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Samenvatting 
 
Het fort van Duffel vervult verscheidene functies voor vleermuizen, waaronder die van 
overwinteringsplaats en van zwermlocatie. Voorliggende studie kadert in de opvolging van het fort van 
Duffel als zwermlocatie van vleermuizen. Het doel van deze studie is het huidige gebruik van het fort 
door zwermende vleermuizen te vergelijken met de situatie vastgesteld tijdens eerdere onderzoeken. 
Hiervoor werden zwermgegevens verzameld op een gelijkaardige wijze als tijdens de eerdere 
onderzoeken. De gebruikte onderzoeksmethoden zijn lokaalclustering, karteren van openingen, 
zwermvangsten, visuele observaties en (zeer beperkt) detectoronderzoek. 
 
De combinatie van lokaalclusters en openingen liet toe om op een overzichtelijke manier een 
inschatting te maken van in welke lokalen een gelijkaardige zwermfunctie kon verwacht worden, en 
welke openingen daarbij van belang zouden kunnen zijn als vliegverbinding voor vleermuizen. Een heel 
aantal van de clusters zijn afgesloten lokaalketens, waar toegang voor vleermuizen nauwelijks of niet 
(meer) mogelijk is. Van de ruimten waar vleermuizen wel toegang tot kunnen krijgen, behoort het 
overgrote deel tot één grote complexe lokaalcluster. Er werden 25 externe (buitentoegang tot 
fortgebouw) en 18 interne (tussen clusters onderling) openingen genoteerd. 
 
Tijdens 5 vangstsessies tussen half juli en half oktober 2018 werden 136 vleermuizen gevangen. Tevens 
werden ook viermaal 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. 
Voorafgaand aan het plaatsen van de netten tijdens vangstavonden, werden alle voor vleermuizen 
toegankelijke ruimten bekeken op de aanwezigheid van dieren. Er werden verblijfplaatsen van 
groepjes Watervleermuizen en Ingekorven vleermuizen gevonden, en ook individuele dieren van 
diverse soorten. 
 
De invloed van verlichting door de openstelling van brasserie ‘De Krone’ op het zwermgedrag in de 
onmiddellijke omgeving daarvan werd nagegaan aan de hand van de verschillen tussen vangsten 
binnen en buiten de invloedzone van de verlichting. Na het doven van verlichting werden in verhouding 
meer vleermuizen gevangen binnen de invloedzone dan voor de sluiting. 
 
Via vangsten, visuele observaties en detectoronderzoek konden zowel de zwermlocaties als de in- en 
doorvliegopeningen in kaart worden gebracht. Er werden zes zwermende soorten waargenomen. Het 
zwaartepunt van het zwermgedrag bevindt zich in de ondergrondse rondgang (B.M.III 1) met inbegrip 
van de zijgangen en grotere lokalen. Ook in overige voor vleermuizen toegankelijke lokalen wordt 
gezwermd. De vastgestelde zwermlocaties en vliegpatronen zijn sterk gelijkaardig aan die van het in 
2015 uitgevoerd zwermonderzoek (Willems et al. 2016), maar verschillen wezenlijk van het 
zwermonderzoek uit 2009 (Van der Wijden 2009) dat dateert van voor de herbestemming van en 
restauratiewerken  aan het fort van Duffel. 
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1 Achtergrond en doel van het onderzoek 
 
Het fort van Duffel is gelegen 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 (Agentschap 
voor Natuur en Bos, 2011). 
 
Het fort van Duffel vervult verscheidene functies voor vleermuizen, waaronder die van 
overwinteringsplaats en van zwermlocatie. 
 
Zwermen is het nachtelijk bezoek van 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). 
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 daartoe. 
 
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). Hiervan hielden drie studies ook onderzoek in naar zwermgedrag in het 
fort van Duffel (Van der Wijden 2009, Dekeukeleire et al. 2011(a) en 2011(b), en Willems et al. 2016). 
 
Voorliggende studie kadert in de opvolging van het fort van Duffel als zwermlocatie van vleermuizen. 
Het doel van deze studie is het huidige gebruik van het fort door zwermende vleermuizen te vergelijken 
met de situatie vastgestelde tijdens de eerdere onderzoeken. Hiervoor worden zwermgegevens 
verzameld op een gelijkaardige wijze als tijdens de eerdere onderzoeken, zodat een vergelijking en 
interpretatie hiervan mogelijk is. De te gebruiken onderzoeksmethode hiervoor werd beschreven door 
Willems et al. (2016), en betreffen voor het huidige doel lokaalclustering, karteren van openingen en 
zwermvangsten en visuele observaties. Sporenonderzoek (met als doel inschatting zwermlocaties en 
geschikte netlocaties) is in dit geval onnodig. Omwille van eerdere zwermonderzoeken in dit fort, en 
omwille van gewenste vergelijkbare methodiek, is bekend welke locaties in aanmerking komen voor 
netplaatsing. Monitoring met automatische detectoren over het ganse zwermseizoen is hier niet van 
toepassing, gezien er geen monitoring van zwermactiviteit wordt gevraagd. (Wel werden detectoren 
voor een enkele nacht geplaatst als alternatief voor netvangst om passages te registreren, daar waar 
netten minder eenvoudig te plaatsen waren). 
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2 Voorbereidend onderzoek 
 

2.1 Inleiding 
 
In de handleiding voor zwermonderzoek in forten van Willems et al. (2016) wordt een voorbereidend 
onderzoek voorgeschreven in het jaar vóór het uitgebreide hoofdonderzoek, waarin ruimten worden 
nagekeken op sporen van zwermgedrag, en waarin lokaalclusters en openingen in kaart worden 
gebracht. Wegens onze vertrouwdheid met het fort van Duffel, 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). 
 
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. Voor het huidige onderzoek kon sporenonderzoek 
echter achterwege gelaten worden. Op basis van de drie voorgaande zwermonderzoeken in het fort 
van Duffel, is immers geweten waar netten meest ideaal geplaatst kunnen worden. 
 

2.2 Lokaalclustering en openingen 
 

2.2.1 Doel en Methode 
  
De combinatie van lokaalclusters en openingen laat toe om op een overzichtelijke manier een 
inschatting te maken van in welke lokalen 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 doorvliegopeningen1 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 tijdens 
opening van brasserie De Krone), wordt de grootte van de meest gesloten toestand gehanteerd2. 
 

                                                           
1 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. 
2 In de praktijk werden tijdens het onderzoek geen vleermuizen waargenomen die van die enkele variabele openingen gebruik maakten. 
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2.2.2 Resultaten 
 
Een heel aantal van de clusters zijn afgesloten lokaalketens, waar toegang voor vleermuizen nauwelijks 
of niet (meer) mogelijk is. Het betreft hier de ruimten in gebruik voor permanente tentoonstellingen, 
brasserie, toiletten en technische ruimten. Deze lokalen komen daardoor niet in aanmerking als 
zwermruimte. 
Van de ruimten waar vleermuizen wel toegang tot kunnen krijgen, behoort het overgrote deel tot één 
grote complexe lokaalcluster. Deze omvat onder meer alle ruimten van B.M.III (met onder meer 
ondergronds rondgang met zijruimten en gangen naar de koepels), de 15cm-koepel en gangen van 
B.M.IV, en vijf lokalen van B.M.II (Figuur 1). 
 
Kleinere clusters zijn lokalen of korte lokaalketens, die rechtstreeks van buiten toegankelijk zijn of 
bereikt worden via de centrale gang (B.M.II 2). Enkel de verdieping van de 15cm-koepel (B.M.IV 21) is 
een cluster die daarop een uitzondering vormt (enkel bereikbaar via een kleine opening van de ‘grote 
cluster’). 
 

 
Figuur 1: Lokaalclusters en openingen in fort van Duffel, 2018 

 
Er werden 43 openingen genoteerd (Figuur 1), waarvan 25 externe (buitentoegang tot fortgebouw) en 
18 interne (tussen clusters onderling). Er werden 8 grote, 16 middelgrote en 19 kleine invliegbare 
openingen genoteerd. Er werden geen kleine inkruipbare openingen naar of tussen clusters genoteerd. 
 
Vergeleken met de situatie in 2015, zijn de huidige clusters en openingen quasi identiek. Een eerste 
verschil is de plaatsing van een vals plafond in lokaal B.M.II 25, waardoor er geen vleermuizen meer in 
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de benedenruimte3 van dit lokaal meer kunnen komen. Boven het vals plafond echter blijft de 
mogelijkheid voor vleermuizen behouden om vanuit de binnenplaats (vensteropening) boven het vals 
plafond te vliegen naar lokaal B.M.II 18. 
Een tweede verschil is dat er in de linkerzijde van rondgang B.M.III 1 twee bufferdeuren werden 
geplaatst, met bijkomende bufferdeuren naar de twee kruitkamers aldaar (B.M.III 2 en 3). Deze deuren 
hebben alle een kleine invliegbare opening. Omdat deze inrichting pas in de loop van het onderzoek 
werd geplaatst (tweede helft van september), en deze bufferdeuren tot het einde van het onderzoek 
nog open gelaten werden, worden bij de verwerking van de huidige zwermgegevens deze inrichtingen 
nog niet mee opgenomen. Wel werden deze reeds aangeduid op Figuur 1, als zijnde een ‘grote 
opening’ wegens het open staan van deze deuren op het moment van zwermen. 
 

 
Figuur 2: Gewone grootoorvleermuis, fort Duffel, 15/09/2018. Foto Ann Lenaerts. 

  
                                                           
3 De benedenruimte van lokaal B.M.25 is in twee delen gescheiden door een valse wand. Het gedeelte tegen de binnenplaats is volledig 

ontoegankelijk gemaakt voor vleermuizen. Het gedeelte dat de doorgang vormt van de centrale gang naar lokaal B.M.II 26, is wel voor 
vleermuizen toegankelijk. Geen van beide benedenruimten geeft toegang tot de ruimte boven het valse plafond. 
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3 Hoofdonderzoek 
 

3.1 Zwermvangsten 
 

3.1.1 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. 
 
Voor het verzamelen van zwermgegevens maakten we gebruik van de methodieken voor 
zwermonderzoek beschreven door Willems et al. (2016). De uitvoerperiode voor dit veldwerk liep van 
half juli tot half oktober 2018. Hiermee vat men de volledige zwermperiode van alle in de forten 
courant voorkomende soorten. Er werden 5 vangstnachten4 georganiseerd om temporele variatie in 
te schatten (Tabel 1), die zo ingepland werden dat de  weersomstandigheden geschikt waren voor 
zwermonderzoek (geen neerslag). De netten worden open gezet van zonsondergang tot 2:00. 
 

Tabel 1: Overzicht vangstnachten 

Vangstnacht Zonsondergang Zonsopkomst Netten open Netten dicht 

17/07/18 21:49 5:49 21:45 2:00 
4/08/18 21:25 6:13 21:25 2:00 
1/09/18 20:30 6:56 20:30 2:00 

15/09/18 19:59 7:18 19:45 2:00 
7/10/18 19:10 7:52 19:10 2:00 

 
 
Voor de netvangsten werd gebruik gemaakt van voor vleermuisvangsten geschikte zwarte haarnetten 
(maasgrootte 14x14mm, 4 vangzakken).Ze werden daar geplaatst waar zij het maximum aan 
zwermende vleermuizen vangen, en waar ze het mogelijke gebruik van doorgangen konden aantonen. 
De locaties en plaatsingswijze van de netten werd tevens maximaal afgestemd op het onderzoek door 
ANB in 2015. Eerder dan vast te houden aan een overeenkomstige positie van de netten ten opzichte 
van 2015, hielden we de gebruikte methode gelijkaardig. Dit betekent concreet dat de netten initieel 
gelijkaardig geplaatst werden als in 2015, maar dat de meest gunstige positie van de netten voor een 
volgende vangstavond – net als in 2015 – bepaald werd op basis van (gebrek aan) informatie uit de 
vorige vangstsessie(s). Naargelang de vangstresultaten aantoonden of een bepaalde opening wel of 
niet gebruikt werd door vleermuizen, kon een andere netplaatsing op een volgende avond telkens 
nieuwe, complementaire informatie verschaffen over invliegopeningen en gebruik van het fort door 
zwermende vleermuizen. We menen op deze manier best het beoogde doel te bereiken, met name 
een duidelijk beeld verkrijgen van zwermlocaties, invliegopeningen en verplaatsingsroutes over het 
gehele fort, dat een gefundeerde vergelijking kan geven met eerder onderzoek omwille van een 
identieke methodiek. 
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. 

                                                           
4 De datum van de vangst- of observatienacht is die van de dag die begint om middernacht. Dit wil zeggen: de nacht van 16 op 17 juli krijgt 

als datum 17 juli. 
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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. 
 

3.1.2 Resultaten 
 
Er werden in totaal 136 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 2. Een soort genoteerd als ‘Vleermuis onbekend’ betreft dieren die zichzelf uit 
het net konden bevrijden, vooraleer de onderzoeker dicht genoeg was genaderd om al de soort te 
kunnen bepalen. De resultaten per net worden visueel weergegeven op Figuur 13 tot en met Figuur 
17 (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). Een (donker)purperen 
stip geeft weer dat van die bepaalde invliegkant geen vangsten zijn. De netten aan de binnenplaats 
hebben enkel een centraal diagram, omdat wegens open vliegruimte rondom het net geen 
vliegrichting kan bepaald worden.  
 

Tabel 2: Gebruikte afkortingen van soortnamen in figuren en grafieken. 

Afkorting Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Ppip Pipistrellus pipistrellus Gewone dwergvleermuis 
Paur Plecotus auritus Gewone grootoorvleermuis 
Mnat Myotis nattereri Franjestaart 
Mmys Myotis mystacinus Baardvleermuis 
Mema Myotis emarginatus Ingekorven vleermuis 
Mdau Myotis daubentonii Watervleermuis 
Cspec Chiroptera spec. Vleermuis onbekend 

 

 
Figuur 3: Overzicht vangstresultaten fort van Duffel, 2018 (alle netten samen, zonder correctie voor aantal meter 
net of aantal vangsturen, en zonder de hervangsten). Soortafkortingen zie Tabel 2. 
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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. 
 

3.2 Visuele observaties 
 

3.2.1 Doel en Methode 
 
Strategisch opgestelde netten kunnen nauwkeurig het gebruik van in- en doorvliegopeningen bepalen. 
Het is echter niet mogelijk om in letterlijk alle lokalen, gangen en andere ruimten netonderzoek uit te 
voeren. Om dit op te vangen werd een methode van visuele observaties beschreven door Willems et 
al. (2016), met de kanttekening dat deze nog verder ontwikkeld moest worden om te kunnen stellen 
hoeveel bezoeken minimaal nodig zijn voor men van een zone zonder zwermgedrag kan spreken. Later 
onderzoek in het fort van Ertbrand toonde aan dat reeds bij 4 visuele observaties een goed overzicht 
verkregen kan worden van het ruimtelijk gebruik, in een fort waar veel zwermende dieren aanwezig 
zijn (Willems 2017).  
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de zwermlocaties in het fort van Duffel, werd een 
minimum van 4 rondes voor visuele observaties vooropgesteld. Een visuele observatieronde houdt in 
dat alle fortruimten op rustig wandeltempo kort bezocht met het minimum aan manuele verlichting 
(hoofd- of zaklamp) en met de hulp van een manuele batdetector. In iedere ruimte worden alle muren 
en plafonds bekeken op zichtbaar hangende (rustplaatsen) of rondvliegende dieren, waarbij visueel 
waargenomen dieren en hun gedrag op plan worden aangeduid. Er werd afhankelijk van de grootte 
van de ruimte minimum 5 à 10 seconden per lokaal gespendeerd. 
Deze observaties worden in principe 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). We wensten deze visuele observaties echter experimenteel uit te voeren ‘s 
nachts nà de netvangsten, waarbij voldoende tijd gehouden wordt zodat de invloed van de eerder 
aanwezige netten geminimaliseerd wordt (praktijk: start ca 2:30). 
 
Er werden echter geen visuele observaties uitgevoerd op de vangstnachten van 17/07, 4/08 en 
15/09/2018, omdat na de vangsten er zo goed als geen zwermactiviteit meer werd vastgesteld 
(piekuren gepasseerd, maar zelfs tijdens piek weinig zwermactiviteit). Ook na de vangstnacht van 
1/09/2018 leverden observaties nauwelijks iets op. Om die reden werden er twee aparte bezoeken 
voor visuele observaties gebracht, niet samenvallend met een vangstnacht zodat deze zeker binnen 
de zwermpiek vallen. De laatste vangnacht van 7/10/2018 was de activiteit zo laag, dat een ronde voor 
visuele observaties mogelijk was tussen de netcontroles door. 
 
Er werden 4 sessies met visuele observaties gehouden: 

Datum Zonsondergang Zonsopkomst Start observaties Einde observaties 

1/09/2018 20:30 6:56 2:30 3:10 
12/09/2018 20:06 7:13 0:15 1:25 
26/09/2018 19:34 7:35 22:50 23:59 
7/10/21018 19:10 7:52 1:00 1:40 

 

3.2.2 Resultaten 
 
Figuur 4 geeft een overzicht weer van de visueel waargenomen zwermers, over de vier uitgevoerde 
observatiebezoeken. Dieren die hingen te rusten, werden als dusdanig gemarkeerd. Onder ‘rusten’ 
verstaan we dat het dier niet rondvloog, maar voordien al wel actief in het fort heeft rondgevlogen 
(wat dus betekent dat we de dieren die we voor zonsondergang al hangend in het fort noteerden, hier 
niet mee opgenomen hebben). De overige waargenomen vleermuizen waren rondvliegende dieren, 
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waar we het symbool geplaatst hebben in het centrum van hun waargenomen activiteitszone. Bij 
verdere analyse van de data (bepalen van zwermzones en vliegbewegingen) wordt wel alle genoteerde 
data (hele activiteitszone, en waargenomen verplaatsingen) mee in de verwerking opgenomen. 

 

 
Figuur 4: visuele observaties in fort van Duffel, 2018 

 
Doordat visuele observaties slechts een momentopname zijn, zijn deze wel bruikbaar voor het 
vaststellen van de aanwezigheid van zwermende vleermuizen, maar moeilijker voor de afwezigheid in 
geval van een fort met vrij lage zwermactiviteit (zoals in het fort van Duffel). Bij lage zwermactiviteit 
kan op basis van een nulobservatie in een bepaalde ruimte zwermgedrag daar niet uitgesloten worden. 
Dat geldt vooral voor kleinere ruimtes (lokaalclusters) die niet verbonden zijn met grotere 
ondergrondse ruimten van het fort: dieren verblijven daar maar kort, waardoor een observatie dan 
eerder een gelukstreffer is. 
 
Later onderzoek in het fort van Ertbrand toonde aan dat reeds bij 4 visuele observaties een goed 
overzicht verkregen kan worden van het ruimtelijk gebruik, in een fort waar veel zwermende dieren 
aanwezig zijn (Willems 2017).  
 
 

3.3 Automatische detectoren 
 

3.3.1 Doel en Methode 
 
Sommige locaties bleken moeilijk te onderzoeken op zwermgedrag, zowel met netvangsten als met 
visuele observaties. Deze plaatsen zijn verder afgelegen van de overige netlocaties, waardoor 
regelmatige controle moeilijker is. Doordat de inschatting van het aantal zwermers voor die locaties 
ook laag is, zou louter visuele controle mogelijk een vals negatief resultaat opleveren. We plaatsten 
daarom op de nacht van 7 oktober 2018 twee automatische detectoren (type Pettersson D500x) die 
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voor de duur van een onderzoeksavond (van 20:00 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 nieuwbouw vleermuizentunnel, eerste kamer. De detector werd achter de 
sluismuur van de toegangsdeur geplaatst, met microfoon werd gericht naar de achterwand 
van de tunnel. Op deze wijze wordt voorkomen dat niet-zwermende dieren buiten de tunnel 
(bijvoorbeeld foeragerende Dwergvleermuizen) accidenteel worden geregistreerd. 

- Detector 2: in gang BMVI3. De detector werd op het laagste tussenverdieping van de trap, met 
microfoon gericht naar de frontzijde van de gang, om opnames van dat niet-zwermende dieren 
buiten de tunnel te vermijden. 

 

3.3.2 Resultaten 
 
Detector 1 leverde 3 vleermuizenopnames op (Tabel 3). Gezien het eenzelfde soort betreft met slechts 
een tijdsspanne van 32 sec tussen beide opnames, wordt aangenomen dat het hier om hetzelfde dier 
gaat. 
 

Tabel 3: overzicht automatische vleermuizenopnames detector 1 

Datum Uur Soort 

07/10/2018 21:03:24 Gewone grootoorvleermuis 

07/10/2018 21:04:06 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. 
 

3.4 Zomerkolonies en nazomerverblijfplaatsen 
 

3.4.1 Doel en Methode 
 
Voorafgaand aan het plaatsen van de netten tijdens vangstavonden, worden alle voor vleermuizen 
toegankelijke ruimten bekeken op de aanwezigheid van dieren. 
Buiten dat op deze manier eventuele kraamkolonie en nazomerverblijfplaatsen in kaart kunnen 
gebracht worden, geeft dit een grote meerwaarde naar de juiste interpretatie van vangsten. Dieren 
die in het gebouw verblijven vliegen immers vroeger rond dan dieren die van buitenaf komen. Doordat 
de dieren regelmatig hun hangplaats veranderen, kan een controle vooraf ook aangeven waarom 
bijvoorbeeld een bepaalde doorgang de ene avond veelvuldig gebruikt wordt en aan andere avond 
niet. 
 
Buiten de controles voorafgaand aan de vangstnachten, werden aan de resultaten ook de dieren 
toegevoegd die tijdens de twee aparte bezoeken voor visuele observaties werden waargenomen, en 
waar het niet om ‘gewoon’ rustende dieren ging (dier niet hangend aan muur of uitsteeksel maar in 
typische dagverblijfskoker of vleermuizenbox, en dier in slapende toestand). Deze twee bezoeken 
geven een onvolledig beeld (enkel minimumaantallen voor die specifieke lokalen), aangezien deze 
bezoeken pas lang nà zonsondergang plaatsvonden. 
 

3.4.2 Resultaten 
 
Tabel 4 geeft een overzicht van de dieren aangetroffen op hun dagverblijfplaats. De in groen 
weergegeven cellen indiceren de waarnemingen waar het een vast (groeps)nazomerverblijf betrof, in 
een typische locatie hiervoor (opgaande koker, of Swaenen-box). Het gaat dan om Watervleermuizen 
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en Ingekorven vleermuizen. De overige waarnemingen betreffen individueel aanwezige dieren (soms 
2 apart hangend in één lokaal). Hieruit valt op te maken dat er minstens twee Gewone 
grootoorvleermuizen ook een min of meer vaste dagverblijfplaats hebben in het fort. 
De maximale aantallen per lokaal en per soort staan weergegeven in Figuur 6. 
 

Tabel 4: Overzicht vleermuizen in dagverblijfplaats. Groene markering zie bovenstaande tekst.  
Afkortingen zie Tabel 2. (*): onvolledige inventarisatie, wegens bezoek pas lang nà zonsondergang. 
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B.M.II 14      1 Mema 
2 Mdau 

 

B.M.II 15b 16 Mdau  1 Mdau  1 Mema  1 Mdau 

B.M.II 17 1 Mema 4 Mdau 11 Mdau 3 Mdau 
12 Mema 
2 Mdau 

5 Mema 
2 Mdau 

6 Mema 

B.M.II 18     1 Mdau   

B.M.II 20  1 Paur 1 Paur  1 Paur   

B.M.II 22 2 Mdau 14 Mdau      

B.M.III 3bis     2 Mdau   

B.M.III 3ter      1 Mdau  

B.M.III 4  1 Mmys      

B.M.III 5  1 Mdau     1 Mdau 

B.M.III 6     1 Cspec   

B.M.III 11  1 Mema     1 Mmys 

B.M.III 12bis  1 Paur      

B.M.IV  15 1 Mdau    1 Mdau   

B.M.IV  17  1 Mdau 
1 Paur 

1 Paur     

B.M.IV  19 1 Mdau       

B.M.IV  21     1 Mdau   
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Figuur 5: 2 Water- en 12 Ingekorven vleermuizen in een Swaenen-box in kruitkamer B.M.II 17, 15/09/2018. 

 

 
Figuur 6: Verblijfplaatsen van vleermuizen: maximale aantallen per soort per lokaal, 16 juli – 7 oktober 2018 
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4 Invloed van verlichting op zwermgedrag 
 
Om de invloed van de verlichting door de openstelling van brasserie ‘De Krone’ op het zwermgedrag 
van vleermuizen in de onmiddellijke omgeving daarvan na te gaan, werd per vangst nagegaan of er in 
verhouding meer vleermuizen gevangen werden binnen de invloedzones van de verlichting wanneer 
deze uit is dan wanneer deze aan is (voor vangstnachten en verlichtingsuren zie Tabel 5).  
 

Tabel 5: Verlichting op fort door opening brasserie ‘De Krone’ in fort van Duffel tijdens de vangstnachten. 
Op 17/07/2018 was de brasserie gesloten, en het fort permanent duister. 

vangstnacht zonsondergang laatste verlichting uit aantal min na zonsondergang 

17/07/2018 21:49 (21:49) (0) 

4/08/2018 21:25 23:00 95 

1/09/2018 20:30 23:45 195 

16/09/2018 19:57 22:55 178 

8/10/2018 19:08 22:30 202 

 
Onder ‘invloedzones van verlichting’ word verstaan de zone die bedoeld verlicht wordt (bijvoorbeeld 
hoofdgang of eetzaal brasserie, die zone wordt aangeduid als ‘verlichtingsbron’), de zone die daardoor 
rechtstreeks mee verlicht wordt, en de zone die door uitstraling (of weerkaatsing op lichte muren) 
verlicht wordt (waaronder de binnenplaats in zijn geheel, een groot deel van de buffergang (B.M.IV 5) 
en de linker lokalen van het keelfront) Figuur 7 geeft een aanduiding weer van de vastgestelde 
verlichting en de invloedzones daarvan. 
 

 
Figuur 7: Vastgestelde verlichting tijdens openingsuren brasserie, en de invloedzones daarvan, 2018. 
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Figuur 8: Links: Hoofdgang B.M.II 2, zone die bedoeld verlicht wordt (verlichtingsbron). Rechts: Zone die bedoeld 
verlicht wordt (brasserielokaal), met rechtstreekse verlichting op binnenplaats. Foto’s Ann Lenaerts, 15/09/2018. 

 

Figuur 9: Links: brasserielokaal, waarvan verlichting over de binnenplaats heen rechtstreeks in de 
keelfrontlokalen dringt. Rechts: rechtstreekse verlichting van de rechter keelfrontlokalen die (over hoofdgang 

heen) de lokaalketen van het linker keelfront verlicht. Foto’s Ann Lenaerts, 15/09/2018. 
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Er zijn verduisterende gordijnen aanwezig in de lokalen van de brasserie (B.M.IV 6-8). Tijdens de 
onderzoeksavonden werden deze echter niet gesloten zolang de brasserie voor het publiek open was, 
met uitzondering van de nacht van 8/10/2018 waar de gordijnen in B.M.IV 6-7 werden gesloten om 
19:30 (22 min na zonsondergang). 
Onder ‘laatste verlichting uit’ in Tabel 5 wordt de situatie verstaan wanneer publiek en personeel het 
fort verlaten hebben en het fort volledig duister is – met uitzondering van de permanente verlichting: 
in technische ruimten B.M.IV. 13 en 14, (meestal) een kassa in B.M.IV 8 (die uitstraalt op een deel van 
B.M.IV 9) en de voetlichtjes op de dijk van de fortbrug.  
 
Bij analyses wordt het onderscheid tussen voor en na verlichting bepaald per net. Dit betekent dat 
wanneer de verlichting op een bepaalde locatie eerder gedoofd wordt dan de laatste verlichting (of 
invloed ervan voorkomen wordt door bijvoorbeeld gesloten verduisterende gordijnen), dit 
verduisteringsuur gebruikt wordt in de analyse voor de netten op die locatie. Verder werden de 
vangstresultaten naargelang locatie en plaatsingswijze in twee categorieën opgedeeld: 

1) ‘binnen invloedzone’: vangsten waarbij de dieren via de binnenplaats of ingangspoterne 
moesten passeren, dus middels de zone die verlicht wordt tijdens opening (of aanwezigheid 
personeel) van de brasserie. 

2) ‘buiten invloedzone’: vangsten waarbij de dieren niet via de binnenplaats of ingangspoterne 
moesten passeren, dus binnengekomen via een ingang die permanent duister is. 

Sommige netten vielen in hun geheel in een van deze categorieën (bv geplaatst in ingangspoterne), 
andere netten waren ‘tweezijdig’: invliegers van de ene zijde vielen in de ene categorie, en van de 
andere zijde in de andere (bv een afspannend net geplaatst in doorgang van buffergang B.MI.V 5 naar 
koepel B.MI.V 6). 
Vangsten zonder duidelijke invliegrichting in een tweezijdig net werden niet geselecteerd voor analyse. 
Ook werden vangsten van na 2:00 achterwege gelaten, omdat op dat ogenblik mogelijk niet meer alle 
netten samen open stonden. 
 
Indien er verlichting aanwezig is (tijdens verlichting) zijn er locaties met netten waar het licht een effect 
heeft (binnen invloedzone) en netten waar het licht geen effect heeft (buiten invloedzone). Deze 
gegevens werden vergeleken met de gegevens uit dezelfde zones nadat het licht uitgedaan werd (na 
verlichting). 
 
Alle soorten samengenomen werden er na het doven van verlichting in verhouding meer vleermuizen 
gevangen binnen de invloedzone dan voor de sluiting (Tabel 6). Wanneer er op een avond in het geheel 
geen verlichting is (brasserie gesloten op maandagavond), is het aantal zwermers binnen de 
invloedzone in verhouding nog hoger dan na verlichting op een avond met opening van de brasserie 
 

Tabel 6: Verhouding gevangen vleermuizen  
tijdens verlichting (n=25) na verlichting (n=80) zonder verlichting (n=45) 

binnen invloedzone 76,0% 80,0% 82,2% 

buiten invloedzone 24,0% 20,0% 17,8% 

Eindtotaal 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Nemen we de vliegrichting in aanmerking, dan is het resultaat nog opvallender. Voor dieren die het 
fort binnenvliegen (Tabel 7) wordt duidelijk de verlichte zone gemeden. Nochtans is deze zone de 
meest geprefereerde locatie voor vleermuizen, blijkens de verhoudingsgewijze toename na het doven 
van de verlichting, en de nog hogere verhouding wanneer er geen verlichting is gedurende de ganse 
nacht. 

Tabel 7: Verhouding gevangen invliegende vleermuizen  
tijdens verlichting (n=8) na verlichting (n=34) zonder verlichting (n=16) 

binnen invloedzone 37,3% 73,5% 87,5% 

buiten invloedzone 62,7% 26,5% 12,5% 
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Eindtotaal 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Voor dieren die uit het fort vliegen, vragen de data meer interpretatie. Uitvliegende dieren kunnen 
dieren zijn die eerder via een opening (zonder net) het fort binnenvlogen, maar ook dieren die reeds 
in het fort aanwezig waren. Vooral de aanwezigheid van een kolonie Watervleermuizen die om het 
fort te verlaten vrijwel steeds door een verlichte zone moeten vliegen (zie 3.4.2), vertekenen hier het 
totaalbeeld (Tabel 8). Een kolonie Watervleermuizen in een fort vliegt doorgaans uit het eerste uur na 
zonsondergang (Willems et al. 2016), dus (tenzij op een sluitingsdag) steevast op het ogenblik dat er 
nog verlichting aanwezig is. 

Tabel 8: Verhouding gevangen uitvliegende vleermuizen  
tijdens verlichting (n=12) na verlichting (n=35) zonder verlichting (n=19) 

binnen invloedzone 91,7% 85,7% 78,9% 

buiten invloedzone 8,3% 14,3% 21,1% 

Eindtotaal 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Omdat niet alle soorten even talrijk gevangen werden, en soorten verschillende 
voorkeurszwermlocaties of aankomst/piekuren kunnen hebben, werden ook de resultaten per soort 
bekeken. Voor de Watervleermuis (Tabel 9) dient ook hier de aanwezigheid van een kolonie in 
aanmerking genomen te worden. Voor de overige soorten (Tabel 10 tot en met Tabel 14) kan 
aangenomen worden dat het vrijwel enkel effectief om zwermende dieren gaat – zelfs in geval van de 
Ingekorven vleermuis. Waar Ingekorven vleermuizen gevangen werden, was dit immers steeds lang na 
uitvlieguur, en in netten ver verwijderd van de nazomerverblijfplaatsten. 
 

Tabel 9: Verhouding gevangen Watervleermuizen  
tijdens verlichting (n=19) na verlichting (n=48) zonder verlichting (n=36) 

binnen invloedzone 78,9% 85,4% 86,1% 

buiten invloedzone 21,1% 14,6% 13,9% 

Eindtotaal 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabel 10: Verhouding gevangen Baardvleermuizen  

tijdens verlichting (n=1) na verlichting (n=0) zonder verlichting (n=1) 

binnen invloedzone 100,0% - 0,0% 

buiten invloedzone 0,0% - 100,0% 

Eindtotaal 100,0% - 100,0% 

 
Tabel 11: Verhouding gevangen Franjestaarten  

tijdens verlichting (n=0) na verlichting (n=3) zonder verlichting (n=1) 

binnen invloedzone - 100,0% 100,0% 

buiten invloedzone - 0,0% 0,0% 

Eindtotaal - 100,0% 100,0% 

 
Tabel 12: Verhouding gevangen Ingekorven vleermuizen  

tijdens verlichting (n=0) na verlichting (n=4) zonder verlichting (n=0) 

binnen invloedzone - 50,0% - 

buiten invloedzone - 50,0% - 

Eindtotaal - 100,0% - 

 
Tabel 13: Verhouding gevangen Gewone grootoorvleermuizen  

tijdens verlichting (n=4) na verlichting (n=18) zonder verlichting (n=2) 

binnen invloedzone 50,0% 61,1% 0,0% 

buiten invloedzone 50,0% 38,9% 100,0% 

Eindtotaal 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabel 14: Verhouding gevangen Gewone dwergvleermuizen  
tijdens verlichting (n=0) na verlichting (n=7) zonder verlichting (n=5) 

binnen invloedzone - 100,0% 100,0% 

buiten invloedzone - 0,0% 0,0% 

Eindtotaal - 100,0% 100,0% 

 
Al zijn voor sommige soorten de aantallen te laag om harde conclusies te kunnen trekken, hetzelfde 
patroon als bij de totaalaantallen lijkt hier voor iedere soort individueel aanwezig: er worden 
verhoudingsgewijs meer vleermuizen gevangen binnen de invloedzone na de sluiting. 
Twee soorten (Franjestaart en Ingekorven vleermuis) werden enkel gevangen na sluiting van de 
brasserie. Wegens de lage aantallen van beide soorten (respectievelijk 3 en 4 individuen) is het niet 
duidelijk of het hier dieren betreft die op hun ‘normale’ late uur komen zwermen, of dat voor deze 
soorten de verstorende invloed van de restaurantopening zich laat gelden over het gehele fort. 
 
Via de software R gingen we met een Chi2-test na of het effect van verlichting door openstelling van 
de brasserie op het zwermgedrag van vleermuizen statistisch significant is. Voor de vergelijkbaarheid 
werden er enkel netten weerhouden die gedurende de verschillende vangstnachten consequent 
opgesteld stonden: op dezelfde locaties, of op locaties die omwille van de doorvliegmogelijkheden van 
vleermuizen dezelfde dieren opleveren. Ook werden enkel invliegende dieren weerhouden, om 
invloed van de uitvliegende kolonie Watervleermuizen in het fort te vermijden. Invliegers geven een 
goede indicatie van dieren die de keuze hebben om wel of niet in het licht te komen zwermen (en niet 
genoodzaakt zijn om door verlichting te vliegen om hun verblijfplaats te verlaten). De data van de 
vangstnacht waarbij de brasserie gesloten was (ganse nacht geen verlichting) werden niet 
weerhouden.  
  

Tabel 15: Aantal gevangen vleermuizen, geselecteerd voor Chi2-test  
tijdens verlichting na verlichting 

binnen invloedzone verlichting 1 14 

buiten invloedzone verlichting 5 9 

Eindtotaal 6 23 

 
Ondanks het lage aantal gevangen dieren dat na deze selectie voor analyse resteerde, bleek er tijdens 
de verlichting een significant effect op de verhouding dieren binnen en buiten de invloedzone, als er 
gekeken werd tijdens verlichting, en nadat de verlichting uitgedaan werd: X² = 32.3, df = 1, en p-waarde 
< 0.001. Dit wil dus zeggen dat de locatie binnen de invloedzone in de afwezigheid van verlichting 
verhoudingsgewijs veel vaker bezocht werd dan indien er verlichting aan was. Met andere woorden: 
de verschuiving in locatie van het zwermgedrag na het doven van de verlichting toont aan dat deze 
verlichting een negatief effect heeft op het zwermgedrag van de vleermuizen. 
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5 Conclusies 
 

5.1 Zwermlocaties 
 
Via vangsten, visuele observaties en detectoronderzoek konden zowel de zwermlocaties als de in- en 
doorvliegopeningen in kaart worden gebracht. Er werden zes zwermende soorten waargenomen: 
Gewone dwergvleermuis, Watervleermuis, Baardvleermuis, Franjestaart, Ingekorven vleermuis en 
Gewone grootoorvleermuis. Dit zijn exact dezelfde soorten die ook in 2015 werden gevangen (Willems 
et al. 2016). Ingekorven vleermuis werd niet gevangen in 2009 maar wel tijdens de (enige) vangstnacht 
in 2010, Gewone grootoorvleermuis werd daarentegen wel gevangen in 2009 maar niet in 2010  (Van 
der Wijden 2009, Dekeukeleire et al. 2011a & 2011b),  
Een overzicht van de zwermfuncties voor de verschillende lokaalclusters in het fort van Duffel wordt 
weergegeven in Figuur 10. De waargenomen vliegpatronen, zowel externe (invliegers van buiten naar 
binnen, en andersom) als interne vliegpatronen (van de ene lokaalcluster naar de andere) staan 
aangeduid op Figuur 11. 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 
- geen gebruik: afdoende onderzocht, en geen passages waargenomen. 

 

 
Figuur 10: Overzicht van vastgestelde zwermfuncties per lokaalcluster, 2018. 
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Figuur 11: Overzicht van vastgestelde vliegpatronen, 2018. 

 
De vastgestelde zwermlocaties en vliegpatronen, alsmede de conclusies hierrond, zijn sterk 
gelijkaardig met deze vastgesteld tijdens het onderzoek in 2015 (Willems et al. 2016). 
Het zwaartepunt van het zwermgedrag bevindt zich nog steeds in de ondergrondse rondgang (B.M.III 
1) met inbegrip van de zijgangen en grotere lokalen, en dan vooral het frontgedeelte tussen beide 
infanterie-uitgangen (B.M.V en B.M.VII). Dit is een erg atypische zwermlocatie, want in alle overig 
onderzochte forten bevonden de zwermzones met de meeste activiteit zich steeds in grotere, open 
ruimten. Het aantal lokalen van dit type in het Fort van Duffel is (na restauratie) erg beperkt, en de 
overgebleven dergelijke ruimten die voor vleermuizen toegankelijk zijn, zijn verdroogd en tijdens de 
fortopeningsuren zwaar verstoord. De vleermuizen hebben daardoor weinig andere keuze dan 
voornamelijk deze achterliggende smalle gangen als zwermzone te gebruiken.   
 
Aan de rondgang aanpalende zwermzones zijn onder meer de voor vleermuizen toegankelijke lokalen 
van B.M.IV (koepel 15cm en kazernegangen). Op het binnenplein, de linker keelfrontlokalen (B.M.II 19-
23), de centrale gang (B.M.II 2) en de aan weerszijden daarvan gelegen kruitmagazijnen met voor- en 
achterportalen  (B.M.II 13-18) wordt er eveneens gezwermd. 
 
Lokaalclusters waar in 2015 gezwermd werd, maar waar dit in 2018 niet kon herbevestigd worden zijn: 

- de trapgang naar de rondeweg langs de gracht (B.M.IV 3-4). Dit lijkt eerder te wijten aan het 
moeilijk onderzoekbaar zijn dan aan het effectief ontbreken van zwermgedrag. Een eenmalige 
netplaatsing in 2015 bleek daar wel enkele zwermers op te leveren, maar werd niet herhaald 
wegens de oncombineerbaarheid met andere netten. Wegens de verre afstand zouden de 
netten dan niet tijdig gecontroleerd kunnen worden, terwijl dit een prioriteit is om slachtoffers 
onder de vleermuizen te voorkomen. In 2018 probeerden we dit probleem te omzeilen door 
het plaatsen van een automatische detector, waarbij we technische problemen ervoeren. 
Hoewel het daardoor niet kon aangetoond worden, laat zwermgedrag zich hier wel 
vermoeden omwille van een aangetroffen keutelconcentratie achteraan de gang. 
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- de lokaalclusters aan weerszijden van de toegangspoort (B.M.II 3-7 en 8-12). 
Lokaalclusters waar in 2015 geen zwermgedrag werd vastgesteld, maar wel in 2018 zijn: 

- lokaalcluster B.M.II 15a-15b (deel linker kruitkamer en voorportaal). 
- vermoedelijk de vleermuizentunnel. Waarnemingen beperken zich tot 1 rustende en 1 op 

detector passerende Gewone grootoorvleermuis. Gezien de afwezigheid van keutels en de 
(voor zwermgedrag) kleine invliegopening, kunnen het hier mogelijk 1 of 2 verkennende dieren 
zijn of dieren die een tijdelijke rustplaats zoeken, zonder echt te zwermen. 

 
Het in 2015 vastgestelde verschil in voorkeurslocatie voor het zwermen tussen de verschillende 
soorten wordt met de huidige studie bevestigd. Dwergvleermuizen zwermen vooral in de lokalen rond 
de binnenplaats en centrale gang. Myotis-soorten en Grootoorvleermuizen zijn meer gevoelig voor 
verstoring door verlichting, en zwermen eerder achteraan in de rondgang. Tijdens de opening van de 
brasserie zwermen deze soorten nauwelijks in B.M.II en B.M.IV (zie ook 5.3). 
 

5.2 Vliegpatronen 
 
Het beeld van de vliegpatronen dat in 2015 verkregen werd, is vrijwel identiek aan dat van het huidige 
onderzoek. De dieren komen voornamelijk het gebouw binnen via de twee infanterie-uitgangen (en 
dan vooral aan de linkerzijde), waarlangs ze in de ondergrondse rondgang (en dus tevens in de grootste 
lokaalcluster) terecht komen. Er zijn ook dieren die via het binnenplein B.M.IV binnenvliegen, maar de 
aantallen daarvan zijn eerder beperkt, vooral tijdens de periodes met verstoring. De toegangen naar 
de rondgang die op de binnenplaats vertrekken, blijken nauwelijks of niet (meer) gebruikt te worden 
als in- of uitvliegopening. Opvallend is dat dieren die links de rondgang willen invliegen, dit blijkbaar 
liever niet via de binnenplaats doen maar wel via de linker keelfrontlokalen. Die dieren zijn dan 
afkomstig van ofwel de linker keelfrontlokalen (ingeval van dagverblijfplaats aldaar), ofwel van verder 
gelegen verblijfslokalen (ingangspoterne) of invliegopeningen. 
 

5.3 Invloed van verlichting 
 
Het zwermgedrag rond de binnenplaats (voornamelijk gebouwen B.M.II en B.M.IV) ondervindt een 
negatieve invloed van de verlichting tijdens de openingsuren (of aanwezigheid personeel) van de 
brasserie. Het zwermgedrag rondom de binnenplaats neemt toe nadat de verstoring stopt (= wanneer 
de brasserie gesloten is, en alle verlichting gedoofd is), en lijkt dan de plaats van meest favoriete 
zwermlocatie over te nemen. De negatieve invloed van verlichting van de brasserie op het 
zwermgedrag van vleermuizen is statistisch significant. 
Zowel de vastgestelde verlichting en verlichtingsuren als de bevindingen rond de invloed hiervan zijn 
gelijkaardig aan deze vastgesteld tijdens het zwermonderzoek van 2015, met dat verschil dat deze toen 
(wegens te weinig data) niet significant konden aangetoond worden en dat momenteel wel het geval 
is. 
 

5.4 Verblijfplaatsen 
 
Er werden tussen half juli en begin september verblijfplaatsen van groepjes Watervleermuizen 
aangetroffen, met een maximum van 18 dieren per onderzoeksdag. Dit is vergelijkbaar met het 
onderzoek in 2015 (Willems et al. 2016) toen er in dezelfde periode een maximum van 19 
Watervleermuizen dat zich eveneens regelmatig verplaatste, maar over steeds dezelfde lokalen: vooral 
de kruitmagazijnen van de ingangspoterne (B.M.II 14, 15b en 17) en de lokalen van het linker keelfront 
(B.M.II 21, 22 en 23). 
Ingekorven vleermuizen in dagverblijfplaats werden eveneens voornamelijk – en ingeval van groepjes 
zelfs uitsluitend – gevonden in de kruitmagazijnen van de ingangspoterne (B.M.II 14, 15b en 17). 
Enkelingen werden vanaf half juli waargenomen, maar vanaf september groeide dit aan tot een groep 
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van maximum 13 dieren. Deze locaties zijn vergelijkbaar met het onderzoek van 2015, al bleef toen 
het maximaal aantal beperkt tot 6 dieren (Willems et al. 2016). 
 

5.5 Zwermgedrag voor en na herbestemming van het fort 
 
Zoals  eerder vermeld in de conclusies, zijn de huidige bevindingen gelijkaardig aan deze vastgesteld 
tijdens het zwermonderzoek van 2015. Deze verschillen echter sterk van de vaststellingen uit eerdere 
onderzoeken,  die plaats vonden vóór de herbestemming van en werken aan het fort. Van der Wijden 
(2009) stelde in 2009 vast dat de vleermuizen toen op de binnenplaats bleven jagen tot het donker 
genoeg was om zich verder weg te wagen. Bovendien jaagden er systematisch dwergvleermuizen, die 
zich te goed deden aan de insecten die geassocieerd weren met de klimop die op de gevels van het 
fortje groeide. De binnenplaats werd toen omschreven als het ‘strategische kruispunt’ van het fort, 
met veel vliegbewegingen. De (beperkte) vangstresultaten van één avond in 2010 door Dekeukeleire 
et al. (2011a en 2011b) wijzen eveneens in de richting van een binnenplaats die erg belangrijk is voor 
invliegende dieren, met een (toen) verwaarloosbaar belang voor het invliegen via infanterie-uitgang 
B.M.VII 2. 
Een verklaring voor de negatieve evolutie van de binnenplaats als ‘strategisch kruispunt’ voor 
zwermende vleermuizen, moet derhalve gezocht worden bij 

- Verstoring door verlichting. 
- Het verdwijnen van overvloedige vegetatie: klimop tegen de gevels, en bomen en struiken op 

de daken. 
- Het verdwijnen van een ruim aanbod aan in- en doorvliegopeningen en grote toegankelijke 

ruimten aan de binnenplaats. 
 

Figuur 12: Boven: binnenplaats voor de restauratie, 20/03/2010. Foto’s Yves Adams © Vildaphoto. 
Onder links: binnenplaats overdag, na restauratie, 21/07/2015. Foto Kamila Willems 

Onder rechts: binnenplaats ’s avonds, na de restauratie, 15/09/2018. Foto Wout Willems 
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7 Bijlagen 
7.1 Bijlage 1 vangstresultaten per avond 

 
Figuur 13: Vangstresultaten per net in fort van Duffel, 17/07/2018. (soortafkortingen zie Tabel 2). 
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Figuur 14: Vangstresultaten per net in fort van Duffel, 04/08/2018. (soortafkortingen zie Tabel 2). 
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Figuur 15: Vangstresultaten per net in fort van Duffel, 01/09/2018. (soortafkortingen zie Tabel 2). 
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Figuur 16: Vangstresultaten per net in fort van Duffel, 16/09/2018. (soortafkortingen zie Tabel 2). 



  31 
 

 
Figuur 17: Vangstresultaten per net in fort van Duffel, 08/10/2018. (soortafkortingen zie Tabel 2). 
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7.2 Bijlage 2 dataset vangsten 
 
Gebruikte afkortingen in dataset: 

Soortafkortingen zie Tabel 2.  

R-OA = rechter onderarmlengte L-OA = linker onderarmlengte 

  

Sexuele status mannetjes: Sexuele status vrouwtjes: 

SO = seksueel onvolwassen  NZ = Nooit zogend geweest 
SV = seksueel volwassen  3V = minimum 1 zoogperiode in vorig seizoen 
SA1 = seksueel actief start  5V = 1 of meer zoogperiodes in voorgaande jaren 
SA2 = seksueel actief half  PZOG = Post (recent) zogend 
SA3 = seksueel actief eind  

 
 

Idnr Datum Week Tijd Net Richting Hervangst Soort Seks R-OA L-OA Seksuele status 

1 16/07/18 29 22:10 2 uit   Mdau v 42,92 40,03 NZ 

2 16/07/18 29 22:20 1     Mdau m 36,72 35,94 SO 

3 16/07/18 29 22:20 1     Mdau v 38,28 38,40 PZOG 

4 16/07/18 29 22:20 2 in   Mdau         

5 16/07/18 29 22:21 2 uit   Mdau m 37,25 36,39 SO 

6 16/07/18 29 22:20 1     Mdau v 39,28 39,34 NZ 

7 16/07/18 29 22:23 3 in   Mdau         

8 16/07/18 29 22:28 1 uit   Mdau m 36,81 36,89 SA1 

9 16/07/18 29 22:30 1 uit   Mdau v 39,22 39,15 PZOG 

10 16/07/18 29 22:30 2 uit   Mdau v 40,19 40,18 PZOG 

11 16/07/18 29 22:35 2 in   Mdau         

12 16/07/18 29 22:36 1 uit   Mdau         

13 16/07/18 29 22:40 2 in   Mdau v 37,42 37,44 PZOG 

14 16/07/18 29 22:41 1 in   Mdau m 36,81 37,02 SO 

15 16/07/18 29 22:42 4 uit   Mdau m 36,86 36,85 SA1 

16 16/07/18 29 22:43 1 in   Mdau m 36,44 36,22 SO 

17 16/07/18 29 22:47 1 uit   Mdau m 39,26 39,60 SV 

18 16/07/18 29 22:48 1 in   Mdau         

19 16/07/18 29 22:49 1 uit   Mdau m 37,15 37,52 SA1 

20 16/07/18 29 22:50 2 uit 1 Mdau m 37,71 37,57 SA1 

21 16/07/18 29 22:53 1 in   Mdau         

22 16/07/18 29 22:54 2 in   Mdau v 38,65 38,70 PZ 

23 16/07/18 29 22:56 4 uit   Mdau v 38,37 38,18 NZ 

24 16/07/18 29 23:02 1 uit   Mdau m 37,03 37,08 SO 

25 16/07/18 29 23:04 2 uit   Mdau v 37,68 37,25 PZOG 

26 16/07/18 29 23:06 3   1 Mdau         

27 16/07/18 29 23:10 4 in   Paur m 39,14 39,23 SO 

28 16/07/18 29 23:30 4 in   Mdau m 38,94 39,00 SA1 

29 16/07/18 29 23:33 3 in   Mdau m 38,69 38,43 SO 

30 16/07/18 29 23:39 1 uit   Mdau m 38,66 38,42 SO 

31 16/07/18 29 23:40 1 uit   Mdau v 39,25 39,21 NZ 

32 16/07/18 29 23:41 1 uit   Ppip v 32,17 32,33 3V 

33 16/07/18 29 23:49 1 uit   Mdau v 40,54 40,04 PZOG 

34 16/07/18 29 23:50 4     Mdau m 38,33 38,29 SA1 

35 17/07/18 29 0:15 1 in   Mdau m 37,61 37,61   

36 17/07/18 29 0:35 3 in   Ppip v 31,63 31,73 3V 

37 17/07/18 29 0:35 4 uit   Paur m 39,25 38,89 SV 

38 17/07/18 29 0:55 1     Mdau m 38,63 38,76 SO 

39 17/07/18 29 1:15 1     Ppip m 30,25 30,32 SA1 

40 17/07/18 29 1:15 1     Mdau m 37,34 36,94 SV 

41 17/07/18 29 1:15 2 in   Mdau m 36,98 37,20 SO 
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42 17/07/18 29 1:20 4 uit   Mmys m 34,42 34,16 SV 

43 17/07/18 29 1:30 3 in   Mnat m 37,85 38,00 SV 

44 17/07/18 29 1:55 4   1 Mdau         

45 17/07/18 29 1:40 1     Ppip v 32,52 32,58 PZOG 

46 17/07/18 29 2:00 1     Ppip         

47 3/08/18 31 22:00 2 uit   Mdau v 3,84 3,50 NZ 

48 3/08/18 31 22:00 2 uit   Mdau m 3,79 3,72 SO 

49 3/08/18 31 22:05 2 uit   Mdau v 3,83 3,80 NZ 

50 3/08/18 31 22:06 2 uit   Mdau m 3,82 3,81 SO 

51 3/08/18 31 22:17 2 uit   Mdau v 3,86 3,84 3V 

52 3/08/18 31 22:18 2 uit   Mdau v 3,85 3,84 3V 

53 3/08/18 31 22:19 2 uit   Mdau m 3,66 3,62 SO 

54 3/08/18 31 22:29 5 in   Cspec         

55 3/08/18 31 22:30 2 uit   Mdau v 3,85 3,80 NZ 

56 3/08/18 31 22:32 2 uit   Mdau v 3,94 3,95 NZ 

57 3/08/18 31 23:05 6 in   Mdau m 3,70 3,62 SA1 

58 3/08/18 31 23:43 5 uit 1 Mdau         

59 3/08/18 31 23:45 4 in   Mema v 4,07 4,09 NZ 

60 3/08/18 31 23:58 4 uit   Mdau v 3,83 3,84 3V 

61 4/08/18 31 0:01 2 uit   Mdau v 3,80 3,83 3V 

62 4/08/18 31 0:15 2 uit 1 Mdau         

63 4/08/18 31 0:21 5 uit   Ppip m 3,22 3,36 SA2 

64 4/08/18 31 0:25 6 uit   Mdau v 3,83 3,88 NZ 

65 4/08/18 31 0:21 5 uit   Ppip v 3,11 3,14 3V 

66 4/08/18 31 0:55 4 in 1 Mdau         

67 4/08/18 31 0:55 4 in   Paur m 3,84 3,94 SA2 

68 4/08/18 31 0:56 1     Mdau m 3,80 3,83 SA2 

69 4/08/18 31 1:01 6 in   Mdau m 3,91 3,90 SA2 

70 4/08/18 31 1:15 5 uit   Ppip m 3,37 3,39 SA2 

71 4/08/18 31 1:13 6 uit 1 Paur m       

72 4/08/18 31 1:25 2 in   Mdau m 3,70 3,70 SA1 

73 4/08/18 31 1:35 5 in   Paur m 3,66 3,70 SA1 

74 4/08/18 31 1:45 4 uit   Mdau m 3,86 3,84 SA1 

75 4/08/18 31 1:55 1     Mdau m 3,90 3,85 SA2 

76 4/08/18 31 2:00 5 uit   Ppip m 3,17 3,18 SA1 

77 4/08/18 31 2:00 2 uit   Mema m 4,05 4,04 SA2 

78 4/08/18 31 2:04 5 uit   Mdau m 3,72 3,68 SA1 

79 4/08/18 31 2:06 2 uit   Mdau m 3,70 3,73 SA1 

80 4/08/18 31 2:14 2 uit   Mdau m 3,70 3,71 SA1 

81 4/08/18 31 2:14 5 in   Mdau m 3,73 3,70 SA2 

82 31/08/18 35 21:05 5 in   Mdau m 37,50 37,70 SA3 

83 31/08/18 35 21:05 5 in   Mdau m 37,50 38,00 SA2 

84 31/08/18 35 21:09 5 in   Mdau m 39,50 39,00 SA3 

85 31/08/18 35 21:17 3 in 1 Mdau         

86 31/08/18 35 22:17 4 in   Ppip v 33,50 34,20   

87 31/08/18 35 22:42 4 in   Ppip m 32,80 31,80 SA2 

88 31/08/18 35 22:48 2 in   Mdau m 38,50 38,30 SA3 

89 31/08/18 35 23:08 4 in   Mdau v 35,60 39,70 3V 

90 31/08/18 35 23:20 4 uit 1 Mdau m     SA3 

91 31/08/18 35 23:23 5 uit   Paur m 38,60 38,50 SA3 

92 31/08/18 35 23:33 5 in   Paur m 39,30 38,60 SA2 

93 31/08/18 35 23:45 4 uit   Mdau m 36,60 36,70 SA3 

94 31/08/18 35 23:56 1 uit   Mdau         

95 31/08/18 35 23:56 1 uit   Mdau v 38,10 38,10 3V 

96 31/08/18 35 23:52 4 uit   Ppip v 33,40 33,00 3V 

97 1/09/18 35 0:00 5 in   Mdau m 37,40 37,30 SA3 

98 1/09/18 35 0:10 5 in   Paur m 38,60 38,40 SA3 

99 1/09/18 35 0:16 3 in   Mdau m 37,50 37,70 SA3 

100 1/09/18 35 0:22 5 uit   Paur m 39,40 39,40 SA2 
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101 1/09/18 35 0:22 5 in   Paur v 39,00 39,00 NZ 

102 1/09/18 35 0:23 1 uit 1 Mdau         

103 1/09/18 35 0:27 1 in   Mdau m 37,30 36,90 SA3 

104 1/09/18 35 0:27 1 uit   Mdau m 38,10 38,00 SA3 

105 1/09/18 35 0:32 4 in   Mdau m 37,80 37,90 SA3 

106 1/09/18 35 0:38 5 uit   Paur m 37,50 37,10 SA3 

107 1/09/18 35 0:41 1 uit   Mdau v 39,00 39,00 3V 

108 1/09/18 35 0:45 2 in 1 Paur         

109 1/09/18 35 0:46 3 in   Mdau m 40,80 40,40 SA3 

110 1/09/18 35 0:38 5 uit   Mema m 39,30 38,80 SA3 

111 1/09/18 35 0:54 1 uit 1 Mdau         

112 1/09/18 35 0:50 5 in 1 Paur         

113 1/09/18 35 1:10 1 uit   Mdau m 37,30 37,40 SA1 

114 1/09/18 35 1:10 1 uit   Mdau   37,00 37,10 SA3 

115 1/09/18 35 1:13 4 uit   Mdau m 37,00 36,60 SA2 

116 1/09/18 35 1:15 5 in 1 Mdau         

117 1/09/18 35 1:22 1 uit 1 Mdau         

118 1/09/18 35 1:28 3 uit   Paur v 40,30 40,30 3V 

119 1/09/18 35 1:28 3 uit   Mdau m 36,80 36,90 SA3 

120 1/09/18 35 1:28 2 in 1 Mdau         

121 1/09/18 35 1:38 5 in   Paur m 36,70 36,80 SA1 

122 1/09/18 35 2:04 5 in   Paur m 38,10 38,20 SA3 

123 7/10/18 41 20:58 5 uit   Mdau m 37,69 37,32 SV 

124 7/10/18 41 21:40 1     Mdau m 37,05 37,25 SV 

125 7/10/18 41 22:22 4 uit   Mdau m 39,27 39,11 SA3 

126 7/10/18 41 23:00 2 in   Mdau m 36,97 36,67 SO 

127 7/10/18 41 23:15 2     Mnat m 38,57 38,76 SV 

128 7/10/18 41 23:38 2 in   Mdau m 37,59 37,86 SV 

129 8/10/18 41 0:04 2     Mdau v     NZ 

130 8/10/18 41 0:05 2   1 Mdau         

131 8/10/18 41 0:25 3 in   Mdau v 37,23 37,18 NZ 

132 8/10/18 41 0:25 3 in 1 Mnat m       

133 8/10/18 41 0:58 5 uit 1 Mdau         

134 8/10/18 41 0:58 2 in   Paur m 36,77 36,82 SO 

135 8/10/18 41 1:43 2 uit   Mnat v 40,67 40,66 NZ 

136 15/09/18 37 20:43 1     Mdau m 37,22 37,08   

137 15/09/18 37 21:50 1     Paur m 38,82 38,71 SO 

138 15/09/18 37 21:50 1     Mdau m 37,44 37,34 SV 

139 15/09/18 37 21:54 4 in   Mdau m 37,66 37,34 SV 

140 15/09/18 37 22:10 3 in   Mdau v 38,52 38,33 NZ 

141 15/09/18 37 22:16 5 uit   Mmys m 35,30 35,56 SA3 

142 15/09/18 37 22:25 4     Paur m 36,77 36,75 SO 

143 15/09/18 37 23:05 2 in   Mdau m 37,90 37,79 SV 

144 15/09/18 37 23:40 2 uit   Paur m 38,17 38,23 SO 

145 15/09/18 37 23:40 3     Mdau m 38,54 38,23 SV 

146 15/09/18 37 23:45 1     Mdau m 37,49 37,45 SV 

147 15/09/18 37 23:45 1     Paur m 39,27 39,20 SA2 

148 15/09/18 37 23:50 5 in   Paur m 38,49 38,37   

149 16/09/18 38 0:14 2 in   Mdau v 38,26 38,36 PZOG 

150 16/09/18 38 0:18 2 uit   Paur m 39,20 38,93 SA2 

151 16/09/18 38 0:23 2 in   Mdau v 37,60 37,23 PZOG 

152 16/09/18 38 0:30 4 in   Mema         

153 16/09/18 38 0:49 1     Paur v 41,86 41,92 PZOG 

154 16/09/18 38 0:49 1   1 Paur         

155 16/09/18 38 0:54 4 in   Mdau m 38,22 38,18 SV 

156 16/09/18 38 2:08 2 in   Paur m 39,98 38,69 SO 

157 16/09/18 38 1:59 3   1 Mdau         

 



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.


