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1 Inleiding 
 

De Stad Antwerpen wil de indicator- en doelsoorten opvolgen van alle gebieden in kader van het groenplan, om 
de evolutie in deze gebieden op te volgen en een gepast beheer toe te passen.  
 
Dit rapport geeft de resultaten van de uitgevoerde monitoring van vleermuizen en vlinders voor het 
Nachtegalenpark (Vogelzang/Middelheim/Den Brandt). Voor vleermuizen werd er naar gestreefd alle aanwezige 
soorten in kaart te brengen, met een inschatting van de talrijkheid. Voor dagvlinders werd specifiek 
geïnventariseerd in functie van de Eikenpage, waarbij alle andere waargenomen dagvlinders mee werden 
opgenomen. Op basis van de verzamelde gegevens worden voor beide soortgroepen gebiedsgerichte 
maatregelen en beheeradvies gegeven.  
 
Het Nachtegalenpark, bestaande uit drie parkgebieden (Vogelzang, Middelheim en Den Brandt) bevindt zich in 
het westen van de provincie Antwerpen, in het district Wilrijk, ten zuiden van de Stad Antwerpen. Het gebied 
wordt ruwweg afgebakend door de A12, de verbinding van de A12 naar de E19, Floraliënlaan, Middelheimlaan, 
de Campus Groenenborger en het Theologisch en Pastoraal Centrum (beiden aan de Groenenborgerlaan), 
Beukenlaan, Dennenlaan, Della Faillelaan, Acacialaan en Beukenlaan. 
 
Het Nachtegalenpark is het grootste groengebied in de omgeving. Nabije groengebieden zijn het Leeuwerikpark, 
Brilschanspark, (natuurgebied) Wolvenberg, Valaarpark en Steytelinckpark. Ten zuidoosten van deze laatste 
bevindt zich Fort 6, een Europees belangrijke site voor vleermuizen (en daarvoor ook als Habitatrichtlijngebied 
aangeduid). Het Nachtegalenpark gebied bevat gras- en parklanden, sportvelden, bos, dreven en enkele vijvers. 
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2 Methodiek inventarisatie 
 

2.1 Vleermuizen 
 
Het doel van het onderzoek is monitoring van het zomervoorkomen van alle vleermuizensoorten in het 
Nachtegalenpark (Vogelzang/Middelheim/Den Brandt) te Wilrijk. Dit houdt in het nagaan van de aanwezigheid 
van deze soorten, waarbij tevens de voornaamste activiteitszones in kaart worden gebracht. We maken daarbij 
ook een inschatting van de aanwezige aantallen en eventuele kolonies. 
Voor dit gebied werd besloten dat een combinatie van automatische batdetectoren en actief zoeken met 
manuele batdetector de meest aangewezen methode is, omdat beide werkwijzen complementair werken. 
 
Het plaatsen van automatische detectoren heeft het voordeel dat deze detectoren voor een langere periode 
(één of meer volledige nachten) kunnen geplaatst worden. Dit geeft dan de activiteit over een gehele nacht weer, 
en dus meer kans om alle aanwezige soorten in kaart te brengen. Bovendien zijn automatische detectoren een 
uitermate gestandaardiseerde manier van werken (en dus ook geschikt voor monitoring op lange termijn) terwijl 
het manueel rondlopen met batdetectoren meer onderhevig is aan (kennis en beslissingen van) de waarnemer.  
Een automatische detector heeft echter ook nadelen. Er kan slechts een beperkt aantal punten bemonsterd 
worden met dergelijke detectoren – waardoor het moeilijk is om een ruimer gebied (met veel verschillende 
biotopen) integraal te bemonsteren. Op favoriete foerageerlocaties (bijvoorbeeld aan een vijveroever) is 
bovendien vaak erg veel vleermuizenactiviteit, en kan een automatische detector massaal veel opnames 
genereren van grotendeels dezelfde dieren. 
 
Een route lopen met een manuele detector mist de specifieke voordelen van een automatische detector, maar 
biedt wel andere voordelen: 
- Het gebied kan in zijn geheel onderzocht worden (tegenover een ‘punt’ bij plaatsing van automatische 

detector) 
- Voor Watervleermuis zijn visuele observaties mogelijk (schijnen met zaklantaarn over wateroppervlak), 

waardoor ook de aantallen foeragerende dieren exact bepaald kunnen worden 
- Er wordt minder tijd verloren aan vleermuisarme zones. Een automatisch detector op de ‘foute plaats’ kost 

veel plaatsingstijd, voor weinig resultaat. 
 

2.1.1 Manuele detectoren 
 
Het Middelheimpark, Park Vogelzang en Park Den Brandt werden gebiedsdekkend onderzocht met manuele 
batdetectoren. Het gebied werd afgewandeld langs alle wandelpaden, maar er werd geen vaste route gevolgd. 
Vleermuizen werden indien mogelijk op het terrein gedetermineerd met een full-spectrum batdetector Batlogger 
M (Elekon AG, Luzern, Zwitserland) of SSF Bat3, en een time-expansie batdetector Pettersson D240x (Pettersson 
Elektronik AB, Uppsala, Zweden) of een heterodyne detector D100 (Pettersson Elektronik AB). De Pettersson 
D100 en D240X werd ingesteld op het heterodyne kanaal op 34 kHz. Opnames werden gemaakt in .wav-formaat 
met een Roland R05 Edirol, of manueel via de Batlogger M en SSF Bat3 
Bij de waarneming van een vleermuis met een manuele detector werd de soort en eventuele 
gedragsaanduidingen genoteerd op kaart. De waarnemingen werden uitgevoerd in goede weeromstandigheden. 
De starttemperatuur was bij elk terreinbezoek hoger dan 10°C. Elke inventarisatie werd gestart binnen het 
kwartier na de officiële zonsondergang om een zo representatief mogelijk beeld van de activiteit te krijgen. Er 
werden geen ochtendtellingen uitgevoerd. 
Er werden 20 avondbezoeken aan het gebied gebracht met manuele detectoren tussen begin maart en begin 
oktober (Tabel 1). De duur van een bezoek bedroeg gemiddeld 2 à 3 uur. De spreiding van de bezoeken over het 
zomerhalfjaar maken het mogelijk om een beeld te krijgen van de aanwezigheid van soorten die het gebied 
gebruiken als jachtgebied en/of de nabijheid van kraamkolonies. Er wordt bovendien een deel van voor- en 
najaarstrek geregistreerd. 
 
De geluidsopnames werden gedigitaliseerd en geanalyseerd met Batsound (Pettersson Elektronik AB, Zweden, 
versie 4.2) en BatExplorer (Elekon AG, versie 1.11.3.0). De soorten werden gedetermineerd op basis van 
referentiewerken en -geluiden (Barataud, 2012; Middleton et al., 2014; Russ, 2012; Van De Sijpe, 1999). De 
gegevens werden geografisch verwerkt in QGIS 2.12.1 – Lyon (Quantum GIS Development Team, 2015). 
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Tabel 1: Overzicht manuele detectorinventarisaties. 
Afkortingen detectortypes: BM = Batlogger M, D100 = Pettersson D100, D240x = Pettersson D240x 

Datum Zonsondergang Startuur Einduur Starttemp Detector Waarnemer 

10/03/2018 18:39 18:26 20:46 13°C BM Johan De Ridder 

14/03/2018 18:45 18:35 20:40 13°C BM Johan De Ridder 

24/03/2018 19:02 18:50 20:50 13°C BM, D100 Johan De Ridder 

07/04/2018 20:25 20:15 22:45 20°C BM, D100 Johan De Ridder 

18/04/2018 20:43 20:35 23:45 22°C BM, D240x 
Johan De Ridder, 
Daniel Sanders 

6/05/2018 21:11 21:00 23:45 21°C BM, D240x 
Johan De Ridder, 
Daniel Sanders 

30/05/2018 21:44 21:45 23:45 24°C BM, D100 Johan De Ridder 

14/06/2018 21:57 21:47 23:47 20°C BM, D240x Johan De Ridder 

07/07/2018 21:56 22:00 23:45 24°C BM, D240x Johan De Ridder 

13/07/2018 21:52 21:49 00:30 22°C BM, D240x 
Adrita Ballal,  
Johan De Ridder 

19/07/2018 21:46 22:10 0:55 - SSF Bat3 Dirk Hautekiet 

23/07/2018 21:41 22:20 0:05 - SSF Bat3 Dirk Hautekiet 

26/07/2018 21:37 21:59 24:00 29°C BM, D240x 
Adrita Ballal,  
Johan De Ridder 

30/07/2018 21:31 22:00 23:45 - SSF Bat3 Dirk Hautekiet 

19/08/2018 20:55 21:15 0:00 - 
SSF Bat3, 

D240x 

Dirk Hautekiet 

21/08/2018 20:46 20:51 23:00 24°C BM, D240x Johan De Ridder 

21/08/2018 20:46 21:15 0:15 24°C 
SSF Bat3, 

D240x 
Dirk Hautekiet 

25/09/2018 19:34 19:28 21:38 14°C BM, D240x Johan De Ridder 

30/09/2018 19:23 19:35 22:20 - SSF Bat3 Dirk Hautekiet 

5/10/2018 19:12 20:00 20:45 - 
SSF Bat3, 

D240x 

Dirk Hautekiet 

 

2.1.2 Automatische detectoren 
 
Er werd verspreid over het zomerhalfjaar 2018 op drie locaties een automatische detector geplaatst op het 
domein (Figuur 1). De automatische detectoren die werden gebruikt zijn toestellen van het type SM2 van Wildlife 
Acoustics.  
Eén detector aan de bosrand achter het kasteel van Den Brandt (detector Den Brandt 1), één aan een dreef in 
domein Den Brandt (detector Den Brandt 2), en één nabij het zuidelijke deel van de vijver van het 
Middelheimpark (detector Middelheim). De locaties werden zeer specifiek gekozen zodat de detectoren 
maximaal kans maken om zomeractiviteit van met manuele detector moeilijker waarneembare soorten te 
registreren. Van iedere passerende vleermuis wordt een opname gemaakt. 
 
De verschillende tijdsperioden lieten toe om enerzijds de vleermuizensoorten te registreren die in de buurt hun 
kraamkolonie hebben en het park gebruiken als jachtterrein, en anderzijds om trekkende vleermuizen te 
registreren. Tijdens elk van de drie periodes werd de detector gedurende minstens twee volledige nachten 
opgehangen.  
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Figuur 1: Locaties automatische vleermuizendetectoren 
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2.2 Dagvlinders 
 
Er werd vooral gefocust op de inventarisatie van Eikenpage. Tijdens de inventarisaties werden tevens andere 
dagvlinders mee opgenomen. 
 
Zowel dagvlinders als libellen zijn thermofiele organismen. De inventarisaties vonden zo veel mogelijk plaats 
tijdens gunstige weersomstandigheden: 

 windkracht < 4 Beaufort – in de praktijk zo weinig mogelijk wind 

 temperatuur: (> 17°C en < 30°C) 

 tijdstip: 11u - 17u  

 dagen zonder neerslag 

 zonneschijn gedurende min. 50% van de dag 

Binnen het onderzoeksgebied werd specifiek gefocust op de locaties waar het geprefereerde biotoop van de 
geselecteerde doelsoorten aanwezig was én binnen de hoofdvliegperiode. De waarnemingen werden verricht 
door Hannes Ledegen, medewerker van Natuurpunt Studie, die minstens 1 keer per maand van april tot en met 
augustus zocht naar de focussoorten. De verrichte waarnemingen werden ingevoerd in www.waarnemingen.be, 
via mobile app of via manuele toevoeging. 
 
Voor Eikenpage is het afspeuren van de boomkruinen met verrekijker de beste methode, vooral in het begin van 
de vliegperiode (eind juni – midden juli), wanneer de mannetjes zeer actief zijn.  
 
Variabele track monitoring 
 
Voor deze opdracht werd een nieuwe methode toegepast namelijk ‘Variabele track monitoring’. Deze methode 
werd recent (maart 2017) uitgerold vanuit Natuurpunt Studie en wordt wellicht snel de nieuwe standaard in 
Vlaanderen.  
 
Bij monitoring via een meetnet wordt er standaard gewerkt met vaste plots of routes. Als die dan voldoende 
random gekozen zijn, gaat men er vanuit dat dit representatieve cijfers oplevert voor een ruimer gebied. Maar 
die vaste plots zijn ook onvermijdelijk onderhevig aan een aantal veranderingen in de tijd (denk bv. maar aan 
verdroging, vermesting, verruiging, verbossing, klimaatopwarming, verstedelijking, enz.). Beheer van een plot 
kan de veranderingen tegen gaan of terugzetten, maar zelden blijft een plot echt “constant”. Vaak zijn het net 
de gevolgen van dit soort veranderingen die men wil in kaart brengen, maar probleem is dat veel van die 
veranderingen niet random optreden en dat de random gekozen plots dus niet meer random en representatief 
zijn voor de wijzigingen die ze ondergaan.  

Veel insecten zijn specialisten van microhabitats en concentreren zich in een landschap op deze habitats. De 
aanwezigheid van de benodigde microhabitats in een landschap kan over de jaren flink verschillen en vooral 
ruimtelijk verschuiven. Met het opvolgen van vaste plots kan je dan een redelijk verkeerd beeld bekomen van de 
werkelijke toestand van soorten op landschapschaal. Het is bv. niet omdat een grote kolonie Grijze zandbijen 
(Andrena vaga) verdwijnt door plaatselijk afnemen van de betreding en verruiging of verbossing van een plot, 
dat de soort ook op landschapsschaal verdwijnt of afneemt. Het opvolgen van variabele plots of tracks, gekozen 
door een specialist die vanuit gebiedskennis die zones in een landschap onderzoekt die de meeste potentie 
hebben voor de doelsoorten, vormt hier een valabel alternatief.    

Binnen waarnemingen.be is het mogelijk om via mobiele apps veldwaarnemingen als nauwkeurige 
puntwaarnemingen te registreren in de databank. Via de spraakherkennings app ObsMapp Speech is het zelfs 
mogelijk om heel veel waarnemingen in te voeren zonder veel verlies van tijd of aandacht tijdens het veldwerk 
cfr. :  

http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=320748.msg1813626#msg1813626; 
http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=161848.msg1841687#msg1841687.  

Het is nu mogelijk om alle individuen van een uitgebreide reeks soorten als nauwkeurige punten in het landschap 
te registreren. Ook het gevolgde pad (de ‘track’) kan daarbij in groot detail opgeslagen worden.  

Tevens kan men streeplijsten maken, dit zijn totaallijsten met voor alle waargenomen soorten de aantallen 
binnen een bepaalde zoekinspanning (gedefinieerd door tijd en gebied). Het is recent gelukt om deze beide 

http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=320748.msg1813626#msg1813626
http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=161848.msg1841687#msg1841687
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mogelijkheden (random tracks en streeplijsten) verder uit te bouwen in Waarnemingen.be, zodat random track 
monitoring nu mogelijk is via mobiele apps in het veld, waarbij een reeks zelf te definiëren soorten (ook 
combinaties uit verschillende taxonomische groepen zoals bestuivers en hun waardplanten) kan geregistreerd 
worden langsheen een willekeurige route. De door de gps van de smartphone geregistreerde track met alle 
bijhorende kenmerken (tijd, duur, afstand, snelheid, precieze georeferentie) wordt dan gekoppeld aan de 
volledige reeks waarnemingen. Dat is een ideaal hulpmiddel voor monitoring van o.a. insecten.  
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3 Resultaten 
 

3.1 Vleermuizen 
 

3.1.1 Manuele detectorwaarnemingen 
 
De wandelingen met manuele detectoren leverden 904 waarnemingen van vleermuizen op in 2018. Een 
overzicht van de waargenomen vleermuizen is te vinden in Tabel 2 en op Figuur 2. Er werden tijdens de 
inventarisatie minstens 7 soorten vleermuizen waargenomen: Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, 
Franjestaart, Watervleermuis, Laatvlieger, Rosse vleermuis en Grootoorvleermuis onbekend. 
 

Tabel 2: overzicht manuele detectorwaarnemingen 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Aantal 

Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 699 
Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 92 
Dwergvleermuis onbekend Pipistrellus spec. 1 
Franjestaart Myotis nattereri 3 
Watervleermuis Myotis daubentonii 18 
Myotis onbekend Myotis spec. 12 
Laatvlieger Eptesicus serotinus 66 
Rosse vleermuis Nyctalus noctula 3 
Grootoorvleermuis onbekend Plecotus spec. 10 

Totaal  904 

 

 
Figuur 2: Vleermuiswaarnemingen met manuele detector, 2018. 

 

3.1.2 Automatische detectorwaarnemingen 
 
Er werden door de automatische detectoren 2022 vleermuizenopnamen gemaakt (Tabel 3). 
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Tabel 3: Overzicht vleermuizenopnames automatische detectoren Nachtegalenpark 2018. 

 
G

ew
o

n
e 

d
w

er
gv

le
er

m
u

is
 

R
u

ig
e 

d
w

er
gv

le
er

m
u

is
 

K
le

in
e 

d
w

e
rg

vl
ee

rm
u

is
 

D
w

er
gv

le
er

m
u

is
 o

n
b

ek
en

d
 

W
at

e
rv

le
er

m
u

is
 

Fr
an

je
st

aa
rt

 

M
yo

ti
s 

sp
ec

. 

R
o

ss
e 

vl
ee

rm
u

is
 

R
o

ss
e/

B
o

sv
le

er
m

u
is

 

Ep
te

si
cu

s/
N

yc
ta

lu
s/

V
es

p
er

ti
lio

 s
p

ec
. 

G
ew

o
n

e 
gr

o
o

to
o

rv
le

er
m

u
is

 

G
ro

o
to

o
rv

le
er

m
u

is
 o

n
b

ek
en

d
 

V
le

er
m

u
is

 o
n

b
ek

en
d

 

Ei
n

d
to

ta
al

 

Den Brandt 1 391 102 45 2 3 1 5 1       2 1 553 

8/09/2018 109 33 1 2 2 1 3       151 

9/09/2018 282 69 44  1  2 1    2 1 402 

Den Brandt 2 1219 4   1 1 1 9 6 1 7     3 1252 

19/04/2018 204   1   1      1 207 

20/04/2018 684 3     5 1  5   1 699 

21/04/2018 331 1   1 1 3 5 1 2   1 346 

Middelheim 77 32     68   37       1 1 1 217 

1/04/2018 40 20   49  37     1 1 148 

2/04/2018 1 1   19      1   22 

3/04/2018 36 11            47 

Eindtotaal 1687 138 45 3 72 2 51 7 1 7 1 3 5 2022 
 
Het verschil in activiteit tussen de verschillende detectoren is opvallend. De vleermuizenactiviteit geeft een te 
verwachten piek rond zonsondergang voor de drie detectoren, maar de activiteit valt nadien slechts gedeeltelijk 
terug (Den Brandt 2, Grafiek 2), grotendeels terug (Den Brandt 1, Grafiek 1) of valt dan zo goed als stil 
(Middelheim, Grafiek 3). Meer in detail bekeken, worden zowel verschillen vastgesteld in de 
soortensamenstelling per detector als in de activiteit per soort. Deze worden verder toegelicht bij de individuele 
soortbesprekingen (3.1.4). 
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Grafiek 1: Activiteitsgrafiek detector Den Brandt 1 

 

 
Grafiek 2: Activiteitsgrafiek detector Den Brandt 2 
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Grafiek 3: Activiteitsgrafiek detector Middelheim 

 

3.1.3 Bijkomende data uit www.waarnemingen.be 
 
Uit de databank van www.waarnemingen.be werden alle vleermuizengegevens van voor de aanvang van het 
project nagetrokken. Dit gaf volgende bijkomende zomergegevens, gespreid over de periode april 2009 – 
augustus 2017: 
 

Tabel 4 Overzicht van de bijkomende vleermuizengegevens uit waarnemingen.be 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Aantal 

Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 13 
Dwergvleermuis onbekend Pipistrellus species 4 
Myotis spec. Myotis spec. 3 
Laatvlieger Eptesicus serotinus 3 
Rosse vleermuis Nyctalus noctula 2 
Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus 2 

Totaal  27 

 
Het aantal bijkomende vleermuizenwaarnemingen is beperkt. Op de locaties waar de verschillende soorten 
werden gevonden, werden ook met het huidige onderzoek de aanwezigheid van deze soorten vastgesteld. 
Noemenswaardige extra’s zijn wel de vondst van een dode Rosse vleermuis in Park Den Brandt (2017). Of de 
(moeilijke!) determinaties van Gewone grootoorvleermuis tot soortniveau (op detector, 2017) correct zijn, kon 
niet geverifieerd worden. 

http://www.waarnemingen.be/
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Figuur 3: Oudere waarnemingen van vleermuizen in het onderzoeksgebied, periode april 2009 - augustus 2017 (bron: 
www.waarnemingen.be, 30/11/2018) 

 

3.1.4 Voorkomen en terreingebruik van de verschillende soorten  
 

3.1.4.1 Gewone dwergvleermuis 
 
Gewone dwergvleermuis werd bij elk terreinbezoek op route of jagend over het hele gebied gevonden (Figuur 
2). In Park De Brandt is in de vroege avond de activiteit het hoogst langs de noordelijke en westelijke rand van 
het gebied in de nabijheid van de bebouwing. Nadien vermindert de activiteit met het vorderen van de avond 
als de dieren zich meer over de omgeving verspreiden. Dan kunnen vooral meerdere dieren gevonden worden 
aan de verlichte delen van het gebied en langs de oevers van de vijvers. 
In Vogelzang en Middelheimpark kunnen dwergvleermuizen in de vroege avond op vliegroute langs verschillende 
dreven waargenomen worden, en verspreiden ze zich nadien over de dreven en bosranden om te jagen. 
De activiteit is het hoogst rondom de vijvers van de verschillende deelgebieden.  
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Figuur 4: Waarnemingen Gewone dwergvleermuis met manuele detector, 2018. 

 
Voor monitoring van deze soort is het hier meer aangewezen om gebruik te maken van de data van de 
automatische detectoren (Grafiek 4). 
 

 
Grafiek 4: Activiteit per detector van Gewone dwergvleermuis, 2018. 

 

3.1.4.2 Ruige dwergvleermuis 
 
Ruige dwergvleermuis is in Vlaanderen vooral bekend als migrerende soort, die in het voorjaar (rond maart - 
april) en het najaar (rond september – oktober) wordt waargenomen. In het voorjaar werd in beiden parken een 
hoge activiteit van Ruige dwergvleermuis vastgesteld. De activiteit neemt geleidelijk af, maar gedurende het hele 
jaar zijn er dieren actief in het gebied. Vanaf augustus neemt de activiteit terug toe. De dieren kunnen overal in 
het gebied aangetroffen worden, maar jagen vooral in de buurt van de vijvers en in de dreven (Figuur 2). 



   16 
 

 
Grafiek 5: Activiteit per detector van Ruige dwergvleermuis, 2018. 

 

 
Figuur 5: Waarnemingen Ruige dwergvleermuis en Dwergvleermuis onbekend met manuele detector, 2018. 
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3.1.4.3 Kleine dwergvleermuis 
 
De Kleine dwergvleermuis is een vrij uitzonderlijke soort in Vlaanderen. Er zijn slechts een beperkt aantal locaties 
in België waar de soort is waargenomen (Figuur 5). Op het grondgebied van de Stad Antwerpen werd de soort al 
relatief veel waargenomen1: aan het fort van Merksem (2004), aan De Kuifeend (2012), in het Te Boelaerpark te 
Borgerhout (2012 en 2015), het Boekenbergpark te Deurne (2016), het Reigersbos te Berendrecht (2017), de 
Brilschans te Berchem (2018). De waarnemingen van 2015, 2016, 2017 en 2018 betroffen alle waarnemingen in 
het kader van de Raamovereenkomst voor ecologische monitoring van groengebieden van de Stad Antwerpen. 
 
De soort wordt wel gemakkelijk over het hoofd gezien wegens de grote gelijkenis met de Gewone 
dwergvleermuis (zowel op detector als op zicht), en komt daardoor vermoedelijk wel iets meer voor dan de 
huidige verspreidingskaart aangeeft. De soort werd enkel op detector Den Brandt 1 waargenomen, en bleef vanaf 
zonsondergang ca 15 min ter plaatse rondvliegen (8/9/2018), of passeerde slechts eenmalig 19 min na 
zonsondergang (7/9/2018) (Grafiek 6). 
 

 
Figuur 5 Verspreidingskaart Kleine dwergvleermuis, 2000-2018 (bron: www.waarnemingen.be, 13/11/2018). 

 

                                                                 
1 Bron: www.waarnemingen.be, 19/12/2018, aangevuld met waarnemingen uit nog lopende eigen projecten van 2018. 

http://www.waarnemingen.be/
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Grafiek 6: Activiteit per detector van Kleine dwergvleermuis, 2018. 

 

3.1.4.4 Dwergvleermuis onbekend 
 
In een aantal gevallen kon niet uitgemaakt worden of een passerende vleermuis op detector een Gewone, Ruige 
of Kleine dwergvleermuis is. In dat geval wordt het dier genoteerd als ‘Dwergvleermuis onbekend’. 
 

3.1.4.5 Watervleermuis 
 
In het Vogelzangpark werd jachtgedrag van Watervleermuis beperkt vastgesteld boven de centrale vijver (Figuur 
6). Het ging telkens over 1 of 2 dieren. De dieren konden waargenomen worden vanaf begin maart tot einde 
augustus. De eerste waarneming van een jagend dier werd al gedaan op 10 maart 2018. 
In Park Den Brandt werd watervleermuis uitsluitend jagend waargenomen boven het deel van de vijver achter 
het kasteel. Het ging telkens over 2 of meer dieren. Op 30 mei 2018 konden 3 uitvliegende Watervleermuizen 
waargenomen worden die vertrokken vanuit de richting van het kasteel. Ze kwamen vermoedelijk vanuit het 
boothuis. 
In het Middelheimpark werden geen zekere Watervleermuizen met manuele detector vastgesteld, maar de 
automatische detector registreerde daar wel foerageeractiviteit (Grafiek 7). 
Mogelijk heeft de zomerdroogte een invloed gehad op het aantal waarnemingen van Watervleermuis. Vooral in 
het najaar stonden immers alle belangrijke waterpartijen droog, waardoor de soort uiteraard ook niet boven het 
wateroppervlak kan komen foerageren. 
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Grafiek 7: Activiteit per detector van Watervleermuis, 2018. 

 

 
Figuur 6: Waarnemingen Watervleermuis, Franjestaart en Myotis spec. met manuele detector, 2018. 

 

3.1.4.6 Franjestaart 
 
Franjestaart werd op 3 verschillende avonden met manuele detector waargenomen in het Nachtegalenpark 
(Figuur 6). De eerste waarneming was op 18 april 2018. Op 27 juli werd met zekerheid jachtgedrag vastgesteld 
van Franjestaart. 
De automatische detectorwaarnemingen van deze soort beperken zich tot telkens 1 waarneming op de beide 
detectoren van het Park Den Brandt. 
De Franjestaart is een typische boombewonende vleermuizensoort. In de zomer bevinden kolonies van deze 
soort zich vooral in bomen.  
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3.1.4.7 Myotis species 
 
Onder Myotis species worden de dieren gerekend van het genus ‘Myotis’ die niet verder tot soort(groep)niveau 
konden gedetermineerd worden. Vaak betreft het – met manuele detector – dieren op route. Bij foeragerende 
dieren kunnen meerdere opnames gemaakt worden wat de determinatiekans vergroot. Het aantal niet 
gedetermineerde Myotis-vleermuizen is hoger bij automatische detectoren, en dan vooral op detector 
Middelheim (Grafiek 8). Deze detector bevond zich aan een waterpartij, wat doet veronderstellen dat het 
merendeel van deze opnames foeragerende Watervleermuizen betreffen. In tegenstelling tot manuele 
detectoren kan dit niet bevestigd worden met visuele waarnemingen van scherende dieren boven het water. 
 

 
Grafiek 8: Activiteit per detector van Myotis spec., 2018. 

 

3.1.4.8 Laatvlieger 
 
De afwisseling van bos, dreven en graslanden in het park biedt een ideaal geheel van jachtbiotoop voor 
Laatvliegers. De keuze van jachtbiotoop van Laatvlieger is sterk afhankelijk van prooibeschikbaarheid en is 
seizoensgebonden. In de periode mei – juni jagen Laatvliegers langs de randen van loofbossen en kleine 
landschapselementen, op o.a. meikevers (Melolontha-soorten) en junikevers (Amphimallon solstitiale). In de 
periode van augustus tot oktober jagen ze meer boven graasweiden op zoek naar o.a. mestkevers (Aphodius 
spp.). Ook voor langpootmuggen (Tipulidae) zijn ze aangewezen op weilanden in juni en in de periode september 
tot oktober. De dieren jagen jaarrond op grote nachtvlinders. 
Laatvlieger werd met manuele detector in beperkte aantallen jagend in het gebied aangetroffen. In de periode 
van april tot juli was de activiteit het hoogst. De dieren jagen boven de graslanden, langs de bosranden en in de 
dreven (Figuur 7). Het gaat telkens over 1 tot 2 dieren. In 2017 werd Laatvlieger ook jagend waargenomen in de 
omgeving van het park den Brandt o.a. in de Acacialaan en de Della Faillelaan (persoonlijke observatie Johan De 
Ridder).  
Er werden geen (zekere) waarnemingen van Laatvlieger gedaan met de automatische detectoren. 
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Figuur 7: Waarnemingen Laatvlieger en Rosse vleermuis met manuele detector, 2018. 

 

3.1.4.9 Rosse vleermuis 
 
Er waren slechts 3 waarnemingen van Rosse vleermuizen met manuele detector (Figuur 7). De dieren werden 
uitsluitend waargenomen tijdens inventarisatierondes in Vogelzang. Het ging telkens over overvliegende dieren 
in mei en september. Ook op de automatische detectoren blijft het aantal registraties van Rosse vleermuis erg 
beperkt (Grafiek 9). Deze werden dan opgenomen in Park Den Brandt. 
De aantallen van Rosse vleermuis zijn moeilijk inschatbaar, maar vermoedelijk gaat het om een zeer laag aantal 
dieren (1-3). 
 

 
Grafiek 9: Activiteit per detector van Rosse vleermuis, 2018. 
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3.1.4.10 Rosse/Bosvleermuis en Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio spec. 
 
Het moeilijke onderscheid tussen opnames van Nyctalus-soorten (Bosvleermuis en Rosse vleermuis), Eptesicus-
soort Laatvlieger en Vespertilio-soort Tweekleurige vleermuis, maakt dat vele opnames hiervan vaak niet tot 
soortniveau kunnen gedetermineerd worden. In sommige gevallen kan er nog een Nyctalus in herkend worden, 
waardoor er dan als meest nauwkeurige determinatie ‘Rosse/Bosvleermuis’ op gekleefd kan worden. 
Lukt het herkennen als Nyctalus niet, dan blijft de determinatie beperkt tot Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio spec. 
(‘ENV’). Er werd één automatische opname als Rosse/Bosvleermuis gecategoriseerd, en zeven als ENV. 
 

3.1.4.11 Gewone grootoorvleermuis en Grootoorvleermuis onbekend 
 
De Grootoorvleermuizen zijn op basis van akoestische waarnemingen moeilijk op soort te determineren. De 
algemeenste Grootoorvleermuis is de Gewone grootoorvleermuis. De Grijze grootoorvleermuis, de enige andere 
Grootoorsoort die in Vlaanderen voorkomt, wordt in de regio van de fortengordels slechts in minieme aantallen 
waargenomen (zie Boers et al. 2018). Om die reden worden Gewone grootoorvleermuis en ‘Grootoorvleermuis 
onbekend’ hier samen behandeld. 
 
Het aandeel Grootoorvleermuis wordt meestal onderschat omwille van de moeilijker waar te nemen echolocatie. 
Er werden slechts 10 manuele waarnemingen van grootoorvleermuis gedaan. Het zwaartepunt van de activiteit 
lag in het Park Vogelzang. De dieren werden vooral waargenomen langs de bospaden en in de dreven.  
Op 24 maart kon een uitvliegend dier waargenomen worden in Vogelzang. De exacte boom en boomholte kon 
echter niet bepaald worden, maar het toont wel aan dat de soort haar verblijfplaats binnen het park zelf heeft. 
 

 
Figuur 8: Waarnemingen Grootoorvleermuis onbekend met manuele detector, 2018. 

 

3.1.4.12 Vleermuis onbekend 
 
Een aantal waarnemingen betroffen niet nader determineerbare vleermuizen. Het gaat dan om moeilijk 
herkenbare opnamen (bv sociale geluiden, zwakke/verre geluidspulsen), of niet in het veld determineerbare 
dieren die te kortstondig passeerden om een opname te kunnen maken. 
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3.1.5 Conclusies 
 
Het Nachtegalenpark (Vogelzang, Park Den Brandt en Middelheimpark) vormt een geschikt zomerleefgebied 
voor een aantal soorten vleermuizen: Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger en Ruige dwergvleermuis. De eerste 
twee soorten zijn gebouwbewoners bij uitstek en in mindere mate afhankelijk van bomen. Ruige dwergvleermuis 
gebruikt zowel bomen als gebouwen als verblijfplaats.  
 
Ondanks de aanwezigheid van grote aantallen oude loofbomen en enkele grote waterpartijen werden er in 
verhouding slechts een beperkt aantal waarnemingen van Myotis-vleermuizen en Grootoorvleermuizen gedaan. 
Opvallend is dat er geen aanwezigheid van Baardvleermuizen kon vastgesteld worden. Watervleermuis was van 
de Myotis-soorten het meest talrijk aanwezig en dit gedurende de gehele inventarisatieperiode. De dieren 
konden echter enkel waargenomen worden boven de grootste waterpartijen. De waarneming van uitvliegers ter 
hoogte van het boothuis wijzen op de mogelijke aanwezigheid van een verblijfplaats. 
 
Franjestaart is de meest opmerkelijke waarneming. Het aantal zomerwaarnemingen van Franjestaart in de 
Antwerpse Zuidrand is beperkt en erg versnipperd. Franjestaart is de derde belangrijkste overwinterende soort 
in de Antwerpse fortengordel. Ongeveer 15% van de overwinterende vleermuizen zijn daar Franjestaarten. De 
Franjestaart wordt vooral teruggevonden in de forten ten noordoosten van Antwerpen. Deze soort wordt in Fort 
5, Fort 6 en Fort 7 slechts in kleine aantallen aangetroffen. Deze forten liggen tussen de 2 en 3 km afstand in 
vogelvlucht van het studiegebied. 
 
Grootoorvleermuizen werden vooral in Vogelzang waargenomen. Het aandeel is waarschijnlijk onderschat 
omwille van de zachte sonar van de dieren, maar mogelijks ook omdat ze jagen op grotere hoogten in de 
boomkruinen buiten het bereik van de batdetector.  
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3.2 Dagvlinders 
 

3.2.1 Inleiding 
 
Dagvlinders zijn een goed herkenbare insectengroep waarvan reeds heel wat bekend is op vlak van hun ecologie 
en habitatvereisten. Deze soortgroep van insecten vormt dan ook een goede indicatorgroep voor de kwaliteit 
van biotopen. Dagvlinders zijn een populaire soortgroep waardoor we een goed beeld hebben op hun actueel 
voorkomen. Omwille van het feit dat deze soortgroep voor de verschillende levensfasen verschillende eisen 
stellen aan hun leefgebied kunnen ze ons heel wat leren over een bepaald gebied. Het is bovendien een dankbare 
soortgroep waarbij soorten vaak snel reageren op genomen beheersmaatregelen. 
 
Bij de resultaten wordt de Rode Lijstcategorie weergegeven. De benaming en definitie van de nieuwe Rode 
Lijstcategorieën voor Vlaanderen is terug te vinden in Tabel 5. 
 
Tabel 5: Benaming en definities van de nieuwe Rode Lijstcategorieën voor Vlaanderen. 

ERNSTIG BEDREIGD – CRITICALLY ENDANGERED (CR) vroeger: Met uitsterven bedreigd  
Een soort is Ernstig bedreigd wanneer de best beschikbare kennis aangeeft dat het voldoet aan een van de criteria A-E voor Ernstig bedreigd, 
en dat het daarom een bijzonder grote kans heeft om uit te sterven in het wild.  
 
BEDREIGD – ENDANGERED (EN)  
Een soort is Bedreigd wanneer de best beschikbare kennis aangeeft dat het voldoet aan een van de criteria A-E voor Bedreigd, en dat het 
daarom een heel grote kans heeft om uit te sterven in het wild.  
 
KWETSBAAR – VULNERABLE (VU)  
Een soort is Kwetsbaar wanneer de best beschikbare kennis aangeeft dat het voldoet aan een van de criteria A-E voor Kwetsbaar, en dat het 
daarom een grote kans heeft om uit te sterven in het wild.  
 
BIJNA IN GEVAAR – NEAR THREATENED (NT) vroeger: Achteruitgaand of Zeldzaam  
Een soort is Bijna in gevaar wanneer het getoetst werd aan de criteria A-E, maar momenteel niet voldoet aan de criteria voor Ernstig bedreigd, 
Bedreigd of Kwetsbaar, maar er wel bijna aan voldoet of er vermoedelijk aan zal voldoen in de nabije toekomst. In Nederland heet deze 
categorie Gevoelig.  
 
MOMENTEEL NIET IN GEVAAR – LEAST CONCERN (LC) vroeger: Momenteel niet bedreigd  
Een soort is Momenteel niet in gevaar wanneer het getoetst werd aan de criteria A-E, maar niet voldoet aan de criteria voor Ernstig bedreigd, 
Bedreigd, Kwetsbaar of Bijna in Gevaar. In Nederland heet deze categorie Thans niet bedreigd.  
 
ONVOLDOENDE DATA – DATA DEFICIENT (DD) vroeger: Onvoldoende gekend  
Een soort valt onder Onvoldoende data wanneer er onvoldoende informatie beschikbaar is om op basis van verspreidings- of 
populatiegegevens een rechtstreekse of onrechtstreekse inschatting te maken van de kans op uitsterven. Een soort in deze categorie kan 
goed bestudeerd zijn en de biologie kan goed gekend zijn, maar bruikbare gegevens over aantallen en verspreiding ontbreken. Onvoldoende 
data is daarom geen Rode Lijstcategorie sensu stricto. Het onderbrengen van soorten in deze categorie geeft aan dat meer informatie nodig 
is en dat nog te voeren onderzoek zou kunnen uitwijzen dat de soort in een Rode Lijstcategorie thuishoort. Het is belangrijk om gebruik te 
maken van alle mogelijke data en om de juiste keuze te maken tussen Onvoldoende data en een Rode Lijstcategorie. Als er vermoed wordt 
dat het verspreidingsgebied van een soort klein is of dat er een vrij lange periode verstreken is sinds de laatste waarneming, is een indeling 
in een Rode Lijstcategorie vermoedelijk gerechtvaardigd. In Nederland heet deze categorie Onvoldoende gegevens.  
 
NIET VAN TOEPASSING – NOT APPLICABLE (NA)  
Voorbeelden van soorten waarvoor de categorie Niet van toepassing geldt, zijn uitheemse soorten of zwervers (bv. geen regelmatige 
bezoekers of dwaalgasten).  
 
NIET GEËVALUEERD – NOT EVALUATED (NE)  
Een soort is Niet geëvalueerd wanneer het nog niet getoetst werd aan de Rode Lijstcriteria. 
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3.2.2 Resultaten en conclusies 
 
Binnen het kerngebied van het Nachtegalenpark werden verschillende transectwandelingen uitgevoerd in het 
kader van deze inventarisatie. De locatie van de transecten wordt weergegeven op Figuur 10. 
 
Bij analyse van alle dagvlinderwaarnemingen aanwezig in www.waarnemingen.be (project-waarnemingen én 
losse waarnemingen) komen we tot een totaallijst van 23 waargenomen dagvlindersoorten binnen het 
onderzoeksgebied. In totaal werden er 1735 waarnemingen verricht van dagvlinders waarbij in totaal 5643 
exemplaren gemeld werden (Tabel 6). 
 

In de loop van 2017 werden alle dagvlinderwaarnemingen ingevoerd in www.waarnemingen.be dewelke 

verricht werden in het onderzoeksgebied. In 2017 werden in totaal 10 dagvlindersoorten waargenomen. In 
totaal werden er 50 waarnemingen verricht van dagvlinders waarbij in totaal 72 exemplaren gemeld werden 
(Tabel 7). 
 

De bijzonderste dagvlinders waargenomen in het onderzoeksgebied zijn: Zwartsprietdikkopje (Kwetsbaar), 
Kleine vos (Bijna in gevaar), Citroenvlinder (Bijna in gevaar), Kleine ijsvogelvlinder – onzeker (Bijna in gevaar) en 
Eikenpage (Momenteel niet in gevaar) (Maes et al. 2012).  
 
Binnen het onderzoeksgebied werden in 2017 van de focussoort Eikenpage 8 waarnemingen verricht, waarbij 
in totaal 9 exemplaren werden gemeld.  
 
Het domein Nachtegalenpark (ruim beschouwd) telt heel wat grote Zomereiken. Zeker wanneer deze voorkomen 
in zonbeschenen situaties betreft dit het geprefereerde biotoop van Eikenpage. Bij terreinbezoeken werden 
verschillende bijzonder geschikte locaties voor de soort ontdekt waarbij Zomereiken en zonbeschenen 
bosranden met mooi ontwikkelde mantel- en zoomvegetaties aanwezig waren. Verder werden tevens geschikte 
vrijstaande Zomereiken aangetroffen. 
 
Binnen het onderzoeksgebied werden ook heel wat graslandvlinders waargenomen. Typische soorten als 
Zwartsprietdikkopje, Icarusblauwtje, Hooibeestje, Kleine vuurvlinder werden regelmatig waargenomen.  
 
Voor een overzichtskaart van de waargenomen dagvlinders wordt verwezen naar Figuur 10 en Figuur 11. 

http://www.waarnemingen.be/
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Figuur 9 Eikenpage op Spork, een belangrijke nectarplant (Foto: Saxifraga, Henk Bosma). 
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Tabel 6: Alle dagvlinderwaarnemingen van Nachtegalenpark (*=onzeker) (bron: projectwaarnemingen en www.waarnemingen.be) 
 

Naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst categorie Habitattypisch # wrn # exempl. 

Dagpauwoog Aglais io Momenteel niet in gevaar neen 173 458 

Kleine vos Aglais urticae Bijna in gevaar neen 299 743 

Landkaartje Araschnia levana Momenteel niet in gevaar neen 9 10 

Boomblauwtje Celastrina argiolus Momenteel niet in gevaar neen 130 221 

Hooibeestje Coenonympha pamphilus Momenteel niet in gevaar neen 12 28 

Oranje luzernevlinder Colias croceus Momenteel niet in gevaar neen 2 4 

Eikenpage Favonius quercus Momenteel niet in gevaar ja 8 9 

Citroenvlinder Gonepteryx rhamni Bijna in gevaar neen 61 107 

Kleine ijsvogelvlinder* Limenitis camilla Bijna in gevaar ja 1 1 

Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas Momenteel niet in gevaar neen 21 25 

Bruin zandoogje Maniola jurtina Momenteel niet in gevaar neen 6 7 

Groot dikkopje Ochlodes sylvanus Momenteel niet in gevaar neen 3 3 

Koninginnenpage Papilio machaon Momenteel niet in gevaar neen 1 1 

Bont zandoogje Pararge aegeria Momenteel niet in gevaar neen 32 75 

Groot koolwitje Pieris brassicae Momenteel niet in gevaar neen 39 111 

Klein geaderd witje Pieris napi Momenteel niet in gevaar neen 16 18 

Klein koolwitje Pieris rapae Momenteel niet in gevaar neen 397 1787 

koolwitje onbekend Pieris spec. Niet van toepassing neen 3 3 

Gehakkelde aurelia Polygonia c-album Momenteel niet in gevaar neen 37 52 

Icarusblauwtje Polyommatus icarus Momenteel niet in gevaar neen 13 24 

Oranje zandoogje Pyronia tithonus Momenteel niet in gevaar neen 2 2 

Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola Kwetsbaar neen 3 6 

Atalanta Vanessa atalanta Momenteel niet in gevaar neen 387 1023 

Distelvlinder Vanessa cardui Momenteel niet in gevaar neen 106 925 

Eindtotaal       1762 5643 

 
 
Tabel 7: Dagvlinderwaarnemingen verricht in 2017 in Nachtegalenpark (*=onzeker) (bron: projectwaarnemingen en 
www.waarnemingen.be)  

 

Naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst categorie Habitattypisch # wrn # exempl. 

Dagpauwoog Aglais io Momenteel niet in gevaar neen 6 9 

Eikenpage Favonius quercus Momenteel niet in gevaar ja 8 9 

Citroenvlinder Gonepteryx rhamni Bijna in gevaar neen 2 2 

Kleine ijsvogelvlinder* Limenitis camilla Bijna in gevaar ja 1 1 

Bruin zandoogje Maniola jurtina Momenteel niet in gevaar neen 2 3 

Bont zandoogje Pararge aegeria Momenteel niet in gevaar neen 2 2 

Klein koolwitje Pieris rapae Momenteel niet in gevaar neen 6 9 

Gehakkelde aurelia Polygonia c-album Momenteel niet in gevaar neen 18 31 

Icarusblauwtje Polyommatus icarus Momenteel niet in gevaar neen 2 2 

Atalanta Vanessa atalanta Momenteel niet in gevaar neen 1 2 

Eindtotaal       52 75 

 

http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
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Figuur 10 Weergave van waarnemingslocaties van Eikenpage waargenomen in Nachtegalenpark (bron: projectwaarnemingen en www.waarnemingen.be) 

http://www.waarnemingen.be/
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Figuur 11 Waarnemingspunten van een aantal indicatieve dagvlindersoorten waargenomen binnen het Nachtegalenpark (bron: projectwaarnemingen en www.waarnemingen.be)

http://www.waarnemingen.be/
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4 Beheeradvies 
 
BEHEER VAN PARK, GRASLAND EN BOSRAND 
Om het jachthabitat van Laatvlieger te versterken kan bij het parkbeheer meer rekening gehouden worden met 
het ontwikkelen van overgangen tussen open grasland en bos, onder andere door de ontwikkeling van 
bosranden en door een extensiever beheer van delen van de graslanden zodat ruigte-stroken kunnen 
ontwikkelen. 
Ook voor dagvlinders is een aangepast bosrandbeheer, waarbij daar waar mogelijk mantel- en zoomvegetaties 
gecreëerd of behouden worden, erg belangrijk. 
 
Het behouden van grote brandnetelplekken op zonnige plaatsen is belangrijk als geschikte ei-afzetplaatsen 
voor de brandnetelvlinders (Dagpauwoog, Kleine vos, Landkaartje, etc.). 
Door het behouden of aanplanten van streekeigen struiken kunnen die fungeren als waardplant voor 
dagvlinders (bv Spork voor Citroenvlinders). Een voldoende groot nectaraanbod in het najaar kan helpen bij het 
opbouwen van reserves voor de overwintering. Voldoende wilgen in het park laten groeien zorgt ook voor een 
erg belangrijke nectarbron voor tal van soorten en soortgroepen in het vroege voorjaar. 
 
Graslanden in het algemeen - en zeker deze waar typische dagvlindersoorten van graslanden voorkomen - 
dienen best gefaseerd gemaaid te worden. Zones met waard- en/of nectarplanten kunnen tijdelijk gespaard 
blijven. 
Door maai- en/of graasbeheer van de graslanden kunnen zones met schrale en ijle vegetaties en 
pioniersvegetaties in stand gehouden worden wat belangrijk is voor soorten als Kleine vuurvlinder. 
 
Het vermijden van pesticidengebruik om bv. engerlingen te bestrijden, is belangrijk. Vleermuizen zoals 
Laatvlieger zijn de biologische bestrijders van deze insecten. 
 
BOSBEHEER 
De geschiktheid van een bos als habitat voor een populatie 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, loshangende 
schors, 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 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.  
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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. 
 
Er wordt ook geadviseerd om open plekken in bossen en te behouden of maken. Dit is vooral belangrijk voor 
dagvlinders, die hier veelvuldig van gebruik maken. Ook voor vleermuizen zijn dergelijke open plekken intensief 
gebruikte foerageerlocaties. 
 
BEHEER VAN WATERPARTIJEN 
Watervleermuizen jagen vlak boven het wateroppervlak van beschutte en vlakke waterpartijen. Gewone 
dwergvleermuis en Ruige dwergvleermuis worden ook vaak jagend in de buurt van of boven wateroppervlakten 
waargenomen. Kwalitatieve jachtgebieden hebben een voldoende hoge insectendensiteit. De oppervlakte 
geschikt jachthabitat voor Watervleermuis in het gebied is relatief beperkt. De kernjachtgebieden voor 
Watervleermuis zijn de centrale vijver in het Nachtegalenpark, de kasteelvijver Den Brandt en enkele voldoende 
brede en waterhoudende afwateringsgrachten. Het voorkomen van droogvallen van delen van de vijvers en 
grachten is belangrijk om het jachtareaal van Watervleermuis te behouden. Voor Watervleermuizen is het 
behouden van een open wateroppervlak eveneens van belang. Een wateroppervlak dat grotendeels bedekt is 
met bijvoorbeeld kroos, bladafval, waterlelies of algen is niet meer geschikt als foerageerzone voor 
Watervleermuizen. Dit is het geval voor de zuidelijk lob van de vijver in Park Den Brandt en de vijver in het 
noordelijk gedeelte van het Middelheimpark (“Middelheim-Laag”). Het onverlicht houden van het 
wateroppervlak is van groot belang (zie verder onder ‘aangepaste verlichting’). 
 
AANGEPASTE VERLICHTING 
Lichtverstoring is voor vrijwel alle vleermuizensoorten erg problematisch. Een aangepast verlichtingsplan is 
daarom aanbevolen. Geen verlichting plaatsen is vanuit vleermuizenoogpunt meest ideaal, maar niet overal 
haalbaar in een gebied waar veiligheid een prioriteit is. Wel bestaat er dan de mogelijkheid om verlichting 
vleermuisvriendelijker te maken, door gerichte verlichting of vleermuisvriendelijkere lampen. 
Het grootste aandachtspunt naar (beperken van) verlichting in het Nachtegalenpark, is het onverlicht houden 
(of maken) van water- en oeverpartijen. De kasteelvijver wordt deels verlicht door een grote spotverlichting ten 
oosten van het kasteel. Verlichting hiervan leidt tot een kwalitatieve achteruitgang van de zones met de meeste 
jachtactiviteit. 
 
BOOTHUIS VAN KASTEEL DEN BRANDT 
We adviseren de controle van het boothuis van het Kasteel Den Brandt op de aanwezigheid van 
Watervleermuizen. Indien hier een verblijfplaats wordt vastgesteld, kan een gepaste inrichting van het boothuis 
eventueel de verblijfplaats optimaliseren. 
 
INRICHTING BUNKERS PARK DEN BRANDT ALS WINTERVERBLIJFPLAATS 
Reeds in 2011 gaven onze vleermuizenmedewerkers, op vraag van de Stad Antwerpen, een inschatting van het 
belang van de bunkers van Park Den Brandt voor vleermuizen (Willems, 2011). De twee meest oostelijk gelegen 
bunkers waren toen afgesloten voor menselijke betreding, maar er was wel invliegmogelijkheid voor 
vleermuizen. Door deze opening kon waargenomen worden dat het microklimaat van deze bunkers voldoet aan 
de eisen die vleermuizen stellen aan hun winterverblijven. Het was toen niet duidelijk of deze toevallig ontstane 
invliegopeningen tijdelijk dan wel permanent waren. 
De derde bunker (te tellen vanaf het oosten) was evenmin toegankelijk voor mensen, maar wel – en vermoedelijk 
al vele jaren - voor vleermuizen. Ook aan de opening van deze bunker kon een schijnbaar ideaal microklimaat 
voor vleermuizen waargenomen worden. 
Indien deze bunker(s) nog steeds toegankelijk zijn voor vleermuizen, is het zeer waarschijnlijk dat deze bunker 
als vleermuizenverblijfplaats gebruikt wordt. Dit omwille van de omgeving (uitgestrekt park met veel oude 
loofbomen), het microklimaat en de sterke buffering (aanaarding) van de bunker, en de lange periode dat er 
reeds een toegang is. 
Een vierde bunker ligt volledig ondergronds, en was (in 2011) niet voor vleermuizen toegankelijk. De 4 overige 
bunkers in het Park Den Brand zijn alle gerestaureerd. In de huidige toestand zijn deze bunkers vermoedelijk niet 
of niet meer geschikt voor vleermuizen. 
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De fortengordels rond Antwerpen zijn van Europees belang voor het in stand houden van de 
vleermuizenpopulaties. Het geheel overstijgt ruim het belang van de som van de individuele forten, doordat er 
wisselwerking optreedt tussen de verschillende verblijfplaatsen. 
Om wisselwerking tussen deze forten mogelijk te maken, is het belangrijk dat er ook 'stepstones' bestaan: 
kleinere winterverblijven, die deels als permanente en deels als tijdelijke slaapplaats kunnen gebruikt worden, 
en bij voorkeur gelegen zijn in een groene omgeving. Dergelijke kleinere verblijfplaatsen zijn ook noodzakelijk 
voor bossoorten (zoals de Grootoorvleermuis) die vaak niet ver genoeg vliegen om tot een fort te kunnen 
geraken. 
 
Gezien het feit dat er in Park Den Brandt nog 4 bunkers ondergronds gelegen zijn (waarvan minstens 3 voor 
vleermuizen uitermate geschikt lijken), verdient het zeer sterke aanbeveling om één of enkele van deze bunkers 
in te richten als vleermuizenverblijfplaats, met oog voor de historische waarden, en in overleg met de mensen 
die voor dit erfgoed zorg dragen. 
Het inrichten van een bunker voor vleermuizen houdt voornamelijk het plaatsen in van een braakbestendige 
buitendeur met invliegopening, en een tweede sasdeur. De binneninrichting kan verbeterd worden door het 
voorzien van extra wegkruipplaatsen voor de dieren. Meer informatie over inrichtingen kan gevonden  worden 
op Ecopedia: https://www.ecopedia.be/pagina/inrichten-van-bunkers-voor-overwinterende-vleermuizen. 
 

 
Figuur 12: Aanduiding van de vier ondergrondse bunkers van Park Den Brandt, genummerd van 1 tot 4. De vier overige, 
gerestaureerde bunkers bevinden zich rechtsboven (twee kleine en twee grote zwarte rechthoeken). 

  

https://www.ecopedia.be/pagina/inrichten-van-bunkers-voor-overwinterende-vleermuizen
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5 Samenvatting 
 

5.1 Vleermuizen 
 
Het Nachtegalenpark (parken Vogelzang/Middelheim/Den Brandt) te Wilrijk werd in 2018 onderzocht op het 
zomervoorkomen van vleermuizen door middel van wandelingen met manuele detectoren en de plaatsing van 
automatische detectoren. Dit leverde een totaal op van 904 manuele waarnemingen en 2022 automatische 
vleermuizenopnamen, van minimum acht soorten vleermuizen: Gewone, Ruige en Kleine dwergvleermuis,  
Watervleermuis, Franjestaart, Rosse vleermuis, Laatvlieger en Gewone grootoorvleermuis,.  
Het onderzoeksgebied biedt voor meerdere soorten een erg geschikt foerageerbiotoop. De zones met het 
meeste vleermuizenactiviteit zijn de waterpartijen.  
Ondanks de aanwezigheid van grote aantallen oude loofbomen en enkele grote waterpartijen werden er in 
verhouding slechts een beperkt aantal waarnemingen van Myotis-vleermuizen en Grootoorvleermuizen gedaan. 
Opvallend is dat er geen aanwezigheid van Baardvleermuizen kon vastgesteld worden. Watervleermuis was van 
de Myotis-soorten het meest talrijk aanwezig en werd waargenomen worden boven de grootste waterpartijen. 
Er is mogelijk een verblijfplaats van de soort aan het boothuis. 
 

5.2 Vlinders 
 
Het Nachtegalenpark (parken Vogelzang/Middelheim/Den Brandt) te Wilrijk werd in 2017 met 
transectwandelingen onderzocht op het voorkomen van Eikenpage, waarbij ook andere dagvlindersoorten mee 
genoteerd werden. Er werden in totaal 10 dagvlindersoorten waargenomen. In totaal werden er 50 
waarnemingen verricht van dagvlinders waarbij in totaal 72 exemplaren gemeld werden. 
Van de focussoort Eikenpage 8 werden waarnemingen verricht, van in totaal 9 exemplaren. Bij terreinbezoeken 
werden verschillende bijzonder geschikte locaties voor de soort ontdekt: zonbeschenen (en soms vrijstaande) 
oude Zomereiken en zonbeschenen bosranden met mooi ontwikkelde mantel- en zoomvegetaties. 
De bijzonderste overige dagvlinders waargenomen in het onderzoeksgebied zijn Zwartsprietdikkopje, Kleine vos, 
Citroenvlinder en Kleine ijsvogelvlinder (onzeker). Binnen het onderzoeksgebied werden ook heel wat typische 
graslandvlinders waargenomen. 
Een analyse van àlle dagvlinderwaarnemingen aanwezig in www.waarnemingen.be (projectwaarnemingen én 
losse waarnemingen) levert 23 dagvlindersoorten op binnen het onderzoeksgebied, met een totaal van 1735 
waarnemingen van 5643 exemplaren. 
 

5.3 Beheeradvies 
 
Aanbevelingen naar vleermuizen en dagvlinders (met focus Eikenpage) vertalen zich naar  
- een aangepast beheer van park, grasland en bosrand (aandacht voor bosranden en –overgangen, specifieke 
vegetatie, en maatregelen rond maaien) 
- een aangepast bosbeheer (aandacht voor bosleeftijd, bosstructuur, boomholten, vel-periodes en –technieken) 
- een aangepast verlichtingsplan (aandacht voor duisternis, of vleermuisvriendelijker verlichten) 
- een advies voor verder onderzoek naar een mogelijk watervleermuizenkolonie 
- een advies voor inrichting van bunker(s) in Park Den Brandt als verblijfplaats voor vleermuizen 
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