek met netvangsten. 
Tijdens 5 vangstsessies tussen half juli en half oktober 2018 werden 42 vleermuizen gevangen van 5 
verschillende soorten. Tevens werden ook visuele observaties uitgevoerd van zwermende dieren in de 
gebouwen, aangevuld met automatische detectoren op plaatsen waar voorgaande methoden moeilijk 
haalbaar waren. Op deze manier werden zowel zwermlocaties als de gebruikte in- en 
doorvliegopeningen in kaart gebracht. 
Er werden op het fort tevens dagverblijven gevonden van drie solitaire Ingekorven vleermuizen, een 
Watervleermuis en een Gewone dwergvleermuis. De eertijds aanwezige zomerkolonie 
Watervleermuizen kon niet meer teruggevonden worden. 
 
Een analyse werd uitgevoerd van bestaande gegevens van overwinterende vleermuizen in het fort van 
Liezele. Er werd een algemene terugval van de aantallen genoteerd vanaf 2005, die zich sterk laat 
voelen voor de drie soorten met de hoogste aantallen: Watervleermuis, Ingekorven vleermuis en 
Baardvleermuizen. Er werden aparte analyses per fortdeel gemaakt. 
 
Er worden algemene maatregelen meegegeven voor behoud van de vleermuizenfuncties in forten. Er 
worden bijkomend aanbevelingen gedaan specifiek voor het fort van Liezele met betrekking tot de 
zwermfuncties en het herstel van de winterpopulaties. Voor deze laatste wordt uitgegaan van de 
noodzaak tot herstel van de oppervlakte en de toegankelijkheid van de ruimten met geschikt 
microklimaat. Verder wordt de mogelijkheid tot compensatie van winterhabitat toegelicht. 
 
De vastgestelde vleermuizenfuncties werden vertaald naar een zoneringsplan. Een zonering van het 
fort die het huidig publieksgebruik en vleermuizengebruik combineert bleek op lange termijn 
onhoudbaar, zodat een aangepaste zonering wordt voorgesteld die afgestemd is op de vereisten van 
een goede staat van instandhouding van vleermuizen en die het huidig publieksgebruik daar maximaal 
op af stemt. 
 
Om het ruimtelijk gebruik van de Molenbeekvallei en omgeving door vleermuizen in kaart te brengen 
werden in augustus 2018 een Ingekorven vleermuis, een Gewone grootoorvleermuis en een 
Watervleermuis gezenderd en gevolgd. 
De vallei van de Molenbeek vormt het voornaamste foerageergebied voor de Ingekorven vleermuis en 
Gewone grootoorvleermuis. De meest gebruikte zones zijn deze waar de vallei een lappendeken vormt 
van bosjes/bomenrijen en open plekken. Ook duistere tuinen worden gebruikt om te foerageren. 
De Molenbeekvallei vormt een erg belangrijke vliegverbinding. Hierbij blijkt niet zozeer de beek zelf 
van belang voor de gevolgde soorten, maar wel de aaneengeschakelde keten van bosjes, kleine open 
plekken, bosranden en bomenrijen. Vliegverbindingen dwars op de valleirichtingen komen weinig 
voor. Waar vleermuizen bebouwing moesten passeren gebeurde dit via de kortste en meest duistere 
route. 
 
Op basis van het vastgestelde gebruik van de vallei door vleermuizen, worden gepaste maatregelen 
geformuleerd naar beheer van bos, vallei en waterpartijen, en adviezen rond verlichting en 
verbindingselementen aangereikt.  
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Inleiding 
 
Dit rapport maakt onderdeel uit van een opdracht tot opmaak van een geïntegreerd beheersplan voor 
het onderzoeksgebied ‘fort Liezele en de Kleine Molenbeekvallei in Puurs’. Het beheersplan integreert 
de doelstellingen van een onroerend erfgoedbeheersplan met de doelstellingen van een 
natuurbeheerplan en formuleert concrete inrichtingsmaatregelen voor twee trajecten die als basis 
dienen voor de opmaak van het landinrichtingsplan ‘de open ruimte rond het fort van Liezele’. 
 
Binnen het visiegebied liggen fort Liezele en het gehele glacis binnen het Habitatrichtlijngebied 
‘BE2100045: Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat’. Volgens het S-IHD 
Rapport BE2100045 bevindt het fort zich in een gedeeltelijke aangetaste actuele staat van 
instandhouding als vleermuizenhabitat. De grootschalige restauratiewerken uit het verleden in het fort 
hebben immers een impact hebben gehad op het overwinteringshabitat van onder andere Ingekorven 
vleermuis. Oorspronkelijk zaten de dieren verspreid over het fort (vooral in de achterin gelegen 
kamers, koepels en caponnières), en in het reservaatsgedeelte. Na de restauratiewerken zijn de 
meeste dieren teruggedrongen naar de voor hen minst ongeschikte locaties, met een drastische daling 
van aantallen tot gevolg. Er bevond zich vroeger een zomerkolonie Watervleermuizen in een koepel 
en in het rechter keelfront. Bij aanvang van dit onderzoek was niet bekend of deze nog aanwezig 
waren. 
 
Van het Fort van Liezele waren er nog geen gegevens over zwermgedrag van vleermuizen bekend. 
Zwermen is het nachtelijk bezoek van een groot aantal vleermuizen aan winterverblijven voor de 
winterslaap. De dieren vliegen er rond en er is veel sociale interactie. Zwermgedrag speelt 
voornamelijk een rol bij de paring van vleermuizen. Deze zwermlocaties zijn erg belangrijk voor de 
genetische uitwisseling tussen geïsoleerde kolonies (Veith et al. 2004, Rivers et al. 2005) en het 
inspecteren en leren kennen van winterverblijfplaatsen (Trappmann 2005). Veel 
overwinteringsplaatsen dienen als zwermlocatie, al blijkt er een groot verschil te zijn in aantallen en 
soortsamenstelling tussen de vangsten tijdens de zwermfase en tellingen van overwinterende 
vleermuizen op diezelfde locatie. Verschillende soorten vertonen daarenboven tijdens verschillende 
periodes in het seizoen een piek van zwermactiviteit (Janssen et al. 2008). Sommige 
overwinteringsplaatsen waar in de winterperiode slechts weinig vleermuizen geteld worden, zijn in het 
najaar juist erg belangrijk als ‘ontmoetingsplaats’ (Glover & Altringham 2008). 
Eerdere onderzoeken naar zwermgedrag in de Antwerpse fortengordels toonden aan dat deze forten 
hiervoor een belangrijke functie vervullen (Van der Wijden 2009, Verkem 2009, De Vlaeminck 2010, 
Arcadis 2010, Dekeukeleire et al. 2011(a) en 2011(b); Willems 2011, Willems et al. 2011, Boers et al. 
2012, en Willems et al. 2016) 
 
Gezien zwermen een cruciale rol speelt in de voortplanting van vleermuizen, is voor het voortbestaan 
van de verschillende soorten vleermuizen een adequate bescherming van de zwermplaatsen 
noodzakelijk voor het bereiken van een goede staat van instandhouding. Het verzamelen van kennis 
over waar de zwermplaatsen precies te vinden zijn, is een cruciale stap om te komen tot een 
gefundeerde zonering van de forten. 
 
Met het huidige onderzoek wordt de zwermfunctie van het fort van Liezele nagegaan volgens de 
methode ontwikkeld door Willems et al. (2016). Voor soortensamenstelling, vliegpatronen en het 
ruimtelijk gebruik van het fort voor vleermuizen worden verschillende onderzoeksmethoden 
gecombineerd: lokaalclustering, karteren van openingen en sporenonderzoek, zwermvangsten, 
visuele observaties en automatische detectoren.  
Er wordt ook een analyse uitgevoerd van bestaande gegevens van overwinterende vleermuizen in het 
fort van Liezele, waarbij maatregelen geformuleerd worden die herstel toelaten van de 
overwinterende vleermuizenpopulaties in het fort.  
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Onderzoeksresultaten en data-analyses vormen de basis voor de opmaak van een zoneringsplan van 
het fort, noodzakelijk om de vleermuizenpopulaties maximaal te beschermen. 
 
Het ruimtelijk gebruik van de Molenbeekvallei en omgeving door vleermuizen wordt in kaart gebracht 
via zenderonderzoek. De connectiviteit tussen het fort en naastgelegen landschap zijn essentieel in de 
verdere ontwikkeling van het gebied. 
 
Dit rapport biedt een basis voor de ontwikkeling van een langetermijnvisie voor heel het 
onderzoeksgebied, met als doel het versterken van de natuurlijke valleistructuur met bijzondere 
aandacht voor de vleermuizenfuncties van het gebied. 
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1 Voorbereidend onderzoek 
 

1.1 Terreinverkenning en lokaalclustering 
 

1.1.1 Doel en Methode 
  
De combinatie van lokaalclusters en openingen laat toe om op een overzichtelijke manier een 
inschatting te maken van in welke lokalen1 een gelijkaardige zwermfunctie kan verwacht worden, en 
welke openingen daarbij van belang zouden kunnen zijn als vliegverbinding voor vleermuizen. 
De lokalen worden in clusters samengevoegd; deze clusters worden aangeduid op kaart. Zo’n 
lokaalcluster omvat alle lokalen die met elkaar verbonden zijn, en waar vleermuizen vlot van het ene 
lokaal in het andere kunnen vliegen. 
Bij het karteren van openingen worden alle potentiële in- of doorvliegopeningen2 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: 
• groot (>1m², en minimumhoogte 0,5m), bv volledig open deur of raam 
• middel (tussen 0,25 en 1m², en minimumhoogte 0,25m), bv munitiedoorgeefluik 
• klein (<0,25m²), met opsplitsing in subklassen ‘klein invliegbaar’ en ‘klein inkruipbaar’ 
 
In geval van een raster of spijlen geldt de grootte van de openingen van de mazen/tussen de spijlen 
aangezien deze de mogelijkheden tot invliegen van vleermuizen bepalen. 
 
De grootte van de openingen is vaak afhankelijk van het feit of deuren/hekken openstaan of dicht zijn. 
De grootte die we hier hanteren, is degene waarin zwermende vleermuizen terecht komen. Dit 
betekent de situatie die tijdens het onderzoek vanaf zonsondergang wordt vastgesteld (dus wanneer 
doorgaans het grootste deel van het fort afgesloten is voor het publiek). Voor de weinige 
uitzonderingen waar dan toch nog variatie op de openingen plaatsvindt (bv open hoofdpoort of café-
lokalen tijdens openingsuren van fortcafé De Batterie), wordt de grootte van de meest gesloten 
toestand gehanteerd3. 
 
In de handleiding voor zwermonderzoek in forten van Willems et al. (2016) wordt een voorbereidend 
onderzoek voorgeschreven in het jaar vóór het uitgebreide hoofdonderzoek wordt gepland. Wegens 
onze vertrouwdheid met het Fort van Liezele, en omdat het nagaan van de mate van zwermactiviteit 
geen doelstelling is, werd het voorbereidend onderzoek gedaan bij de aanvang van het 
hoofdonderzoek. Hiermee kon de onderzoeksperiode beperkt worden tot één veldseizoen (2018). 
 

1.1.2 Resultaten 
 
Een heel aantal van de clusters zijn individuele afgesloten lokalen, waar toegang voor vleermuizen 
nauwelijks of niet (meer) mogelijk is. Deze lokalen komen daardoor niet in aanmerking als 
zwermruimte. Van de ruimten waar vleermuizen wel toegang tot kunnen krijgen, werden er 6 grote 
lokaalclusters ingetekend (Figuur 1): 

1) De gangen van het keelfrontgebouw. Wegens aanwezigheid van een afsluitbare (maar huidig 
open staande) deur naar de rechter zijgang, vormt deze laatste een aparte cluster. 

2) De gangen van het hoofdfront (zonder saillantgangen) 

                                                           
1 Een overzichtskaart op groot formaat met duidelijk leesbare lokaalnummers is te vinden in bijlage 1 (8.1). 
2 We hanteren de term ‘invliegopening’ voor openingen waar vleermuizen in en uit het fort vliegen. Een ‘doorvliegopening’ is een opening 

waar vleermuizen van het ene fortdeel rechtstreeks in een ander fortdeel vliegen. De algemene term ‘vliegopening’ slaat zowel op de in- 
als doorvliegopeningen. 
3 In de praktijk werden tijdens het onderzoek geen vleermuizenwaargenomen die van die enkele variabele openingen gebruik maakten. 
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3) Saillant I. Deze cluster is niet via openingen verbonden met andere clusters. 
4) Saillant II, deze cluster omvat zowel de caponnière als de lokalen van de 75mm-koepel. 

Wegens aanwezigheid van een afsluitbaar hekwerk naar de observatieklok (lokalen B73 & 
B74), vormt deze laatste een apart clustertje. Dit hekwerk was permanent open tijdens het 
onderzoek, maar zou toe zijn in de winter (med. B. Van der Wijden). 

5) Caponnière van Saillant III. Wegens aanwezigheid van een afsluitbare deur tussen de 
caponnière (B41-B42) en de gang daarheen (B40), vormen beide een aparte cluster. Deze deur 
was permanent open tijdens het onderzoek, maar zou toe zijn in de winter (med. B. Van der 
Wijden). 

6) Saillant IV. De trap en bovenverdieping van de 75mm-koepel vormen, wegens afsluiting met 
hekwerk, een aparte cluster 

Kleinere, nog niet vermelde clusters die voor zwermende vleermuizen (vrij) vlot toegankelijk zijn, zijn: 
- De trap en bovenverdieping van de linker houwitser (‘reservaatskoepel’; B81-B82) 
- Middelste lokalen holtraverse op het dak (B87-B88) 
- Infanterie-uitgang en rechter lokaal holtraverse (B89-B91) 
- Bovenverdieping van 75mm-kanon van saillant III (uitgezonderd met deur afgesloten lokaal 

B98) 
- Een enkel toiletlokaal van het linker keelfront 
- De afwateringsgangen (2 in hoofdfront, 2 in keelfront) 
- Ventilatiegang van saillant IV 

 
Er werden 45 openingen genoteerd (Figuur 1), waarvan 21 externe (buitentoegang tot fortgebouw) en 
24 interne (tussen clusters onderling). De externe toegangsmogelijkheden zijn beperkt. Er is geen 
enkele grote externe toegangsopening. Slechts 1 middelgrote externe opening (linker lokaal 
holtraverse) geeft rechtstreeks toegang tot een grote lokaalcluster. De overige externe, rechtstreekse 
toegangen tot een grote lokaalcluster verlopen via kleine invliegbare openingen, en meest doorheen 
traliewerken of betonrasters. De interne verbindingsopeningen tussen grote clusters zijn eveneens 
beperkt. Er is geen verbinding met saillant I4. De verbinding tussen saillant II en de hoofdfrontgangen 
verloopt via een hekwerk. De gangen van saillants III en IV geven uit op de hoofdfrontgangen, maar de 
doorvliegmogelijkheden zijn beperkt tot deurspijlspleten van 4cm breedte. De enige opening tussen 
het hoofd- en keelfrontgebouw is een doorkruippijp5 naar de centrale gang.  

                                                           
4 De dichtgemetste doorgang tussen Saillant I (reservaatsgang) en de rest van het fort is het resultaat van inrichtingswerken voor 

vleermuizen, en dateert van voor het jaar 2000. 
5 Deze doorkruippijp werd geïnstalleerd voor vleermuizen wanneer de doorgang tussen gebouw A en B werd afgesloten, ergens in de 

periode tot 2006 (med. B. Van der Wijden). 
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Figuur 1: Lokaalclusters en invliegopeningen Fort Liezele, 2018. De 6 grootste, voor vleermuizen toegankelijke clusters werden afzonderlijk gelabeld.
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1.2 Sporenonderzoek 
 

1.2.1 Doel en Methode 
 
Door sporenonderzoek wordt een ruwe inschatting gemaakt van waar er veel of weinig zwermgedrag 
verwacht kan worden, op basis van 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 mistnetten te selecteren. 
Praktisch worden hierbij systematisch alle ruimten afgegaan, en sporen van vleermuizen op kaart 
aangeduid. Er wordt bij de gevonden sporen onderscheid gemaakt tussen: 
• Verspreide keutels, duidend op vermoedelijke zwermactiviteit. 
• Keutelconcentraties onder zwermrustplaatsen. 
• Keutelconcentraties van verblijfplaatsen. 
• Vreetplekken van Grootoorvleermuizen. Een vreetplek is geen indicator voor zwermgedrag, 
maar geeft wel een vollediger beeld van gebruik van het fort door vleermuizen. 
Tevens wordt voor de verschillende ruimten op kaart aangeduid waar sporen niet (meer) zichtbaar of 
verdwenen kunnen zijn, en sporenonderzoek dus een vals negatief resultaat kan opleveren.  
 

1.2.2 Resultaten 
 
De resultaten van het sporenonderzoek worden weergegeven in Figuur 2. Het aantal lokalen dat 
effectief zinvol onderzocht kon worden (in groen) is eerder beperkt. Veel gangen en lokalen werden 
wel onderzocht (in geel), maar zonder representatief resultaat omdat de vloer er regelmatig geveegd 
wordt. Bij ruimten aangeduid in blauw was sporenonderzoek niet zinvol, wegens waterlaag of zandige 
ondergrond die sporen zoeken weinig mogelijk maken. In rood aangeduide ruimten werden in het 
geheel niet bezocht. 
 

 
Figuur 2: resultaten sporenonderzoek fort Liezele, 2018 
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Over alle ruimten die min of meer vlot toegankelijk waren voor vleermuizen konden her en der wel 
keutels gevonden worden, zowel op de grond als tegen de wanden. De aanduidingen van ‘verspreide 
keutels’ op Figuur 2 slaat daarom enkel op locaties waar voldoende verspreide keutels lagen om 
zwermgedrag te veronderstellen. Dergelijke verspreide keutels werden vaak aangetroffen tegen 
deuren met houten spijlen. De dieren vliegen óf hierdoor, óf ondernemen pogingen hiertoe en laten 
dan sporen van het (aan)vlieggedrag achter. Het hoofdonderzoek (via mistnetonderzoek en visuele 
observaties) moet hierin meer duidelijkheid brengen. Doordat dergelijke deuren minder worden 
geveegd dan een vloer, zijn dit de meest tastbare zwermsporen in de ruimten waar ook publiek 
rondgeleid wordt. 
Verspreide keutels werden ook gevonden aan externe invliegopeningen (schietgaten van de 
caponnières, hekwerken). 
Keutelconcentraties van zwermhangplaatsen werden meest aangetroffen in ruimten waar geen 
publiek wordt rondgeleid (= waar niet geveegd wordt). Die concentraties bevinden zich doorgaans 
onder uitsteeksels (haakjes, krammen, …) aan het plafond. Op een viertal plaatsen werden 
keutelconcentraties gevonden, die vrijwel zeker een (nazomer)verblijfplaats indiceren – en waar ook 
hangende dieren werden aangetroffen. Dit wordt verder toegelicht in het hoofdstuk 2.4. 
Er werden soms wel vleugels van nachtvlinders gevonden, die vermoedelijk gegeten werden door 
Grootoorvleermuizen. Een echte concentratie van vleugels die een vreetplaats van deze soortgroep 
aantoont werd echter niet aangetroffen. 
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2 Hoofdonderzoek 
 

2.1 Zwermvangsten 
 

2.1.1 Doel en Methode 
 
Het doel van zwermvangsten is het nagaan van de soortensamenstelling, vliegpatronen en ruimtelijk 
gebruik van het fort. Vangsten geven zekere informatie over de soort vleermuis, en bijkomende 
informatie over geslacht, fysieke conditie, leeftijd en seksuele activiteit. 
 
De netvangsten werden driewekelijks uitgevoerd tussen half juli en half oktober. Op deze manier viel 
er minstens één vangstnacht tijdens het zwermhoogtepunt van iedere soort. Voor de netvangsten 
werd gebruik gemaakt van voor vleermuisvangsten geschikte mistnetten. Ze werden daar geplaatst 
waar zij het maximum aan zwermende vleermuizen vangen, en waar ze het mogelijke gebruik van 
doorgangen konden aantonen. 
De dieren werden enkel gehanteerd door personen die afdoende gevaccineerd zijn tegen rabiës, en de 
nodige opleiding of voldoende ervaring met het hanteren van de dieren hebben opgedaan. Er werd 
gebruik gemaakt van de afwijking op het Soortenbesluit met referentienummer ANB/BL/FF-V18-00095 
(vangstvergunning) om beschermde diersoorten te mogen bemachtigen. De gevangen dieren werden 
binnen een periode van 1 uur ter plaatse terug vrijgelaten. 
Per vleermuis werd soort, geslacht, netnummer en vangstuur genoteerd, alsmede invliegrichting (kant 
net), gemerkt, hervangst. Om hervangsten te kunnen onderscheiden, werden de dieren gemerkt door 
met nagellak een duimnagel te kleuren. 
 
Er werden 5 vangstnachten6 gehouden: 

Vangstnacht Zonsondergang Zonsopkomst Netten open Netten dicht 

3/08/18 21:26 6:12 21:25 2:00 
21/08/18 20:53 6:39 20:50 2:00 
5/09/18 20:21 7:02 20:10 2:00 

26/09/18 19:34 7:35 19:30 2:00 
14/10/18 18:55 8:04 18:55 2:00 

 

2.1.2 Resultaten 
 
Er werden in totaal 42 vleermuizen gevangen, hervangsten niet mee gerekend. Figuur 3 geeft een 
overzicht van de gevangen aantallen per soort en per datum. De gebruikte soortafkortingen worden 
weergegeven in Tabel 1. De resultaten per net worden visueel weergegeven op Figuur 22 tot en met 
Figuur 26 (bijlagen). Bij de netten (in groen) werden telkens 3 punten weergegeven, waarop (indien 
vleermuizen gevangen) taartdiagrammen staan. De buitenste diagrammen geven telkens de dieren 
weer die aan die zijde van het net invlogen, een centraal diagram geeft de vangsten weer met 
onbekende invliegrichting (vaak onduidelijk bij erg in het net verstrikte dieren). De netten aan de 
binnenplaats hebben enkel een centraal diagram, omdat wegens open vliegruimte rondom het net 
geen vliegrichting kan bepaald worden.  
  

                                                           
6 De datum van de vangst- of observatienacht is die van de dag die begint om middernacht. Dit wil zeggen: de nacht van 19 op 20 augustus 

krijgt als datum 20 augustus. 
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Tabel 1: Gebruikte afkortingen van soortnamen in figuren en grafieken. 

Afkorting Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Ppip Pipistrellus pipistrellus Gewone dwergvleermuis 
Paur Plecotus auritus Gewone grootoorvleermuis 
Mmys Myotis mystacinus Baardvleermuis 
Mema Myotis emarginatus Ingekorven vleermuis 
Mdau Myotis daubentonii Watervleermuis 

 
 

 
Figuur 3: Overzicht vangstresultaten Fort Liezele, 2018 (alle netten samen, zonder correctie voor aantal meter net 
of aantal vangsturen, en zonder de hervangsten). Soortafkortingen zie Tabel 1. 

 
Bij zwermvangsten zijn de aantallen van nacht tot nacht niet vergelijkbaar, die kunnen door onder 
meer weersomstandigheden immers sterk variëren. Wel van belang is de soortensamenstelling, en de 
locaties waar de verschillende soorten binnen vliegen en zwermen. 
 

2.2 Visuele observaties 
 

2.2.1 Doel en Methode 
 
Complementair aan de netvangsten werden in het fort ruimte per ruimte visuele inspecties gehouden 
van zwermende vleermuizen, wat een fragmentarisch (want telkens een momentopname) maar meer 
ruimtelijk dekkend overzicht geeft van de zwermfuncties in het fort. 
Deze observaties werden driewekelijks uitgevoerd, verspreid over het zwermseizoen (half juli tot half 
oktober), en tijdens de uren van de zwermpiek (= activiteitsperiode van 2u na zonsondergang tot 2:00). 
Hierbij werden kort alle toegankelijke fortlokalen bezocht met het minimum aan manuele verlichting, 
en met de hulp van een manuele batdetector. Een bezoek gebeurde op rustig wandeltempo, waarbij 
in iedere ruimte alle muren en plafonds worden bekeken op zichtbaar hangende (rustplaatsen) of 
rondvliegende dieren. Er werd afhankelijk van de grootte van de ruimte minimum 5 à 10 seconden per 
lokaal gespendeerd.  
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Door de relatief lage vleermuizenactiviteit in fort Liezele, kon dit gecombineerd worden met de 
zwermvangsten. Het grootste deel van de gevangen dieren kon vooraf al geruime tijd visueel 
geobserveerd worden. Waargenomen vleermuizen in een ruimte waar zij nadien in een net gevangen 
werden, werden  niet als visuele observatie genoteerd (omdat de netvangst immers aantoont dat het 
dier in dat lokaal zwermt), tenzij die bijkomende informatie gaf over het terreingebruik (verplaatsing 
naar andere cluster, rustplaats, …). In de praktijk betrof dat vooral dieren die in de gangen van het 
hoofdfront zwermden. 
 

2.2.2 Resultaten 
 
Figuur 4  geeft een overzicht weer van de visueel waargenomen zwermers per cluster, over de vijf 
uitgevoerde observatiebezoeken7.  

 
Figuur 4: visuele observaties (inclusief 3 automatische opnames in saillant I) in fort Liezele, 2018 

 
Doordat visuele observaties slechts een momentopname zijn, zijn deze in principe wel bruikbaar voor 
het vaststellen van de aanwezigheid van zwermende vleermuizen, maar niet voor de afwezigheid. 
Echter: doordat de vleermuizenactiviteit in het fort vrij laag was, kon ruim tijd gegeven worden aan 
het observeren van zwermende dieren. Enkel de ruimtes die op Figuur 4 als ‘beperkt onderzocht’ 
ingekleurd staan konden wel visueel gecheckt worden op zwermende dieren, maar niet in voldoende 
mate om daar op basis van een nulobservatie zwermgedrag uit te sluiten.  
Er werd vastgesteld dat zwermers in vrijwel alle ruimten vlogen waar zij min of meer vlot toegang tot 
konden krijgen. In een heel aantal onderzochte ruimtes is de toegang voor de dieren zo moeilijk (enkel 
inkruipopeningen, of zeer omslachtige omweg), dat deze niet geschikt zijn voor zwermgedrag dat een 
vlottere doorgang vereist. 
 
Vleermuizen die van een bepaalde invliegopening gebruik maken (of doorvliegopening, van de ene 
lokaalcluster naar de andere), werden eveneens op kaart aangeduid. Deze vliegpatronen worden, 

                                                           
7 Op 2/08/2018 werd geen toegang verkregen tot het hoofdfrontgebouw. Visuele observaties van die nacht beperken zich tot het keelfront 

(gebouw A). 
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samen met de patronen vastgesteld via netvangsten en detectoren, weergegeven in het overzicht in 
Figuur 13. 
 

2.3 Automatische detectoren 
 
Sommige locaties bleken moeilijk te onderzoeken op zwermgedrag, zowel met netvangsten als met 
visuele observaties. We plaatsten daarom op de nacht van 14 oktober 2018 twee automatische 
detectoren (type Pettersson D500x) die voor de duur van een onderzoeksavond (van 20:30 tot 2:30) 
alle passerende dieren registreerden, en aldus complementair zijn voor de data van netvangsten en 
visuele observaties. De detectoren werden geplaatst: 

- Detector 1: in de ingangskoepel van Saillant I (reservaatsgang, lokaal B16). Op deze locatie is 
netplaatsing niet mogelijk. 

- Detector 2: op de eerste verdieping van de 7,5cm-koepel van saillant III (lokaal B100). Aan deze 
kleine lokaalcluster is zowel netplaatsing als visuele observatie minder eenvoudig. 

 
Detector 1 leverde 3 vleermuizenopnames op (Tabel 2). Deze detectorwaarnemingen werden mee 
opgenomen op Figuur 4. 
 

Tabel 2: overzicht automatische vleermuizenopnames detector 1 

Datum Uur Soort 

13/10/2018 22:15:14 Gewone grootoorvleermuis 

13/10/2018 23:00:18 Ingekorven vleermuis 

14/10/2018 1:39:58 Gewone grootoorvleermuis 

 
Detector 2 leverde in het geheel geen opnames op. Aangezien het plaatsen en ophalen van de detector 
normaliter ook enkele opnames genereert, wordt verondersteld dat de detector hier omwille van een 
technisch mankement niet gefunctioneerd heeft. 
 

2.4 Nazomerverblijfplaatsen 
 
Niet gerelateerd aan zwermgedrag, maar wel zeker vermeldenswaardig zijn gevonden 
nazomerverblijven. Het betrof hier telkens individuele dieren die de dag doorbrachten in het fort, en 
al dan niet later op de avond hun hangplaats verlieten om te zwermen. De Ingekorven vleermuizen 
hingen alle drie in nissen van een grote haak, boven de trappen naar geschutskoepels (Tabel 3, Figuur 
5). 

Tabel 3: overzicht vleermuizen in dagverblijfplaats 

Datum Uur Soort Plaats Lokaal 

25/09/2018 21:54 Ingekorven vleermuis Rechter houwitser 12cm B92 
25/09/2018 22:15 Ingekorven vleermuis Kanon 7,5cm saillant IV B104 
25/09/2018 23:40 Gewone dwergvleermuis Centrale gang A1 
13/10/2018 20:00 Ingekorven vleermuis Linker houwitser 12cm B81 
13/10/2018 20:00 Gewone grootoorvleermuis Linker houwitser 12cm B82 
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Figuur 5: dagverblijfplaatsen van vleermuizen, nazomer 2018 

 

Figuur 6: Nazomerverblijf van Ingekorven vleermuis (links) in lokaal B104 en van Gewone dwergvleermuis (rechts, 
gaatje rechtsboven) in gang A1. 

 
Tijdens de periode van aanmelden van het fort als Speciale Beschermingszone verbleef er een grote 
zomerkolonie Watervleermuizen in het fort (in het museum: rechtergang keelfront) (Agentschap voor 
Natuur en Bos 2011). Uitvliegers van deze kolonie werd in 2000 zelfs gefilmd door ANB (toen nog 
Afdeling Natuur) (med. B. Van der Wijden). Deze verblijfplaats bevond zich in gang A7b, ter hoogte van 
de scheiding van lokalen B41-B40). In deze rechtergang werden recent werken uitgevoerd, en waren 
ook nog weken gaande op het ogenblik van zwermonderzoek. Er werd tijdens het zwermonderzoek 
geen Watervleermuizenkolonie aangetroffen op deze locatie, noch indicaties (keutels, nabije 
netvangsten) daartoe. 
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2.5 Zenderonderzoek / telemetrie 
 

2.5.1 Doel en Methode 
 
Door zenderonderzoek wilden we het gebruik van de omgeving door vleermuizen en vliegroutes van 
en naar het fort in kaart brengen. We stelden hierbij twee te zenderen dieren voorop: één soort met 
korte afstand tussen zomer- en winterverblijf, en één met langere afstand. Tijdens de vangstavonden 
selecteerden we hiervoor respectievelijk een Gewone grootoorvleermuis en een Ingekorven vleermuis 
(Tabel 4). Bijkomend werd op een latere datum nog een Watervleermuis gezenderd. 
 

Tabel 4: overzicht gezenderde vleermuizen 

Vangstdatum Uur Soort Naam Geslacht Gewicht Seksuele status 

02/08/2018 22:30 Gewone 
grootoorvleermuis 

Lies vrouw 8,25g Nooit gezoogd 

03/08/2018 1:00 Ingekorven vleermuis Stijn man 9,00g Seksueel actief 
fase 2 

21/08/2018 1:50 Watervleermuis Elodie vrouw 9,50g Nooit gezoogd 

 
De vleermuizen werden gezenderd met een lichtgewicht radio-zender (0,35 gr, Telemetrie-Service-
Dessau, Dessau, Duitsland), en gevolgd met Sika-receivers van Biotrack. Ieder dier werd gedurende 
een 2 à 3 avonden gevolgd (Tabel 5), of er werd – in het geval van Watervleermuis Elodie – met een 
gelijkaardige inspanning naar gezocht. 
 

Tabel 5: overzicht inspanningen telemetrie 

Soort Naam Startdatum Startuur Einduur 

Gewone grootoorvleermuis Lies 03/08/2018 21:58 2:35 
  06/08/2018 22:13 2:19 
Ingekorven vleermuis Stijn 03/08/2018 2:53 4:50 
  03/08/2018 21:58 6:06 
  06/08/2018 22:13 2:19 
Watervleermuis Elodie 21/08/2018 3:24 4:21 
  21/08/2018 20:50 23:08 
  29/08/2018 21:16 22:45 

 

Figuur 7: Gezenderde Ingekorven vleermuis ‘Stijn’ (links) en Gewone grootoorvleermuis ‘Lies’ 
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2.5.2 Resultaten 
 
2.5.2.1 Ingekorven vleermuis ‘Stijn’ 

Het gezenderde mannetje Ingekorven vleermuis ‘Stijn’ maakte voornamelijk gebruik van de 
Molenbeekvallei als foerageergebied. Dit omvat vooral het noordelijk deel van het projectgebied, maar 
het dier foerageerde sporadisch ook wat verder noordelijk tot de samenvloeiing met de Vliet. De 
Rijksweg werd hierbij overgestoken via twee beboste delen van de Molenbeekvallei. Eenmaal maakte 
de Ingekorven vleermuis een lange lus: van de Molenbeekvallei ten oosten van Kalfort, over Kalfort 
centrum (onverlichte tuinen), en via kruisen van de Rijksweg naar foerageergebieden Hof van Coolhem 
(en achterliggende bosgebieden) en de onverlichte zone (onder meer tuinen) tussen de Moerplas en 
Vooruitgangstraat. De lus werd rond gemaakt door het terugvliegen naar de Molenbeekvallei via de 
verspreide bosjes en onverlichte tuinen naast Kleine Amer. 
Vrij verrassend is dat de gezenderde Ingekorven vleermuis ook in het centrum van Puurs foerageerde, 
meer bepaald in de onverlichte tuinen van ingesloten huizenblokken. Het dier ‘hopte’ zo van 
huizenblok naar huizenblok. De verblijfplaats van vleermuis Stijn werd ook in deze omgeving 
teruggevonden: in een opening in de muur van een schrijnwerkerij in de A. Coolsstraat. 
De verbinding van de Molenbeekvallei naar het centrum van Puurs werd gemaakt via (bomen naast) 
de sportvelden van de Kerkhofstraat en het Park Fort Liezele. Het Park Fort Liezele werd amper 
gebruikt als foerageergebied omwille van het sterk open karakter. 
Vermeldenswaardig is dat vleermuis Stijn ook duidelijk gelokaliseerd kon worden aan Saillant 1 (de 
noordoostelijke hoek) van Fort Liezele. Het plots tijdelijk wegvallen van diens zendersignaal duidt er 
op dat het dier daar het fort is ingedoken. De enige invliegopening in die omgeving is die van de 
reservaatsgang voor vleermuizen. 
Ingekorven vleermuis Stijn werd ook waargenomen op een route die zich uitstrekt in zuidoostelijke 
richting. Deze route kon niet over de volledige lengte gevolgd worden. Ze lijkt echter niet naar 
foerageergebieden te leiden (want voor deze soort daar nauwelijks tot niet aanwezig) – maar wel 
richting Fort van Breendonk. De meest plausibele verklaring hiervoor lijkt ons dat dit dier naar het Fort 
van Breendonk vliegt om ook daar te zwermen, wat zou aantonen dat er een wisselwerking bestaat 
tussen deze beide forten. 
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Figuur 8: Resultaten telemetrie Ingekorven vleermuis ‘Stijn’ 

 

Figuur 9: Dagverblijfplaatsen van Ingekorven vleermuis ‘Stijn’ (links; gaatje centraal in muur) en van Gewone 
grootoorvleermuis ‘Lies’ (rechts, tweede boom van links). 

 
2.5.2.2 Gewone grootoorvleermuis ‘Lies’ 

Het gezenderde vrouwtje Gewone grootoorvleermuis ‘Lies’ foerageerde gedurende een volledige 
nacht in en rond de onverlichte tuinen aan de zuidzijde van de straat Winkelveld te Kalfort. De 
foerageerrange van het dier was daar erg beperkt. Een tweede volgnacht toonde het dier zich mobieler 
en foerageerde in de Molenbeekvallei in de zone tussen het zuidoosten van het Fort van Liezele en de 
Rijksweg (N16).  
De verblijfplaats van Grootoorvleermuis Lies werd na de eerste volgnacht gelokaliseerd aan de 
buitenrand van de fortgracht: een Zomereik op de top van het glacis (linksachter een fitometerstand 
met vuilnisbak). Bij controle op 6 augustus verbleef zij daar eveneens.  
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Figuur 10: Resultaten telemetrie Gewone grootoorvleermuis ‘Lies’ 

 
2.5.2.3 Watervleermuis ‘Elodie’ 

Vrouwtje Watervleermuis ‘Elodie’ vloog naar de oostzijde van het fort, om vervolgens snel zuidwaarts 
richting Molenbeekvallei weg te vliegen. De beschikbare wegen rond het fort laten niet toe om snel 
deze locatie te bereiken, en het dier kon niet terug opgepikt worden met de ontvanger – wat betekent 
dat de Watervleermuis zich zonder oponthoud op route begaf. Er werd nog enige dagen geprobeerd 
om de verblijfplaats of het rondvliegende dier terug te vinden in de Molenbeekvallei en (zeer) ruime 
omgeving, waarbij onder meer alle grotere waterpartijen werden bezocht, inclusief de grachten van 
de forten van Bornem en Breendonk, en de meest plausibele verbindingsroutes daarheen. De 
Watervleermuis bleef echter spoorloos. 
Doordat noch verblijfplaats noch vaste foerageergebieden van deze vleermuis gevonden werden in de 
omgeving van het Fort van Liezele, mag aangenomen worden dat het hier om een dier gaat dat enkel 
komt zwermen en zich daarvoor over een langere afstand verplaatst. 
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Figuur 11: Enige contactpunt van Watervleermuis ‘Elodie’, met weergave van de zoektrajecten 
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3 Analyse overwinteringsdata 
 

3.1 Totaalaantallen en aantallen per soort 
 
Het Fort van Liezele wordt sinds 1977 (vrijwel) jaarlijks onderzocht op overwinterende vleermuizen 
door vrijwilligers van de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt vzw. Dit gebeurt door middel van een 
manuele telling, waarbij met een minimum aan verstoring en onder begeleiding van ervaren tellers de 
winterslapende dieren gezocht worden, die vaak ver weggekropen zitten in spleten en gaten. Van de 
gevonden dieren wordt aantal, soort en exacte locatie (lokaalnummer) genoteerd. De resultaten van 
de tellingen worden opgeslagen in de winterdatabank van de Vleermuizenwerkgroep, en werden ter 
beschikking gesteld voor verdere analyse voor dit project. 
Een overzicht van de resultaten van de wintertellingen worden weergegeven in Grafiek 1. 
Voor enkele erg gelijkende tweelingsoorten wordt pas de laatste jaren – en dan nog enkel door erg 
ervaren tellers – onderscheid op soortniveau gemaakt. Met het oog op een overzichtelijke verdere 
dataverwerking, bundelen we de resultaten van deze gelijkende soorten onder hun ‘verzamelsoort’. 
Verzamelsoorten zijn ‘Baardvleermuizen’ (voor Baard- en Brandts vleermuis), ‘Grootoorvleermuizen’ 
(voor Gewone en Grijze Grootoorvleermuis) en ‘Dwergvleermuizen’ (voor Gewone en Ruige 
dwergvleermuis). In de praktijk zijn overwinteraars van deze soortgroepen in de Antwerpse forten 
nagenoeg enkel Baardvleermuis, Gewone grootoorvleermuis en Gewone dwergvleermuis. Ten 
opzichte van deze soorten zijn de aantallen van hun tweelingsoorten verwaarloosbaar: Brandts 
vleermuis is nog nooit met 100% zekerheid aangetroffen, en van Grijze grootoorvleermuis en Ruige 
dwergvleermuis worden jaarlijks maximaal een 2 à 3 individuen geteld. 
 
De algemene trend van het totaalaantal is stijgend tot de winter van 2004, met 90 getelde dieren. 
Daarna werd een terugval genoteerd tot, die zich de laatste 5 winters stabiliseert rond de 30 à 35 
getelde dieren. 
Niet de totaalaantallen zijn hier echter van belang, wel de aantallen per soort. De terugval doet zich 
sterk voelen voor alle drie soorten met de hoogste aantallen: Watervleermuis (ca -75%), Ingekorven 
vleermuis (ca -75%) en Baardvleermuizen (-30 à -35%). 
 
Voor verdere analyse en bespreking van deze telgegevens, wordt enkel gebruik gemaakt van de 
gegevens van de laatste 25 jaar (dus sinds 1993). Deze gegevens werden op een uniforme manier 
ingezameld, en sinds 2001 zelfs jaarlijks onder leiding van dezelfde persoon. De oudste gegevens (eind 
jaren ’70, jaren ’80) hebben een licht afwijkende telmethode ten opzichte van de huidige methode en 
zijn daarom minder vergelijkbaar.  
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Grafiek 1:Getelde overwinterende vleermuizen in Fort Liezele. De soorten gemarkeerd met een * zijn verzamelsoorten. 
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3.2 Evolutie en bespreking per fortgedeelte 
 

3.2.1 Gebruikte data en afbakening fortgedeelten 
 
Niet alle gangen of lokalen binnen het fort werden tijdens iedere telling bezocht, en soms is het in de 
historische data ook onduidelijk of een ruimte al dan niet bezocht werd. Om toch een overzichtelijk 
beeld te scheppen, wordt de evolutie van de overwinterende vleermuizen besproken per fortgedeelte. 
Bij de afbakening van deze fortgedeelten werd gekeken naar het logisch geheel dat de betreffende 
gangen en lokalen vormen voor overwinterende vleermuizen naar ligging, gebruiksfunctie en/of 
microklimaat. 
 
De gegevens van volgende winters werden gebruikt voor verdere bespreking van de overwinterende 
vleermuizen: 1993, 1999-2001, 2004-2018. Voor winters waarvan de resultaten hiervoor niet werden 
weerhouden, zijn de data niet verwerkbaar (of überhaupt niet genoteerd) op het niveau van  
individuele lokalen. Voor de aanmaak van grafieken werden enkel de winters weerhouden waarin het 
betreffende fortgedeelte met zekerheid onderzocht is. Een fortgedeelte wordt als onderzocht 
beschouwd, wanneer het merendeel van de lokalen er van bezocht is en de resultaten relevant zijn 
voor dat gedeelte. 
De evolutie van de overwinterende vleermuizen wordt besproken met de winter van 2001 als 
referentietoestand, dit is de situatie op het ogenblik van de aanduiding van het fort als Speciale 
BeschermingsZone. Waar mogelijk wordt verder ook een vergelijking gemaakt van de aantallen en 
soorten voor en na werkzaamheden in de fortgedeelten. Voor de uitgevoerde werken baseren we ons 
op de voor vleermuizen relevante wijzigingen aan het gebouw die tijdens de vleermuizentellingen 
werden genoteerd. We gaan er niet van uit dat deze lijst echter volledig is: werken of kleine wijzigingen 
aan het fortgebouw kunnen immers door de vleermuizentellers niet genoteerd of opgemerkt zijn. 
 

3.2.2 Gangen van het keelfront 
 
Betreffende lokaalnummers: A1, A7a, A7b, A14, A26, A34, A37, infanterie-uitgang (zonder nummer) 
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Vanwege tocht, droogte, verlichting, betreding en een erg beperkt aantal wegkruipplaatsen is het 
aantal overwinterende vleermuizen in deze gangen miniem. De potenties om deze gangen geschikter 
te maken voor overwinterende vleermuizen zijn erg beperkt. De eenmalige aanwezigheid van enkele 
Watervleermuizen in gang A7b betreft de locatie waar de (ondertussen verdwenen) zomerkolonie 
huisde. 
 

3.2.3 Traditore batterijen en lokalen van het linker- en rechter keelfront 
 
Betreffende lokaalnummers: A2-A6, A8-A13, A35-A36, A38-A54 
 

 
Enkel de latrines (A10-A12 en A35-A36) werden enkele keren op overwinterende vleermuizen 
onderzocht, zonder dat er ooit dieren aangetroffen werden. Er is geen verbinding voor vleermuizen 
van deze latrines naar de keelfrontgangen (deuren tussen A10 en gang A7a, en aan buitenuitgang A37). 
Geen van de overige lokalen is ooit al onderzocht geweest op overwinterende vleermuizen. Al deze 
lokalen zijn al enkele decennia in intensief menselijk gebruik (onder andere als museumruimtes, 
conciërgewoning, atelier, opslagruimte en recent ook fortcafé). Deze lokalen zijn alle afgesloten met 
een deur, waardoor toegang voor vleermuizen vrijwel overal uitgesloten is. In enkele gevallen zijn er 
wel kleine gaten die door vleermuizen als inkruipopening kunnen gebruikt worden. Door het 
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gebruikskarakter en het daarmee samengaande droge binnenklimaat van deze lokalen wordt het 
huidig belang voor overwinterende vleermuizen verwaarloosbaar geacht. 
 

3.2.4 Lokalen van de centrale gang 
 
Betreffende lokaalnummers: A15-A25 en A27-A33 
 

 
 
Enkel lokaal A17 werd éénmaal onderzocht op overwinterende vleermuizen, in 1993, met 1 
Watervleermuis als resultaat. Geen van de overige lokalen is ooit al onderzocht geweest op 
overwinterende vleermuizen. Al deze lokalen zijn al enkele decennia in intensief menselijk gebruik 
(meest als museumruimtes). Deze lokalen zijn alle afgesloten met een deur, waardoor toegang voor 
vleermuizen in de meeste gevallen volledig uitgesloten is. In enkele gevallen zijn er wel kleine gaten 
die door vleermuizen als inkruipopening kunnen gebruikt worden. De geacclimatiseerde (= de lokalen 
met expositiefunctie voor museum) en hermetisch afgesloten lokalen hebben momenteel geen belang 
voor overwinterende vleermuizen. Niet-geacclimatiseerde lokalen (zoals lokalen met opslagfunctie) 
met kleine inkruipopeningen zijn potentieel wel in gebruik door overwinterende vleermuizen. Voor 
deze lokalen is er een gebrek aan data om verdere gefundeerde uitspraken te kunnen doen. 
 

3.2.5 Gangen hoofdfront 
 
Betreffende lokaalnummers: B1, B4a, B4b, B31, B32, B36, B37, B46 
 

 
 
Het aantal dieren in deze gangen en (open) zijruimtes verliep in stijgende lijn tot 2004 (22 dieren). 
Hierna daalden de aantallen sterk, met momenteel slechts 1 à 3 dieren resterend. Opvallend is de 
achteruitgang van de Watervleermuis. Dit kan wijzen op een verandering (verdroging) van het 
microklimaat. 
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In de zomer van 2008 werden waterdichtingswerken aan het dak uitgevoerd aan de linkerkant van het 
hoofdfrontgebouw. In de metalen verluchtingskokers in gangen B4a en B4b, en tussen deze buizen en 
omringende beton, overwinterden geregeld meerdere vleermuizen. De aantallen op deze locaties 
liepen sterk terug nadat rond eind 2009/begin 2010 schilderwerken aan deze buizen werden 
uitgevoerd. 
 

 
 

 

3.2.6 Troepenlokalen 
 
Betreffende lokaalnummers: B2-B3, B5-B10, B58-B65 
 

 
 
Vleermuizentellingen in de troepenlokalen van het linker hoofdfront werden uitgevoerd in 1993, 2004 
en 2005, met enkel vleermuizen in lokaal B6. Mogelijk werden de lokalen ook in 1999, 2000 en 2001 
onderzocht. Dit werd niet specifiek genoteerd op de dataformulieren, maar er werden toen wel 
overwinterende dieren gevonden (lokalen B5, B6 en B7). Mogelijk betreft het hier echter dieren die 
zich aan de buitenzijde van het lokaal (in deur- of raamkozijn) weggestoken hadden, en dus zichtbaar 
waren zonder dat het lokaal zelf hiervoor betreden hoefde te worden. Sinds 2009 werden deze lokalen 
met zekerheid niet meer bezocht (en waren toen ook allemaal in menselijk gebruik) 
Er zijn geen gegevens van overwinterende vleermuizen in troepenlokalen van het rechter hoofdfront. 
Van de winters 1978, 1980, 1993 is niet bekend of deze lokalen onderzocht werden. Vanaf de winter 
van 1999 werden de lokalen met zekerheid niet onderzocht. 
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In de zomer van 2008 werden werken uitgevoerd aan de linkerkant van het hoofdfrontgebouw 
(waterdichting van het dak en schilderwerken). De troepenlokalen worden voornamelijk gebruikt als 
expositie van historische toestanden van het fort, als cafetaria en als bergruimte. 
 

 
 

3.2.7 Houwitsers 12cm 
 
Betreffende lokaalnummers: B29-B30, B38-B39, B81-B82, B92-B93 
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De overwinterende aantallen vleermuizen in de Houwitserlokalen waren relatief hoog, met een piek 
van 18 en 19 dieren in 2004 en 2006. De aanwezigheid van veel Watervleermuizen en zelfs Ingekorven 
vleermuis wees op een warmer en stabiel microklimaat. Na 2009 zijn de aantallen sterk teruggevallen, 
en enkel de ‘reservaatskoepel’ (= trap B81 en 1ste verdieping B82 van de linker houwitser; speciaal 
afgesloten en voorbehouden voor vleermuizen) heeft sindsdien nog relatief veel dieren (65% van de 
overwinteraars na 2009). Vooral de gelijkvloerse rondgangen (lokalen B30 en B38) zijn fel achteruit 
gegaan. De oorzaak voor de achteruitgang kan voor 2010 deels te wijten zijn aan schilderwerken aan 
buizen in dwarsgang B4a en B4b, maar over de gehele periode na 2009 lijkt de oorzaak vooral 
waterdichting van het dak te zijn die tot een te droge omgeving voor overwinterende dieren leidde. 
Onder meer de reservaatskoepel was vroeger zeer nat, en nu erg droog, wat daar een sterke 
achteruitgang veroorzaakte van het aantal overwinterende dieren (med. B. Van der Wijden). Een 
bijkomende factor is vermoedelijk de toegangsmogelijkheid voor de dieren. Op de reservaatskoepel 
na zijn deze ruimtes in de loop der jaren vrijwel hermetisch afgesloten (raster voor munitieluik, zwarte 
plastic tegen de deurpijlen). De weinige dieren die er toch nog gevonden werden, hebben zich door 
een nauwelijks te vinden spleet moeten wurmen (B30) of geraken er via een erg moeilijke omweg: 
eerst door een spleet tot aan trap B92, en van daar via een schacht van een munitielift neerwaarts 
(B38). 
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3.2.8 Kanonnen 15cm 
 
Betreffende lokaalnummers: B33-B35, B84-B85, B90 

 
 

 
 
De lokalen van de koepel met twee 15cm-kanonnen bleken erg gegeerd bij overwinterende 
vleermuizen tot en met de winter van 2008. Het betrekkelijk hoog aantal dieren – waaronder veel 
Watervleermuizen en zelfs eenmalig een Ingekorven vleermuis – indiceerden een warm en stabiel 
microklimaat.  
Bij de aanvang van de tellingen was de koepelput (lokaal B85) dichtgebetonneerd. Er waren nauwelijks 
of geen openingen van daar naar de omringende koepellokalen, wat toen voor een stabiel klimaat voor 
(en de hogere aantallen van) vleermuizen zorgde. In de periode 2001-2002 werd de koepelput 
opengemaakt, wat de tijdelijke terugval van 2004 kan verklaren. Van 2009 tot 2014 werden deze 
lokalen niet onderzocht, en in die periode werden er verdere werken uitgevoerd. De bovenverdieping 
werd volledig drooggetrokken – en dus ongeschikt gemaakt voor vleermuizen – en sindsdien gebruikt 
voor museale doeleinden. De benedenverdieping bezit nog wel grotendeels haar oorspronkelijk warm-
vochtig microklimaat, maar alle ruimten van deze koepel werden voor vleermuizen uiterst moeilijk 
toegankelijk gemaakt. 
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3.2.9 Holtraverse met infanterie-uitgangen hoofdfront 
 
Betreffende lokaalnummers: B83, B86-B89, B91, B87bis (=dekplaat voor infanterie-uitgang) 

 
 

 
 
De infanterie-uitgangen van de holtraverse gaven oorspronkelijk uit op een dekplaat die deze 
uitgangen afsloot. Hierdoor was er een voor overwinterende vleermuizen gunstig habitat in de  lokalen 
van de holtraverse. Ook onder de dekplaat zelf verbleven jaarlijks tot 3 vleermuizen. In de periode 
2002-2003 werd deze dekplaat verwijderd, waardoor ook de uitgangen fysiek geopend werden. Na 
deze periode werden nog dieren gevonden in de traphallen (2004, 2005) maar ook deze verdwenen 
op termijn. De lokaaltjes van de holtraverse zelf (B86-B89) zijn momenteel erg tochtig, kaal en zonder 
wegkruipmogelijkheden voor vleermuizen. 
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3.2.10 Saillant I (Reservaatsgang) 
 
Betreffende lokaalnummers: B12-B21, B66-B70 

 
 

 
 
Saillant I is fysiek afgesloten (dichtgemetst) van de rest van de fortgebouwen, met enkel een toegang 
via koepelopening B16. Dit fortgedeelte is specifiek voorbehouden voor vleermuizen. De 
overwinterende aantallen in saillant I zijn relatief hoog en stijgend in lijn voor de periode 1993-2006. 
Vooral de hoge aantallen Ingekorven vleermuizen vallen hier op. Na 2006 gaan de aantallen echter 
steeds verder achteruit – inclusief die van de Ingekorven vleermuis. Deze achteruitgang is niet te wijten 
aan een verandering van microklimaat, gezien dit fortgedeelte in zijn geheel ongewijzigd is gebleven.  
Te vermelden valt ook dat er ook vleermuizen (meest Ingekorven vleermuizen) overwinteren in de 
ventilatiegang, die zich bevindt onder gang B12. Deze gang is langs de buitenzijde dichtgemetst, en 
enkel via een put in gang B12 toegankelijk. 
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3.2.11 Saillant II 7,5cm kanon 
 
Betreffende lokaalnummers: B11, B22-B25, B71-B79 

 
 

 
 
Deze lokalen hadden, met een vrij stabiel aantal van een tiental dieren per winter, een vrij groot belang 
voor overwinterende vleermuizen. Sinds de winter van 2011 vielen de aantallen echter terug tot een 
vijftal dieren jaarlijks. Gezien in deze zone weinig of niets veranderd werd in de loop der tijd (en deze 
nog steeds vochtig is), lijkt het microklimaat niet aan de basis te liggen van de achteruitgang. Het 
voorkomen van Ingekorven vleermuis toont overigens aan dat het microklimaat nog geschikt is (zelfs 
ondanks het verdwijnen van Watervleermuizen). De achteruitgang van het aantal dieren wijst dan ook 
eerder op een kritiek kantelpunt in hoeveelheid en kwaliteit van winterhabitat dat globaal in het fort 
overschreden werd. 
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3.2.12 Saillant II caponnière 
 
Betreffende lokaalnummers: B26-B28 

 
 

 
 
De caponnière van saillant II (inclusief de gang hier naartoe) was begin jaren 2000 in de winter gesloten 
voor het publiek, daarna werd deze tot en met de winter van 2009 geregeld opengesteld (speelgang), 
wat zorgde voor verstoring. In 2010 werd de gang uitzonderlijk niet verstoord (afgesloten voor 
restauratiewerken), wat een gunstige invloed had op de aanwezige vleermuizenaantallen. De laatste 
jaren is de gang weer afgesloten in de winter, en zijn de aantallen relatief constant. 
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3.2.13 Saillant III caponnière 
 
Betreffende lokaalnummers: B40-B42 

 
 

 
 
Tot 2005 overwinterden vrijwel jaarlijks enkele vleermuizen in de caponnière (inclusief de gang 
erheen) van saillant III. In 2006 werd de caponnière droog getrokken met ontvochtigers en verwarmd 
(met vermoedelijk regelmatige herhaling nadien). Sindsdien werden er ook geregeld werken 
uitgevoerd, zoals het plaatsen van replica’s van kanonnen in rechterzijde B41, en (tijdelijk) inrichten 
van B42 als museaal gedeelte. Dit alles ligt vermoedelijk aan de basis van de weinig stabiele en lagere 
vleermuizenaantallen. 
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3.2.14 Saillant III 7,5cm kanon 
 
Betreffende lokaalnummers: B43-B47, B95-B103 
 

 
 

 
 
Alle overwinterende vleermuizen die in de lokalen van het 75mm-kanon van saillant III werden 
aangetroffen, bevonden zich op het gelijkvloers. Waar de lokalen oorspronkelijk klimatologisch 
geschikt waren voor vleermuizen, werden deze vanaf een bepaald ogenblik (het exacte jaar is ons niet 
bekend) met ontvochtigers droog getrokken en voor museale doeleinden gebruikt. De geschiktheid 
van het microklimaat ging hierdoor voor vleermuizen zwaar achteruit, en de aantallen werden tot 
quasi nul herleid. 
De lokalen van de verdieping van het 75mm-kanon zijn al zeker sinds 2000 heringericht in functie van 
rondleidingen. In 2001 werd een observatieklok herplaatst (lokaal B101). Door de (her?)opende 
infanterie-uitgang (B102) zijn de lokalen van de verdieping koud en droog. 
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3.2.15 Saillant IV 
 
Betreffende lokaalnummers: B48-B57, B104-B108 

 

 
 
De aantallen overwinterende vleermuizen in saillant IV schommelen tussen de 0 en 5 dieren. Het 
microklimaat in dit saillant is enorm verdroogd (door uitgevoerde werken?) – wat zich weerspiegelt in 
een wijzigende soortensamenstelling (vooral van Watervleermuis naar Baardvleermuis). De lokalen die 
meest van belang zijn voor vleermuizen zijn de gang (B48) als hangplaats van Ingekorven vleermuis, en 
alle lokalen (en dan vooral lokalen B49 en B53, trap B104 en koepel B105-B106) van de 75mm-koepel. 
Te vermelden valt ook dat er in 2004 twee vleermuizen (waaronder een Ingekorven vleermuis) 
overwinterden in de ventilatiegang, die zich bevindt onder gang B48. Deze gang is langs de binnenzijde 
met putdeksels afgesloten, en is enkel langs buiten via de ventilatie-uitgang (met tralies voor) voor 
vleermuizen toegankelijk. Deze gang wordt slechts zeer uitzonderlijk op vleermuizen onderzocht, 
omdat het hoge waterniveau onderzoek doorgaans niet toelaat. 
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3.2.16 Afwateringsgangen 
 
Betreffende lokaalnummers: WKL, WKR, WHL, WHR 

 
 

 
 
De afwateringsgangen herbergen in vergelijking met de meeste andere pantserforten rond Antwerpen 
relatief weinig vleermuizen.  
De watergangen van het hoofdfront links (WHL, behalve in 2009), keelfront links (WKL) en keelfront 
rechts (WKR) hebben ieder jaarlijks 1 tot 5 overwinterende dieren – uitgezonderd in 2016 toen er 
nergens vleermuizen gevonden werden. De watergang van het hoofdfront rechts (WHR) heeft nog 
nooit overwinterende dieren opgeleverd. Deze is slechts over een tweetal meters toegankelijk, de rest 
is met zand dichtgeslibd.  
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De aantalspiek in de afwateringsgangen van 2009 is te danken aan de linker hoofdfrontwatergang (17 
dieren). De afwateringsgangen zijn momenteel de enige locatie waar overwinterende Franjestaarten 
werden aangetroffen. 
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4 Bijkomende data van www.waarnemingen.be 
 
Op www.waarnemingen.be werden de beschikbare vleermuizenwaarnemingen van het projectgebied 
en onmiddellijke omgeving opgezocht. De waarnemingen van het huidige project en van 
overwinterende dieren in het fort van Liezele werden hierin niet mee opgenomen. 
Dit leverde 37 waarnemingen op, verspreid over 6 soorten in de periode september 2009 - september 
2018 (Figuur 12). 
Deze data zijn een verzameling van losse waarnemingen, wat betekent dat er niet systematisch of 
gebiedsdekkend geïnventariseerd werd. In dit geval is de cluster van waarnemingen nabij het fort van 
Liezele voornamelijk het resultaat van een detectorwandeling door Johan De Ridder. 
De waarnemingen indiceren de aanwezigheid van een soort op een bepaald moment, het ontbreken 
van waarnemingen van een soort of op een bepaalde plaats duidt echter niet noodzakelijk op de 
afwezigheid daarvan. 
 
De belangrijkste conclusies die afgeleid kunnen worden uit deze bijkomende data zijn dat 

- Watervleermuizen boven de fortgracht foerageren, 
- Rosse vleermuizen boven en nabij de fortgracht foerageren, en 
- Ruige dwergvleermuizen en Laatvliegers nabij de fortgracht foerageren, maar ook in de vallei. 

 

 
Figuur 12: bijkomende vleermuizendata, periode sept 2009 – sept 2018 (bron: www.waarnemingen.be, 1/11/2018)  
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5 Conclusies 
 

5.1 Zwermfunctie van het fort 
 
Via vangsten, visuele observaties en detectoronderzoek konden zowel de zwermlocaties als de in- en 
doorvliegopeningen in kaart worden gebracht. Er werden vijf zwermende soorten waargenomen. Het 
ruimtelijk gebruik verschilt van soort tot soort. Gewone dwergvleermuizen zwermen voornamelijk in 
de gangen van het keelfrontgebouw, terwijl de overige soorten (en dan vooral die van de Myotis-
groep) een uitgesproken voorkeur hebben voor het hoofdfrontgebouw. 
Een overzicht van de zwermfuncties voor de verschillende lokaalclusters in fort Liezele wordt 
weergegeven in Figuur 13. In deze figuur werden ook de waargenomen vliegpatronen in het fort 
aangeduid: zowel externe (invliegers van buiten naar binnen, en andersom) als interne vliegpatronen 
(van de ene lokaalcluster naar de andere). De vliegpatronen werden onderscheiden in 4 categorieën: 

- hoog gebruik: meerdere passages per avond, en sterk bepalend voor de zwermactiviteit van 
het fort in het algemeen 

- medium gebruik: meerdere passages per avond waargenomen 
- laag gebruik: passages waargenomen, maar in lagere aantallen en niet noodzakelijk iedere 

avond 
- vermoedelijk gebruik: geen passages waargenomen, maar deze worden wel vermoed omwille 

van noodzakelijke passage door één van de potentiële openingen (saillant II), of omwille van 
sporen (uitwerpselen) in een lokaalcluster of bij de clustertoegang. 

 

 
Figuur 13: overzicht zwermfuncties per lokaalcluster, en vliegpatronen van zwermende dieren naar of tussen de 
lokaalclusters. 

 
De externe zwerminvliegopeningen (van buiten naar binnen) zijn 

- voor keelfrontgebouw: de ingangen van de beide binnenplaatsen. 
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- Voor het hoofdfrontgebouw: de schietgaten van de caponnières (en vermoedelijk ook de 
gaten daar in de buitendeuren), en de linker infanterie-uitgang (centraal op het dak). 

- Voor Saillant I: via de geschutskoepel van 75 cm (lokaal B14) 
 
De interne openingen (tussen twee lokaalclusters) waar zwermende vleermuizen gebruik van maken 
zijn beperkt. Het hekwerk tussen de gangen van het hoofdfront en Saillant II wordt door vleermuizen 
gepasseerd zonder al te veel moeilijkheden (zij het dan wel eerder via de openingen tegen de zoldering 
aan, dan via het speciaal voorziene horizontale vleermuizengat). Er is ook beperkte passage tussen de 
gangen van het hoofdfront en Saillant IV (zie verder). 
 
Eveneens van belang zijn de openingen naar en tussen de clusters waar GEEN passages van 
vleermuizen werden geregistreerd. 

- Invliegers langs de (verlichte) hoofdingang werden niet vastgesteld. 
- De openingen tussen de verticale spijlen van veel houten binnendeuren blijken net niet 

voldoende voor vleermuizen als zwermdoorvliegopening. Dat maakt dat vleermuizen de 
verbinding niet kunnen maken tussen (de cluster van) de gangen van het hoofdfront en Saillant 
III (zowel naar caponnière als naar de eerste verdieping van de geschutskoepel), of naar de 
meeste lokalen van de geschutskoepels van het hoofdfront. Waar de openingen tussen de 
spijlen vergroot wordt, kunnen vleermuizen wel passeren, zoals de deur van de trap naar linker 
12cm-koepel (deel spijl werd verwijderd) en de deur naar Saillant IV (1 spijl meer afgesleten 
laat net moeizame passage toe). 

- Er werd geen gebruik vastgesteld van de doorkruippijp voor vleermuizen tussen het hoofd- en 
keelfrontgebouw tijdens het zwermen. In het verleden bleek deze – op basis van gevonden 
uitwerpselen – wel gebruikt te worden, maar mogelijk betrof het dan niet-zwermende dieren 
(bijvoorbeeld voor toegang tijdens overwintering). Dit betekent dat er geen directe 
zwermverbinding is tussen hoofd- en keelfrontgebouw. 

 
 



  45 
 

 
  

5.2 Overwinteringsfunctie van het fort 
 
Verscheidene delen van het fort van Liezele vormen een belangrijk habitat voor overwinterende 
vleermuizen, waaronder de Ingekorven vleermuis. De aantallen gaan echter achteruit, vooral van de 
typische fortsoorten: Watervleermuis, Ingekorven vleermuis en Baardvleermuizen. Er is een duidelijke 
link tussen de terugval van de overwinterende aantallen van deze soorten, en de uitgevoerde werken 
in het fort. Deze laatste zorgden voor ontoegankelijkheid van verscheidene fortgedeelten voor 
vleermuizen, en de achteruitgang of compleet verdwijnen van geschikt overwinteringshabitat (vooral 
door verdroging) in tal van ruimten. 
Rond 2004-2006 lijkt een kritisch kantelpunt overschreden te zijn waarbij de vleermuizenpopulaties 
zich zelfs niet meer kunnen handhaven in de specifieke zones die voor vleermuizen aangeduid zijn. 
Gezien deze specifieke zones ongewijzigd zijn gebleven, is de achteruitgang daarom eerder een gevolg 
van de algemene vermindering van de hoeveelheid geschikt overwinteringshabitat (gunstig 
microklimaat en toegangsmogelijkheden) in het fort als geheel. Ook verstoring door menselijke 
aanwezigheid tijdens de overwinteringsperiode draagt hier toe bij. 
 

5.3 Overige vleermuizenfuncties van het fort 
 
Voor de opmaak van een volledig zoneringsplan worden buiten de zwermfunctie ook de overige 
functies van het fort voor vleermuizen in rekening gebracht: foerageerplaats, vliegroute (als stepstone 
in de omgeving), (kraam)kolonie- of dagverblijfplaats en paarplaats. De eerste twee functies zijn niet 
binnen de fortruimten te verwachten, en worden daarom niet gebruikt voor een zonering van de 
fortgebouwen. Zij worden besproken bij de resultaten (2.5.2) en conclusies (5.4) van het telemetrie-
onderzoek 
Hoewel er rond het jaar 2000 een grote zomerkolonie Watervleermuizen aanwezig was, werden in het 
huidige onderzoek voor (kraam)kolonies geen aanwijzingen gevonden. Er bevinden zich wel 
dagverblijven (nazomer) van solitaire Ingekorven vleermuizen op drie vergelijkbare locaties, met name 
in nissen boven de trappen naar geschutskoepels. Eén van deze koepels werd ook als dagverblijf 
gebruikt door een Gewone grootoorvleermuis. Een enkele nis in de hoofdgang bood een dagverblijf 
voor een Gewone dwergvleermuis. 
Paarplaatsen binnen in het fortgebouw worden verondersteld op zwerm- en/of 
overwinteringslocaties. De overige ruimtes zijn overigens in het algemeen weinig of niet toegankelijk 
voor vleermuizen.  
 

5.4 Gebruik omgeving 
 

5.4.1 Foerageergebied 
 
De vallei van de Molenbeek vormt het voornaamste foerageergebied voor Ingekorven vleermuis Stijn 
en Gewone grootoorvleermuis Lies, dieren die beide hun verblijfplaats ook in of nabij deze vallei 
hebben. De meest gebruikte zones zijn deze waar de vallei een lappendeken vormt van 
bosjes/bomenrijen en open plekken. Tuinen worden ook gebruikt om te foerageren, op voorwaarde 
dat er geen lichtverstoring aanwezig is. Het Park Fort Liezele wordt momenteel nauwelijks gebruikt als 
foerageerzone. Het werd nog maar zeer recent ingericht, is erg open, en de aangeplante bomen zijn 
voorlopig nog te jong om voor (onder andere Ingekorven) vleermuizen een voldoende windbuffer en 
insectenaanbod te verschaffen. 
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5.4.2 Vliegroutes en verbindingen 
 
Het zenderonderzoek toont aan dat de Molenbeekvallei een erg belangrijke vliegverbinding vormt, 
zowel voor het verplaatsen tussen verschillende foerageerzones als voor het verplaatsen naar het Fort 
van Liezele als zwerm- en winterverblijfplaats. Hierbij blijkt niet zozeer de beek zelf van belang voor de 
gevolgde soorten (Gewone grootoor- en Ingekorven vleermuis), maar wel de aaneengeschakelde 
keten van bosjes, kleine open plekken, bosranden en bomenrijen. 
Vliegverbindingen dwars op de valleirichtingen komen weinig voor. In voorkomende gevallen is dat 
enkel om een iets verder gelegen foerageerzone te bereiken (Hof van Coolhem), of om zich te 
verplaatsen van en naar een verblijfplaats (centrum Puurs). Waar de vleermuizen geen andere 
mogelijkheid hebben dan bebouwing te passeren om een gewenste locatie te bereiken, gebeurt dit via 
de kortste en meest duistere route. Zo wordt de Guido Gezellelaan (N183) overgestoken via de kortste 
doorsteek in het verlengde van de vallei, wordt het Hof van Coolhem bereikt via donkere tuinen en 
bereikt Ingekorven vleermuis Stijn haar verblijfplaats in het centrum van Puurs door het hoppen van 
duistere sportterreinen en schoolspeelplaatsen naar verschillende donkere tuinen omgeven door 
huizenblokken. Deze bevindingen liggen in lijn met deze van eerder onderzoek rond valleigebieden 
(Willems 2017) en in Herentals (Boers & Willems, in prep.). 
Bijzonder is de route van Ingekorven vleermuis die gevonden werd richting Fort van Breendonk. Tussen 
beide forten is het aantal verbindende landschapselementen erg schaars, en de vleermuis vliegt daarbij 
letterlijk van het ene kleine bosje naar het andere door een relatief open landschap. Een dergelijk 
doorsteken werd ook vastgesteld bij onderzoek naar Ingekorven vleermuizen te Herentals (Boers & 
Willems, in prep.). 
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6 Aanbevelingen 
 

6.1 Algemene maatregelen voor behoud van vleermuizenfuncties in een fort 
 

6.1.1 Behoud van vleermuizenfuncties en -habitat 
 
Volgende punten zijn van belang voor het behoud van de vleermuizenfuncties: 
- Behoud van geschikt microklimaat. Vleermuizen zijn gebonden aan een specifiek microklimaat. 

Overwinterings- en verblijfslocaties hebben voor iedere soort een eigen temperatuurs(buffer)- en 
vochtigheidsrange.  

- Behoud van grootte en aantal van de beschikbare lokalen (De Boer et al., 2013). Inkrimping in 
oppervlakte zorgt voor een kwalitatieve achteruitgang van het overwinteringshabitat van de 
dieren. Voor zwermgedrag speelt het behoud van oppervlakte en van grote, aaneengesloten open 
ruimten binnen de gebouwen eveneens een rol.  

- Behoud van grootte van vliegopeningen. Vooral voor openingen gebruikt voor zwermgedrag is dit 
belangrijk. Dit betekent onder meer ook dat poorten of deuropeningen die momenteel open staan, 
open moeten blijven. Poorten of deuropeningen die toe zijn, moeten dicht blijven8 of terug 
gesloten worden na iedere passage om verandering van het binnenklimaat te voorkomen.  

- Voorkomen van verstoring. Verstoring is meest direct door betreding van ruimten met 
vleermuizen, maar kan ook minder rechtstreeks door bijvoorbeeld geluid of trillingen in de 
omgeving.  

- Vermijden van verlichting. Dit is bijzonder belang voor zwermlocaties. Verlichting op of in de 
onmiddellijke omgeving van zwermlocaties heeft een zwaar negatieve impact op zwermgedrag, en 
moet daarom gemeden worden in de periode van 1 juli tot 1 november. Buiten deze periode is de 
impact kleiner, maar heeft – voor dieren die pas na de koude komen overwinteren, of voor 
winterslapers die af en toe wakker worden – nog steeds een nadelige invloed. Om die reden is ook 
dan verlichting sterk af te raden. 

- Behoud van open ruimte en vegetatie nabij vliegopeningen. Voldoende open vliegruimte nabij de 
invliegopeningen is van belang voor zwermgedrag. Terzelfdertijd is ook het behoud of de 
ontwikkeling van vegetatie in de onmiddellijke omgeving van deze open ruimte van belang, 
aangezien die een licht- en windbuffer creëert. 

- Behoud van aanvliegroutes. Vleermuizen verplaatsen zich naar zwerm- en overwinteringslocaties 
via aanvliegroutes, waarbij de dieren te open structuren en vooral verlichting mijden, en waarbij 
zij doorgaans gebruik maken van lineaire elementen (bosranden, dreven, …). In de ruime omgeving 
van de onderzochte gebouwen dient men daarmee rekening te houden (en die elementen liefst te 
versterken), en er voor te zorgen mogelijke vliegroutes te vrijwaren (behoud groen- en lineaire 
elementen) en onverlicht te laten. 

 

6.1.2 Acties met een (potentieel) negatieve invloed 
 
Te mijden factoren die een (potentieel) negatieve invloed hebben op vleermuizen of het microklimaat 
in hun verblijfplaatsen zijn onder meer betreding gedurende vleermuisaanwezigheid, verwarming, 
droogtrekking, wijzigen of restaureren van afwateringssystemen, wijzigen van grondwaterniveau, 
wijzigen van luchtstroom (openen/sluiten vensters of andere openingen), wijzigen (afsluiten of 
verkleinen van) invliegopeningen, alle vormen van geluid, alle vormen van trillingen, alle vormen van 
rook-, stof- of warmteontwikkeling (inclusief roken, gebruik van fakkels of kaarsen), alle vormen van 
geurhinder, wijzigen of uitbreiden van verlichting, schilderen, vernissen of bepleisteren, dichten van 

                                                           
8 In bepaalde gevallen zijn wijzigingen net aanbevolen om vleermuizenfuncties te versterken of te herstellen, bv doorgangen die nu toe zijn 

permanent open maken om toegang voor de dieren te verbeteren, of doorgangen die nu open zijn sluiten om microklimaat te stabiliseren. 
Dit zijn uiteraard geen algemene maatregelen, en we verwijzen hiervoor dan ook naar de specifieke maatregelen voor het fort van Liezele 
(6.2 tot en met 6.4) 
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scheuren of spleten, wijzigingen in de dakbedekking of waterafvoer en veranderen van deur- of 
raamkozijnen. Deze lijst is niet limitatief. Bij twijfel wordt aangeraden vooraf vleermuizenexperts te 
raadplegen. 
 
Deze opsomming kan vrij restrictief overkomen. Echter, deze maatregelen zijn noodzakelijk voor het 
behouden van een goede staat van instandhouding van de vleermuizen in het fort als Speciale 
Beschermingszone. Bovenvermelde factoren – zowel opzettelijk als onopzettelijk – zijn overigens ook 
wettelijk verboden (Soortenbesluit van 15 mei 2009)9. Volgens de Habitatrichtlijn en het 
Natuurdecreet is de opmaak van een Passende Beoordeling verplicht zodra op basis van objectieve 
gegevens niet kan worden uitgesloten dat een project een significant effect op een SBZ impliceert. 
 

6.2 Maatregelen naar zwermfunctie 
 

6.2.1 Herstel van oorspronkelijke zwermhabitat 
 
Het huidig uitgevoerde zwermonderzoek was het eerste voor het Fort van Liezele. Er zijn geen oudere 
data bekend van zwermende vleermuizen in het fort, wat betekent dat er geen referentietoestand is 
voor de zwermfunctie van het fort. Gezien zwermgedrag onder meer verkenning van het winterverblijf 
in houdt, mag aangenomen worden dat de toestand voor zwermende dieren gunstig was voor een 
hoger aantal overwinterende vleermuizen dan tijdens recente tellingen het geval is. 
 
Zwermgedrag en winterslaap houden verband met elkaar (Van Schaik et al. 2015). De achteruitgang 
van het zwermhabitat (kwalitatief of kwantitatief) kan dus een groot effect kan hebben op de 
winterpopulatie. Dit betekent dat de achteruitgang van de overwinterende vleermuizen in het fort van 
Liezele mede een gevolg kan zijn van een achteruitgang van het zwermhabitat. 
 
Om die reden stellen we dan ook voor om de veranderingen met potentiële impact op zwermgedrag 
(waaronder verlichting, en toegang voor vleermuizen) in het fort na te gaan sinds 2001, en waar nodig 
de situatie terug naar haar eerdere toestand te herstellen. 
 
Reeds bekende veranderingen: 
- Ruimte B85 (centrale 15cm-koepel) was oorspronkelijk volledig dicht met puin. Er was geen 

betreedbare ruimte, en evenmin een mogelijkheid voor vleermuizen om daar het fortgebouw in 
te vliegen. Momenteel is de ruimte betreedbaar, maar een replica-koepel boven deze ruimte biedt 
geen toegang voor dieren die van buiten komen. 

- De centrale infanterie-uitgangen van het hoofdfront (B86 en B89) waren oorspronkelijk 
dichtgemetst en afgesloten met een dekplaat voor de uitgang. Er was geen mogelijkheid voor 
vleermuizen om langs daar het hoofdfrontgebouw in te vliegen. 

- De doorgang van ruimte A26 naar B1 was oorspronkelijk een gang, die nadien vernauwd werd en 
waarin een dubbele deur geplaatst werd. Ook al werd voor vleermuizen een doorkruippijp 
geïnstalleerd, de reductie van de doorvlieggrootte is enorm. 

- Ruimte A26: aan de beide doorgangen van deze ruimte naar de binnenplaatsen werden hekken 
geplaatst. 

 
Aanbevelingen met betrekking tot de reeds bekende veranderingen: 
- Ruimte B85 bood noch voordien, noch nadien een toegang voor invliegende vleermuizen van 

buiten uit. Een extra opening naar buiten creëren lijkt ons daarom niet noodzakelijk. 
- Holtraversen B86 en B89 waren voordien afgesloten, maar worden momenteel gebruikt als 

zwerminvliegopening. Doorgang A23-B1 van de centrale gang werd vroeger vermoedelijk gebruikt 

                                                           
9 https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1018227&param=inhoud 
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als voornaamste zwerminvliegopening, maar biedt nu nog nauwelijks doorgang, en lijkt niet meer 
als zwerminvliegopening gebruikt te worden. Het lijkt dus dat de holtraversen (gedeeltelijk?) de 
invliegfunctie van de centrale gang heeft over genomen. Om die reden adviseren we de 
holtraversen open te houden. Een grotere invliegopening aan de centrale gang die toegang biedt  
voor invliegende zwermende dieren, lijkt ons echter wel wenselijk. 

- De beide hekken aan de binnenplaatsen verminderen de vlotte toegang voor vleermuizen, maar 
maken deze niet onmogelijk. Meest ideaal is het verwijderen of open laten van deze hekken tijdens 
het zwermseizoen. Moest dit echter minder wenselijk zijn, dan kan dit voorlopig nog in beraad 
gehouden worden. Moest blijken dat alle overige maatregelen naar zwermgedrag en 
overwintering het gewenste resultaat opleveren, dan zijn wijzigingen aan deze hekwerken niet 
noodzakelijk. Moesten die niet het gewenste resultaat opleveren, dan kan het heropenen van de 
volledige doorgang naar de binnenplaatsen wel aangewezen zijn. 

 

6.2.2 Optimalisering van zwermhabitat 
 
De algemene maatregelen voor zwermplaatsen (zie 6.1) zijn hier van toepassing. Verder wordt 
specifiek voor het Fort van Liezele aanbevolen 
- Om jaarlijks rond begin juli, dus voorafgaand aan het zwermseizoen, de in- en doorvliegopeningen 

van de verschillende lokaalclusters (kaart zie Figuur 1) te checken en zo nodig te herstellen. Dit is 
erg van belang gezien het erg beperkte aantal in- en doorvliegopeningen van het fort. 

- Om op deuren of poorten die omwille van vliegbewegingen van vleermuizen open moeten blijven 
(of net dicht moeten blijven, omwille van behoud microklimaat) hiervoor een kleine aanduiding te 
hangen, of eventueel de deur te blokkeren. Dit is aanbevolen voor die deuren of poorten die 
eenvoudig geopend of gesloten kunnen worden, en waar een verandering van de oorspronkelijke 
situatie snel per ongeluk kan ontstaan.  

- Om de toegankelijkheid voor zwermende vleermuizen te verbeteren. De meeste maatregelen 
hiervoor staan opgesomd onder ‘toegankelijkheid voor overwinterende dieren (zie 6.3.2)’, maar 
specifiek voor zwermende dieren worden verbeterde doorgangen geadviseerd: 

o Aan de rechter infanterie-uitgang van de holtraverse (deur tussen trap B91 en ruimte B36). 
o Aan de trap naar de 75mm-koepel van saillant III (deur tussen gang B46 en trap B95). 

In beide gevallen kan dit door het verwijderen van een gedeelte van een houten spijl, of 
eenvoudigweg door de deur aan één zijde open te zetten. 

- Om timers (al dan niet in combinatie met lichtsensoren) te plaatsen op de verlichting in het gehele 
fort. We adviseren de programmatie van die timers in overleg met ANB te laten gebeuren. 

- Om geen buitenverlichting te voorzien tijdens de zwermperiode daar waar deze kan uitstralen naar 
aanvliegroutes en invliegopeningen. Concreet betekent dit geen buitenverlichting op het dak, nabij 
of op de saillants en op de binnenplaatsen. Buitenverlichting zou tijdens de zwermperiode wel 
mogelijk kunnen zijn ter hoogte van de fortpoort en voor de lokalen van het linker- en rechter 
keelfront (Figuur 14) indien die verlichting ook voor 2001 aanwezig was en brandde tijdens 
dezelfde periode en op dezelfde uren10. We bevelen hier wel een vleermuisvriendelijker lamptype 
en lichtkleur aan om de invloed van het licht op de waterpartijen maximaal te beperken, en tevens 
om deze verlichting enkel te laten branden zolang er zich ook effectief mensen in deze verlichte 
zone bevinden. Indien deze in 2001 nog niet aanwezig (of aanwezig, maar uit) was, adviseren we 
de huidige verlichting te doven om terug de vroegere duistere situatie te bereiken. Om in 
voorkomend geval dan uitstraling van eventuele binnenverlichting te voorkomen van de 
keelfronten, wordt geadviseerd om verduisterende gordijnen te installeren. Door koppeling 
daarvan aan een timer of lichtsensor kan dan het voorkomen van uitstralend licht na 
zonsondergang gegarandeerd worden. 

 

                                                           
10 De brug was toen verlicht met een straatlantaarn (med. B. Van der Wijden) 
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Figuur 14: zones op het Fort van Liezele waar buitenverlichting mogelijk kan zijn (geel) tijdens de zwermperiode 
indien deze ook voor 2001 aanwezig was. Voor alle overige zones is duisternis noodzakelijk om verstoring van 
zwermgedrag te voorkomen. 

 

6.3 Maatregelen voor herstel van de winterpopulaties 
 
Om de populaties overwinterende vleermuizen in het fort van Liezele te herstellen, is het noodzakelijk 
om de oppervlakte en de toegankelijkheid van de ruimten met geschikt microklimaat voor deze dieren 
te herstellen (= terug uit te breiden). 
 

6.3.1 Herstel microklimaat 
 
We adviseren om de ruimten waar er werken werden uitgevoerd met een negatieve impact op het 
microklimaat voor overwinterende vleermuizen, en waar voor de werken vleermuizen overwinterden, 
terug naar hun oorspronkelijke microklimatologische toestand te herstellen. 
In veel gevallen zal het volstaan om de huidige ontvochtigers te verwijderen en verwarming (eventueel 
uit aangrenzende lokalen, indien invloed daarvan) uit te schakelen, waarna het microklimaat zich 
langzaam zelf kan herstellen. 
Het gaat concreet om volgende ruimten: 
- lokaalcluster gangen hoofdfrontgebouw: B4a, B4b, B46 
- lokaalcluster kanon 15cm (eerste verdieping): B84, B85, B90 
- lokaalcluster saillant III caponnière: B40-B42 
- lokaalcluster saillant III kanon 75mm (gelijkvloers): B43-B45, B47 
- lokaalcluster saillant IV: B48, B54-B57 
 
Indien herstel van het microklimaat in één of meerdere van deze ruimten niet mogelijk of ongewenst 
is, kan compenserend winterhabitat (zie 6.3.3) mogelijk een alternatief vormen. 
 
We wijzen er op dat de microklimatologische toestand van een ruimte doorgaans beïnvloed wordt 
door de omliggende lokalen. Om die reden wordt ook een aangepast beheer van deze omliggende 



  51 
 

ruimten geadviseerd, zodat het gewenste microklimaat in de betreffende ruimten bereikt en 
behouden wordt. 
 
We adviseren geen aanpassingen naar verbetering van het microklimaat in de gangen van het 
hoofdfrontgebouw A. De overwinterende vleermuizenaantallen zijn daar steeds erg laag geweest. Het 
aantrekken van overwinterende vleermuizen in deze gangen zou bijkomende beperkingen met zich 
meebrengen voor toegang van de fortbeheerders tot hun clublokalen. 
 

6.3.2 Toegankelijkheid voor vleermuizen 
 
Voor een heel deel lokalen waar vroeger vleermuizen overwinterden, werd in de loop der jaren de 
toegang voor overwinterende vleermuizen erg bemoeilijkt of zelfs onmogelijk gemaakt. Het gaat dan 
zelden om het bijplaatsen van deuren of ramen, wel om het dichten van de openingen daarin (met 
metaalgaas, plastic zeilen, …) waar vleermuizen gebruik van kunnen maken. In veel gevallen zijn deze 
ruimten echter niet of slechts in zeer extensief menselijk gebruik (vaak onbruik of stockage), en lijkt 
het microklimaat hier nog steeds geschikt voor overwinterende vleermuizen. 
Door het herstellen van vlotte invliegmogelijkheden voor vleermuizen in deze lokalen, kan 
vermoedelijk ook vlot de vroegere overwinteringsfunctie van die ruimten hersteld worden. 
Invliegmogelijkheden kunnen gecreëerd worden door het verwijderen van de belemmeringen 
(roosters, plastic folie, …) die in de loop der jaren aangebracht werden (Figuur 15). 
Het gaat concreet om volgende lokalen: B29-B30, B33-B35, B38-B39, B49-B53, B92-B93, B104-B106. 
(Voor de achterliggende ruimten van saillant IV (B49-B53 en B104-B106) is de belemmering de toegang 
tot saillant IV, dit wordt hieronder verder besproken). 
 

Figuur 15: Voor vleermuizen ontoegankelijke ruimte (links). Verwijderen van de plastic folie en een kwart van een 
spijl bovenaan volstaat om toegang voor vleermuizen te creëren. Rechts: door vleermuizen gebruikte toegang tot 
reservaatskoepel B81-B82. Een deel van de opening linksboven (rode kader) zou reeds volstaan voor vleermuizen. 
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Ook van verscheidene ruimten waarvoor we hierboven (6.3.1) herstel van het microklimaat 
adviseerden, werd de toegang voor vleermuizen bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt. Hier is dan 
uiteraard eveneens het terug toegankelijk maken nodig. 
Het gaat hier dan om volgende ruimten: 

- Lokaalclusters van kanon 15cm (eerste verdieping); toegang voorzien kan via het terug openen 
van de munitiedoorgeefluiken naar trapgangen B83 en B91. 

- Lokaal B42 van saillant III; toegang kan via het permanent vastbouten van een van beide 
deuren in open positie 

- Lokaal B47 van saillant III; toegang kan via permanent open deur (vastgebout) of ruime11 
invliegopening daarin 

- Lokaalketen B43-B45 van saillant III; toegang kan via open deur of ruime invliegopening daarin 
van lokaal B43 naar gang B40 

- Lokalen van saillant IV; toegang verbeteren kan via vastbouten van open poort, of ruim 
vergroten van invliegopening daarin, tussen gangen B46 en B48 (Figuur 16). Hiermee worden 
tevens de klimatologisch nog geschikte lokalen van de 75mm-koepel daar bereikbaarder 
gemaakt. 

 
Indien het toegang verschaffen voor vleermuizen in één of meerdere van de voorgestelde ruimten niet 
mogelijk of ongewenst is, moet compenserend winterhabitat (zie 6.3.3) verplicht een alternatief 
vormen.  
 

 
Figuur 16: Toegang tot saillant IV. Vleermuizen vliegen momenteel met erg veel moeite doorheen de grootste 
spijlopening (linkse opening achter bordje). Toegang verbeteren kan door de opening te vergroten (bordje en deel 
spijlen verwijderen; zie rode kader in Figuur 15 ter referentie) of via open laten van de poort. 

 

6.3.3 Compenserend winterhabitat 
 
Het behoud van de grootte en het aantal van de voor vleermuizen beschikbare lokalen is van belang 
voor behoud van de vleermuizenpopulaties (De Boer et al., 2013). Inkrimping in oppervlakte zorgt voor 
een kwalitatieve achteruitgang van het overwinteringshabitat van de dieren, en heeft daarom een 
negatieve invloed. Waar verloren gegaan winterhabitat niet hersteld kan worden, moet dit daarom 
gecompenseerd worden door bijkomend habitat elders.  
Onder ‘compenserend’  wordt verstaan dat het winterhabitat ‘nieuw’ is: de ruimten waren voordien 
nooit in gebruik door overwinterende vleermuizen. ‘Compenserend’ betekent ook dat dit habitat 

                                                           
11 Als ‘ruim’ kan de rode kader op Figuur 15 als referentie worden gebruikt. 
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gelijkwaardig is in grootte en microklimaat. Een nieuw habitat kan pas als volwaardige compensatie 
beschouwd worden, vanaf het ogenblik dat dit ook aantoonbaar is. Monitoring van de maatregelen 
is daarom noodzakelijk (zie 6.4). 

6.3.3.1.1 Compensatie voor fysiek verdwenen ruimte met winterhabitat 
 
Een klein gedeelte verloren vleermuizenhabitat is fysiek verwijderd, met name de dekplaat aan de 
holtraverse op het hoofdfront. Om dit te compenseren, zou het meest voor de hand liggend het 
plaatsen van een nieuwe dekplaat zijn, waarbij onder deze plaat gestreefd wordt naar een gelijkaardig 
microklimaat als onder de vroegere plaat. In dit geval lijkt de plaatsing van een nieuwe plaat echter 
niet wenselijk: herstel van de oorspronkelijke situatie zou ook het terug dichten betekenen van de 
infanterie-uitgang, die momenteel een belangrijke zwerminvliegopening is. We suggereren daarom 
deze te vervangen door een inrichting van de lokalen B87-B88 (momenteel niet in gebruik voor 
overwintering) van deze holtraverse naar winterhabitat. Dit houdt onder meer de plaatsing in van een 
buitenwand (met toegangsdeur en invliegopening) met voldoende dikte om een warm en stabiel 
microklimaat in deze ruimten te bekomen, en het voorzien van hang- en wegkruipmogelijkheden voor 
de dieren. Als alternatief kan mogelijk ook de eerste verdieping van de 75mm-koepel van saillant III 
ingericht worden (lokalen B95-B101, momenteel (quasi) niet in gebruik voor overwintering12). Een 
nadeel van dit alternatief is echter de combinatie met publieksfunctie, waardoor inrichtingen afbreuk 
kunnen doen aan het historische zicht en er restricties ontstaan naar de bezoekperiode. 

6.3.3.1.2 Compensatie voor nog bestaande ruimten met winterhabitat 
 
Indien de eerder vermelde maatregelen met betrekking tot herstel van het microklimaat (zie 6.3.1) of 
tot het verschaffen van toegang voor vleermuizen (zie 6.3.2) in één of meerdere van de voorgestelde 
ruimten niet mogelijk of ongewenst is, moet het creëren van compenserend winterhabitat een 
alternatief vormen. De regel hiervoor is dat er evenveel compenserend habitat moet bij gecreëerd 
worden als er verloren is gegaan. Het behoud van de oppervlakte aan vleermuizenhabitat is immers 
van belang voor het behoud van de vleermuizenpopulatie (De Boer et al., 2013). 
 
De mogelijkheden voor het creëren van compenserend winterhabitat binnen de momenteel voor 
vleermuizen toegankelijke fortgebouwen zijn erg beperkt. De enige voor vleermuizen toegankelijke 
ruimten waar nog geen overwintering vastgesteld werd, werden eerder reeds als mogelijke 
compensatie naar voor geschoven voor de verdwenen dekplaat van de holtraverse. Het openen 
(uitgraven) van afwatergangen is ook weinig opportuun: het aantal vleermuizen dat in fort Liezele in 
afwateringsgangen overwintert is erg beperkt, en een eerdere poging om deze gangen geschikter te 
maken voor overwinterende vleermuizen leverde niet het gewenste resultaat op. 
 
Het creëren van nieuw winterhabitat in lokalen die momenteel ontoegankelijk zijn voor vleermuizen 
is niet onmogelijk, maar minder evident. De niet voor vleermuizen toegankelijke lokalen zijn immers 
vermoedelijk alle in gebruik: voor museale doeleinden, als taverne of clublokaal, als atelier of als 
stockageplaats. Ruimten met bijvoorbeeld een stockagefunctie zouden in principe (ook) een 
winterhabitat voor vleermuizen kunnen vormen, maar dan heeft dat als consequentie dat deze 
ruimten in de winterperiode niet betreden mogen worden, dat er invliegmogelijkheden moeten 
voorzien worden, en dat er een aangepast microklimaat moet zijn. Het dient dan bekeken te worden 
of dit opweegt tegen de eerdere aanbevelingen voor de ruimten waar reeds vleermuizen 
overwinter(d)en. 
 
Een alternatieve mogelijkheid voor het verschaffen van compenserend winterhabitat is het voorzien 
van een of meerdere bijkomende bouwwerken binnen de afbakening van het Habitatrichtlijngebied. 

                                                           
12 Enkel in 2006 werd aan trap B95 één Baard/Brandts gevonden. Gezien de zeer lage bezettingsgraad ten opzichte van het aantal lokaaltjes 

van deze verdieping, durven we stellen dat er quasi nulgebruik is naar overwintering. 
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Een nieuwbouw compensatie-tunnel werd bijvoorbeeld reeds in 2012 gebouwd op het Fort van Duffel. 
Het succes van deze tunnel blijft echter voorlopig uit. Recente aanpassingen aan de constructie zouden 
dit moeten verhelpen. Nieuwgebouwde constructies houden, meer nog dan fortdelen waar gewerkt 
wordt aan herstel van het microklimaat, het risico in dat de verwachte doelstelling niet bereikt wordt. 
Ze kunnen daarentegen ook zeer succesvol zijn, iets wat reeds werd aangetoond bij verscheidene 
nieuw- of heropgebouwde ijskelders. De daar overwinterende soorten zijn Baardvleermuis, 
Watervleermuis, Franjestaart en Gewone grootoorvleermuis. Tot op heden zijn er in Vlaanderen 
echter geen nieuw gebouwde constructies bekend die geleid hebben tot overwintering van 
Meervleermuis en Ingekorven vleermuis – de twee voornaamste doelsoorten waarvoor het 
Habitatrichtlijngebied is aangeduid. 
Een bijkomend bouwwerk hoeft ook geen nieuwbouw te zijn. Het fort van Liezele is bijvoorbeeld 
gelegen te midden van de Südabschnitt: een linie van Duitse bunkers uit 1917, waarvan er enkele zelfs 
net over de fortgracht aan de Fortbaan staan. Deze linie werd in 2017 toegevoegd aan de 
erfgoeddatabank (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/305290). Van de 128 
bunkers van deze linie zijn er momenteel nog een 50-tal over, als onsamenhangend geheel verspreid 
door over het landschap. Met regelmaat worden nog bunkers van deze linie afgebroken. Het 
verplaatsen van bunkers die ‘in de weg’ staan voor bouwprojecten naar een nieuwe locatie op het fort 
(binnen perimeter Habitatrichtlijngebied) zou – indien praktisch mogelijk –een beter alternatief zijn 
voor afbraak. Die bunkers zijn eenvoudig in te richten voor vleermuizen. Vergelijkbare Duitse bunkers 
uit de Nordabschnitt leverden na inrichting erg hoge resultaten op (Willems, 2018).  
De zeer bosrijke omgeving van de Nordabschnitt is echter weinig vergelijkbaar met deze van Klein-
Brabant, waardoor vergelijkbare hoge aantallen per bunker minder te verwachten zijn. Omwille van 
exacte hetzelfde bouwtype hebben deze wel bunkers gegarandeerd een geschikt microklimaat voor 
Baardvleermuis, Watervleermuis, Franjestaart en Gewone grootoorvleermuis als zij in een door 
vegetatie beschutte omgeving en met voldoende aanaarding geplaatst worden. In deze bunkers 
kunnen echter geen Meervleermuis of Ingekorven vleermuis verwacht worden. 
 

Figuur 17: bunker van de Südabschnitt, (links) en ingerichte vleermuizenbunker van hetzelfde type van de 
Nordabschnitt. 

 

6.4 Monitoring van de maatregelen in het fort 
 
Om het effect van de genomen maatregelen op te volgen, is het noodzakelijk deze te monitoren. 
Daarom bevelen we aan om temperatuur- en vochtigheidsloggers te plaatsen om de effecten van de 
ingrepen op microklimaat op te volgen. Verder is continuering van de gestandaardiseerde jaarlijkse 
wintertellingen aangewezen als monitoring van de winterpopulaties, waarbij het van belang is dat alle 
ruimtes die voor vleermuizen potentieel toegankelijk zijn onderzocht kunnen worden. 
Monitoring van de maatregelen naar zwermgedrag kan door het herhalen van het huidig gevoerde 
zwermonderzoek met netvangsten en visuele observaties, met een tussentijd van enkele jaren. Een 
vergelijkbaar onderzoek geeft dan de veranderingen weer in het ruimtelijk gebruik van het fort door 
zwermende dieren. 
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Wenst men de mate van zwermactiviteit te monitoren dan is hiervoor een andere methode 
aangewezen, met name onderzoek met automatische detectoren. Aantallen van netvangsten zijn 
hiervoor niet geschikt (Willems et al. 2016). Deze methode werd nog niet eerder toegepast in het fort 
van Liezele, wat impliceert dat momenteel nog geen nulsituatie met betrekking tot de mate van 
zwermactiviteit bekend is.  
 

6.5 Aanbevolen zonering van het fort 
 

6.5.1 Zonering volgens huidige situatie 
 
Het huidige vleermuizengebruik van het fort werd vertaald naar een zonering, waarbij er uitgegaan 
werd van het behoud van deze vleermuizenfuncties (Figuur 18). Afhankelijk van de vleermuizenfunctie, 
gelden dan volgende toegangsregels13 om verstoring van de dieren te voorkomen: 

- Zwermzone: geen toegang na zonsondergang van 1 juli tot 1 november 
- Overwinteringszone (zonder Ingekorven vleermuis): geen toegang van 1 oktober tot 1 april 
- Overwinteringszone (met Ingekorven vleermuis): geen toegang van 1 oktober tot 15 mei 
- Nazomerverblijf: geen toegang van 1 augustus tot 1 november 
- Zomerkolonie: geen toegang van 15 april tot 1 september 

Ruimten die meerdere functies hebben, hebben meerdere restricties naar betreding. Ruimten die geen 
vleermuizenfunctie hebben, zijn jaarrond toegankelijk. 
 
Met de huidige publiekswerking bestaat er een overlap tussen publieksbezoek en ruimten met (tijdens 
die periode) vleermuizenfuncties. Deze overlap wordt in Figuur 18 weergegeven als gearceerde 
overdruk14. Het jaarrond bezoeken van ruimten zonder vleermuizenfunctie (waaronder veel museale 
ruimten) vormt in principe15 geen probleem, maar die ruimten kunnen echter vaak enkel bereikt 
worden doorheen zones met vleermuizenfuncties, waar dan wel toegangsbeperkingen op rusten. 
Als model op lange termijn lijkt ons een zonering van het fort die het huidig publieksgebruik en 
vleermuizengebruik combineert daarom niet houdbaar. Alternatieven worden voorgesteld in 6.5.2. 
 

                                                           
13 Met ‘geen toegang’ wordt ook ‘geen verstoring op andere wijze’ bedoeld: dus ook geen verstoring door verlichting, geluid, …) 
14 Saillant IV werd hier niet opgenomen als zone voor publieksbezoek, wegens momenteel afgesloten voor restoratiewerken 
15 Met ‘in principe’ bedoelen we dat er geen probleem is indien de invloed van het bezoek beperkt blijft tot de bezochte ruimte. In de 

praktijk reikt de invloed van een bezoek (geluid, licht of andere) verder, en vormt dus wél een probleem indien dit tot ruimten met 
vleermuizenfuncties reikt.  
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Figuur 18: zonering volgens huidige vleermuizenfuncties. 

 

6.5.2 Zonering volgens herstelsituatie 
 
We toonden in 6.5.1 reeds eerder een zonering, uitgaande van de huidige situatie voor vleermuizen. 
Het heeft ons inziens echter weinig zin om op basis daarvan een zonering op te maken, aangezien die 
dan gericht is op behoud van de huidige vleermuizenpopulaties. De vleermuizenpopulaties dienen 
echter niet behouden, maar hersteld te worden. Bovendien moet er een formule gevonden worden, 
waarbij de vleermuizenzonering en de publiekswerking op elkaar afgestemd kunnen worden. 
 
Om deze reden stellen we hier een aangepaste zonering voor (Figuur 19). Deze houdt rekening met de 
aanbevelingen geformuleerd naar het herstel van de vleermuizenpopulaties (zie 6.3). Het gaat dan in 
de eerste plaats om maatregelen naar de winterpopulatie toe, maar ook naar behoud en verbetering 
van de zwermfunctie. De in 6.5.1 geformuleerde toegangsregels naar vleermuizenfuncties zijn hier 
terug van toepassing. 
 
Bemerk dat er voor deze aangepaste zonering nog steeds een overlap is tussen publieksbezoek en 
(tijdens die periode) vleermuizenfuncties in een deel van de gangen van het keelfrontgebouw A. Dit 
houdt dus nog steeds een beperkt risico naar vleermuizenverstoring in, maar we stellen toch deze 
oplossing voor als meest haalbare scenario omdat 

- Overwintering in deze gangen steeds miniem is geweest 
- Omwille van tochtig en droog microklimaat aantalstoename van overwinteraars (zelfs mits 

specifieke inrichting) hier nauwelijks te verwachten valt 
- Een zekere mate van verlichting en betreding in deze gangen altijd aanwezig is geweest 
- Het vermijden van betreden van deze gangen tijdens de overwinteringsperiode of (tijdens de 

zwermperiode) na zonsondergang het bereiken van de binnenplaatsen of verenigingslokalen 
van het linker keelfront onmogelijk zou maken. 

Omdat er ondanks de huidige verstoring in deze gangen toch een zekere mate van zwermgedrag is, 
adviseren we de permanente avondverlichting te beperken van de fortpoort tot de toegang naar de 
machinezalen (lokalen A41/A51 en A6/A49), en enkel voor de duur van de activiteiten. Voor de overige 
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gangen met vleermuizenfuncties – A7a, rest van A1 (vanaf glazen wand) en A26 – stellen we het 
gebruik van verlichting met een bewegingssensor voor. 
Verder stellen we ook een aanpassing voor van de verlichting in de hoofd- en zijgangen van het 
keelfront naar een vleermuisvriendelijker type, dit wil zeggen een voor vleermuizen minder verstorend 
lamptype/kleur, en gerichte armaturen die uitstraling en verstrooiing van licht voorkomen. 
 

 
Figuur 19: zonering volgens herstelsituatie. Sommige zones kunnen bijkomend nog voor zwermgedrag aangeduid 
worden, indien blijkt dat deze voor 2001 voor zwermende dieren toegankelijk waren (zie 6.2.1). 
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Figuur 20: Huidige verlichting van de centrale gang A1. Met een aangepaste verlichting blijft toegang tot de huidige 
verenigingslokalen mogelijk, en kan toch het gros van de verstoring van zwermgedrag voorkomen worden. 

 

6.6 Maatregelen naar landschapsinrichting en -beheer 
 

6.6.1 Bosbeheer 
Van erg groot belang voor het behoud van populaties boombewonende vleermuizen zijn bossen en 
boomgroepen. De geschiktheid van een bos als foerageer- en verblijfplaats voor vleermuizen wordt 
niet door de boomsoort bepaald, wel door zijn leeftijd en de structuurrijkdom. Een 
vleermuisvriendelijk bosbeheer streeft daarom naar een grote variatie in bosstructuur: 
ongelijkvormigheid, ongelijkjarigheid en stams- of groepsgewijze menging, gecombineerd met een 
groot  aanbod aan boomholten (zoals spechtengaten, inrottingsgaten, spleten en scheuren). 
Om voldoende boomholten te bieden aan een populatie boombewonende vleermuizen, wordt 
aangeraden (vooral levende) oude bomen te behouden. Om een voldoende aanbod aan geschikte 
boomholten te bereiken, zijn minimum 16 (levende) bomen met holten per ha optimaal, met een 
minimum van 20 geschikte holten (Willems 2004). 
Om een voldoende aantal geschikte vleermuisbomen te verkrijgen, worden best tijdig opvolgers 
geselecteerd: bomen die beginnende holten of aanzet daartoe vertonen (bv bliksemschade), die oud 
mogen worden. Het ter plekke laten van staand en liggend dood hout bevordert de aanwezigheid van 
spechten in het algemeen, met als direct gevolg een hoger aantal boomholten. 
Voor het kiezen van opvolgers opteert men best voor langlevende, grote boomsoorten met een harde 
houtsoort zoals eik en Beuk. Holten in deze boomsoorten hebben de voorkeur van vleermuizen: ze 
rotten trager, blijven langer geschikt en hebben een betere temperatuurbuffering. 
 
Indien men oude bomen (met boomholten) noodzakelijkerwijs moet vellen, dan gebeurt dit best 
tussen 15 september en 15 oktober. Op dat ogenblik is het risico voor de vleermuizen het kleinst. 
Indien de boom een paarplaats is van Ruige dwergvleermuis of Rosse vleermuis, dan is de beste 
periode voor die boom tussen 15 oktober en 15 november.  
 
Vleermuizen in boomholten zitten ver bovenaan, in opgaande spleten. Als men een boom met holten 
velt, is het daarom belangrijk dat de zaagsneden net onder en ruim boven de boomholten gemaakt 
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worden. Op die manier kan voorkomen worden dat door vleermuizen wordt gezaagd. Bij 
veiligheidssnoeiwerken dient specifieke aandacht besteed te worden aan lengtescheuren in de boom 
of in grote zijtakken. Bij zaagwerkzaamheden kunnen deze scheuren zich sluiten. Hierdoor kunnen 
vleermuizen doodgedrukt worden. Dit wordt vermeden door voor het zaagwerk één of enkele wiggen 
in de scheur te slaan zodat deze zich niet kan sluiten.  
Vleermuizen ontwaken (zeker in de winter) maar zeer traag. Daarom kunnen de gezaagde boomdelen 
met holten best een nacht langs de kant gelegd worden, op een manier dat de dieren zelf uit de holte 
kunnen kruipen en een alternatieve verblijfplaats zoeken. 
 

6.6.2 Beheer van valleigebied 
Om de geschiktheid van het valleigebied van de Molenbeek als foerageer- en verplaatsingsgebied voor 
vleermuizen te behouden, is het van belang een relatief kleinschalige afwisseling van open en gesloten 
zones te bewaren. Een dergelijke mozaïek verschaft voldoende windluwe zones voor insecten en 
jagende vleermuizen. Voldoende ruigtes zorgen eveneens voor een hoog insectenaanbod, gunstig voor 
zowel vleermuizen als de biodiversiteit in het algemeen. 
Door het behouden van de aaneenschakeling van groene landschapselementen langsheen de vallei, 
wordt een lint in het landschap behouden die verplaatsingsmogelijkheden bieden voor vleermuizen. 
Een erg grote onderbreking in groenelementen (meer dan 50m) kan problematisch worden voor 
meerdere soorten. 
 

6.6.3 Beheer van waterpartijen 
Voor jagende Watervleermuizen is het behouden van een open wateroppervlak van belang. Een 
wateroppervlak dat grotendeels bedekt is met bijvoorbeeld kroos, bladafval, waterlelies of algen is 
niet meer geschikt als foerageerzone voor Watervleermuizen.  
Het wateroppervlak van de fortgracht is momenteel vrij van bedekking door planten, en er is daar dus 
geen directe actie hieromtrent nodig. Wel wordt aangeraden om de toestand van het wateroppervlak 
op te volgen, zodat bij een eventuele bedekking hiervan in de toekomst tijdig kan ingegrepen worden 
(verwijderen kroos, eventueel ook deel bladafval). Hetzelfde advies geldt voor andere waterpartijen in 
de omgeving (visvijvers, kasteelgracht, …). 
Verder is ook het onverlicht houden van het wateroppervlak en haar oeverpartijen van groot belang 
(zie verder onder ‘verlichting’) 
 

6.6.4 Verlichting en connecties 
Lichtverstoring is voor vrijwel alle vleermuizensoorten erg problematisch. Geen verlichting plaatsen is 
vanuit vleermuizenoogpunt meest ideaal. In een natuur- of recreatiegebied is verlichting ’s nachts niet 
nodig. Voor de beperkte zones waar veiligheid een prioriteit is, bestaat er de mogelijkheid om 
verlichting vleermuisvriendelijker te maken, door bewegingsdetectie, gerichte verlichting of 
vleermuisvriendelijkere lampen. 
Gebaseerd op de verzamelde kennis over foerageerzones en verplaatsingsroutes, en de vastgestelde 
verlichting worden volgende maatregelen voorgesteld: 
 
1) Behoud van onverlichte water- en oeverpartijen. Verlichting hiervan zou leiden tot een kwalitatief 

zware achteruitgang van de zones met de meeste jachtactiviteit van vleermuizen. Hier wordt dan 
in de eerste plaats gedoeld op de fortgracht, maar dit geldt ook voor andere waterpartijen in de 
omgeving (visvijvers, kasteelgrachten). 

 
2) Aanpassing van de verlichting van de fortbaan  

a. Vervanging door een vleermuisvriendelijker lamptype (amberkleurig of rood) 
b. Plaatsing of armatuur aanpassen zodanig dat het licht enkel gericht is op de baan zelf en 

uitstraling vermeden wordt. 
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c. Verlichting enkel laten branden wanneer het effectief nodig is (tijdens activiteiten in het 
fort). 

 

 
Figuur 21: Zicht op de Fortbaan en fort met verlichte ingang en rechter keelfront. 

 
3) Aanpassing van de verlichting van de Guido Gezellelaan en de Wolfstraat. Het gaat dan om die 

zones waar vleermuizen de straten oversteken bij het volgen van de vallei van de Molenbeek. 
Specifiek komt dat voor de Guide Gezellelaan neer op de zone tussen de L. Van Kerckhovenstraat 
en de Molenstraat, en voor de Wolfstraat op de zone tussen de bebouwde kom van Liezele (ter 
hoogte van de Broekstraat) en de zijstraat naar de visvijver van Walsingen. 

a. Nakijken of verlichting hier effectief nodig is, en of die wel de ganse nacht aan moet blijven. 
Zo nee, is het verwijderen of maximaal doven van de verlichting met voorsprong de beste 
optie. Indien dit niet mogelijk is, worden (eventueel combinatie van a met) b en c 
geadviseerd. 

b. Vervanging door een vleermuisvriendelijker lamptype (amberkleurig of rood) 
c. Plaatsing of armatuur aanpassen zodanig dat het licht enkel gericht is op de baan zelf en 

uitstraling vermeden wordt. 
Deze maatregelen kunnen ook genomen worden op andere locaties (buiten het projectgebied) 
waar wegen vliegroutes van vleermuizen kruisen. 

 
4) Gepast verlichtingsplan voor het Park Fort Liezele. Het park zelf wordt wegens zijn open karakter 

minder door vleermuizen gebruikt, maar net dat open karakter maakt ook dat eventuele 
verlichting direct invloed heeft op de oostelijk gelegen bosjes en struwelen, en de directe 
omgeving van het fort. 

a. Verlichting minimaal, en bij voorkeur zelfs geheel duister. 
b. Waar verlichting onvermijdbaar is: minimale verlichting, met een vleermuisvriendelijker 

lamptype (amberkleurig of rood), en plaatsing of armatuur aanpassen zodanig dat het licht 
enkel de doelzone belicht en uitstraling vermeden wordt. 

 
5) Groenscherm en periodeselectie voor evenementen in Park Fort Liezele. Evenementen (festivals, 

optredens, …) die plaatsvinden in het Park Fort Liezele kunnen lichtverstoring veroorzaken op de 
zones die door vleermuizen gebruikt worden. De invloed hiervan kan grotendeels gemitigeerd 
worden door 

a. De grote evenementen te plannen vóór de zwermperiode van vleermuizen, dit wil zeggen 
vóór half juli. 

b. Het voorzien van een dicht, opgaand groenscherm rondom de evenementenzones. Dit 
vermindert de invloed van uitstralende verlichting.  
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8 Bijlagen 
8.1 Bijlage 1 lokaalnummering fort Liezele 
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8.2 Bijlage 2 vangstresultaten per avond 

 
Figuur 22: Vangstresultaten per net in Fort Liezele, 03/08/2018. (soortafkortingen zie Tabel 1). 
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Figuur 23: Vangstresultaten per net in Fort Liezele, 21/08/2018. (soortafkortingen zie Tabel 1). 
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Figuur 24: Vangstresultaten per net in Fort Liezele, 05/09/2018. (soortafkortingen zie Tabel 1). 
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Figuur 25: Vangstresultaten per net in Fort Liezele, 26/09/2018. (soortafkortingen zie Tabel 1). 
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Figuur 26: Vangstresultaten per net in Fort Liezele, 14/10/2018. (soortafkortingen zie Tabel 1). 
 



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 
22.800 ha natuur verspreid over 500 natuurgebieden. 
110.000 families zijn lid van Natuurpunt.


