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1 Inleiding 
 
Er is zeer weinig bekend van vleermuizen langs het Albertkanaal. Steekproeven wezen uit dat Meervleermuis 
over dit kanaal passeert in de provincie Antwerpen (Van Gorp 2013, Lenaerts 2013).  Er is echter nagenoeg niets 
bekend van Meervleermuis in Limburg. Dit is nochtans een Bijlage II soort van de Habitatrichtlijn, één der meest 
strikt beschermde soorten in Europa. 
Er zijn voorts ook zeer weinig waarnemingen van Ruige dwergvleermuis in Limburg. Elders in Vlaanderen is dit 
tijdens de migratieperiode een algemene soort. Dit illustreert het gebrek aan kennis van (en dus van onderzoek 
naar) vleermuizen in de migratieperiode.  
 
Het Albertkanaal is nochtans naar alle waarschijnlijkheid een cruciale corridor / migratieroute van 
zomerverblijfplaatsen (in de hele Kempen?) naar de mergelgroeven van Riemst als zwerm- en 
overwinteringslocaties, en ook naar de groeven van het verder in Wallonië en Nederland doorlopende 
mergelgebied. Zwermen is het nachtelijk bezoek van een groot aantal vleermuizen aan (meestal) 
winterverblijven. Dit gebeurt voornamelijk in de periode voor de winterslaap (najaarszwermen: juli – oktober), 
maar in mindere mate ook vlak na de winterslaap (voorjaarszwermen). 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 en het inspecteren en leren 
kennen van winterverblijfplaatsen. 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. Sommige overwinteringsplaatsen waar in de 
winterperiode slechts weinig vleermuizen geteld worden, zijn in het najaar juist erg belangrijk als 
‘ontmoetingsplaats’. 
Het Albertkanaal heeft in de zomer wellicht minder betekenis voor vleermuizen, zo blijkt uit (beperkte) 
steekproeven (mond. med. B. Van der Wijden). 
 
Beleidsmakers ervaren grote kennislacunes rond de topics vleermuizen en migratie, meer bepaald rond de 
gebruikte natuurverbindingen. Zo wenst men het belang van het Albertkanaal te kennen in functie van 
beleidsvragen met betrekking tot ENA en andere plaatsspecifieke vraagstukken zoals inplanting van nieuwe 
windturbines (bijvoorbeeld gemeente Lanaken). 
Welke vleermuizen komen voor langs het Albertkanaal? In welke aantallen, en waar (industiegebied, 
natuurgebied, …)? Heeft verlichting daar een invloed op? Wanneer bereiken ze hun hoogste aantallen? Met 
andere woorden, wat zijn de activiteitsperioden doorheen het jaar van de verschillende soorten?  
Welke verbindingen gebruiken vleermuizen naar aanpalende gebieden? 
Dit zijn allemaal vragen die we met dit project wensten op te helderen. 
Vanuit die nieuw opgebouwde kennis doen we suggesties voor beheer en inrichting in functie van de verbetering 
van de situatie voor vleermuizen, zoals de aanplant van houtkanten tussen het Albertkanaal en de 
mergelgroeven, en voorstellen voor aanpassen van verlichting langs het kanaal. 
 
Samengevat: we wilden met dit project grondig nagaan wat het belang is van het Albertkanaal voor vleermuizen. 
We legden de nadruk op de trekperioden in voor- en najaar, en we onderzochten nadrukkelijk de link tussen het 
Albertkanaal en een aantal aanpalende gebieden, inbegrepen de ingangen van de mergelgroeven. 
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2 Leeswijzer 
 
Hoewel de inhoudsopgave wel duidelijk weergeeft wat ieder hoofdstuk besproken wordt, kan het vanwege de 
vele onderverdelingen en grafieken soms moeilijk zijn om de draad in het verhaal niet kwijt te raken. Deze 
leeswijzer kan helpen om een overzicht te houden van de opbouw van het onderzoek, en waar de conclusies van 
welke vraagstelling terug te vinden zijn.  
 
Onder iedere vraagstelling (in het blauw) wordt eerst weergegeven in welke hoofdstukken de uitgebreide 
onderzoeksresultaten terug te vinden zijn die gebruikt werden om die specifieke vraag te beantwoorden. 
Vervolgens wordt vermeld in welk hoofdstuk de samengevatte conclusies van iedere vraag te vinden is. 
 
 
 

Gebruik kanaal door verschillende soorten 
resultaten 4.1 - 4.5 

conclusies 5.1 
Invloed verlichting 
 resultaten 4.1 - 4.5 

conclusies  5.2 
Activiteit doorheen jaar (trek voor- en najaar) 

resultaten 4.1 
conclusies 5.3 

Connecties aanpalende gebieden 
 resultaten 4.2 - 4.5 

 conclusies 5.4 
Verbinding kanaal-mergelgroeven 

resultaten 4.6 
 conclusies 5.5 

 

  

automatisch 
detectoronderzoek 

(SM4BAT) 

manueel 
detectoronderzoek  

(D240x) 
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3 Methodiek 
 

3.1 Manuele en automatische detectoren 
 
We combineerden in dit onderzoek manuele en automatische detectoren. Beide types detectoren hebben voor- 
en nadelen. Door een combinatie van beide aan te wenden in deze studie, konden deze complementair werken 
en zo het maximum aan gezochte informatie opleveren. 
 
3.1.1 Manuele detectoren 
 
Het voordeel van manueel detectoronderzoek is dat je een groter onderzoeksgebied kan bestrijken, en de 
vleermuizenactiviteit in de verschillende zones in kaart kan brengen. Verder kan ook bijkomende informatie 
verzameld worden over vliegrichtingen (routes), en kunnen ook zichtwaarnemingen helpen bij determinatie of 
aantalsschattingen (bijvoorbeeld van jagende Watervleermuizen boven een vijver). 
Het nadeel van manueel detectoronderzoek is dat je van alle locaties waar je passeert slechts een 
momentopname hebt. Er wordt daardoor geen overzicht verkregen van het gebruik van een locatie over een 
langere tijdsduur (over een ganse nacht, of zelfs meerdere nachten). 
 
Voor manueel detectoronderzoek werd gebruik gemaakt van D240x-toestellen van Pettersson Elektronik AB. 
Deze detector heeft zowel heterodyne-tuning als tijdsexpansie. Met dit toestel kunnen de meeste vleermuizen 
door iemand met ervaring in het veld onmiddellijk gedetermineerd worden in de heterodyne functie. Vermits 
het toestel een smalbandtoestel is, kan men slechts 1 frequentie weergeven met een waarde van 5 kHz boven 
of onder deze ingestelde frequentie. Vermits bij inventarisaties de ingestelde frequentie meestal circa 40 kHz 
bedraagt, bestaat de mogelijkheid dat vleermuizen zoals de Rosse vleermuis (piek op +/- 20 kHz) over het hoofd 
gezien worden. Dit probleem werd op terrein opgevangen door ofwel regelmatig naar een lagere frequentie te 
luisteren ofwel door het gebruik van een tweede heterodyne detector (of gelijkwaardig apparaat). Bij de time 
expansion functie worden de signalen in de tijd uitgetrokken met een factor 10. Met deze behandeling worden 
de geluiden niet alleen hoorbaar, maar blijft de volledige karakteristiek van het signaal behouden. Door de 
geluiden op te nemen, konden ze later geanalyseerd worden en meestal ook over moeilijker te determineren 
soorten uitsluitsel gegeven worden. Voor opnames werd gebruik gemaakt van een digitale recorder type Edirol 
R-05 (of een toestel van vergelijkbare kwaliteit). 
 
3.1.2 Automatische detectoren 
 
Het gebruik van automatische detectoren heeft het voordeel dat deze detectoren voor een langere periode (één 
of meer volledige nachten) informatie kunnen verzamelen. Dit geeft dan de activiteit over een gehele nacht weer, 
en dus meer kans om alle aanwezige soorten in kaart te brengen. Bovendien is het met automatische detectoren 
mogelijk om op een gestandaardiseerde manier te werken (en zijn deze dus ook geschikt voor monitoring op 
lange termijn) terwijl het manueel rondlopen met batdetectoren meer onderhevig is aan de waarnemer. 
Automatische detectoren zijn erg nuttig op plaatsen waar (met manuele detectoren) de trefkans op vleermuizen 
tijdens een passage kleiner is, maar waarvan data toch relevant zijn, zoals bijvoorbeeld op vermoede vliegroutes 
of in erg open landschap. 
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 sommige locaties (vaak waterpartijen) kan een automatische detector 
bovendien massaal veel opnames genereren van grotendeels dezelfde dieren. 
 
De automatische detectoren die werden gebruikt, zijn toestellen van het type SM4BAT van Wildlife Acoustics. Ze 
werden aangekocht door de provincie Limburg en ter beschikking gesteld voor het onderzoek. 
Van iedere passerende vleermuis die het apparaat registreerde werd automatisch een opname gemaakt. Voor 
het analyseren van deze opnames werd volgende werkwijze gevolgd: 

- Basisanalyse via automatische software Kaleidoscope (Wildlife Acoustics) 
- Voor specifieke opnames verdere manuele check via BatSound (Pettersson Elektronics) 
- Bepaling van specifieke manueel te checken opnames via volgend schema: 

o geen vleermuis gedetecteerd  geen manuele controle 
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o Gewone dwergvleermuis gedetecteerd  geen manuele controle (want automatische 
herkenning van die soort is behoorlijk goed) 

o andere soorten gedetecteerd  manuele controle 

Waar geen vleermuizensoort gedetecteerd werd, is het programma in de meeste gevallen correct. Het gaat dan 
om ‘ruis’ of ‘Noise’: geluiden van niet-vleermuis oorsprong, zoals sprinkhanen, auto’s of fietsen en dergelijke.  

Geen verdere controle van Gewone dwergvleermuis-opnames impliceert dat voor die opnames enkel die soort 
wordt weergegeven, zonder eventuele bijkomende soorten. Bij manueel gecontroleerde opnames worden wel 
alle aangetroffen soorten genoteerd. 
 

3.2 Onderzoeksluik 1: langdurig onderzoek aan het Albertkanaal zelf 
 
Op vier locaties langsheen het Albertkanaal werd langdurig onderzoek uitgevoerd met automatische detectoren.  
Van west naar oost bestaat deze locatiegroep ‘kanaal’ uit (Figuur 1): 

- Detector ‘Kolenhaven’: in industriezone Genk ter hoogte van de Kolenhaven (‘grijze zone’); 
- Detector ‘Hoefaert’: ter hoogte van natuurgebied Hoefaert te Eigenbilzen (‘groene zone’); 
- Detector ‘Briegden’: samenvloeiing van Albertkanaal met Zuid-Willemsvaart (‘(groen)grijze zone’); 
- Detector ‘Vroenhoven’: ter hoogte van de hoge en ecologisch waardevolle taluds te Vroenhoven 

(‘groene zone’). 
Op deze manier onderzochten we dus zowel ‘groene zones’ (‘natuurgebieden’) als ‘grijze zones’ (in industrie of 
bewoning). 
 

 
Figuur 1: overzicht locaties langdurig geplaatste automatische detectoren (detectorlocatiegroep 'kanaal'). 

 
Deze vier batdetectoren werden hier simultaan geplaatst aan de kanaaloever, met de microfoon richting kanaal, 
en dit voor 2 tijdsperioden: vanaf half mei 2019 en vanaf begin september 2019. De detectoren werden 
geactiveerd van even voor zonsondergang tot kort na zonsopgang. 
De detectoren bevonden zich telkens op deze locaties voor minimum een maand, maar in praktijk maken de 
detectoren slechts opnames tot de batterijen leeg zijn (tussen de 11 en 33 nachten; gemiddeld 19 nachten). Het 
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verschil in levensduur van de batterijen hangt af van de temperatuur en de intervaltijd tussen opnames 
(opnemen kost meer energie, bij snelle opeenvolging van opnames is de batterij sneller leeg). 
Te vermelden valt dat op twee van deze detectorlocaties een derde opnamesessie werd gehouden. Dit 
oorspronkelijk met de intentie er een kortstondig onderzoek van te maken (in combinatie met de detectoren van 
groep ‘mergelgroeven), maar omwille van de CoVid-19-lockdown hingen de detectoren er uiteindelijk ook voor 
een langere periode (tot opgave van batterij). De resultaten van deze twee extra detectorsessies worden zowel 
besproken bij de resultaten van het langdurig onderzoek van de kanaal-detectorlocatiegroep als het kortstondig 
onderzoek van de mergelgroeven-locatiegroep. 
 

Tabel 1: overzicht automatische detectoren en activiteitsperioden van langdurig onderzoek (detectorlocatiegroep ‘kanaal’) 
Opmerkingen: 1) geen opnames gemaakt; 2) foute tijd op detector (klok liep vermoedelijk een 6,5u voor), de vermelde activatie-
uren zijn die van de instellingen en niet van de reële tijd; 3) intentie was opnames tot 6:00, maar detector registreerde slechts tot 

middernacht; 4) opnamereeks passeert zomeruur op 29 maart 

Detector Locatie
groep 

Activatie-uren Start 
opnames 

Einde 
opnames 

Latitude Longitude Opm 

Kolenhaven kanaal 21:25-6:00 15/05/2019 
21:25 

9/06/2019 
2:57 

50,936918 5,471503  

Kolenhaven kanaal 19:15-7:45 2/09/2019 
19:15 

15/09/2019 
3:08 

50,936918 5,471503  

Hoefaert kanaal 21:25-6:00 15/05/2019 
21:25 

4/06/2019 
0:30 

50,885600 5,576500  

Hoefaert kanaal 19:15-7:45 2/09/2019 
19:15 

14/09/2019 
7:45 

50,885600 5,576500  

Hoefaert kanaal 18:40-7:30 12/03/2020 
18:40 

17/03/2020 
7:30 

50,885600 5,576500 1 

Briegden kanaal 21:25-6:00 15/05/2019 
21:25 

12/06/2019 
2:55 

50,878896 5,641853 2 

Briegden kanaal 19:15-7:45 2/09/2019 
19:15 

14/09/2019 
7:45 

50,878896 5,641853  

Vroenhoven kanaal 21:25-0:00 15/05/2019 
21:25 

17/06/2019 
23:56 

50,825583 5,647649 3 

Vroenhoven kanaal 19:15-7:45 2/09/2019 
19:15 

14/09/2019 
7:45 

50,825583 5,647649  

Vroenhoven kanaal 18:40-7:30 12/03/2020 
18:40 

31/03/2020 
2:38 

50,825583 5,647649 4 

 
 

3.3 Onderzoeksluik 2: kortstondig onderzoek aan het Albertkanaal en 
omgeving 

 
Voor kortstondig onderzoeken werden zowel aan het Albertkanaal als in de nabije omgeving daarvan (grote 
waterpartijen, natuurgebieden en nabij vleermuizenoverwinterings- en zwermplaatsen) een aantal locaties 
onderzocht. Een overzicht van de onderzochte locaties van west naar oost wordt weergegeven in Tabel 2 en 
Figuur 2. 

Tabel 2: overzicht veldwerk van kortstondig onderzoek (van west naar oost) 

Locatie Gemeente Detectoronderzoek Datum / periode Aantal routes / detectoren 
De Maten Diepenbeek manueel 1/08/19 2 
Munsterbos Bilzen en Zutendaal manueel 30/07/19 2 
Munsterbos Bilzen en Zutendaal automatisch 30/7-2/8/19 3 
Hoefaert Lanaken en Bilzen manueel 25/07/19 1 
Hoefaert Lanaken en Bilzen automatisch 23-26/7/19 4 
Talud Bilzen automatisch 21/8-2/9/19 4 
Mergelgroeven Riemst en Bassenge automatisch 12/3-12/05/20 6 
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Figuur 2: overzicht locaties kortstondig onderzoek met manuele en automatische detectoren 

 
Van ieder manueel batdetectoronderzoek werden de route en de waargenomen dieren geregistreerd. 
Voor het automatisch batdetectoronderzoek werden de locaties gericht gekozen zodat de detectoren maximaal 
kans maken om passage van alle mogelijk voorkomende soorten te registreren. De detectoren werden 
geactiveerd van even voor zonsondergang tot kort na zonsopgang. 
 
3.3.1 De Maten 
 
Voor natuurgebied De Maten werd geopteerd voor manueel detectoronderzoek, dit omwille van de grootte van 
het gebied en de veelheid aan biotopen. Het onderzoek concentreerde zich rond de Augustijnenvijvers, die het 
dichtst tegen het Albertkanaal gelegen zijn. De zone van het Albertkanaal ter hoogte van deze vijvers leende zich 
niet tot het plaatsen van een automatische detector om vleermuizenpassage aan het wateroppervlak te 
registreren. Wel bevond zich detector ‘Kolenhaven’ (voor langdurig onderzoek) langsheen het Albertkanaal een 
2 à 2,5 km ten oosten van deze zone.  
 
3.3.2 Munsterbos 
 
Voor natuurgebied Munsterbos werd manueel detectoronderzoek gecombineerd met automatisch 
detectoronderzoek. De twee gelopen manuele detectorroutes zijn maximaal complementair gekozen om een 
goede inschatting te maken van het gebied en haar verschillende biotopen door de verschillende soorten 
vleermuizen. De drie automatische detectoren werden geplaatst met het oog op het registreren van 
vleermuizenpassage  

- aan het Albertkanaal (detector Munsterbos kanaal) 
- aan een dreef die een plausibele verbinding vormt tussen het Albertkanaal, het Munsterbos en de 

dorpskern van Munsterbilzen/wijk Haag (Munsterbos sluisstraat), en 
- aan een bosrand waarvan de open zijde bestaat uit graslanden die overgaan naar vrij open opgespoten 

terreinen grenzend aan het Albertkanaal (Munsterbos weerstandskapel). 
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Door het combineren van de data verzameld via manueel en automatisch detectoronderzoek wilden we het 
verband nagaan tussen de vleermuizensoorten en hun activiteit aan het kanaal en (routes en foerageergebieden 
in) het Munsterbos. 
 

Tabel 3: overzicht automatische detectoren en activiteitsperioden van kortstondig onderzoek Munsterbos 

Detector Detector-
groep 

Activatie-uren Start 
opnames 

Einde 
opnames 

Latitude Longitude 

Munsterbos 
kanaal 

Munsterbos 21:15-6:00 30/07/2019 
21:15 

2/08/2019 
0:21 

50,911842 5,543060 

Munsterbos 
Sluisstraat 

Munsterbos 21:15-6:00 31/07/2019 
1:15 

2/08/2019 
0:10 

50,910976 5,539965 

Munsterbos 
weerstandskapel 

Munsterbos 21:15-6:00 30/07/2019 
21:15 

2/08/2019 
0:36 

50,897919 5,554596 

 
3.3.3 Hoefaert 
 
Voor natuurgebied Hoefaert werd manueel detectoronderzoek gecombineerd met automatisch 
detectoronderzoek, met tot doel het verband na te gaan tussen vleermuizensoorten en hun activiteit aan het 
kanaal en (routes en foerageergebieden in) het natuurgebied Hoefaert. 
 
De gelopen manuele detectorroute verliep in dat deel van het gebied dicht bij het kanaal, ter hoogte van de 
geplaatste detectoren en langsheen de verschillende biotopen in die omgeving: beboste zones, bosranden, een 
waterloop en waterpartijen. 
De vier detectoren van locatiegroep ‘Hoefaert’ werden daar geplaatst waar ze het maximum aan soorten en 
activiteit van een bepaald biotoop konden opnemen. Detector Hoefaert 5 werd geplaatst aan het Albertkanaal 
en registreerde de aan het water passerende vleermuizen. Detector Hoefaert 4 werd geplaatst aan een vijver 
vlak naast het kanaal, in een redelijk open omgeving. Detector Hoefaert 3 werd eveneens geplaatst aan een 
vijver, maar dan in een gesloten (bos)omgeving. Detector Hoefaert 2 tenslotte werd geplaatst op een bospad, 
specifiek voor vleermuizensoorten van gesloten (bos)omgeving. 
 
Opmerking: de detectorlocatie ‘Hoefaert’ kan verwarring veroorzaken. Deze locatie bevindt zich aan de overzijde 
(westoever) van het Albertkanaal. Deze locatie behoort echter tot de detectorlocatiegroep ‘kanaal’, voor 
langdurig onderzoek. De data van deze locatie worden niet mee opgenomen in het kortstondig onderzoek van 
natuurgebied Hoefaert, omwille van de afstand (en overbruggen van kanaal) en omdat de opnames daarvan in 
andere perioden gemaakt werden. 
 

Tabel 4: overzicht automatische detectoren en activiteitsperioden van kortstondig onderzoek Hoefaert 

Detector Detector-
groep 

Activatie-uren Start opnames Einde opnames Latitude Longitude 

Hoefaert 2 Hoefaert 21:25-6:00 23/07/2019 21:25 26/07/2019 0:12 50,888649 5,588855 
Hoefaert 3 Hoefaert 21:25-6:00 23/07/2019 21:25 26/07/2019 0:30 50,889932 5,580199 
Hoefaert 4 Hoefaert 21:25-6:00 23/07/2019 21:25 26/07/2019 1:08 50,895968 5,570974 
Hoefaert 5 Hoefaert 21:25-6:00 23/07/2019 21:25 26/07/2019 0:47 50,892922 5,572753 

 
3.3.4 Talud 
 
Aan het talud te Eigenbilzen werden vier automatische detectoren simultaan geplaatst, op verschillende 
afstanden (en dus ook op verschillende hoogten) van het Albertkanaal. Hiermee wilden we nagaan hoe 
vleermuizen zich parallel met het kanaal verplaatsen: over het wateroppervlak zelf (detector talud kanaal), langs 
de vegetatierand naast het kanaal (talud jaagpad), halverwege het beboste talud waar parallel met het kanaal 
een oud spoortracé loopt dat enkel overdag gebruikt wordt voor railbikes (talud railbike) en helemaal bovenaan 
het talud, waar er een harde overgang is van bebost talud naar een open akkerlandschap. Het volledig ontbreken 
van oriënterende kleine landschapselementen en een onderscheiden begin- of eindpunt, maakt het 
onwaarschijnlijk dat vleermuizen (of toch zeker de in de mergelgroeven overwinterende soorten) dit 
akkerlandschap hier op route doorsteken. 
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Tabel 5: overzicht automatische detectoren en activiteitsperioden van kortstondig onderzoek Talud 

Detector Detector-
groep 

Activatie-
uren 

Start opnames Einde opnames Latitude Longitude 

talud kanaal talud 20:30-7:00 21/08/2019 20:30 30/08/2019 7:00 50,878249 5,586816 
talud jaagpad talud 20:30-7:00 21/08/2019 20:30 30/08/2019 7:00 50,878114 5,586746 
talud railbike talud 20:30-7:00 21/08/2019 20:30 30/08/2019 7:00 50,876936 5,587476 
talud bosrand talud 20:30-7:00 21/08/2019 20:30 30/08/2019 7:00 50,876790 5,587202 

 

 
Figuur 3: Detectorlocaties talud: 1) talud kanaal; 2) talud jaagpad; 3) talud railbike; 4) talud bosrand 

 
3.3.5 Mergelgroeven 
 
In de omgeving van de Riemstse mergelgroeven, het nabijgelegen Albertkanaal en het tussenliggend gebied 
werden op zes locaties automatische detectoren geplaatst in het vroege voorjaar (Tabel 6). Het doel is om aan 
de hand van de resultaten van deze detectoren het verband na te gaan tussen vleermuizenactiviteit aan de 
mergelgroeven en het kanaal onmiddellijk na de winterslaap, en de activiteit op mogelijke vliegroutes tussen 
beide locaties na te gaan. Oorspronkelijk was de intentie hier een kortstondig onderzoek van te maken, maar 
omwille van de Covid-19-lockdown hingen de detectoren (op twee locaties na waar ze na vijf nachten verplaatst 
werden) er uiteindelijk ook voor een langere periode, meer bepaald tot opgave van de batterij. 
 
Twee detectoren werden als referentie voor de vleermuizenactiviteit aan het kanaal geplaatst op 
detectorlocaties van locatiegroep ‘kanaal’ die ook voor het lange termijnonderzoek gebruikt werden: Hoefaert 
en Vroenhoven. De detector van Vroenhoven die ook als referentie dienst doet voor activiteit nabij de groeve 
Keel (met ingang circa 500m oostelijker aan het kanaal) bleef gedurende de hele periode van het mergelgroeven-
onderzoek staan, de detector van Hoefaert werd na vijf nachten verplaatst naar locatie Emaelerweg. Te Hoefaert 
bleek de detector door technisch mankement geen opnames gemaakt te hebben. 
 
Detectorlocatie Roosburg werd geplaatst aan een bosrand bovenaan een steilrand ongeveer halverwege tussen 
de ingangen van de groeven Flessenberg en Roosburg. Deze detector dient de activiteit te meten van dieren die 
de mergelgroeve verlaten (en zo min mogelijk voorjaarszwermgedrag, vandaar dat een afstand van circa 50m 
van de ingangen van de groeven werd bewaard). Op deze locatie weet je echter niet van welke groeve de dieren 
komen of in welke richting ze vliegen.  De detectorlocatie daarom wat verder richting kanaal kiezen (dan zit je in 
Wallonië) is echter vrij zinloos: daar is er zoveel verspreide bebossing dat je geen eenduidige plek kan bepalen 
waar 'het gros' van de vleermuizen met zekerheid moet passeren. 
 
Detectorlocatie Verbiestberg bevindt zich in een holle weg waar aan het begin de groeve Verbiestberg gelegen 
is. De holle weg leidt richting Albertkanaal. Deze detector dient de activiteit te meten van dieren die de 
mergelgroeve verlaten en richting Albertkanaal vliegen. 
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Vermoed wordt dat de dieren van de groeve Lacroix en andere groeven in Zichen-Zussen-Bolder die naar het 
kanaal willen, langs één (of beide) van deze twee detectorlocaties moeten passeren, om dan zuidwaarts rondom 
de groeve van Romont richting bebossing/kanaal te geraken. 
 
Het is dan verder nodig om aan te tonen dat de vleermuizen inderdaad niet (of nauwelijks) door open veld 
vliegen. Vleermuizenspecialisten vertrouwd met de mergelgroeven achten het immers mogelijk dat veel 
vleermuizen gewoon de kortste weg kiezen vanuit groeve Lacroix via de Misweg, en daar de huizen en tuinen 
gebruiken als geleidend element. Daarlangs vliegende Myotis-vleermuizen werden reeds gevonden door Willems 
(2014). Via een stuk landbouwgebied kunnen ze dan langs de natuurlijkere stukken van de Tiendeberg aan het 
kanaal komen. Om die reden werd de detector van locatie Verbiestberg (waar de nodige data al verzameld werd) 
na vijf nachten verplaatst naar locatie Zusserdel (begin van Tiendeberg), waarbij de detector van Roosburg dan 
bleef hangen als referentie voor activiteit aan de mergelgroeven van Zichen-Zussen-Bolder. 
 
Tegelijk met de plaatsing van een detector op locatie Zusserdel werd ook een tweede detector ingezet om routes 
van vleermuizen richting kanaal te achterhalen. Een zinvolle én praktisch haalbare plaats hiervoor vinden was 
weinig evident. Aan de afgraafrand van de (bovengrondse) groeve van Romont zou interessant zijn, maar bleek 
praktisch onhaalbaar. De overgang van de tuinen van Zichen naar de steilrand van groeven Flessenberg/Roosburg 
had ook een mogelijkheid kunnen zijn, maar daar ligt eveneens een groeve-ingang1 waardoor er dan geen 
onderscheid kan gemaakt worden tussen uitvliegers of dieren van groeve Lacroix die zich langs daar richting 
kanaal verplaatsen. Uiteindelijk werd de detector gehangen op locatie Emaelerweg (net over de Waalse grens), 
in een boom op de rand van een holle weg. Vleermuizen die van groeve Lacroix zover mogelijk tuinen en 
boomgaarden volgen en dan een stuk over open akkers vliegen, komen daar min of meer terecht op route 
richting Albertkanaal. 
 

Tabel 6: overzicht automatische detectoren en activiteitsperioden van kortstondig onderzoek Mergelgroeven 
Opmerkingen: 1) geen opnames gemaakt; 2) opnamereeks passeert zomeruur op 29 maart. 

Detector Detector-
groep 

Activatie-
uren 

Start 
opnames 

Einde 
opnames 

Latitude Longitude Opm 

Hoefaert kanaal 18:40-7:30 12/03/2020 
18:40 

17/03/2020 
7:30 

50,885600 5,576500 1 

Vroenhoven kanaal 18:40-7:30 12/03/2020 
18:40 

31/03/2020 
2:38 

50,825583 5,647649 2 

Roosburg mergel-
groeven 

18:40-7:30 12/03/2020 
18:40 

31/03/2020 
3:25 

50,786608 5,635071 2 

Verbiestberg mergel-
groeven 

18:40-7:30 12/03/2020 
18:40 

17/03/2020 
7:30 

50,789044 5,638558  

Zusserdel mergel-
groeven 

18:40-7:30 17/03/2020 
18:40 

30/03/2020 
1:14 

50,808281 5,663646 2 

Emaelerweg mergel-
groeven 

18:40-7:30 17/03/2020 
18:40 

1/04/2020 
2:48 

50,795435 5,660338 2 

 

  

                                                                 
1 Bij navraag bleek dit een voormalige gang van groeve Verbiest te zijn, die geen verbinding meer heeft met de 
rest van het stelsel. De gang is hooguit 10 meter diep, waardoor er naar verwachting hooguit een paar 
vleermuizen overwinteren. 
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4 Resultaten 
 

4.1 Resultaten langdurig onderzoek aan het Albertkanaal 
 
4.1.1 Overzicht en algemene bemerkingen 
 
Er werden in totaal 82.639 vleermuizenpassages geregistreerd aan de vier locaties van detectorgroep Kanaal: 
30.309 in de onderzoeksperiode mei-juni, en 52.330 in september (Tabel 7). Het gebruik van de verschillende 
detectorlocaties wordt in de volgende hoofdstukken per soort(groep) verder besproken. Verzamelsoorten 
waarvan de aantallen laag zijn (in verhouding tot die van de kandidaat-soorten) en/of bespreking weinig zinvol 
is, worden daar achterwege gelaten: Dwergvleermuis onbekend, Myotis onbekend, Rosse/Bosvleermuis, 
Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio onbekend, Grootoorvleermuis onbekend en Vleermuis onbekend. 
In de grafieken met tijd-as (per blok van 10 min) worden enkel de data gebruikt waarvan alle detectoren 
simultaan een volledige nacht actief waren: van 15 mei tot 3 juni 2019, en van 2 tot 13 september 2019. Het 
soort grafiek varieert omwille van de zichtbaarheid (lijndiagram bij veel data en staafdiagram bij minder) of 
omwille van de mate van detail (aantal opnamen per tijdsblok van 10 min voor tijdsgebruik over een nacht, of 
per nacht voor variatie overzicht langere periode). 
 

Tabel 7: Overzicht vleermuizenopnames van detectorgroep Kanaal 

Locatie Kolenhaven Hoefaert  Briegden Vroenhoven Totaal 

Soort 
mei-
jun sep 

mei-
jun sep 

mei-
jun sep 

mei-
jun sep  

Gewone dwergvleermuis 903 713 17494 15627 4146 8292 4127 11156 62458 
Ruige dwergvleermuis 82 82 188 546 564 9794 121 344 11721 
Kleine dwergvleermuis 2 3 11 3  1  1 21 
Dwergvleermuis onbekend 22 22 98 18 140 28 32 39 399 
Watervleermuis 10 72 682 816 34 481 312 649 3056 
Baard/Brandts vleermuis   69 102  8  27 206 
Franjestaart   8 1  3 2 14 28 
Meervleermuis 26 58 75 821 2 119 14 247 1362 
Ingekorven vleermuis    1   1 1 3 
Vale vleermuis        6 6 
Myotis onbekend 12 5 342 395 10 231 149 162 1306 
Rosse vleermuis 20 41 47 236 273 644 78 334 1673 
Bosvleermuis 22 7 58 23 1 2 16 15 144 
Rosse/Bosvleermuis 5  26 7 5 27 16 12 98 
Laatvlieger 7  7 1   4 2 21 
Tweekleurige vleermuis      1   1 
Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio 
onbekend 1  18 3 4 32 8 3 69 
Gewone grootoorvleermuis  1 5 11 1 2 1 9 30 
Grijze grootoorvleermuis   1   1  1 3 
Grootoorvleermuis onbekend   2 14 1 1  5 23 
Grote hoefijzerneus        1 1 
Vleermuis onbekend   2 1 1  1 5 10 
Totaal 1112 1004 19133 18626 5182 19667 4882 13033 82639 

 
Er werden problemen ondervonden met de tijdsinstellingen van twee detectoren, tijdens de eerste sessie van 
15 mei tot 3 juni 2019 (Grafiek 1). Detector Vroenhoven was verondersteld actief te staan van 21:25 tot 6:00, 
maar bleek uiteindelijk iedere nacht enkel te registreren van 21:25 tot 0:00. Om middernacht is de avondpiek 
van Gewone dwergvleermuis – die de het gros van de aantallen opnames genereert – net voorbij, waardoor dit 
op Grafiek 1 een klokcurve geeft. De klok van detector Briegden bleek vermoedelijk verkeerd ingesteld (liep naar 
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schatting een 6,5u voor), waardoor de verwachte opnameperiode van zonsondergang tot zonsopgang in praktijk 
opschoof van circa 1,5 u voor tot circa 7 uur na zonsopgang.  
 

 
Grafiek 1:Vleermuizenactiviteit per 10 min (alle soorten) op detectorgroep Kanaal, 15 mei – 3 juni 2019. 
 
Voor een correcte interpretatie van de resultaten is het van belang om de verschoven of gemiste tijdsperiode 
van deze detectoren mee in rekening te brengen. 
De tweede opnameperiode (2 tot 13 september 2019) verliep probleemloos. 
 
4.1.2 Resultaten per soort 
 
4.1.2.1 Gewone dwergvleermuis 

 
Hoewel de activiteit van nacht tot nacht sterk kan verschillen, valt op dat de aantallen opnames sterk variëren 
naargelang de locatie (Grafiek 2, Grafiek 3). Locatie Hoefaert heeft de meeste opnamen, vervolgens locaties 
Briegden en Vroenhoven, met iedere nacht een relatief vergelijkbaar aantal (niet afleidbaar uit grafiek van mei-
juni, zie 4.1.1). Op locatie Kolenhaven werden slechts relatief weinig opnamen gemaakt. 
De verdeling van de activiteit over de nacht in september toont veel activiteit vlak na zonsondergang en vlak 
voor zonsopgang – wat buiten foerageeractiviteit vermoedelijk ook veel sociaal gedrag aanduidt (Grafiek 4). 
Eventuele dieren op route zijn in deze hoge aantallen opnamen niet individueel meer te herkennen. 
 

 
Grafiek 2: Activiteit Gewone dwergvleermuis op detectorgroep Kanaal, 15 mei – 3 juni 2019. 
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Grafiek 3: Activiteit Gewone dwergvleermuis op detectorgroep Kanaal, 2 – 13 september 2019. 

 

 
Grafiek 4: Activiteit Gewone dwergvleermuis per tijdsblok van 10min op detectorgroep Kanaal, 2 – 13 september 2019. 

 
4.1.2.2 Ruige dwergvleermuis 

 
In de periode 15 mei – 3 juni 2019 (Grafiek 5) nemen de aantallen op 22 mei plots toe, wat wijst op een 
‘doortrekgolf’ van migrerende dieren. Dit is zichtbaar op alle detectorlocaties, maar vooral op de locatie 
Briegden. Enkel op die locatie zijn er ook na die nacht nog enkele pieknachten, en het aantal passages van Ruige 
dwergvleermuizen is er opvallend hoger dan op de overige detectorlocaties. Dit is des te opvallender, aangezien 
de geregistreerde aantallen in mei-juni in Briegden een onderschatting zijn wegens enkel data van circa de laatste 
anderhalf uur voor zonsopgang (zie 4.1.1). 
Het hoog aantal Ruige dwergvleermuizen in Briegden is ook zichtbaar in de periode 2 – 13 september 2019, 
waarbij het aantal geregistreerde passages enorm hoog is en die van de overige locaties overklast (Grafiek 6). 
Meer in detail bekeken levert de septemberperiode opnamen van Ruige dwergvleermuizen op gedurende de 
ganse nacht, met een activiteitspiek even na zonsondergang (Grafiek 7). Inzoomen op het niveau van een 
individuele nacht (met de middelste van de onderzoeksperiode als voorbeeld in Grafiek 8) leert dat de 
(foerageer)piek na zonsondergang dagelijks weerkeert. De activiteit over de rest van de nacht varieert van nacht 
tot nacht, maar er zijn nooit langere perioden van activiteit – wat wijst op overvliegende migrerende dieren. Een 
aaneengesloten tijdsblok van hogere activiteit kan bijkomend op foerageergedrag wijzen, al lijken – omwille van 
de onregelmatigheid in de uren van aaneengesloten tijdsblokken en de vele opeenvolgende piek-en-dal-
momenten – dat veel pieken hier doorgaans eerder grotere aantallen migrerende passanten zijn. 
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Grafiek 5: Activiteit Ruige dwergvleermuis op detectorgroep Kanaal, 15 mei – 3 juni 2019. 

 

 
Grafiek 6: Activiteit Ruige dwergvleermuis op detectorgroep Kanaal, 2 – 13 september 2019. 

 

 
Grafiek 7: Activiteit Ruige dwergvleermuis per tijdsblok van 10 min op detectorgroep Kanaal, 2 – 13 september 2019. 
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Grafiek 8: Activiteit Ruige dwergvleermuis per tijdsblok van 10 min op detectorgroep Kanaal, 8 september 2019. 

 
4.1.2.3 Kleine dwergvleermuis 

 
Kleine dwergvleermuis werd in mei-juni 2019 op twee detectorlocaties waargenomen (Grafiek 9). Zes opnamen 
op eenzelfde avond betrof een kortstondig foeragerend dier. In september 2019 passeerden op alle vier 
detectorlocaties sporadisch Kleine dwergvleermuizen (Grafiek 10). 
 

 
Grafiek 9: Activiteit Kleine dwergvleermuis op detectorgroep Kanaal, 15 mei – 3 juni 2019. 

 

 
Grafiek 10: Activiteit Kleine dwergvleermuis op detectorgroep Kanaal, 2 – 13 september 2019. 
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4.1.2.4 Watervleermuis 

 
De activiteit van Watervleermuis kan sterk variëren van nacht tot nacht (Grafiek 11, Grafiek 12). Ook het aantal  
opnamen verschilt sterk naargelang de locatie (Grafiek 12) (Grafiek 11 geeft een onderschatting van de aantallen 
op locaties Briegden en Vroenhoven, zie 4.1.1).  
Dagen met hogere aantallen opnamen van Watervleermuizen duiden op (langdurig) foerageergedrag. De 
spreiding van de passages van de soort over de nacht laat zien dat er ook veel dieren op route passeren (Grafiek 
13, Grafiek 14, Grafiek 15). Deze zijn echter niet individueel te herkennen, indien er gelijktijdig ook 
foerageergedrag van de soort is.  
 

 
Grafiek 11: Activiteit Watervleermuis op detectorgroep Kanaal, 15 mei – 3 juni 2019. 
 
 

 
Grafiek 12: Activiteit Watervleermuis op detectorgroep Kanaal, 2 – 13 september 2019. 
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Grafiek 13: Activiteit Watervleermuis per tijdsblok van 10 min op detectorgroep Kanaal, 15 mei – 3 juni 2019. 

 

 
Grafiek 14: Activiteit Watervleermuis per tijdsblok van 10 min op detectorgroep Kanaal, 2 – 13 september 2019. 

 

 
Grafiek 15: Activiteit Watervleermuis per tijdsblok van 10 min op detectorgroep Kanaal, 8 september 2019. 

 
4.1.2.5 Baard/Brandts vleermuis 

 
De tweelingsoort Baard/Brandts vleermuis werd voornamelijk aangetroffen op locatie Hoefaert (Grafiek 16, 
Grafiek 17). Dit is de enige locatie waar zich opgaande vegetatie (bosrand) vlak bij de detector bevond. In mei – 
juni werd Baard/Brandts vleermuis enkel op deze locatie opgenomen. In september eveneens te Briegden en in 
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iets hogere aantallen te Vroenhoven, gespreid over de nacht – er op duidend dat de soort op dat ogenblik het 
kanaal gebruikt als route richting mergelgroeven om daar te zwermen (Grafiek 18). 
 

 
Grafiek 16: Activiteit Baard/Brandts vleermuis op detectorgroep Kanaal, 15 mei – 3 juni 2019. 
 

 
Grafiek 17: Activiteit Baard/Brandts vleermuis op detectorgroep Kanaal, 2 – 13 september 2019. 

 

 
Grafiek 18: Activiteit Baard/Brandts vleermuis per tijdsblok van 10 min op detectorgroep Kanaal, 2 – 13 september 2019. De 
pieken rond 3:20 en 4:10 te Hoefaert zijn veroorzaakt door foerageergedrag op 7 en 9 september 2019. 
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4.1.2.6 Franjestaart 

 
Het aantal vastgestelde passages van Franjestaart is laag (Grafiek 19, Grafiek 20). Er werd nergens 
foerageergedrag vastgesteld. In september werden meer passages van de soort vastgesteld naarmate de 
detectorlocatie zich dichter tegen de mergelgroeven bevindt, en naarmate zowel het hoogtepunt van de 
zwermperiode voor Franjestaart nadert (eind september/oktober), als de uren van hoge zwermactiviteit van de 
soort bereikt worden (Willems et al. 2015) (Grafiek 21). Dit toont aan dat het Albertkanaal gebruikt wordt door 
Franjestaarten als zwermroute richting mergelgroeven. 
 

 
Grafiek 19: Activiteit Franjestaart op detectorgroep Kanaal, 15 mei – 3 juni 2019. 

 

 
Grafiek 20: Activiteit Franjestaart op detectorgroep Kanaal, 2 – 13 september 2019. 
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Grafiek 21: Activiteit Franjestaart per tijdsblok van 10 min op detectorgroep Kanaal, 2 – 13 september 2019. 

 
4.1.2.7 Meervleermuis 
 
De activiteit van Meervleermuis varieert van nacht tot nacht en van locatie tot locatie (Grafiek 22, Grafiek 23) 
(Grafiek 22 geeft een onderschatting van de aantallen op locaties Briegden en Vroenhoven, zie 4.1.1). Nachten 
met hogere activiteit op een bepaalde datum en locatie wijzen in al deze gevallen op een foerageerperiode. Bij 
lagere aantallen gaat het doorgaans om meer gespreide waarnemingen, die wijzen op het gebruik van het kanaal 
als route-element voor de soort. De vele opnamen van de soort tijdens enkele nachten in september werden 
veroorzaakt door foerageeractiviteit (locatie Hoefaert), of meer over de nacht gespreide veelvuldige passage - 
mogelijk door meerdere dieren op routes (locatie Hoefaert) (Grafiek 24). 
 

 
Grafiek 22: Activiteit Meervleermuis op detectorgroep Kanaal, 15 mei – 3 juni 2019. 
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Grafiek 23: Activiteit Meervleermuis op detectorgroep Kanaal, 2 – 13 september 2019. 

 

 
Grafiek 24: Activiteit Meervleermuis per tijdsblok van 10 min op detectorgroep Kanaal, 2 – 13 september 2019. 

 
4.1.2.8 Ingekorven vleermuis 

 
Er werden in totaal drie passages van Ingekorven vleermuis geregistreerd tijdens de beide onderzoeksperioden: 
Locatie Vroenhoven: 21/05/2019, om 23:25 
Locatie Vroenhoven: 9/09/2019 om 4:06 
Locatie Hoefaert: 7/09/2019 om 3:15. 
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4.1.2.9 Vale vleermuis 

 
Vale vleermuizen werden enkel opgenomen op detectorlocatie Vroenhoven, en enkel tijdens de 
septemberperiode. Grafiek 25 geeft een overzicht weer van de dagen en uren van passage van deze soort. 
 

 
Grafiek 25: Activiteit van Vale vleermuis per tijdsblok van 10 min op locatie Vroenhoven, 2 - 13 september 2019. 

 
4.1.2.10 Rosse vleermuis 
 
In de periode mei-juni werden opvallend veel opnamen van Rosse vleermuis gemaakt op detectorlocatie 
Briegden. Dit is voor die locatie dan nog een onderschatting, aangezien de detector daar telkens slechts het 
laatste 1,5u van de nacht actief was (zie 4.1.1). Het betreft hier alleszins Rosse vleermuizen die daar (minstens) 
het uur vóór zonsondergang foerageren. Echter niet alle dagen – wat dan resulteert in nachten met soms heel 
veel en soms geen activiteit van de soort. 
De septemberperiode gaf op sommige nachten (behalve voor locatie Kolenhaven) eveneens hoge aantallen 
opnamen van Rosse vleermuis. Wanneer naar de spreiding van deze opnamen over de nacht gekeken wordt, dan 
blijken deze aantallen vrijwel enkel veroorzaakt te worden door korte maar intense perioden van 
foerageergedrag gedurende het uur na zonsondergang en het uur voor zonsopgang. Grafiek 28 illustreert dit 
voor de septemberavond met het meeste activiteit van Rosse vleermuis. 
 

 
Grafiek 26: Activiteit van Rosse vleermuis op detectorgroep Kanaal, 15 mei – 3 juni 2019. 
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Grafiek 27: Activiteit van Rosse vleermuis op detectorgroep Kanaal, 2 – 13 september 2019. 

 

 
Grafiek 28: Activiteit van Rosse vleermuis per tijdsblok van 10 min op detectorgroep Kanaal, 12 september 2019. 

 
4.1.2.11 Bosvleermuis 
 
De waarnemingen van Bosvleermuis geven voor de perioden mei-juni en september een vergelijkbaar resultaat 
(met licht voorbehoud omwille van onvolledige opnamenachten in mei-juni te Briegden en Vroenhoven, zie 
4.1.1) (Grafiek 29, Grafiek 30). De locaties Hoefaert en Vroenhoven tonen de meeste activiteit, met locatie 
Kolenhoven als goede derde. Het lage aantal waarnemingen te Briegden valt dan weer net op, vergeleken met 
de Rosse vleermuis die daar net het meeste activiteit vertoonde. Een hoger aantal opnamen op bepaalde nachten 
wordt veroorzaakt door perioden van foerageeractiviteit: in mei-juni doorgaans tussen 22:30 en 0:30, in 
september tussen 21:20 en 23:30 (Grafiek 31). 
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Grafiek 29: Activiteit van Bosvleermuis op detectorgroep Kanaal, 15 mei – 3 juni 2019. 

 

 
Grafiek 30: Activiteit van Bosvleermuis op detectorgroep Kanaal, 2 – 13 september 2019. 

 

 
Grafiek 31: Activiteit van Bosvleermuis per tijdsblok van 10 min op detectorgroep Kanaal, 12 september 2019. 
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4.1.2.12 Laatvlieger 
 
Het aantal passages van Laatvlieger is beperkt. Aan locatie Kolenhaven werd eenmalig een kortstondig 
foeragerend dier geregistreerd. Alle overige opnames zijn individuele passanten. De opnamen van mei te 
Hoefaert werden rond eenzelfde uur (maar op verschillende dagen) gemaakt. Mogelijk betreft het hier een vaste 
route van een enkele Laatvlieger. 
 

 
Grafiek 32: Activiteit van Laatvlieger op detectorgroep Kanaal, 15 mei – 3 juni 2019. 

 

 
Grafiek 33: Activiteit van Laatvlieger op detectorgroep Kanaal, 2 – 13 september 2019. 

 
4.1.2.13 Tweekleurige vleermuis 
 
Er werd één opname gemaakt die als Tweekleurige vleermuis herkend werd, te Briegden op 5/09/2019 om 5:12. 
De opname werd ter referentie bezorgd aan geluidsspecialisten Marc Van De Sijpe en Alex Lefevre. Beiden gaven 
hier eveneens een grote kans op Tweekleurige vleermuis. 
Tweekleurige vleermuizen werden reeds eerder in Limburg waargenomen. Een enkele passant werd aan het 
Albertkanaal te Genk-Zuid gehoord (Opstaele 2018). De zeven andere waarnemingen betreffen vondsten van 
verzwakte dieren, doorgaans in de omgeving van het Albertkanaal of de Zuid-Willemsvaart (bron: 
www.waarnemingen.be, 30/10/2020) – wat een duidelijke aanwijzing is dat de soort langs deze kanalen 
migreert. 
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4.1.2.14 Gewone grootoorvleermuis 
 
Opnames van Gewone grootoorvleermuis zijn relatief beperkt in aantal. De enige nacht in mei-juni met meer 
dan één opname betrof een kortstondig foeragerend dier – al moet ook hier het gemis aan volledige 
opnamenachten voor locaties Briegden en Vroenhoven in rekening gebracht worden. 
In september valt vooral de activiteit van de soort op aan locaties Hoefaert en Vroenhoven. De spreiding van de 
waarnemingen over de nacht geeft voor Hoefaert geen zekerheid over de reden van de verplaatsing van de 
vleermuizen (naar een zwermlocatie, of tussen twee foerageergebieden en/of verblijfplaats). Voor Vroenhoven 
lijkt er wel een link te zijn met de nabijgelegen mergelgroeven: de waarnemingen worden er binnen een kortere 
tijdsspanne gedaan (centraalste deel van de nacht), op een voor Gewone grootoorvleermuizen minder typische 
(foerageer)locatie - dit laatste in tegenstelling met bijvoorbeeld de bomenrij die het jaagpad overdekt op 
detectorlocatie Hoefaert. 
  

 
Grafiek 34: Activiteit van Gewone grootoorvleermuis op detectorgroep Kanaal, 15 mei – 3 juni 2019. 

 

 
Grafiek 35: Activiteit van Gewone grootoorvleermuis op detectorgroep Kanaal, 2 – 13 september 2019. 
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Grafiek 36: Activiteit van Gewone grootoorvleermuis per tijdsblok van 10 min op detectorgroep Kanaal, 2 – 13 september 2019. 

 
4.1.2.15 Grijze grootoorvleermuis 
 
Er werden in totaal drie passages van Grijze grootoorvleermuis geregistreerd tijdens de beide 
onderzoeksperioden: 
Locatie Hoefaert op 3/06/2019 om 22:28 
Locatie Vroenhoven op 7/09/2019 om 22:17 
Locatie Briegden op 9/09/2019 om 3:06. 
 
4.1.2.16 Grote hoefijzerneus 
 
Er werden één passage van Grote hoefijzerneus geregistreerd, aan locatie Vroenhoven op 9/09/2019 om 2:34. 
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4.2 Resultaten De Maten 
 
Op 1/8/2019 werd manueel detectoronderzoek verricht in De Maten ter hoogte van de Augustijnenvijvers. 
Hierbij werd een (nagenoeg identieke) route gevolgd door twee teams in tegenovergestelde richting. Op die 
manier kon op de gehele (langere) route de piek in avondactiviteit gegarandeerd worden. Doordat vrijwel alle 
paden daardoor tweemaal gepasseerd werden, zijn dezelfde vleermuizen die voor langere tijd op eenzelfde 
locatie foerageerden mogelijk meermaals waargenomen. Dit vormt geen probleem bij de interpretatie, eerder 
integendeel. Het gaat hier immers niet om absolute aantallen, wel om de aanwezige soorten en de plaatsen waar 
zij activiteit vertonen. 
 
Er werden vier soorten waargenomen (Tabel 8). Gewone dwergvleermuizen werden vrijwel overal 
waargenomen, enkel met lagere activiteit op de meest open delen (Figuur 4). Laatvliegers werden in de meer 
beboste delen waargenomen. Zij foerageerden met meerdere individuen langdurig boven de wegen in het 
naaldbos tussen de Augustijnenvijvers en het Albertkanaal. Ten noorden van de Augustijnenvijvers werd sociaal 
gedrag van de soort vastgesteld. Rosse vleermuizen foerageerden langdurig boven de Augustijnenvijvers. 
Doordat deze soort vrij ver hoorbaar is op detector, levert dat op kaart punten op rondom deze vijvers, 
overeenkomstig met de standplaatsen van de onderzoekers op het moment van de waarneming, en niet met de 
exacte locatie van de Rosse vleermuis. Franjestaart werd eenmalig en kortstondig waargenomen. 
 

Tabel 8: manuele detectorwaarnemingen De Maten, 1/08/2019.  
Gewone Dwergvleermuis Franjestaart Rosse Vleermuis Laatvlieger 

1/08/2019 66 1 8 8 
 

 
Figuur 4: manuele detectorwaarnemingen De Maten, 1/08/2019. 

 
Het manueel onderzoek in natuurgebied De Maten toont aan dat er vooral Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger 
en Rosse vleermuis foerageren (de waterpartijen waren te moeilijk bereikbaar om de aanwezigheid van Water- 
of Meervleermuis na te gaan). De automatische detectorlocatie Kolenhaven bevindt zich een tweetal kilometer 
oostelijker, en toont relatief weinig passage van Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger (4.1.1). Verplaatsingen 
van deze twee zones naar de foerageergebieden in De Maten langs het Albertkanaal zijn dan ook weinig 
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waarschijnlijk. Veel plausibeler is dat deze soorten in de omgeving (omringende woonwijken) verblijven, en 
rechtstreeks naar het natuurgebied vliegen zonder aan het Albertkanaal te passeren. Eerder onderzoek in de 
industriezone Genk Zuid lijkt dit te onderschrijven. De daar waargenomen Gewone dwergvleermuizen 
foerageerden lokaal, en - op Ruige dwergvleermuis tijdens de migratieperiode na – ontbraken andere soorten 
nagenoeg volledig  in de industriezone (Lefevre et al., 2011). 
 
De mogelijkheid dat Rosse vleermuizen het kanaal als verbinding gebruiken richting De Maten bestaat wel, al is 
het evengoed mogelijk dat de soort in de omliggende groengebieden (natuurgebied Kiewit, Bokrijk, …) verblijft 
en van daaruit naar De Maten komt foerageren – en eventueel zelfs van daaruit zich naar het Albertkanaal 
verplaatst om daar te foerageren of verder gelegen foerageergebieden te bereiken. 
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4.3 Resultaten Munsterbos 
 
4.3.1 Manueel detectoronderzoek 
 
Op 30/07/2019 werd met twee afzonderlijk lopende teams manueel detectoronderzoek verricht in het 
Munsterbos. 
 
Er werden minimum zes soorten waargenomen (Tabel 9). Gewone dwergvleermuizen werden vrijwel overal 
waargenomen (Figuur 5). Laatvliegers werden vooral aan de overgangen tussen bos en open terrein 
waargenomen. Baard/Brandts vleermuis en Franjestaart werden gevonden in de meer beboste delen. 
Watervleermuis werd foeragerend aangetroffen aan de vijvers en op route door een dreef in open landschap. 
 

Tabel 9: manuele detectorwaarnemingen Munsterbos, 30/07/2019.  
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Figuur 5: manuele detectorwaarnemingen Munsterbos, 30/07/2019. 

 
4.3.2 Automatisch detectoronderzoek 
 
4.3.2.1 Overzicht 
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Er werden in totaal 4.667 vleermuizenpassages geregistreerd aan de drie locaties van detectorgroep Munsterbos 
(Tabel 10). Het gebruik van de verschillende detectorlocaties wordt in de volgende hoofdstukken per 
soort(groep) verder besproken. Verzamelsoorten waarvan de aantallen laag zijn (in verhouding tot die van de 
kandidaat-soorten) en/of bespreking weinig zinvol is, worden daar achterwege gelaten: Dwergvleermuis 
onbekend,  Myotis onbekend, Rosse/Bosvleermuis en Vleermuis onbekend. 
In de grafieken met tijdsas (per blok van 10 min) wordt de data van de nacht van 1 op 2/08/2019 achterwege 
gelaten, wegens geen volledige opnamenacht. 
 

Tabel 10: Overzicht vleermuizenopnames van detectorgroep Munsterbos 

Soort 
Munsterbos 

kanaal 
Munsterbos 
sluisstraat 

Munsterbos 
weerstandskapel Totaal 

Gewone dwergvleermuis 2362 532 1407 4301 
Ruige dwergvleermuis 1   1 
Kleine dwergvleermuis 1   1 
Dwergvleermuis onbekend 7  1 8 
Watervleermuis 114 72 3 189 
Baard/Brandts vleermuis  1  1 
Meervleermuis 15  1 16 
Myotis onbekend 37 6 3 46 
Rosse vleermuis 10 1 4 15 
Bosvleermuis 17  8 25 
Rosse/Bosvleermuis 5   5 
Laatvlieger 1 17 1 19 
Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio onbekend 5 22 11 38 
Gewone grootoorvleermuis  1  1 
Vleermuis onbekend 1   1 
Totaal 2576 652 1439 4667 

 
4.3.2.2 Gewone dwergvleermuis 
 
De activiteit van Gewone dwergvleermuis is vrij gelijkaardig op de detectorlocaties Sluisstraat en 
Weerstandskapel (Grafiek 37 en Grafiek 38): de meeste activiteit kort na zonsondergang, langzaam afnemend 
naarmate de nacht vordert en (meest zichtbaar op de eerste opnamenacht) een activiteitspiek kort voor 
zonsopgang. De (foerageer)activiteit op locatie kanaal is hoger dan op beide andere locaties, maar start later, 
eindigt vroeger en heeft geen ochtendpiek. Dit indiceert dat verblijfplaatsen zich dichter bij de andere locaties 
bevinden, en het kanaal (vrijwel?) enkel als foerageerzone wordt gebruikt. 
 

 
Grafiek 37: Activiteit Gewone dwergvleermuis per 10 minuten op detectorgroep Munsterbos, 30 juli 2019. Detector Munsterbos 
Sluisstraat werd pas om 1:15 geactiveerd. 
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Grafiek 38: Activiteit Gewone dwergvleermuis per 10 minuten op detectorgroep Munsterbos, 31 juli 2019. 

 
4.3.2.3 Ruige dwergvleermuis 
 
De enkele opname van een Ruige dwergvleermuis op 1/08/2019 om 1:27 op locatie Munsterbos kanaal laat niet 
toe om conclusies over deze soort te trekken. De plaatsingsperiode van detectorgroep Munsterbos ligt buiten de 
(migratie)periode waarop Ruige dwergvleermuizen meest waargenomen worden. 
 
4.3.2.4 Kleine dwergvleermuis 
 
De enkele opname van een Kleine dwergvleermuis op 31/07/2019 om 0:30 op locatie Munsterbos kanaal laat 
niet toe om conclusies over deze soort te trekken. 
 
4.3.2.5 Watervleermuis 
 
Er werden geregeld passerende Watervleermuizen (route) geregistreerd aan locatie Munsterbos kanaal in het 
eerste en laatste deel van de nacht (Grafiek 39 en Grafiek 40). In het middendeel van de nacht wordt er veel 
gefoerageerd op deze locatie, waardoor eventuele dieren op route niet meer onderscheidbaar zijn. 
 

 
Grafiek 39: Activiteit Watervleermuis per 10 minuten op detectorgroep Munsterbos, 30 juli 2019. Detector Munsterbos Sluisstraat 
werd pas om 1:15 geactiveerd. 
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Grafiek 40: Activiteit Watervleermuis per 10 minuten op detectorgroep Munsterbos, 31 juli 2019. 

 
Watervleermuizen op route werden ook vastgesteld op locatie Munsterbos Sluisstraat. Een periode van veel vrij 
aaneengesloten opnamen tijdens de nacht van 30 juli 2019 doet veronderstellen dat er ook een periode 
gefoerageerd werd in de omgeving van deze detector. 
Op locatie Munsterbos weerstandskapel werd slechts sporadisch een Watervleermuis waargenomen. 
 
4.3.2.6 Baard/Brandts vleermuis 
 
De enkele opname van een Baard/Brandts vleermuis op 31/07/2019 om 1:23 op locatie Munsterbos kanaal laat 
niet toe om conclusies over deze soort te trekken. 
 
4.3.2.7 Meervleermuis 
 
Opnamen van Meervleermuizen werden, op één opname aan de weerstandskapel na, alle gemaakt aan locatie 
Munsterbos kanaal. De Meervleermuizen aan het kanaal werden tijdens de beide volledige opnamenachten vrij 
geconcentreerd waargenomen tussen 0:00 en 2:40 (Grafiek 41). Dit wijst op foerageergedrag. 
De Meervleermuis aan locatie Musterbos weerstandskapel (niet in grafiek opgenomen) passeerde op 
31/07/2019 om 1:31. 
 

 
Grafiek 41: Activiteit Meervleermuis per 10 minuten op detector Munsterbos kanaal, 30-31 juli 2019. 
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4.3.2.8 Rosse vleermuis 

 
Rosse vleermuizen werden sporadisch en verspreid over beide volledige opnamenachten waargenomen op 
locaties Munsterbos kanaal en weerstandskapel (Grafiek 42). Op de onvolledige opnamenacht van 1/08/2019 
werd in de vooravond een vermoedelijk foeragerende Rosse vleermuis opgenomen aan locatie Munsterbos 
kanaal (Grafiek 43). 
 

 
Grafiek 42: Activiteit Rosse vleermuis per 10 minuten op detectorgroep Munsterbos, 30-31 juli 2019. 
 
 

 
Grafiek 43: Activiteit Rosse vleermuis per 10 minuten op detectorgroep Munsterbos, 1 augustus 2019. De detectoren waren actief 
tot circa 0:10. 

 
4.3.2.9 Bosvleermuis 

 
Bosvleermuizen werden opgenomen op detectorlocaties Munsterbos kanaal en weerstandskapel, vrij egaal 
gespreid over beide volledige opnamenachten en over de duur van de nachten. Heel vroege of late 
waarnemingen ontbreken, evenals blokken van langere aaneengesloten activiteit. De waarnemingen 
interpreteren we daarom als dieren die foerageren over een vrij uitgestrekt jachtterritorium (waarbij dan de 
grens tussen een verplaatsend en foeragerend dier vager wordt). 
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Grafiek 44: Activiteit Bosvleermuis per 10 minuten op detectorgroep Munsterbos, 30-31 juli 2019. 

 
4.3.2.10 Laatvlieger 
 
Laatvlieger werd foeragerend waargenomen in de avond van 31 juli (tot middernacht) op locatie Munsterbos 
Sluisstraat. Op beide andere detectorlocaties werd ook die avond 1 passerend dier geregistreerd (Grafiek 45). 
Ook de avond erna (onvolledige opnamenacht; niet op grafiek) werden rond hetzelfde tijdstip enkele opnamen 
van Laatvlieger gemaakt in de Sluisstraat. 
  

 
Grafiek 45: Activiteit Laatvlieger per 10 minuten op detectorgroep Munsterbos, 30-31 juli 2019. 

 
 
4.3.2.11 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio onbekend 
 
Er werden een aanzienlijk aantal niet verder analyseerbare opnamen gemaakt van 
Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio-soorten (Grafiek 46). Deze op locatie Munsterbos Sluisstraat komen van tijdstip 
overeen met de gemaakte Laatvliegeropnamen (zie 4.3.2.10) – wat doet vermoeden dat op zijn minst een deel 
hiervan op Laatvlieger betrekking kan hebben. 
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Grafiek 46: Activiteit Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio onbekend per 10 minuten op detectorgroep Munsterbos, 30-31 juli 2019. 

 
4.3.2.12 Gewone grootoorvleermuis 
 
De enkele opname van een Gewone grootoorvleermuis op 31/07/2019 om 5:11 op locatie Munsterbos 
Sluisstraat laat niet toe om conclusies over deze soort te trekken. 
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4.3.3 Samenvatting resultaten 
 
Het Munsterbos is voor Gewone dwergvleermuizen zowel een foerageergebied als een doorvliegzone (van 
verblijfplaats in gebouwen in de omgeving) naar het Albertkanaal, waar dan eveneens gefoerageerd wordt. 
Hetzelfde geldt voor Watervleermuizen, maar dan met verblijfplaatsen ergens in bomenholten. Voor beide 
soorten leek de rechtlijnige, met loof overkoepelde dreef een geschikt landschapselement voor de verbinding 
met het Albertkanaal. 
Rosse vleermuis en Bosvleermuis werden zowel aan het kanaal als in het gebied zelf (aan Weerstandskapel) zeer 
regelmatig waargenomen, wat er op wijst dat de combinatie van beide een geschikt foerageergebied voor deze 
soorten vormt. 
Laatvlieger werd foeragerend waargenomen op meerdere locaties in het gebied, waaronder in de Sluisstraat die 
rechtstreeks op het Albertkanaal uitgeeft. De soort passeert echter vrijwel niet aan het kanaal zelf. 
Er kon niet direct een link vastgesteld worden tussen het Munsterbos en het Albertkanaal voor Ruige 
dwergvleermuis, Kleine dwergvleermuis, Baard/Brandts vleermuis, Meervleermuis, Gewone grootoorvleermuis. 
De vrij open, verhoogde zandvlakte in het oosten van het gebied (opspuiting of oude landduin?) die grotendeels 
parallel loopt met het Albertkanaal bleek voor vleermuizen erg onaantrekkelijk als foerageerzone, en vormt 
vrijwel zeker geen connectie voor vleermuizen met het kanaal – het lijkt integendeel zelfs eerder een 
belemmering voor de meeste soorten. 
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4.4 Resultaten Hoefaert 
 
4.4.1 Manueel detectoronderzoek 
 
Op 25/07/2019 werd manueel detectoronderzoek verricht in het natuurgebied Hoefaert. Er werden minimum 
drie soorten vleermuizen waargenomen (Tabel 11). Gewone dwergvleermuizen werden vrijwel overal 
waargenomen (Figuur 6). Laatvlieger en een Myotis-soort werden enkel op het meest noordoostelijke deel van 
de route waargenomen, aan de Munsterbeek. 
 

Tabel 11: manuele detectorwaarnemingen Hoefaert, 25/07/2019. 

 Gewone Dwergvleermuis Myotis spec. Laatvlieger 
25/07/2019 29 2 1 

 

 
Figuur 6: manuele detectorwaarnemingen Hoefaert, 25/07/2019. 

 
4.4.2 Automatisch detectoronderzoek 
 
4.4.2.1 Overzicht 
 
Er werden in totaal 10.116 vleermuizenpassages geregistreerd aan de vier locaties van detectorgroep Hoefaert 
(Tabel 12). Het gebruik van de verschillende detectorlocaties wordt in de volgende hoofdstukken per 
soort(groep) verder besproken. Verzamelsoorten waarvan de aantallen laag zijn (in verhouding tot die van de 
kandidaat-soorten) en bespreking weinig zinvol is, worden daar achterwege gelaten: Dwergvleermuis onbekend,  
Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio onbekend en Vleermuis onbekend. 
In de grafieken met tijdsas (per blok van 10 min) worden de data van de nacht van 25 op 26/07/2019 achterwege 
gelaten, wegens geen volledige opnamenacht.  
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Tabel 12: Overzicht vleermuizenopnames van detectorgroep Hoefaert 

Soort Hoefaert 2 Hoefaert 3 Hoefaert 4 Hoefaert 5 Totaal 
Gewone dwergvleermuis 897 4142 540 878 6457 
Ruige dwergvleermuis  472 2 38 512 
Dwergvleermuis onbekend 1 32 4 9 46 
Watervleermuis 268 44 12 398 722 
Franjestaart   3 1 4 
Meervleermuis   6 61 67 
Ingekorven vleermuis  3   3 
Myotis onbekend 5 66 7 96 174 
Rosse vleermuis  13 7 21 41 
Bosvleermuis  4 7 1860 1871 
Rosse/Bosvleermuis  39 7 48 94 
Laatvlieger 4 7 9 1 21 
Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio onbekend 4 26 5 38 73 
Gewone grootoorvleermuis 6 4 5 4 19 
Grootoorvleermuis onbekend 1 2 2 4 9 
Vleermuis onbekend 1 1  1 3 
Totaal 1187 4855 616 3458 10116 

 
 
4.4.2.2 Gewone dwergvleermuis 
 
De vrijwel rechte activiteitslijn aan locatie Hoefaert 3 is te verklaren door 'permanente maximale activiteit': om 
de 17sec een nieuwe opname (15 sec opname + 2 sec interval), de ganse nacht door – wat dan neerkomt op 35 
opnames per 10 minuten (Grafiek 47). De piek in de vooravond is echter misleidend. Zijn er (voldoende luide) 
pulsen over de gehele duur van de opname, dan neemt de detector op gedurende de maximumduur van 15 sec. 
Zijn er enkel in het begin van de opname (voldoende luide) pulsen, dan wordt de opnameduur ingekort. Dat 
laatste genereert dan de mogelijkheid tot meer opnamen binnen een bepaalde tijd (in dit geval meer dan 35 
opnames per 10 minuten). 
Om dit effect van schijnbaar meer activiteit er uit te halen, werd voor detector Hoefaert 3 de lengte van de 
opname gebruikt als de maat voor activiteit, met inbegrip van een opname-interval van twee seconden (Grafiek 
48). Op deze manier bleek er geen activiteitspiek meer zichtbaar in de vooravond: er is enkel een (op vrij korte 
tijd) toenemende activiteit waarneembaar. De rest van de nacht is er ononderbroken maximale activiteit. De 
piek in Grafiek 47 duidde in dit geval dus niet op meer activiteit, wel op het op gang komen van activiteit. 
 
Dit ‘omgekeerde’ fenomeen van een schijnbare hogere activiteitspiek door kortere opnamen doet zich 
vermoedelijk enkel voor bij Gewone dwergvleermuis. Het is immers de enige soort die overal zeer talrijk 
voorkomt, en (quasi) permanent met meerdere individuen voor een detector vliegt. Verder is een ‘foerageerlus’ 
van deze soort net van die grootte dat ze telkens deels binnen en buiten bereik van een detector komt. Een 
Nyctalus-soort bijvoorbeeld roept luider, waardoor één individu vaker pulsen over 15sec zal bereiken. Een 
Myotis-soort heeft doorgaans een grotere ‘foerageerlus’, waardoor je zelden een volledige opname van 15sec 
zal hebben, en waardoor meerdere dieren van deze soort in één opname minder frequent voorkomt. 
 
Bekeken over alle detectoren van de locatiegroep ‘Hoefaert’ blijkt er foerageeractiviteit van Gewone 
dwergvleermuis op alle locaties. De activiteit start iets vroeger en eindigt iets later op locaties met een meer 
gesloten omgeving: bospad (Hoefaert 2) en bosvijver (Hoefaert 3). De activiteit is hoogst (vrijwel permanent 
gedurende de ganse nacht) aan locatie Hoefaert 3. 
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Grafiek 47: Activiteit Gewone dwergvleermuis per 10 minuten op detectorgroep Hoefaart, 23-24 juli 2019. 
 

 
Grafiek 48: Aantal seconden activiteit van Gewone dwergvleermuis per 10 minuten op detector Hoefaart 3. Wegens afronding per 
activiteitsblok van 10min wordt soms de grens van 600sec activiteit per 10min overschreden. De detector stopte met opnemen in 
de nacht van 25 (op 26) juli 2019 om 0:30. 

 
4.4.2.3 Ruige dwergvleermuis 

 
Ruige dwergvleermuizen werden enkel opgenomen op locaties nabij een waterpartij (dus niet op bospad-locatie 
Hoefaert 2) (Grafiek 49). Op de locatie aan de bosvijver (Hoefaert 3), met een meer gesloten omgeving, start de 
activiteit net als bij Gewone dwergvleermuis iets vroeger en eindigt iets later. Daar is de activiteit het hoogst vlak 
na zonsondergang en vlak voor zonsopgang. De beide overige detectorlocaties (Hoefaert 4 en 5) hebben relatief 
weinig opnamen van de soort. 
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Grafiek 49: Activiteit Ruige dwergvleermuis per 10 minuten op detectorgroep Hoefaart, 23-24 juli 2019. 
 
4.4.2.4 Watervleermuis 
 
Erg opvallend is dat bij deze soort de activiteit over de verschillende detectoren verschilt per nacht. De nacht van 
23 juli 2019 is er een activiteitspiek aan locatie Hoefaert 5 (kanaal) even voor zonsondergang (Grafiek 50). Die 
piek is veel minder uitgesproken de daaropvolgende nacht (Grafiek 51), maar dan is er wel een activiteitspiek op 
locatie Hoefaert 2 (bospad). Die piek was er ook de (onvolledig opgenomen) volgende nacht. 
 
Het is onduidelijk of de activiteitspiek aan Hoefaert 5 moet gezien worden als een periode van langdurig 
foerageergedrag, of eerder als een combinatie daarvan met dieren op route. 
De piek aan Hoefaert 2 valt vermoedelijk te interpreteren als een kolonieboom van de soort in de nabijheid van 
locatie Hoefaert 2, waarbij de dieren ’s avonds zwermen of er op route passeren. De activiteit daar in de tweede 
helft van de nacht lijkt op (vooral tegen de ochtend) een meer gespreide terugkeer van de dieren. 
 
Op beide andere detectorlocaties is het aantal opnamen van Watervleermuis eerder beperkt, en lijkt dit te 
duiden op kortstondige foerageermomenten en/of dieren op route tussen verschillende foerageerlocaties. 
 

 
Grafiek 50: Activiteit Watervleermuis per 10 minuten op detectorgroep Hoefaart, 23 juli 2019. 
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Grafiek 51: Activiteit Watervleermuis per 10 minuten op detectorgroep Hoefaart, 24 juli 2019. 
 
4.4.2.5 Franjestaart 
 
Er werden slechts vier opnames gedaan van deze soort, gespreid over beide volledige opnamenachten. 

 
Grafiek 52: Activiteit Franjestaart per 10 minuten op detectorgroep Hoefaart, 23-24 juli 2019. 

 
4.4.2.6 Meervleermuis 

 
Meervleermuizen werden enkel op de twee detectoren nabij grote, open waterpartijen opgenomen (Grafiek 53). 
Hierbij was de activiteit hoger en begon deze eerder op locatie Hoefaert 5 (kanaal) dan aan locatie Hoefaert 4 
(open plas). Dit lijkt er op te wijzen dat de soort zich verplaatst over het kanaal, en van daaruit de nabijgelegen 
plas bezoekt. 
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Grafiek 53: Activiteit Meervleermuis per 10 minuten op detectorgroep Hoefaart, 23-24 juli 2019. 
 
4.4.2.7 Ingekorven vleermuis 
 
Er werden op de nacht van 23 juli 2019 drie opnames van Ingekorven vleermuis gemaakt op detector Hoefaert 3 
(bosvijver). Het betreft twee onmiddellijk na elkaar gemaakte opnames, en één opname van 4 minuten later. 

 
Grafiek 54: Activiteit Ingekorven vleermuis per 10 minuten op detectorgroep Hoefaart, 23-24 juli 2019. 

 
4.4.2.8 Myotis onbekend 
 
Opnames van niet verder analyseerbare Myotis-soorten werden voornamelijk op locaties Hoefaert 3 en Hoefaert 
5 gemaakt (Grafiek 55). Hoefaert 3 is een locatie in een gesloten omgeving, waardoor enerzijds vleermuizen 
kortere (moeilijker analyseerbare) pulsen gebruikten, en anderzijds veel echo’s de kwaliteit van de opname 
beïnvloeden. 
Hoefaert 5 bevindt zich aan het kanaal, waar verre (zwakke) opnames vaak geen verdere determinatie toelaten. 
Op deze locatie is het aannemelijk dat het merendeel van de onbekende Myotis-opnamen Water- en 
Meervleermuizen betreft. 
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Grafiek 55: Activiteit Myotis onbekend per 10 minuten op detectorgroep Hoefaart, 23-24 juli 2019. 
 
 
4.4.2.9 Rosse vleermuis 
 
Rosse vleermuizen werden met uitzondering van Hoefaert 2 op alle locaties opgenomen (Grafiek 56). Het aantal 
opnamen is niet extreem hoog en erg verspreid over zowel de duur van één nacht, als over de beide 
opnamenachten. Het is niet duidelijk in welke mate het dieren zijn die op route zijn of (ook) foerageren over een 
vrij groot territorium. 

 
Grafiek 56: Activiteit Rosse vleermuis per 10 minuten op detectorgroep Hoefaart, 23-24 juli 2019. 

 
4.4.2.10 Bosvleermuis 
 
Bosvleermuizen foerageerden gedurende de beide volledige opnamenachten vrijwel continu boven het kanaal 
(locatie Hoefaert 5) (Grafiek 57). Op de andere detectorlocaties waren er erg weinig registraties van 
Bosvleermuis, en op Hoefaert 2 zelfs geen. 
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Grafiek 57: Activiteit Bosvleermuis per 10 minuten op detectorgroep Hoefaart, 23-24 juli 2019. 
 
4.4.2.11 Rosse/Bosvleermuis 
 
Er werd een relatief hoog aantal opnamen gemaakt van Nyctalus-vleermuizen waarbij niet kon onderscheiden 
worden of het om Rosse vleermuis of Bosvleermuis gaat (Grafiek 58). Hierbij zijn relatief veel opnamen bij van 
locatie Hoefaert 3, meer dan er van Rosse en Bosvleermuis samen op deze locatie werden opgenomen. 

 
Grafiek 58: Activiteit Rosse/Bosvleermuis per 10 minuten op detectorgroep Hoefaart, 23-24 juli 2019. 

 
4.4.2.12 Laatvlieger 
 
Laatvliegers werden op elke locatie opgenomen, echter niet in hoge aantallen. Wel werden korte 
activiteitsblokken vastgesteld in de vooravond op locaties Hoefaert 3 en 4, wijzend op kortstondig 
foerageergedrag. 
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Grafiek 59: Activiteit Laatvlieger per 10 minuten op detectorgroep Hoefaart, 23-24 juli 2019. 
 
4.4.2.13 Gewone grootoorvleermuis en Grootoorvleermuis onbekend 
 
Gewone grootoorvleermuizen werden op alle locaties geregistreerd (Grafiek 60). Het aantal opnamen is relatief 
laag, wat niet onverwacht is voor een vrij moeilijk waar te nemen soort (de soort heeft een zachte sonar). 
Dezelfde vaststellingen gelden ook voor de Grootoorvleermuis-opnamen die niet tot soortniveau konden 
geanalyseerd worden (Grafiek 61). 
 

 
Grafiek 60: Activiteit Gewone grootoorvleermuis per 10 minuten op detectorgroep Hoefaart, 23-24 juli 2019. 
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Grafiek 61: Activiteit Grootoorvleermuis onbekend per 10 minuten op detectorgroep Hoefaart, 23-24 juli 2019. 
 
4.4.3 Samenvatting resultaten 
 
De tijdsindeling toont dat activiteit in het bos eerder op gang komt dan aan het kanaal voor Gewone 
dwergvleermuizen, Ruige dwergvleermuizen en Watervleermuizen. Dit betekent dat deze soorten hun 
verblijfplaats in of nabij het natuurgebied Hoefaert hebben, en zich van daar (mogelijk) via het Albertkanaal 
verder verplaatsen. 
Voor Meervleermuis geldt het omgekeerde: de soort is eerst actief boven het kanaal, en daarna pas boven de 
naastgelegen waterpartij. Meervleermuizen gebruiken het kanaal dus (buiten als foerageerlocatie) om zich over 
een verdere afstand te verplaatsen naar geschikte waterpartijen om te foerageren. 
Het hoge aantal niet verder determineerbare Nyctalus-opnamen (= Rosse of Bosvleermuis; beide werden hier 
zeker waargenomen) toont aan dat de combinatie van kanaal en natuurgebied een geschikt foerageergebied 
voor één of beide van deze soorten. 
Laatvlieger werd foeragerend waargenomen op meerdere locaties in het gebied, aan de waterpartij vlak naast 
het Albertkanaal. De soort passeert echter vrijwel niet aan het kanaal zelf. 
 
Er kon niet direct een link vastgesteld worden tussen het natuurgebied Hoefaert en het Albertkanaal voor 
Franjestaart, Ingekorven vleermuis en Gewone grootoorvleermuis. 
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4.5 Resultaten talud 
 
4.5.1 Overzicht 
 
Er werden in totaal 31.608 vleermuizenpassages geregistreerd aan de vier locaties van detectorgroep Talud 
(Tabel 13). Het gebruik van de verschillende detectorlocaties wordt in de volgende hoofdstukken per 
soort(groep) verder besproken. Verzamelsoorten waarvan de aantallen laag zijn (in verhouding tot die van de 
kandidaat-soorten) en bespreking weinig zinvol is, worden daar achterwege gelaten: Dwergvleermuis onbekend, 
Rosse/Bosvleermuis, Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio onbekend en Vleermuis onbekend. 
 

Tabel 13: Overzicht vleermuizenopnames van detectorgroep Talud 

Soort Kanaal Jaagpad Railbike Bosrand Totaal 
Gewone dwergvleermuis 10967 9310 2009 3705 25991 
Ruige dwergvleermuis 195 224 13 54 486 
Kleine dwergvleermuis 5 7  1 13 
Dwergvleermuis onbekend 6 23  2 31 
Watervleermuis 1498 30 2 38 1568 
Baard/Brandts vleermuis  59 365 39 463 
Franjestaart 2 7 5 6 20 
Meervleermuis 867 227  6 1100 
Ingekorven vleermuis   3 1 4 
Myotis onbekend 139 686 362 71 1258 
Rosse vleermuis 295 74 12 18 399 
Bosvleermuis 75 19  14 108 
Rosse/Bosvleermuis 27 11  6 44 
Laatvlieger 4  1 18 23 
Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio onbekend 10 9 5 16 40 
Gewone grootoorvleermuis 4 6  16 26 
Grijze grootoorvleermuis    1 1 
Grootoorvleermuis onbekend 8 2  1 11 
Vleermuis onbekend 11 10  1 22 
Totaal 14113 10704 2777 4014 31608 

 
4.5.2 Resultaten per soort 
 
4.5.2.1 Gewone dwergvleermuis 

 
De activiteit van Gewone dwergvleermuis vertoont een verschillend patroon naargelang de detectorlocatie 
(Grafiek 62). De activiteit aan locaties bosrand en railbike is gelijkaardig: een piek vlak na zonsondergang, en een 
hogere piek rond zonsopgang – beide wijzend op sociaal gedrag (avond- en ochtendzwerm). Over de rest van de 
nacht gespreid is er foerageeractiviteit, die geleidelijk afneemt naar mate de ochtend nadert. 
De activiteit aan het jaagpad en kanaal start ongeveer een half uur later, en klimt dan naar een piek. Over de rest 
van de nacht daalt de activiteit aan het jaagpad geleidelijk, om dan een half uur voor zonsondergang uit te doven. 
Merkwaardigerwijs is dit niet het geval boven het kanaal: daar daalt de activiteit geleidelijk de eerste helft van 
de nacht, om dan vervolgens terug te klimmen naar een piek die aanhoudt tot circa één uur voor zonsopgang en 
dan plots stopt. Dit activiteitsverloop is terug te vinden in iedere individuele onderzoeksnacht. Aangezien de 
locatie jaagpad zich slechts 16 meter van locatie kanaal bevindt, betekent dit dat de toename van activiteit in de 
tweede helft van de nacht zich boven het kanaal zelf moet bevinden. Met andere woorden: de dieren verplaatsen 
zich in de loop van de nacht van het jaagpad (en oever) naar het wateroppervlak verder van de oever – buiten 
bereik van de jaagpaddetector. De reden hiervoor is wat gissen. Mogelijk koelt het land in de loop van de nacht 
af, waardoor het vliegend insectenaanbod daar vermindert. Als het kanaalwater daarentegen warmer blijft en 
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het aanbod vliegende insecten dan beter is dan op het land, kan dat een drijfveer zijn voor Gewone 
dwergvleermuizen om hun jachtgebied te verleggen. 
 

 
Grafiek 62: Activiteit Gewone dwergvleermuis per 10 minuten op detectorgroep Talud, 21-29 augustus 2019. 

 
4.5.2.2 Ruige dwergvleermuis 
 
Ruige dwergvleermuis werd vooral waargenomen aan de locaties kanaal en het jaagpad (Grafiek 63). Hoewel 
een deel sociaal gedrag of foerageren aangenomen wordt, lijkt het overgrote deel van de opnames daar om 
passerende (migrerende) dieren te gaan. Dit wordt aangetoond door het type van geluidspulsen (meest vlakke 
pulsen: dieren die in opener omgeving tegen hogere snelheid en vliegen), en door de spreiding van de opnamen 
over de nacht (foeragerende dieren veroorzaken hogere en meer continue activiteit). Zelfs op 27 augustus 2019, 
de nacht met de meest opnamen, worden er per locatie zelden meer dan 2 passages per 10 minuten genoteerd 
(Grafiek 64). Merk hierbij op dat de luide pulsen van dieren vaak simultaan door de detectoren van kanaal en 
jaagpad opgenomen worden. Bij nachten met minder opnamen van de soort (bijvoorbeeld de daaropvolgende 
nacht van 28 augustus 2019) is de spreiding van de passages meer zichtbaar (Grafiek 65). 
Aan de detectorlocaties bosrand en railbike passeren ook migrerende dieren, echter (vooral bij deze laatste 
locatie) in veel lagere aantallen. 
 

 
Grafiek 63: Activiteit Ruige dwergvleermuis per 10 minuten op detectorgroep Talud, 21-29 augustus 2019. 
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Grafiek 64: Activiteit Ruige dwergvleermuis per 10 minuten op detectorgroep Talud, nacht van 27 augustus 2019 (n = 87). 

 

 
Grafiek 65: Activiteit Ruige dwergvleermuis per 10 minuten op detectorgroep Talud, nacht van 28 augustus 2019 (n = 49). 

 
4.5.2.3 Kleine dwergvleermuis 

 
Er werden enkele passages van Kleine dwergvleermuis genoteerd (Grafiek 66), vrijwel uitsluitend op de locaties 
kanaal en jaagpad. De activiteit verliep gespreid over verscheidene nachten. Markant is dat de soort driemaal 
simultaan opgenomen werd door de detectoren van jaagpad en kanaal – wat indiceert dat het dier 
hoogstwaarschijnlijk ter hoogte van de oever passeerde. 
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Grafiek 66: Activiteit Kleine dwergvleermuis per 10 minuten op detectorgroep Talud, 21-29 augustus 2019. 

 
4.5.2.4 Watervleermuis 

 
De activiteitsgrafiek van Watervleermuis spreekt voor zich (Grafiek 67). De soort doet haar naam eer aan, en 
passeert en/of foerageert quasi uitsluitend boven het wateroppervlak. De activiteit van de soort neemt af 
naarmate de nacht vordert. Veiligheidshalve moeten we hier wel bij vermelden dat een groot gedeelte van de 
opnamen van Myotis onbekend vermoedelijk op Watervleermuis betrekking heeft (Grafiek 73). Dit gaat 
nauwelijks de trendlijn van locatie kanaal veranderen, maar mogelijk is het gebruik van de locaties jaagpad en 
railbike (zeker naar de tweede helft van de nacht toe) groter dan Grafiek 67 aantoont. 
 

 
Grafiek 67: Activiteit Watervleermuis per 10 minuten op detectorgroep Talud, 21-29 augustus 2019. 

 
4.5.2.5 Baard/Brandts vleermuis 

 
Waar Watervleermuizen een uitgesproken voorkeur hebben voor verplaatsingen over het water, lijken 
Baard/Brandts vleermuizen dit net te mijden. Wel worden detectorlocaties jaagpad en bosrand met regelmaat 
gebruikt, maar het is vooral locatie railbike die de voorkeur van de soort(groep) geniet. Beschutting lijkt voor 
Baard/Brandts vleermuis erg van belang. Een beschutting langs een zijde (opgaand groen van jaagpad of bosrand) 
kan volstaan voor dieren op route, maar hogere activiteit (foerageeractiviteit en/of druk gebruikte route) wordt 
blijkbaar pas gevonden op plaatsen die volledig beschut zijn zoals een open strook of tunnel (door overhangend 
bladerdek) in het bos. 
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Te vermelden is wel dat een gedeelte van de opnamen van Myotis onbekend vermoedelijk op Baard/Brandts 
vleermuis betrekking heeft (Grafiek 73). Het lijkt dat dit nauwelijks de trendlijn van locaties railbike en bosrand 
zou veranderen, maar mogelijk is het gebruik van de locaties jaagpad en kanaal door Baard/Brandts vleermuis 
onderschat. 
 

 
Grafiek 68: Activiteit Baard/Brandts vleermuis per 10 minuten op detectorgroep Talud, 21-29 augustus 2019. 

 
4.5.2.6 Franjestaart 
 
Het relatief beperkte aantal Franjestaartopnamen laat niet toe om een trend of voorkeur voor een bepaalde 
locatie af te leiden. Opnames op dezelfde locaties die rond eenzelfde uur gemaakt werden, dateren telkenmale 
van een verschillende nacht. Dit kan mogelijk wijzen op dieren die een min of meer vast schema hebben van 
waar ze hoe laat gaan foerageren en daardoor rond eenzelfde tijd op route ergens passeren – maar dat is met 
de weinige opnamen moeilijk hard te maken. 
 

 
Grafiek 69: Activiteit Franjestaart per 10 minuten op detectorgroep Talud, 21-29 augustus 2019. 

 
4.5.2.7 Meervleermuis 

 
De activiteitsgrafiek van Meervleermuis (Grafiek 70) is vrij gelijkaardig aan deze van de Watervleermuis. Ook 
deze soort passeert en/of foerageert quasi uitsluitend boven het wateroppervlak. De geluidspulsen van deze 
soort zijn echter luider en dragen verder, waardoor deze niet enkel door detector kanaal worden opgepikt maar 
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vaak ook (simultaan) door detector jaagpad. Echter: de soort maakt op bepaalde ogenblikken ook gebruik van 
het jaagpad zelf (en buiten bereik van de detector van het kanaal), op een moment dat de activiteit van 
Meervleermuis boven het kanaal zelf (vrijwel) nihil is (best zichtbaar op Grafiek 70 tussen 4:00 en 5:00). Dit 
fenomeen herhaalt zich vrijwel iedere nacht (Grafiek 71). Dit lijkt er op te wijzen dat de dieren op dat moment 
het jaagpad als route gebruiken (waarbij een kortstondig foerageermoment mogelijk ook niet uitgesloten is), en 
niet boven het wateroppervlak vliegen. 
We vermelden ook hier dat een deel van de opnamen van Myotis onbekend mogelijk op Meervleermuis 
betrekking heeft (Grafiek 73), waardoor de grafieken van Meervleermuis met de nodige voorzichtigheid moeten 
geïnterpreteerd worden. 
 

 
Grafiek 70: Activiteit Meervleermuis per 10 minuten op detectorgroep Talud, 21-29 augustus 2019. 

 

 
Grafiek 71: Activiteit Meervleermuis per 10 minuten op detectorlocatie Jaagpad tussen 4:00 en 5:00, 21-29 augustus 2019. 
 

4.5.2.7.1 Ingekorven vleermuis 
 
Er werden vier zekere opnamen gemaakt van Ingekorven vleermuis (Grafiek 72). Behalve dat we kunnen 
aantonen dat er Ingekorven vleermuis op locaties railbike en bosrand passeert, vallen er vanwege de lage 
aantallen weinig gefundeerde uitspraken te doen over het gebruik van het talud door deze soort. 
 



  59 
 

 
Grafiek 72: Activiteit Ingekorven vleermuis per 10 minuten op detectorgroep Talud, 21-29 augustus 2019. 

 
4.5.2.8 Myotis onbekend 
 
Er werden behoorlijk veel Myotis-opnamen gemaakt die niet tot soortniveau analyseerbaar zijn (Tabel 13, Grafiek 
73). Vooral bij opnamen in meer gesloten omgeving (locaties jaagpad en railbike) is analyse vaak lastig door 
echo’s van de omgeving en gebruik van kortere pulsen. Echter: ook verre opnames zijn lastig. Dat kan ondermeer 
het geval zijn bij Watervleermuizen ver van de oever (op locatie kanaal), of zelfs nabij de oever – maar dan voor 
locatie jaagpad. Het grote aantal ondetermineerbare Myotis-opnamen maakt dat de interpretatie van de 
activiteit van de verschillende Myotis-soorten met het nodige voorbehoud moet gebeuren, vooral voor soorten 
met relatief gelijkaardige pulsen (Watervleermuis, Baard/Brandts vleermuis en vaak ook Meervleermuis). 
 

 
Grafiek 73: Activiteit Myotis onbekend per 10 minuten op detectorgroep Talud, 21-29 augustus 2019. 

 
4.5.2.9 Rosse vleermuis 
 
Rosse vleermuizen zijn luid roepende soorten, wat betekent dat detectoren in elkaars nabijheid (locaties jaagpad 
en kanaal beneden aan het talud, en locaties railbike en bosrand bovenaan het talud) doorgaans passages van 
deze soort simultaan kunnen oppikken. Het is in deze verwonderlijk dat er erg veel passages van de soort 
geregistreerd worden op locatie kanaal, maar merkelijk minder op de detector van het jaagpad (Grafiek 74). Het 
lijkt dan aannemelijk dat de soort voornamelijk verder van de oever foerageerde, boven het kanaal zelf of 
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mogelijk zelf aan de noordzijde van het kanaal (het Albertkanaal is op dit punt ca 110m breed, wat nog binnen 
detectie-afstand van een Rosse vleermuis valt). 
De activiteitspiek onmiddellijk na zonsondergang (Grafiek 74) werd niet iedere avond vastgesteld. De piek wordt 
voornamelijk veroorzaakt door twee avonden met hoge activiteit (21 en 24 augustus) en deels door twee 
avonden met matige activiteit (26 en 27 augustus). 
 

 
Grafiek 74: Activiteit Rosse vleermuis per 10 minuten op detectorgroep Talud, 21-29 augustus 2019. 

 

 
Grafiek 75: Activiteit Rosse vleermuis per nacht op detectorgroep Talud, 21-29 augustus 2019. 

 
4.5.2.10 Bosvleermuis 
 
Bosvleermuis werd geregistreerd aan kanaal, jaagpad en bosrand (Grafiek 76). De soort vertoont aan het kanaal 
een korte piek na zonsondergang, en een iets langere piek tussen circa 0:00 en 1:00. Dit activiteitspatroon blijft 
behouden wanneer individueel naar de drie nachten met hoogste activiteit (24, 26 en 27 augustus 2019; Grafiek 
77) wordt gekeken. De soort roept vrij sterk, waardoor voor dicht bijeen staande detectoren (kanaal en jaagpad) 
een passerend dier in principe vrij gemakkelijk simultaan zou kunnen opgenomen worden. In de praktijk blijkt de 
activiteit aan het kanaal voornamelijk in de eerste helft van de nacht plaats te vinden (tot circa 1:00), en aan 
bosrand en jaagpad voornamelijk in de tweede helft. 
Indien de dieren hun foerageerhabitat verplaatsen in de loop van de nacht van kanaal naar jaagpad & bosrand, 
dan is dit net tegengesteld aan de verplaatsing die bij Gewone dwergvleermuis (Grafiek 62) werd vastgesteld. 
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Grafiek 76: Activiteit Bosvleermuis per 10 minuten op detectorgroep Talud, 21-29 augustus 2019. 

 

 
Grafiek 77: Activiteit Bosvleermuis per nacht op detectorgroep Talud, 21-29 augustus 2019. 

 
4.5.2.11 Laatvlieger 
 
Laatvliegers werden voornamelijk aan de locatie bosrand geregistreerd (Grafiek 78). Het lijkt daar meestal om 
korte passage (vermoedelijk route) te gaan, maar ook korte foerageermomenten werden vastgesteld op 23 en 
25/08/2019. Vier opnames aan het kanaal werden elk op een verschillende nacht gemaakt (Grafiek 79). Dit duidt 
op dieren op route, en – gezien de vrij overeenkomstige tijdstippen van passage – mogelijk maar op één of twee 
individuen. 
 



  62 
 

 
Grafiek 78: Activiteit Laatvlieger per 10 minuten op detectorgroep Talud, 21-29 augustus 2019 

 

 
Grafiek 79: Activiteit Laatvlieger per nacht op detectorgroep Talud, 21-29 augustus 2019 

 
4.5.2.12 Grootoorvleermuizen 
 
Gewone grootoorvleermuizen werden voornamelijk aan de locatie bosrand opgenomen (Grafiek 80). Omwille 
van de spreiding van de opnamen op deze locatie – zowel over één nacht als over de verschillende 
opnamenachten – wordt aangenomen dat het hier vleermuizen op route betreft (mogelijk tussen verschillende 
foerageerplaatsen), waarbij het mogelijk maar om een zeer klein aantal dieren gaat. 
Gewone grootoorvleermuizen werden ook geregistreerd aan locaties jaagpad en kanaal, waarbij drie 
simultaanopnamen van de soort (die wegens zwakke sonar enkel op korte afstand kan gedetecteerd worden) 
zouden doen veronderstellen dat de soort vrijwel uitsluitend boven het jaagpad (dus tussen detectorlocaties 
jaagpad en kanaal) zou vliegen. Dit is echter een foute aanname. Voor de drie simultaanopnamen is duidelijk dat 
het dier boven het jaagpad vloog. Er zijn echter nog acht opnamen van Grootoorvleermuizen die enkel op locatie 
kanaal werden gemaakt (Grafiek 82). Deze konden niet tot soortniveau geanalyseerd  worden, wegens te zwak 
of te veel echo’s (ruis). Zowel het enkel op kanaaldetector voorkomen als de zwakke opname wijzen er op dat de 
dieren iets verder (zwak) en/of boven het water (echo’s) vlogen. Er mag dus aangenomen worden dat 
Grootoorvleermuizen zich niet enkel via de bosrand en het jaagpad, maar ook boven wateroppervlakken 
verplaatsen. We gaan er bij deze conclusie van uit dat het dan zeer waarschijnlijk (en op zijn minst) de Gewone 
grootoorvleermuis betreft, wegens het grote aandeel opnamen van deze soort tegenover die van de Grijze 
grootoorvleermuis. 
Van de Grijze grootoorvleermuis werd slechts één zekere opname gemaakt, aan de bosrand (Grafiek 81). 
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Grafiek 80: Activiteit Gewone grootoorvleermuis per 10 minuten op detectorgroep Talud, 21-29 augustus 2019. 

 
 

 
Grafiek 81: Activiteit Grijze grootoorvleermuis per 10 minuten op detectorgroep Talud, 21-29 augustus 2019. 
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Grafiek 82: Activiteit Grootoorvleermuis onbekend per 10 minuten op detectorgroep Talud, 21-29 augustus 2019. 

 
4.5.3 Samenvatting resultaten 
 
De verschillende vleermuizensoorten verplaatsen zich op verschillende wijze via of parallel met het Albertkanaal. 
Gewone dwergvleermuizen verplaatsen zich niet enkel: ze gebruiken de verschillende hoogten van het talud ook 
als foerageerzone – met voorkeur voor kanaal en jaagpad. Merkwaardig is dat soort in de loop van de nacht haar 
foerageerzone geleidelijk opschuift van het jaagpad (en oever) naar het wateroppervlak verder van de oever. 
Migrerende Ruige dwergvleermuizen passeren vooral aan kanaal en het jaagpad (met vermoedelijk ook een deel 
sociaal gedrag en foerageren). Ze gebruiken ook bosranden en overdekte bospaden, maar (vooral deze laatste) 
in veel lagere aantallen. 
Kleine dwergvleermuis passeert (vrijwel) enkel aan kanaal en jaagpad. 
Watervleermuizen en Meervleermuizen passeren (en foerageren) quasi uitsluitend boven het wateroppervlak. 
Meervleermuizen bleken echter op regelmatige basis (telkens tussen 4:00 en 5:00) ook op route boven het 
jaagpad te vliegen. 
Baard/Brandts vleermuizen lijken verplaatsingen over het water net te mijden. De soort(groep) heeft eerder een 
voorkeur voor beschutte locaties. Een beschutting langs één zijde (opgaand groen van jaagpad of bosrand) kan 
volstaan voor dieren op route, maar hogere activiteit (foerageeractiviteit en/of druk gebruikte route) vindt plaats 
op volledig beschutte locaties zoals een boomvrije strook of tunnel (door overhangend bladerdek) in het bos. 
Gewone grootoorvleermuizen verplaatsten zich vooral via de bosrand, maar in beperktere mate ook via het 
jaagpad én boven het wateroppervlak van het kanaal. 
Rosse vleermuizen vliegen vooral boven het kanaal (en zijn meestal ook hoorbaar vanaf het jaagpad), en 
passeren af en toe ook boven het bladerdek van het talud. 
Bosvleermuis foerageert in de eerste helft van de nacht voornamelijk aan het kanaal, en verschuift die activiteit 
geleidelijk naar bosrand en jaagpad in de tweede helft van de nacht. Dit is net tegengesteld aan de verplaatsing 
die bij Gewone dwergvleermuis werd vastgesteld. 
Laatvliegers verkiezen de bosrand voor hun vliegroutes (met af en toe korte foerageermomenten). Een route 
van één of twee dieren bevond zich ook aan het kanaal. 
 
Het relatief beperkte aantal opnamen van Franjestaart, Ingekorven vleermuis en Grijze grootoorvleermuis laat 
niet toe om een trend of voorkeur voor een bepaalde locatie af te leiden. 
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4.6 Resultaten mergelgroeven 
 
4.6.1 Algemeen 
 
Een overzicht van de vleermuizenopnames van detectorlocatiegroep Mergelgroeven wordt weergegeven in 
Tabel 14. De opnamen van deze detectorgroep zijn veel minder eenvoudig tot soortniveau analyseerbaar dan de 
detectoren op andere locaties. Het gaat dan vooral om opnamen van de locaties Roosburg en Verbiestberg – 
twee locaties die vrij dicht bij een ingang van mergelgroeven gelegen zijn. De vastgestelde pulsen zijn zeer vaak 
atypisch (mix met sociale geluiden?) zodat determinatie vaak niet verder kan dan tot genusniveau. 
Om die reden worden voor deze detectorgroep niet de soorten afzonderlijk besproken per ondertitel, maar 
worden de soorten geclusterd naargelang hun levenswijze en besproken per locatie. 
 

Tabel 14: Overzicht vleermuizenopnames van detectorgroep Mergelgroeven 

Soort Roosburg Verbiestberg Zusserdel Emaelerweg Vroenhoven Totaal 
Gewone dwergvleermuis 5640 635 440 345 474 7534 
Ruige dwergvleermuis 31 13 15 19 69 147 
Dwergvleermuis onbekend 21 2    23 
Watervleermuis 602 85 10 14 1381 2092 
Baard/Brandts vleermuis 169 1  7 8 185 
Franjestaart 23 13    36 
Meervleermuis 17 6  3 187 213 
Ingekorven vleermuis 4     4 
Myotis onbekend 3477 168 5 13 910 4573 
Rosse vleermuis     8 8 
Bosvleermuis     9 9 
Rosse/Bosvleermuis  1  1  2 
Tweekleurige vleermuis  1    1 
Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio   
onbekend 6 1 1  7 15 
Gewone grootoorvleermuis 78  1  12 91 
Grijze grootoorvleermuis 2     2 
Grootoorvleermuis onbekend 5     5 
Vleermuis onbekend 19  1  6 26 
Eindtotaal 10094 926 473 402 3071 14966 

 
Een overzicht van alle vleermuizenopnamen per nacht wordt weergegeven in onderstaande grafiek2. De 
activiteitscurve van iedere detector lijkt een gelijkaardig verloop te kennen.  
 

                                                                 
2 Voor deze en volgende mergelgroeven-grafieken werden opnamen na de nacht van 29-30/03/2020 buiten 
beschouwing gelaten, wegens niet alle detectoren meer actief voor de volledige nacht. 
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Grafiek 83: Vleermuizenactiviteit detectorgroep mergelgroeven, alle soorten. Detector Verbiestberg was actief tot 16/03/2020, 
detectoren Zusserdel en Emaelerweg vanaf 17/03/2020. 

 
Echter: het gaat hier om alle soorten samen, wat een vertekend beeld kan geven. Om die reden herbekijken we 
de activiteitsgrafiek, opgesplitst naargelang de levenswijze in verschillende soortgroepen:  

- Gewone dwergvleermuis (niet-migrerende cultuurvolgers3) (Grafiek 84) 
- Myotis-soorten (inclusief Myotis onbekend) en Gewone grootoorvleermuis (overwinterend in de 

mergelgroeven) (Grafiek 85) 
- Bosvleermuis, Rosse vleermuis en Ruige dwergvleermuis (medium tot ver migrerende boombewoners)4 

(Grafiek 86). 
Niet meegenomen in de opgesplitste grafieken: Dwergvleermuis onbekend, niet verder determineerbare 
Eptesicus/Nyctalus/Vespertilo-soorten, Grootoorvleermuis onbekend en Vleermuis onbekend (alle wegens 
onzekerheid over levenswijze) en Grijze grootoorvleermuis (slechts 2 opnamen, overwintert nauwelijks in 
mergelgroeven). 
 

 

                                                                 
3 Laatvlieger hoort in principe ook in deze soortgroep, maar werd niet teruggevonden op de opnames van 
detectorgroep Mergelgroeven. 
4 Tweekleurige vleermuis (ver migrerende gebouwbewoner) kan ook in deze soortgroep meegerekend worden. 
Een mogelijke opname van deze soort in detectorgroep Mergelgroeven dient nog bevestigd te worden. 



  67 
 

Grafiek 84: Activiteit Gewone dwergvleermuis op detectorgroep mergelgroeven. Detector Verbiestberg was actief tot 16/03/2020, 
detectoren Zusserdel en Emaelerweg vanaf 17/03/2020. 
 

 

 
Grafiek 85: Activiteit per nacht van Myotis-vleermuis en Gewone grootoorvleermuis op detectorgroep mergelgroeven. Detector 
Verbiestberg was actief tot 16/03/2020, detectoren Zusserdel en Emaelerweg vanaf 17/03/2020. 

 

 
Grafiek 86: Activiteit Bosvleermuis, Rosse vleermuis en Ruige dwergvleermuis op detectorgroep mergelgroeven. Detector 
Verbiestberg was actief tot 16/03/2020, detectoren Zusserdel en Emaelerweg vanaf 17/03/2020. 

 
Uit de grafieken per soortgroep, blijkt dat de trend van Grafiek 83 terug te vinden is in ieder van deze drie 
soortgroepen, inclusief de ver migrerende soorten die niet zwermen of overwinteren in de mergelgroeven. Dit 
duidt dan niet op een specifiek verplaatsingsgedrag tussen mergelgroeven en kanaal, maar vermoedelijk eerder 
op een vergelijkbare toename in activiteit op nachten met gunstige weersomstandigheden. 
 
De interesse gaat meest uit naar het verplaatsingsgedrag van de soortengroep (Myotis-soorten en Gewone 
grootoorvleermuis) die overwintert in de mergelgroeven. We kijken daarom naar het verloop van de activiteit 
over de nacht (opgesplitst in Grafiek 87 en Grafiek 88 voor de verschillende detectorlocaties/perioden). We zien 
voor beide onderzochte perioden een verschillend beeld tussen de detectorlocaties Roosburg en Vroenhoven. 
Locatie Roosburg geeft activiteit over de ganse nacht, waar perioden van hogere activiteit afgewisseld worden 
door inactievere perioden. Locatie Vroenhoven geeft daarentegen een sterke activiteit vlak na zonsondergang, 
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die zeer geleidelijk en over de hele nacht gespreid afneemt. Dit lijkt te wijzen op het vertrekken van dieren uit 
de verder gelegen mergelgroeven. Ingeval van dieren die gaan foerageren en nadien terugkeren, zou immers een 
piek rond de terugkomsttijd verwacht worden. Ook dieren die (langdurig) nabij de detector foerageren, zouden 
een activiteitspiek veroorzaken. Het ontbreken hiervan wijst er op dat het hier voornamelijk dieren op route 
betreft. Detectorlocatie Verbiestberg lijkt eerder het patroon te volgen van detector Roosburg, met meerdere 
pieken over een nacht. Echter, wanneer naar de activiteit per nacht wordt gekeken, blijkt dat deze pieken niet 
iedere nacht consequent rond dezelfde periode zijn. Gespreide passages wijzen op dieren op routes, maar een 
bepaalde periode van verhoogde activiteit voor een enkele soort zou op foerageergedrag kunnen wijzen (de 
detector is behoorlijk ver van een ingang van een mergelgroeve, wat zwermgedrag vrijwel zeker als verklaring 
uitsluit). De activiteit op locaties Emaelerweg en Zusserdel is te laag om deze zinvol met de patronen van de 
andere locaties te kunnen vergelijken. 
 

 
Grafiek 87: Activiteit van Myotis-vleermuis en Gewone grootoorvleermuis per 10 minuten op detectorgroep mergelgroeven 
(nachten van 12 tem 16 maart 2020). 

 

 
Grafiek 88: Activiteit van Myotis-vleermuis en Gewone grootoorvleermuis per 10 minuten op detectorgroep mergelgroeven 
(nachten van 17 tem 29 maart 2020). 
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4.6.2 Vroenhoven 
 
Er is aan locatie Vroenhoven iedere nacht passage van (Myotis-)soorten die in groeven overwinteren (Grafiek 
89). Het gaat voornamelijk om Watervleermuizen en in mindere mate Meervleermuizen, al zijn er ook veel 
Myotis-opnamen die niet tot soortniveau kunnen gedetermineerd worden. De opnames van de Myotis-soorten 
zijn doorgaans over de nacht gespreid, met vooral het eerste uur na zonsondergang iets meer activiteit (Grafiek 
90). Vermoedelijk zal er regelmatig foerageergedrag tussen zitten (vooral dan vlak na zonsondergang), maar de 
continue activiteit van enkele passerende Myotis-soorten laat veronderstellen dat het merendeel van de 
opnamen dieren zijn die effectief op route zijn. 
 

 
Grafiek 89: Vleermuizenactiviteit locatie Vroenhoven, 12 – 29 maart 2020. 

 

 
Grafiek 90: Activiteit van Myotis-vleermuis en Gewone grootoorvleermuis per 10 minuten op locatie Vroenhoven, 15 maart 2020. 
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4.6.3 Roosburg 
 
De opnamen van Myotis-soorten en Gewone grootoorvleermuizen nabij locatie Roosburg reflecteren de 
activiteit van dieren die in de nabije mergelgroeven overwinterd hebben (Grafiek 91). Determinatie tot op 
soortniveau is doorgaans niet mogelijk. 

 
Grafiek 91: Vleermuizenactiviteit locatie Roosburg, zonder Gewone dwergvleermuis 

 
4.6.4 Verbiestberg 
 
De opnamen van Myotis-soorten en Gewone grootoorvleermuizen van locatie Verbiestberg reflecteren de 
activiteit van dieren die in de nabijheid overwinterd hebben, en geven tevens het gebruik van de holle weg als 
vleermuizenroute richting Albertkanaal weer (Grafiek 92). Determinatie tot op soortniveau is vaak niet mogelijk. 
 

 
Grafiek 92: Vleermuizenactiviteit locatie Verbiestberg, zonder Gewone dwergvleermuis. Op 12 mei werden geen passages 
genoteerd. 
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4.6.5 Zusserdel 
 
Er is aan Zusserdel vrijwel iedere nacht passage van 1 à 2 (Myotis-)soorten die in groeven overwinteren. Dat wijst 
er op dat er daar een klein aantal dieren door het open veld vliegt, maar het is geen route waar een aanzienlijk 
deel van de vleermuizen van de mergelgroeven richting Albertkanaal gebruik maken (de aantallen van detector 
Verbiestberg in de paar nachten ervoor zijn wat dat betreft bijvoorbeeld veel hoger). 
 

 
Grafiek 93: vleermuizenactiviteit Zusserdel, zonder Gewone dwergvleermuis. De detector stopte met opnemen op 30/03/2020 om 
1:14. 

 
4.6.6 Emaelerweg 
 
Er is aan de Emaelerweg vrijwel iedere nacht passage van (Myotis-)soorten die in groeven overwinteren, met een 
vastgesteld maximum van 10 passages. Dit betekent dat er daar vrij zeker een aantal dieren aangevlogen komen 
die daarvoor een gedeelte open veld overgestoken hebben. 
 

 
Grafiek 94: vleermuizenactiviteit Emaelerweg, zonder Gewone dwergvleermuis. De detector stopte met opnemen op 1/04/2020 
om 2:48. 
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5 Conclusies en discussie 
 

5.1 Overzicht gebruik van Albertkanaal door vleermuizen 
 
Tabel 15 geeft het overzicht weer van het vastgestelde gebruik van het Albertkanaal per vleermuizensoort. Hiervoor werden enkel de onderzoekslocaties geselecteerd waar 
de detectoren naast het kanaal stonden (met inbegrip van deze naast het jaagpad). De volgorde van de locaties is van noordwest naar zuidoost (richting mergelgroeven). We 
rekenen een vleermuizensoort als foeragerend (F) indien deze langere tijd nabij een detector actief is, en als verplaatsend op route (R) indien de soort meermaals passeert 
zonder nabij de detector te blijven. Indien de soort kort maar niet regelmatig passeert (een of twee opnamen), werd deze als passerend (X) genoteerd. Dit is dan uiteraard 
een dier dat een route aflegt, maar we wensen hier het onderscheid te maken tussen dieren die op regelmatige basis het kanaal als route-element gebruiken, en een dier dat 
mogelijk maar occasioneel aan de detector passeert. 
 

Tabel 15: Overzicht gebruik van Albertkanaal door vleermuizen. Kleurcodes zie Tabel 16. 
F= foeragerend; R = route; FR = foeragerend en route; F(R ) = foeragerend, vermoedelijk ook route; R(F) = route, vermoedelijk ook foeragerend; X = passage vastgesteld 

Locatie Kolenhaven Munsterbos kanaal Hoefaert 5 Hoefaert Talud kanaal Talud jaagpad Briegden Vroenhoven 
Periode mei-jun sep jul-aug jul mei-jun sep aug aug mei-jun sep maa mei-jun sep 

Gewone dwergvleermuis F(R ) F(R ) F(R ) F(R ) F(R ) F(R ) F(R ) F(R ) F(R ) F(R ) F(R ) F(R ) F(R ) 
Ruige dwergvleermuis FR FR X F(R ) FR FR R(F) R(F) FR FR FR FR FR 
Kleine dwergvleermuis X X X   FR X R(F) R(F)   X     X 
Watervleermuis FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR 
Baard/Brandts vleermuis         FR FR   FR   R R   R 
Franjestaart       X R R X R   R   R R 
Meervleermuis FR FR F(R ) F(R ) FR FR F(R ) R(F) F(R ) FR FR F(R ) FR 
Ingekorven vleermuis           X           X X 
Vale vleermuis                         R 
Rosse vleermuis F(R ) F(R ) F(R ) R(F) F(R ) F(R ) FR FR F(R ) F(R ) FR F(R ) F(R ) 
Bosvleermuis FR R F(R ) F(R ) FR FR FR FR R R FR FR FR 
Laatvlieger FR   X X R X R         R X 
Tweekleurige vleermuis                   X (?)       
Gewone grootoorvleermuis   X   (F)R F(R ) R R(F) R(F) X X FR X R 
Grijze grootoorvleermuis         X         X     X 
Grote hoefijzerneus                         X 
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Tabel 16: kleurcodes bij Tabel 15. 

Kleurcode Omgeving Verlichting 
grijs Industriegebied ja 
(groen)grijs Industriegebied met groene elementen ja 
lichtgroen Groene omgeving, met bomen vlak naast jaagpad nee 
donkergroen Groene omgeving, zonder bomen vlak naast jaagpad nee 

 

5.2 Invloed van de omgeving en verlichting 
 
Wordt het gebruik van het Albertkanaal door de verschillende soorten van Tabel 15 en Tabel 16 geordend en 
samengevoegd naargelang de omgeving en verlichting, dan komt men tot onderstaand overzicht van Tabel 17. 
In deze tabel wordt per kleurcode (omgeving) en per verlichtingstype het maximaal vastgestelde soort gebruik 
vermeld. Dit is in dalende volgorde van intensiteit: FR > F(R) > (F)R > R > X. Ingeval F(R) én (F)R of R beide 
vastgesteld zijn, is het maximale gebruik FR. 
 

Tabel 17: Invloed van omgeving en verlichting op gebruik van het Albertkanaal door vleermuizen. Kleurcodes zie Tabel 16. 

 grijs (groen)grijs lichtgroen donkergroen Verlicht Onverlicht 
Gewone dwergvleermuis F(R ) F(R ) F(R ) F(R ) F(R ) F(R ) 
Ruige dwergvleermuis FR FR FR FR FR FR 
Kleine dwergvleermuis X X X FR X FR 
Watervleermuis FR FR FR FR FR FR 
Baard/Brandts vleermuis   R R FR R FR 
Franjestaart   R R R R R 
Meervleermuis FR FR FR FR FR FR 
Ingekorven vleermuis     X X   X 
Vale vleermuis     R     R 
Rosse vleermuis F(R ) F(R ) FR FR F(R ) FR 
Bosvleermuis FR R FR FR FR FR 
Laatvlieger FR   R R FR R 
Tweekleurige vleermuis   X (?)     X (?)   
Gewone grootoorvleermuis X X FR FR X FR 
Grijze grootoorvleermuis   X X X X X 
Grote hoefijzerneus     X     X 

 
Conclusies die we uit deze tabel kunnen trekken: 

- Het aantal vleermuizensoorten en de vleermuizenactiviteit op een locatie neemt af naarmate de 
omgeving minder vegetatie bevat, de vegetatie zich verder van het kanaal bevindt, en de omgeving 
meer verlicht wordt. 

- Soorten die eerder in bossen of kleinschalige cultuurlandschappen foerageren, verplaatsen zich in de 
regel enkel langs een kanaal indien dit duister is en vegetatie op de oevers heeft (waarbij bomen dicht 
bij het jaagpad een meerwaarde biedt). 

- Soorten die laag over het wateroppervlak vliegen om te foerageren of zich te verplaatsen (Water- en 
Meervleermuis), en soorten die hoger vliegen en/of over langere afstanden migreren (Rosse vleermuis, 
Bosvleermuis, Ruige dwergvleermuis), slagen er wel in om een industriegebied of andere verlichte zone 
te passeren en foerageren er soms zelfs – al is de activiteit er aanzienlijk minder dan in duistere zones. 

 
Eerdere vleermuizenonderzoeken uitgevoerd in verlicht industriegebied aan het Albertkanaal, toonden aan dat 
daar opmerkelijk weinig foerageergedrag was en eenzelfde beperkte soortendiversiteit: Gewone 
dwergvleermuis, Water- en Meervleermuis, en (tijdens migratieperiode) Ruige dwergvleermuis (Lefevre et al. 
2011, Van Gorp 2013, Lenaerts 2013). Ook hier wordt dit toegeschreven aan de omgeving, en dan vooral aan 
de verlichting. Een vleermuizenstudie in de industriezone Kieleberg  te Genk-Zuid (Opstaele 2018) onderschrijft 
ook grotendeels deze bevindingen: de activiteit en soorten in grijs gebied (kanaaloever) is beperkt. In 
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(groen)grijs gebied (groenstroken in industriegebied, en bosrand naast industriegebied) is het soortenspectrum 
uitgebreider en is er meer activiteit. 
 

5.3 Activiteitsperioden doorheen het jaar 
 
De onderzochte perioden van automatisch detectoronderzoek sluiten niet volledig op elkaar aan, zijn ook niet 
jaarrond verspreid (data van maart tot en met september), en de verschillende locaties zijn niet even intensief 
of even lang onderzocht. De data van langdurig onderzoek (zelfde locaties) zijn wel grotendeels vergelijkbaar, al 
is de datareeks van 2 locaties uit de periode mei-juni onvolledig (zie 4.1.1). Daarentegen werd wel in maart 
bijkomend één detector geplaatst voor (onverwacht) lange periode nabij het kanaal.  
 
Om de verschillen in activiteit doorheen het jaar na te gaan, dienen daarom vergelijkbare data gebruikt te 
worden: onderzoekslocaties waar de detectoren naast het kanaal stonden (met inbegrip van deze naast het 
jaagpad), enkel volledige opnamenachten, en een gelijk aantal onderzoeksnachten. 
Dit betekent in de praktijk dat er 11 nachten (telkens te tellen vanaf plaatsing van detector) vergeleken kunnen 
worden voor 

- Locaties Kolenhaven en Hoefaert voor perioden  15 - 26 mei 2019 en 2 - 13 september 2019 
- Locatie Vroenhoven voor perioden 2 - 13 september 2019 en 12 - 23 maart 2020. 

 
De omgeving van de verschillende detectorlocaties is behoorlijk verschillend: Kolenhaven is industriegebied, 
Hoefaert bebost natuurgebied, en Vroenhoven ligt vrij dicht bij mergelgroeven. Bij het vergelijken van de 
vleermuizenactiviteit over verschillende perioden (Tabel 18), behouden we daarom de indeling per locatie. 
 

Tabel 18: Vleermuizenactiviteit over verschillende even lange perioden 

  Kolenhaven Hoefaert Vroenhoven 
Soort 15-26 mei 2-13 sep 15-26 mei 2-13 sep 2-13 sep 12-23 maa 
Gewone dwergvleermuis 438 649 11803 15627 11156 309 
Ruige dwergvleermuis 54 77 138 546 344 56 
Kleine dwergvleermuis 2 3 7 3 1  

Dwergvleermuis onbekend 12 18 42 18 39  

Watervleermuis 3 59 351 816 649 913 
Baard/Brandts vleermuis   42 102 27 4 
Franjestaart   5 1 14  

Meervleermuis 12 45 40 821 247 93 
Ingekorven vleermuis    1 1  

Vale vleermuis     6  

Myotis onbekend 7 5 158 395 162 650 
Rosse vleermuis 3 41 16 236 334 7 
Bosvleermuis 5 6 22 23 15 8 
Rosse/Bosvleermuis 2  12 7 12  

Laatvlieger 1  5 1 2  

Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio onbekend   9 3 3 5 
Gewone grootoorvleermuis  1 1 11 9 10 
Grijze grootoorvleermuis     1  

Grootoorvleermuis onbekend   1 14 5  

Grote hoefijzerneus     1  

Vleermuis onbekend    1 5 3 
 
De activiteit van Gewone dwergvleermuis is erg laag in maart, en neemt sterk toe naar periode mei en nog 
verder in september. 
De activiteit van Ruige dwergvleermuis is veel hoger in september (migratieperiode) dan in maart of mei. 
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De activiteit van Water- en Meervleermuis is veel hoger in september dan in mei. In maart is er (alvast aan het 
kanaal nabij de mergelgroeven) ook erg veel activiteit – al is een exacte inschatting erg moeilijk aangezien het 
erg hoge aantal Myotis onbekend voornamelijk op deze beide soorten betrekking heeft. Dat laatste maakt het 
ook moeilijker om de verschillen in activiteitsperioden te interpreteren voor andere Myotis-soorten op deze 
locatie. 
Voor Rosse vleermuis wordt veel meer (voornamelijk foerageer)activiteit geregistreerd in september dan in 
maart of mei. Voor de hoge septemberactiviteit op locatie Vroenhoven speelt de nabijheid van de mergelgroeven 
geen rol, aangezien deze soort daar noch overwintert noch zwermt. 
Voor de overige soorten is het aantal waarnemingen te laag om gefundeerde conclusies over verschillen in 
activiteit tussen de verschillende perioden te trekken. 
 

5.4 Connecties tussen het Albertkanaal en aanpalende gebieden 
 
De verbanden tussen vleermuizen aan het Albertkanaal en in de aanpalende bossen en natuurgebieden worden 
gedetailleerd beschreven bij de specifieke resultaten voor ieder onderzocht gebied: De Maten (4.2), het 
Munsterbos (4.3), Hoefaert (4.4) en het talud te Eigenbilzen (4.5). 
Wanneer deze resultaten naast elkaar gelegd worden, blijkt dat de mate waarin er wisselwerking is tussen het 
kanaal en de aanpalende gebieden sterk afhankelijk is van de soort. 
 
Gewone dwergvleermuizen gebruiken zowel het kanaal als de aanpalende gebieden als foerageerzone, waarbij 
de foerageeractiviteit het hoogst is aan het kanaal. Verplaatsingen vertrekkende vanaf verblijfplaatsen in 
gebouwen in de omgeving gebeuren onder meer door het groengebied richting kanaal. Verplaatsingen van de 
soort via het kanaal naar andere foerageerlocaties in de nabijheid lijken beperkt, maar zijn doorgaans moeilijk 
na te gaan omwille van de hoge foerageeractiviteit. 
 
Ruige dwergvleermuizen (buiten de migratieperiode) vertonen foerageeractiviteit aan waterpartijen, zowel het 
kanaal als andere waterpartijen. Een meer gesloten (bos)omgeving of een bosstrook naast het kanaal lijkt 
evenwel een voorwaarde voor veel foerageeractiviteit. De wisselwerking tussen kanaal en foerageerzones in 
aanpalende gebieden is echter niet duidelijk. 
 
Watervleermuizen hebben in de regel verblijfplaatsen in boomholten. De soort gebruikt route-elementen als 
dreven in de aanpalende gebieden (waar zich al dan niet deze verblijfsbomen bevinden) om het kanaal te 
bereiken. Het kanaal wordt als foerageergebied gebruikt, maar is ook het voornaamste verbindingselement naar 
andere foerageerplaatsen. 
 
Meervleermuizen verplaatsen zich net als Watervleermuizen voornamelijk via waterlopen/kanaal. In 
tegenstelling tot deze laatste verblijven Meervleermuizen in gebouwen, waardoor ze eerst van dit 
verblijfsgebouw (al dan niet via meer bebouwde zones, groengebieden of kleinere waterlopen) naar het kanaal 
moeten vliegen. Dit kanaal is een foerageerzone, maar het is tevens hun verbinding naar aanpalende gebieden 
met waterpartijen om te foerageren. 
 
Baard/Brandts vleermuizen en Franjestaarten foerageren in de aangrenzende gebieden, maar niet aan het 
kanaal zelf. Waar Watervleermuizen een uitgesproken voorkeur hebben voor verplaatsingen boven het water, 
lijken Franjestaarten en vooral Baard/Brandts vleermuizen dit eerder te mijden. Beschutting lijkt voor 
Baard/Brandts vleermuis erg van belang. Een beschutting langs één zijde (opgaand groen van jaagpad of bosrand) 
kan volstaan voor dieren op route, maar hogere activiteit (foerageeractiviteit en/of druk gebruikte route) wordt 
blijkbaar pas gevonden op plaatsen die volledig beschut zijn zoals een open strook of tunnel (door overhangend 
bladerdek) in het bos. 
 
Ingekoven vleermuis werd af en toe in de aanpalende gebieden waargenomen (en niet aan het kanaal ter hoogte 
van die gebieden), maar wegens een laag aantal waarnemingen blijft de connectie tussen het kanaal en de 
aanpalende gebieden voorlopig onduidelijk. De soort maakt alleszins wel van het kanaal gebruik als route-
element richting zwermlocatie. Dit werd tijdens eerder onderzoek vastgesteld (Willems 2014), maar ook het 
huidige (zie 4.1.2.8) of ander automatisch detectoronderzoek (Speelmans & Opstaele 2018) levert 
kanaalopnames op van de soort nabij of op weg naar een zwermlocatie. De soort is hiervoor echter niet exclusief 
gebonden aan kanalen of andere grote waterlopen, en maakt zelfs eerder gebruik van kleinschalige 
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landschapselementen (Janssen & Dekeukeleire 2011). Afhankelijk van de omstandigheden kan de soort ook van 
de combinatie van beide gebruik maken (Boers & Verkem 2015). Voor verplaatsingen tussen verblijfs- en 
zwermlocatie werd eveneens vastgesteld dat Ingekorven vleermuizen het kanaal oversteken in plaats van dit te 
volgen (Boers & Willems 2019). 
 
Rosse vleermuizen en Bosvleermuizen worden doorgaans zowel boven het kanaal als op de oeverzones en in de 
aanpalende groengebieden zelf waargenomen, wat er op wijst dat de combinatie van beide een geschikt 
foerageergebied voor deze soorten vormt. Doordat de soorten vrij hoog vliegen en ver hoorbaar zijn, is het 
moeilijk om te stellen of verplaatsingen van de soorten voornamelijk via het kanaal, de aanpalende gebieden of 
de combinatie van beide gebeuren. Vanwege het vrij uitgestrekt jachtterritorium van de soorten is bovendien de 
grens tussen een verplaatsend en foeragerend dier vaak moeilijk te trekken. Wat wel bekend is, is dat deze 
soorten veel minder afhankelijk zijn van geleidende elementen in het landschap om zich te kunnen verplaatsen 
dan de meeste andere vleermuizensoorten. 
 
Laatvliegers foerageren vaak in de aanpalende gebieden naast het Albertkanaal, maar slechts zelden (en dan 
kortstondig) aan het kanaal zelf. De soort passeert ook op route vrijwel niet aan het kanaal. 
 
Gewone grootoorvleermuizen blijken vrij opportunistisch in het gebruik van de omgeving. De soort foerageert 
niet boven het kanaal, maar wel in de aanpalende gebieden. Verplaatsingen naar of tussen foerageergebieden 
gebeuren meest via groene landschapselementen als bosranden en bospaden, maar ook beperkter via het 
jaagpad en zelfs boven het wateroppervlak van het kanaal. 
 
Voor Kleine dwergvleermuis, Grijze grootoorvleermuis, Tweekleurige vleermuis en Grote hoefijzerneus zijn 
zinvolle uitspraken rond het verband tussen het Albertkanaal en aanpalende gebieden niet mogelijk wegens te 
beperkte data. 
 

5.5 Vliegroutes tussen mergelgroeven en Albertkanaal 
 
Aan locatie Vroenhoven is het merendeel van de Myotis-opnamen gespreid over de nachten in maart toe te 
schrijven aan dieren die effectief op route zijn. Deze dieren kunnen afkomstig zijn van de mergelgroeven die 
verderop ingangen hebben aan de taluds van beide kanaaloevers (groeven De Keel, Matthuus, Opkanne en 
Muizenberg) maar ook van mergelgroeven die iets verder gelegen zijn. 
 

 
Figuur 7: Groeve de Keel, met ingang aan het talud van de kanaaloever, 12/03/2020. 

 
Deze verder gelegen groeven kunnen zich zowel op Vlaams, Waals als Nederlandse grondgebied bevinden, en 
vaak moeten vleermuizen uit die groeven eerst het landschap zien te doorkruisen vooraleer ze aan het 
Albertkanaal geraken. Dit is onder meer het geval voor de mergelgroeven te Zichen-Zussen- Bolder (groeven 
Lacroix, Flessenberg, Verbiest en Roosburg, …), waar we onderzoek uitvoerden rond de vliegverbindingen tussen 
de groeven en het Albertkanaal. 
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Dit leverde volgende conclusies op: 

- Er vliegt een vermoedelijk klein aantal Myotis-vleermuizen door het open veld langs Zusserdel richting 
Albertkanaal. Vanuit (of via) groeve Lacroix volgen de dieren vermoedelijk de Misweg (met de huizen 
en tuinen daar als geleidend element), waarna ze een stuk open landbouwgebied kruisen om dan (via 
detectorlocatie Zusserdel) langs de natuurlijkere stukken van de Tiendeberg het kanaal te bereiken. Het 
is echter geen route waar een aanzienlijk deel van de vleermuizen uit de mergelgroeven gebruik van 
maakt. 

- Van een iets hoger aantal Myotis-vleermuizen (met een vastgesteld maximum van 10 per nacht) wordt 
aangenomen dat deze een gedeelte open veld overstaken om via de Emaelerweg richting Albertkanaal 
te geraken. De geregistreerde aantallen zijn daar naar aanname een onderschatting: er zijn daar 
meerdere ‘landingspunten’ in de omgeving waar dieren die door open vlakte aankomen kunnen 
inpikken op landschapselementen (bomenrijen, …) richting Albertkanaal. De detector stond (maar) op 
één van die landschapselementen. 

- De meeste vleermuizen vliegen niet door open veld, maar vliegen via een druk gebruikte route langs de 
houtkant/holle weg van de Pietjesstraat (detectorlocatie Verbiestberg), of gebruiken de steilrand 
(detectorlocatie Roosburg) waarin onder meer de ingangen van de groeven Flessenburg en Roosburg 
liggen (op locatie Roosburg was het wegens veel sociale activiteit echter moeilijk zwermende en 
verplaatsende dieren te onderscheiden). Deze beide routes komen uit op de open en actieve groeve 
van Romont. Of ze daar langs het noorden of zuiden rond vliegen (of allebei, en in welke mate) om het 
daarachter gelegen Albertkanaal te bereiken, is niet bekend. Het is mogelijk dat de steilrand van deze 
groeve hierbij ook gebruikt wordt als landschapselement (Figuur 8). Die dieren komen dan amper (en 
eerder niet) langs detectorlocatie Emaelerweg. 

 

 
Figuur 8: Noordelijke steilrand van de Romont-groeve, 17/03/2020. 

 
We benadrukken dat we de verbinding tussen de mergelgroeven en het Albertkanaal onderzochten. Niet alle 
vleermuizen maken echter gebruik van (de omgeving van) het kanaal om zich van de groeven naar hun 
zomerverblijven en zomerfoerageerplaatsen te verplaatsen (Willems 2014). Dit hangt onder meer grotendeels 
af van de soort. De routes van zes in 2011 gezenderde Bechsteins vleermuizen bijvoorbeeld werden gevolgd tot 
meer dan halverwege hun zomerverblijfplaats (Janssen & Dekeukeleire 2011). Deze bleken zich alle in 
noordwestelijke richting te verplaatsen, en geen enkele vloog richting Albertkanaal. Ook al is Bechsteins 
vleermuis vaak moeilijk om via geluidsopname te herkennen, het kan wel deels verklaren waarom deze soort 
niet tijdens het huidige onderzoek werd waargenomen. 
Om vliegverbindingen te behouden of verbeteren voor vleermuizen vanuit de mergelgroeven naar 
zomerverblijven volstaat het dus niet om enkel te focussen op de connectie naar het Albertkanaal, maar moet 
gekeken worden naar alle landschapselementen waar vleermuizen gebruik van kunnen maken. 
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5.6 Uitzonderlijke vondst: Grote hoefijzerneus 
 
De detector van locatie Vroenhoven (Riemst) maakte één opname van een Grote hoefijzerneus op 9 september 
2019 om 2:34. In de pulsreeks zijn enkele zeer luide pulsen te zien; hiermee is het dier dichtbij de microfoon 
gepasseerd. 
 
De opname van Grote hoefijzerneus in Vlaanderen is bijzonder te noemen. De soort is immers al decennia niet 
meer in Vlaanderen gezien of gehoord. De laatste waarneming dateert van 1995, toen een groepje van 12 dieren 
dat in een schuur woonde, verdween na renovatie van het gebouw. De locatie in Riemst bevindt zich op minder 
dan 200m van Nederland, maar aan de overkant van de grens is de situatie al niet veel beter. Daar verdween de 
soort in 1986 uit haar gekende locaties, en sindsdien werd enkel nog één overwinteraar gevonden in Fort 
Rhijnauwen (provincie Utrecht) in de winter van 1991-1992 en de vier daaropvolgende winters. 
 
Met het huidige project beten we net niet de spits af: een automatische detector in Damme (Oostkerke, West-
Vlaanderen) maakte op 11 juli 2019 rond 3:36 drie opnames van een Grote hoefijzerneus op 4 minuten tijd (Van 
De Sijpe 2019). Opvallend is dat deze detector op een gelijkaardige wijze stond opgesteld als deze op 
detectorlocatie Vroenhoven: langs de oever van een kanaal, met de microfoon gericht naar het wateroppervlak. 
 
Betekenen de beide detectorwaarnemingen dat de soort terug aan een opmars bezig is in Vlaanderen? 
Geenszins. Dieren die het kanaal volgen kunnen immers van ver komen, en ook snel weer verdwijnen. Het is dus 
nog veel te vroeg om te kunnen spreken van een terugkomst van de soort.  Ook het scenario van een mogelijke 
restpopulatie in de omgeving die jarenlang onontdekt is gebleven, is met deze gegevens niet waarschijnlijk . 
Vermoedelijk gaat het hier eerder om dieren uit de Waalse of Noord-Franse populaties. Grote hoefijzerneuzen 
staan er om bekend vrij ver te kunnen uitzwerven.  
De waarneming in Damme bevindt zich op ca 75 km van de dichtst bekende winterslaapplaats van de soort 
(Doornik, provincie Henegouwen), en 100 km van een gekende zomerkolonieplaats (Ardres, Departement Pas-
de-Calais, Frankrijk).  
De waarneming in Vroenhoven bevindt zich op 30 km van de dichtst bekende winterslaapplaatsen (Pepinster, 
provincie Luik) en 25 km van een zomerkolonieplaats (dichtbij Verviers, provincie Luik). Ze past bij de 
waarnemingen van een overwinterend dier in de groeve van So Hé II te Wonck (2018-2020) en in de groeve van 
Heyoule (2020) (Anonymous 2020). Beide locaties bevinden zich net over de Vlaamse grens te Bassenge (Luik), 
op respectievelijk 6,6 en 5 km van de detectorlocatie te Vroenhoven. Een enkele Brusselse detectorwaarneming 
in het Zoniënwoud (Brussel; ca 95 km van Damme en 85 km van Riemst) in 2011 maakt het overzicht compleet. 
 
Dat de soort Grote hoefijzerneus na enkele decennia terug ontdekt wordt, is meer dan waarschijnlijk vooral te 
danken aan verbeterde technologie en doorgedreven onderzoek. Sinds enige jaren worden automatische 
vleermuizendetectoren ingeschakeld: apparaten die ergens voor meerdere nachten worden geïnstalleerd en die 
een opname maken telkens een vleermuis hoorbaar is. Aangezien vleermuizen quasi constant (voor ons 
onhoorbaar) roepen om zich in het duister te kunnen oriënteren, levert dat dus veel opnames op. Soms zelfs 
massaal veel, als detectoren op veelgebruikte trekroutes of foerageerplaatsen hangen. 
De drie opnames in Damme komen uit een onderzoeksset van 300.000 opnames uit Noord West-Vlaanderen, die 
van Vroenhoven uit een set van 167.0005 opnames aan het Limburgs Albertkanaal. Dergelijk diepgaand 
detectoronderzoek heeft ondertussen al plaats gevonden op tientallen locaties in Vlaanderen: in bossen, forten, 
valleien, aan rivieren en kanalen, op ecoducten, nabij windturbines, bedrijven- en industriezones en zo meer. De 
kans dat een rondvliegende zeldzame vleermuis, al dan niet verdwaald, op een gegeven moment opgemerkt 
wordt, is daarmee reëel.  
Zo werd in 2019 bijvoorbeeld ook een Kleine hoefijzerneus6 gedetecteerd te Steenokkerzeel in een set van 40.000 
opnames, 45 jaar nadat de soort voor het laatst gezien werd in Vlaanderen. Dat met later onderzoek nog af en 
toe een Grote hoefijzerneus gaat opduiken, is dus vrij waarschijnlijk. 
 

                                                                 
5 Dit zijn alle opnames van dit project, inclusief niet-vleermuisgeluiden. In totaal zijn er voor dit project 144.000 
(of exact: 143.996) automatische vleermuizenpassages geregistreerd (waarbij meerdere soorten in eenzelfde 
opname als één passage per soort gerekend worden). 
6 https://www.natuurpunt.be/nieuws/uitgestorven-gewaande-vleermuis-duikt-op-steenokkerzeel-20190604  
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Figuur 9: Spectogram van Grote hoefijzerneus, Vroenhoven (Riemst), 9/09/2019. 
 
De beide Vlaamse waarnemingen van Grote hoefijzerneus in 2019 werden in de pers gebracht via een 
gezamenlijk Natuurbericht:  
https://www.natuurpunt.be/nieuws/uitgestorven-grote-hoefijzerneuzen-duiken-op-langs-twee-kanalen-
20200409  (met dank aan Marc Van De Sijpe, Claire Brabant, Simon Dutilleul, Daan Dekeukeleire, Bob 
Vandendriessche, René Janssen, Eric Jansen, Erik Korsten en Jasja Dekker). 
 

5.7 Een weinig waargenomen soort: de Kleine dwergvleermuis 
 
Kleine dwergvleermuis is een vrij uitzonderlijke soort in Vlaanderen. Ze werd in Vlaanderen slechts op een 
beperkt aantal locaties waargenomen (Figuur 10). De soort wordt wel gemakkelijk over het hoofd gezien wegens 
grote gelijkenis met de Gewone dwergvleermuis (zowel op detector als op zicht), en komt daardoor vermoedelijk 
wel meer voor dan de huidige verspreidingskaart aantoont. In Limburg is de soort tot op heden enkel bekend 
van een waarneming aan de brug over de Zuid-Willemsvaart in Beek (Bree) door Bart Mulkens in 2003 (Verkem 
et al. 2003), en van een foeragerend dier nabij het Albertkanaal te Genk-Zuid in augustus 2018 (Opstaele 2018). 
Er werden op heden (oktober 2020) nog geen Limburgse Kleine vleermuizen gemeld op de site 
www.waarnemingen.be. 
 

 
Figuur 10: Goedgekeurde waarnemingen Kleine dwergvleermuis in Vlaanderen en Brussel sinds 1998 op 5x5km-niveau. Bron: 
www.waarnemingen.be, 30/10/2020. 
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Kleine dwergvleermuizen foerageren het meest bij water en in rivierbegeleidende vegetaties, in tegenstelling tot 
de Gewone dwergvleermuis die in de meest uiteenlopende biotopen jaagt. Het huidige onderzoek bevestigt dit: 
op één passage aan een bosrand bovenaan een talud na, gebeurden alle waarnemingen van de soort via 
detectoren die aan het kanaal stonden. Hier werd ook foerageergedrag vastgesteld. Het is voorlopig nog 
onduidelijk of de soort (ver) migreert (Dietz et al. 2011), maar een deel van de waarnemingen die we verrichtten 
had alleszins betrekking op routes van Kleine dwergvleermuizen. 
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6 Knelpunten en aanbevelingen 
 

6.1 Knelpunten 
 
Verschillende knelpunten voor vleermuizen in en nabij het Albertkanaal worden hieronder besproken. Een 
belangrijk gegeven is dat de negatieve impact van deze knelpunten op vleermuizen gevoelig toeneemt naarmate 
er meer knelpunten gelijktijdig voorkomen. De combinatie van verlichting en een gebrek aan opgaande vegetatie 
aan de kanaaloevers bijvoorbeeld, die doorgaans in industriezones voorkomt, vormt een onoverkomelijke 
barrière voor veel vleermuizensoorten. 
 
6.1.1 Verlichting 
 
Verlichting heeft een beduidend negatieve impact op de vleermuizenactiviteit (zowel voor verplaatsingen als 
foerageren) en op de voorkomende soorten (5.2). 
Verlichting aan het Albertkanaal kan over een ruimere zone gespreid zijn (bijvoorbeeld industriegebied), maar 
kan ook kleinschaliger zijn zoals een verlichte sluis of verlichting voor fietsers op het jaagpad, met eveneens een 
aanzienlijke impact. 
Niet enkel aan het Albertkanaal zelf kan verlichting problematisch zijn. Vleermuizen die vanuit hun verblijfplaats 
het Albertkanaal wensen te bereiken, of vanaf het kanaal meer landinwaarts gelegen foerageergebieden willen 
te bereiken, doorkruisen daarbij het landschap. Lichtbarrières kunnen daarbij problemen opleveren, onder meer 
bij routes van Ingekorven vleermuis (Boers & Willems 2019). 
 

 
Figuur 11: Voor vleermuizen problematische verlichting op het Albertkanaal. Industriezone tegenover het Munsterbos, 1/08/2019. 

 
6.1.2 Kale kanaaloevers 
 
Opgaande vegetatie aan of nabij de kanaaloevers blijkt voor vleermuizen erg van belang (zie 5.2). Bepaalde 
soorten als Baard/Brandts vleermuis verplaatsen zich enkel langs kanaaloevers (jaagpad) indien er voldoende 
beschutting is. Wanneer er grote openingen vallen in de begroeiing, kan dit problemen geven naar 
vliegverbindingen van vleermuizen toe. De omgeving is voor veel soorten dan ook minder of niet meer geschikt 
als foerageerlocatie. 
 
6.1.3 Ontbreken van landschapsstructuren 
 
Vleermuizen verplaatsen zich tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden, tussen foerageergebieden 
onderling, en tussen (na)zomerverblijf en zwerm- en/of winterlocatie7 (migratie). De meeste vleermuizensoorten 
verplaatsen zich langs verbindende (vaak lijnvormige) elementen in het landschap, zoals bosranden, bomenrijen, 
dreven, oeverzones, beken, holle wegen en houtkanten. Deze elementen dienen ter oriëntatie en geleiding, 
bieden beschutting tegen wind en neerslag en tegen eventuele predatoren. Hoe meer aaneengesloten dergelijke 

                                                                 
7 Zwerm- en winterlocaties zijn voor veel soorten doorgaans dezelfde plaatsen (Van Schaik et al. 2015). 
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landschapsstructuren zijn, des te beter werkt de verbinding. Vleermuizen hebben hierin afhankelijk van de soort 
meer of minder flexibiliteit, maar geen onbeperkte. Te veel of te grote onderbrekingen vormen een hindernis 
die onoverkomelijk kan worden. 
 
6.1.4 Uitbreiding van mergelwinning en industriezones 
 
Uitbreidingen van bestaande industriezones kunnen een invloed hebben op de routes en foerageergebieden van 
vleermuizen. 
De geplande uitbreiding van de groeve van Romont (Bassenge) in noordelijke richting kan een negatieve impact 
kan hebben op de vleermuizenroutes (zie 5.5) tussen de mergelgroeven van Zichen-Zussen-Bolder en het 
Albertkanaal. Een negatieve impact op die routes kan zich verder vertalen naar een negatieve impact op de 
vleermuizenpopulaties binnen het Habitatrichtlijngebied van de mergelgroeven8. 
 
6.1.5 Windturbines 
 
Windturbines kunnen een hoog aantal vleermuizenslachtoffers veroorzaken. Het zijn daarbij vooral de soorten 
die hoger over het landschap (kunnen) vliegen die een groter risico lopen, zoals Rosse vleermuis, Bosvleermuis, 
Ruige dwergvleermuis en Tweekleurige vleermuis. Windturbines worden veelvuldig langs kanalen gebouwd, 
vaak op vrij korte afstand van elkaar. Doordat veel vleermuizensoorten net deze kanalen gebruiken als route, 
maakt dat het risico op slachtoffers extra hoog is, en de impact op de vleermuizenpopulaties aanzienlijk kan 
zijn. 

 

  

                                                                 
8 In dergelijk geval is voor de geplande werken een Passende Beoordeling vereist. 
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6.2 Aanbevelingen voor inrichting en beheer 
 
Enkelvoudige knelpunten kunnen vaak met vrij eenvoudige ingrepen aangepakt worden. Waar dit minder 
evident is, kan overwogen worden om vleermuizen een alternatieve omleiding te bieden zodat de knelpunten 
gemeden kunnen worden. 
 
6.2.1 Aangepaste verlichting langs kanaal 
 
Voor de opmaak van een verlichtingsplan verwijzen we naar het adviesrapport van Gyselings & De Bruyn (2019).  
Hoewel dit advies in eerste instantie bedoeld was voor wegen en fietsostrades, zijn de aanbevelingen toepasbaar 
op andere situaties waar een consensus dient gevonden te worden tussen de wens voor verlichting en de nood 
aan kwalitatieve vleermuizenverbindingen en -foerageerzones. Als algemeen principe stelt het advies dat 
kunstmatige verlichting, waar mogelijk, vermeden moet worden. Indien verlichting noodzakelijk is, dan zijn er 
verschillende flankerende maatregelen mogelijk die het effect van licht op vleermuizen minstens ten dele 
afzwakken. Elke lamp die niet hoeft te branden, levert een besparing op (zowel financieel als qua CO2-uitstoot), 
dus een win-win voor budget, klimaat en lokale biodiversiteit. Verder geeft het advies een stappenplan om dit te 
concretiseren, bestaande uit vier hiërarchische stappen, waarbij elke volgende stap moet gezien worden als een 
aanvulling op de vorige stappen: 
 
Stap 1: Vermijd verlichting. 
Vleermuizen hebben nood aan een netwerk van donkere verbindingen om vlot toegang te hebben tot 
foerageergebieden vanuit de kolonieplaatsen. Plaats daarom alleen lampen waar dit echt nodig is. Je kan ook 
gebruik maken van reflectoren, een lichtgekleurde wegbedekking voor fietspaden of wegmarkeringen. 
 
Stap 2: Indien verlichting toch noodzakelijk is, laat die dan enkel branden wanneer nodig. 
Dit kan bijvoorbeeld door bewegingsdetectoren te gebruiken die het licht aanschakelen wanneer voetgangers, 
fietsers of auto’s passeren. In de buurt van kolonieplaatsen moet ervoor gezorgd worden dat de vleermuizen in 
het donker in en uit kunnen vliegen.  
 
Stap 3: Beperk de intensiteit van het licht, en vermijd strooilicht. 
Om lichtverstrooiing naar de wijdere omgeving te vermijden, kunnen aangepaste armaturen gebruikt worden 
die het licht zoveel mogelijk richten op de plaats waar het nodig is. Armaturen zouden geen licht naar boven toe 
mogen verspreiden. Om dezelfde reden worden lichtarmaturen best zo laag mogelijk geplaatst. Bij verlichting 
van een weg omzoomd met bomen moeten de armaturen zodanig worden geplaatst dat zij de takken en bladeren 
van de bomenrij niet verlichten. Lichtverstrooiing naar waterpartijen (kanaal) toe moet zeker vermeden worden. 
Aanplant van een groenscherm kan in sommige omstandigheden helpen om lichtverstrooiing te beperken, maar 
dit werkt uiteraard enkel in het zomerseizoen. 
 
Stap 4: Gebruik een aangepaste lichtkleur 
Sommige lichtkleuren worden door vleermuizen minder gezien of als minder bedreigend ervaren. 
Oranje/rode/amberkleur is voor vleermuizen minder verstorend dan bv. wit licht. Het aantal studies hierover is 
echter nog beperkt, en de reactie van de vleermuizen verschilt van soort tot soort. Daarom is het gebruik van 
een vleermuisvriendelijke lichtkleur een laatste stap die een nuttige aanvulling kan zijn nadat alle andere stappen 
zijn uitgewerkt. Het is dus van groot belang om in te zetten op een vleermuisvriendelijke inrichting van het 
verlichtingsplan en landschap. 
 
We realiseren ons dat het vermijden of zelfs aanpassen van verlichting niet overal mogelijk is, en ook niet steeds 
op korte termijn. Een alternatieve oplossing is het aanbieden van een vervangende, duistere route voor 
vleermuizen, waarbij voldoende aandacht is voor connecterende groenelementen. Deze route kan na de 
lichtvervuilende zone weer op het kanaal aansluiten. Van belang is te weten dat niet alle soorten in dezelfde 
mate van een dergelijke omleiding gebruik maken, zodat vaak het maximaal inperken van de lichtverstoring (via 
het bovenvermeld stappenplan) in combinatie met een omleidingsroute de beste keuze is. 
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6.2.2 Continuïteit kanaalverbindingen 
 
Door de continuïteit van opgaande groenstructuren zoals bomen en struwelen aan de kanaaloevers te behouden 
of verbeteren, blijft het gebruik van het kanaal en omgeving door foeragerende of zich verplaatsende 
vleermuizen gegarandeerd. Dergelijke opgaande groenstructuren hebben als bijkomend voordeel dat ze vaak 
ook een lichtbuffer vormen, en bijdragen aan een oplossing voor het verlichtingsprobleem. Begroeiing wordt bij 
voorkeur zo dicht mogelijk langs het kanaal aangebracht. 
 
We realiseren ons dat deze continuïteit niet overal mogelijk is (bijvoorbeeld in actieve havenzone), en mogelijk 
ook andere natuurwaarden (bijvoorbeeld een open, zuidgeoriënteerd talud met bijzondere plantengroei en veel 
insecten) zou hypothekeren. In dergelijke gevallen wordt aanbevolen om de aansluiting van de begroeiing rond 
de probleemzone te laten lopen, bijvoorbeeld aan de bovenzijde van een talud, of eventueel zelfs aan de 
overzijde van het kanaal (hierbij is een aansluitend ‘oversteekelement’ zoals een onderaan onverlichte brug sterk 
aanbevolen). Vleermuizensoorten die sterk aan deze groenstructuren gebonden zijn, kunnen na deze omleiding 
dan weer op het kanaal aansluiten. 
 
Een gefaseerd kapbeheer zorgt er voor dat kap of onderhoud van groenelementen mogelijk is, zonder dat 
hierdoor hiaten ontstaan in de continuïteit van de vleermuizenverbinding. 
 

 
Figuur 12: Een combinatie van kale oever (rechts) en beboste oever (links). De bomenrij links bovenaan het talud zorgt er voor 
dat ondanks het ontbreken van een strook bos toch een verbinding naar de beboste oever behouden blijft. Kanaaloevers ter 
hoogte van Gellik,13/08/2019. 

 
 
6.2.3 Connecterende landschapsstructuren tussen Albertkanaal en de mergelgroeven 
 
Om vliegroutes door meer open landschap te faciliteren, is het aanbevolen om lineaire groenelementen te 
voorzien tussen de ingangen9 van de mergelgroeven en het Albertkanaal. Dergelijke elementen kunnen 
aanplanten inhouden van bosstroken, bomenrijen, houtkanten of heggen langs veldwegen of beken. Wenst men 
het landschap open te houden, dan kan gepoogd worden 1) beekoevers of bermen te laten verruigen (onder 
meer via aangepast maaibeheer: door afwisselend één zijde van beek of weg te maaien, wordt er permanent 
een geleidend element voor vleermuizen behouden) en/of 2)  de verbinding te realiseren via de randen van het 
open landschap. 
 
Een keten van kleine bosjes (al dan niet verbonden door lineaire groenelementen) maakt dat dieren op route 
korte foerageerpauzes kunnen inlassen (Boers & Willems 2019), wat het gebruik van de verbinding ten goede 
komt. 

                                                                 
9 Niet elke mergelgroeve grenst direct aan open landschap. Connecterende groenelementen dienen dan aan te 
sluiten op locaties die vleermuizen vlot kunnen bereiken, bijvoorbeeld aan het einde van een straat met duistere 
(achter)tuinen. 
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Figuur 13 geeft een overzicht weer van de (potentiële) vliegroutes van vleermuizen tussen de mergelgroeven van 
Zichen-Zussen-Bolder en het Albertkanaal. De vastgestelde vliegroutes zijn deze die aangetoond werden tijdens 
het huidige onderzoek. Veronderstelde vliegroutes zijn routes die als zeker worden beschouwd, maar niet 
(tijdens dit onderzoek) onderzocht werden. Van waarschijnlijke vliegroutes wordt vermoed dat deze er zijn (op 
basis van landschapsstructuren en aanknopingspunten van zekere routes). Mogelijke vliegroutes tenslotte zijn 
routes waarvan vermoed wordt dat een kleiner aantal vleermuizen er gebruik van maakt.  
 
Bij het verbeteren van de verbindingen tussen de mergelgroeven, is het aanbevolen deze zo nauw mogelijk bij 
deze (potentiële) vliegroutes te laten aansluiten. De prioriteit voor de verbinding is evenredig met de zekerheid 
van de vermelde vliegroutes. Bij de ‘mogelijke’ vliegroutes is meer speling (wegens minder zekerheid over het 
exacte tracé), en ook compleet nieuwe verbindingen maken door het landschap die aansluiten op (potentiële) 
vliegroutes is een optie. 
 

 
Figuur 13: Vliegroutes tussen mergelgroeven en Albertkanaal 

 
6.2.4 Behoud vliegroutes bij uitbreiding industriezones en grondstofwinningen 

 
Wanneer bij de uitbreiding van een industriezone en het aansnijden van een nieuw stuk terrein voor 
grondstofwinningen de landschapsstructuur verandert, kan het nieuwe gedeelte of de omgeving hierrond zo 
ingericht worden dat de vleermuizenroutes behouden blijven of de dieren rondgeleid worden via een alternatief 
tracé. 
Deze inrichtingen dienen dan voorafgaand gerealiseerd te worden, om het tijdelijk afwezig zijn van de verbinding 
te voorkomen en om de vleermuizen de gelegenheid te wennen aan de nieuwe route of nieuwe omgeving. 
 
6.2.5 Aangepaste plaatsing en instelling van windturbines 
 
Bij windturbines is het van belang om vleermuizenslachtoffers te voorkomen. In de meeste gevallen kan de 
impact op vleermuizen geminimaliseerd worden door een juiste locatiekeuze (waarbij we een minimumafstand 
van 200m van het kanaal aanbevelen, gemeten vanaf de distale punt van de horizontale wiek) en het eventueel 
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tijdelijk stilleggen van de turbines op risicomomenten. Daarvoor zijn automatische systemen op de markt die zich 
baseren op modellen voor het voorspellen van verhoogde vleermuizenactiviteit op grotere hoogte (bijvoorbeeld 
tijdens de trek). 
Door bij de planning van windturbineprojecten al in een vroeg stadium rekening te houden met de mogelijke 
impact op vleermuizen, wordt vermeden dat projectontwikkelaars in een later stadium van de procedure  
geconfronteerd worden met onvoorziene beperkingen of zelfs een negatief advies. 
 
6.2.6 Aanbevelingen voor Grote hoefijzerneus 
 
Aangezien deze soort sinds lange tijd weer in Vlaanderen werd waargenomen, wijden we hier graag een aparte 
alinea voor aanbevelingen voor deze soort. De soort is wat voorkeurshabitat betreft erg gelijkaardig aan 
Ingekorven vleermuis: een afwisselend mozaïeklandschap met extensief begraasde kleinschalige weilanden, 
bossen, hagen en houtkanten. Voor beide soorten bestaat een ‘bioculturele link’ tussen traditioneel 
land(bouw)gebruik en biodiversiteit (Dietz et al. 2013). Maatregelen voor het behoud van beide soorten focussen 
daarom op het behoud van extensief traditioneel landgebruik, en het voorzien van duisternis waar de soorten 
dit vereisen, zoals op vliegroutes langs kanalen. 
 
6.2.7 Gecoördineerde aanpak voor behoud migratiekwaliteit van het landschap 
 
Zowel het Albertkanaal met directe omgeving als de ruime omgeving van de mergelgroeven (niet enkel richting 
Albertkanaal) is erg belangrijk voor migratieroutes van vleermuizen. Lokale acties (zoals aanplanten van 
groenconnecties, inperken verlichting of in de omgeving van Riemst bermstroken behouden door niet te ploegen 
tot aan de weg) kunnen helpen om de situatie te verbeteren, maar een algemene, gecoördineerde aanpak is 
meer aangewezen om de migratiekwaliteit van een landschap op grotere schaal te behouden. Er kan dan pro-
actief ingespeeld worden op opportuniteiten die gevormd worden door ruimtelijke ontwikkelingen op 
landschapsschaal: veranderingen aan industriezones, aanleg of onderhoud van wegen of fietspaden, werken aan 
kanaaloevers et cetera. Door lange termijn denken en overleg tussen gemeenten, projectontwikkelaars, De 
Vlaamse Waterweg en andere belanghebbenden kan tijdig ingespeeld worden op deze ontwikkelingen, en 
vleermuisvriendelijke maatregelen hierin geïntegreerd worden. 
De provincie Limburg zou hier een coördinerende rol in kunnen spelen. 
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6.3 Suggesties voor verder onderzoek 
 
6.3.1 Onderzoek rond luchtschachten mergelgroeven 
 
Bij het detectoronderzoek aan de mergelgroeven namen we aan dat vleermuizen de klassieke groeve-ingangen 
gebruiken als toegang. Zwermonderzoek heeft immers aangetoond dat vleermuizen massaal deze ingangen 
gebruiken (Janssen et al. 2008). Tijdens ons onderzoek viel het op dat her en der in wegranden en zelfs in open 
veld betonnen kokers staan. Dit zijn van oorsprong luchtschachten die tot in de groeven reiken. 
Het merendeel van dergelijke schachten is dichtgemaakt of volgestort met vuilnis. Toch zijn er waarnemingen 
van binnenuit in de groeven, waarbij gezien werd dat vleermuizen door open schachten gemakkelijk kunnen in- 
en uitvliegen (pers. med. E. Lommelen), en zelfs waar schachten vrijwel dicht gemaakt zijn met betonplaten, 
kunnen kieren tussen de platen voldoende zijn om toegang te geven aan vleermuizen. De Groeve in Biez heeft 
zo een toegang als belangrijkste ingang voor vleermuizen (pers. med. B. Mulkens). 
Het karteren van deze luchtschachten, gekoppeld aan verder onderzoek naar het gebruik van de open schachten 
als in- en uitvliegopening, zorgt voor een vollediger beeld van hoe vleermuizen al dan niet in de groeven geraken. 
Waar nodig kunnen dan gepaste aanbevelingen opgesteld worden zodat vleermuizen hun (routes naar) de 
gebruikte ingangen kunnen behouden, of om indien gewenst open ongebruikte schachten bereikbaar te maken 
voor de dieren. 
 
6.3.2 Kartering verbindende structuren en landschappelijke knelpunten 
 
De huidige studie bracht het gebruik van het Albertkanaal en omgeving door vleermuizen in beeld. Vanwege de 
grootte van het onderzoeksgebied (we onderzochten het Albertkanaal over ruim 25km!) brachten we hiervoor 
algemene knelpunten en dito oplossingen naar voor. 
Ons eerder onderzoek rond verbindingen voor vleermuizen in Zuid-Limburg (Willems 2014) maakte duidelijk 
welke verbindingen er wel of niet door vleermuizen gebruikt worden, maar aanbevelingen beperkten zich (op de 
omgeving van de vele verspreide onderzoekslocaties na) ook tot het oplijsten van algemene knelpunten en 
adviezen om deze op te lossen. 
 
De theorie uit twee voornoemde rapporten is echter moeilijk op integraal landschapsniveau in de praktijk om te 
zetten. Om die reden adviseren we om een kartering uit te voeren van landschapsstructuren en knelpunten voor 
vleermuizen aan het Albertkanaal en directe omgeving, en in de ruime omgeving van de mergelgroeven. 
De resultaten van deze kartering vormen de basis voor een gecoördineerde aanpak voor het behoud van de 
migratiekwaliteit van het landschap (een aanpak die we hierboven reeds adviseerden, zie 6.2.7). 
Een dergelijke integrale landschapsstudie werd reeds uitgevoerd in Nederlands Zuid-Limburg, voor de omgeving 
van de Maas en het Julianakanaal (Limpens et al. 2016). Een gelijkaardige studie op Vlaams Zuid-Limburgs 
grondgebied zou complementair werken, en garant staan voor het grensoverschrijdend behoud van de 
migratieroutes langs de grote Limburgse waterwegen en naar de mergelgroeven. 
 
6.3.3 Opsporen kraamkolonies Meervleermuis 
 
Meervleermuizen overwinteren in de mergelgroeven. We troffen ze in voorliggend onderzoek vaak foeragerend 
aan boven het Albertkanaal. Maar we kennen geen enkele kraamkolonie in Limburg. 
Dit is nog een grote en belangrijke kennislacune. Het verdwijnen van één grotere kraamkolonie (bijvoorbeeld 
door renovatie) kan de aantallen van deze zeldzame soort in Limburg fors doen dalen. 
Daarom suggereren we een zenderonderzoek uit te voeren om kraamkolonies op te sporen.  
 
6.3.4 Verspreidingsonderzoek vleermuizen in grote delen van Limburg 
 
Voor de Kleine dwergvleermuis is er in Limburg  – in tegenstelling tot de vier andere Vlaamse provincies – geen  
enkele waarneming op www.waarnemingen.be terug te vinden: 
https://waarnemingen.be/species/407/maps/?start_date=1010-10-03&interval=315360000&end_date=2020-
09-30&map_type=grid10k. 
Dit is wellicht een behoorlijke onderschatting van de realiteit, maar illustreert wel dat er nog veel werk te doen 
is om de verspreiding van vleermuizen in Limburg beter in kaart te brengen. Veel grotere regio’s zijn wat 
vleermuizen betreft nog steeds terra incognita. 
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8 Bijlagen 
 

8.1 Fotobijlagen 
 
8.1.1 Detectorlocatiegroep kanaal 
 

  
Figuur 14: Detectorlocatie Kolenhaven, zicht oostwaarts (links, 2/09/2019) en westwaarts (15/05/2019). De detector bevindt zich 

aan de achterzijde van de vangrail en is aangegeven met een rode pijl. 

 

  
Figuur 15: Detectorlocatie Hoefaert, zicht noordwaarts (links, 12/03/2020) en zuidwaarts (15/05/2019).De detector bevindt zich 

in een boom en is aangegeven met een rode pijl. 

 

  
Figuur 16: Detectorlocatie Briegden, zicht oostwaarts (links, 15/052019) en zuidwestwaarts (15/05/2019).De detector bevindt 

zich tussen de beide zijden van het signalisatiebord (met microfoon bovenaan uitstekend) en is aangegeven met een rode pijl. 
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Figuur 17: Detectorlocatie Vroenhoven, zicht zuidwaarts (links, 2/09/2019) en noordwaarts (12/03/2020). De detector bevindt 

zich aan de vangrail en is aangegeven met een rode pijl. 

 
8.1.2 Detectorlocatiegroep Munsterbos 
 

  
Figuur 18: Detectorlocatie Munsterbos kanaal, zicht westwaarts (links, 30/07/2019) en oostwaarts (30/07/2019). De detector 

bevindt zich tussen aan de achterzijde van het signalisatiebord (met microfoon bovenaan uitstekend) en is aangegeven met een 
rode pijl. 

 

  
Figuur 19: Detectorlocatie Munsterbos sluisstraat (links) in een boom (met microfoon aan straatzijde), zicht oostwaarts 

(30/07/2019), en detectorlocatie Munsterbos weerstandskapel (rechts) in een boom aan de achterzijde van de kapel (met 
microfoon richting graslanden), zicht zuidwaarts (30/07/2019). Beide detectoren zijn aangegeven met een rode pijl. 
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8.1.3 Detectorlocatiegroep Hoefaert 
 

  
Figuur 20: Detectorlocatie Hoefaert 2, zicht oostwaarts (23/07/2019). De detector bevindt zich in een boom (met microfoon aan 

zijde wandelpad) en is aangegeven met een rode pijl. 
 

  
Figuur 21: Detectorlocatie Hoefaert 3 (links), in een boom (met microfoon verderop zijtak geplaatst, richting vijver), zicht 

noordwaarts (23/07/2019), en detectorlocatie Hoefaert 5 (rechts), aan de achterzijde van het verkeersbord (met microfoon 
uitstekend richting kanaal), zicht noordwestwaarts (23/07/2019). De detectoren zijn aangegeven met een rode pijl. 

 

 

Figuur 22: Detectorlocatie Hoefaert 4, zicht noordwestwaarts (23/07/2019, links) en zuidwestwaarts (/07/2019). De detector 
bevindt zich in een boom (met microfoon richting vijver) en is aangegeven met een rode pijl. 
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8.1.4 Detectorlocatiegroep talud 
 

  
Figuur 23: Detectorlocatie talud kanaal, zicht westwaarts (links, 21/08/2019) en oostwaarts (21/08/2019). De detector bevindt 

zich achter de ladder (met microfoon gericht boven het wateroppervlak) en is aangegeven met een rode pijl. 
 

  
Figuur 24: Detectorlocatie talud jaagpad, zicht oostwaarts (21/08/2019). De linkse foto toont het jaagpad en omgeving, de 

detectorlocatie valt net rechts buiten de foto. De rechtse foto toont de boom waarin de detector zich bevindt, aangegeven met 
een rode pijl. 

 

  
Figuur 25: Detectorlocatie talud railbike, zicht oostwaarts (links, 21/08/2019) en westwaarts (21/08/2019). De detector bevindt 

zich in een boom (met microfoon richting spoorweg) en is aangegeven met een rode pijl. 
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Figuur 26: Detectorlocatie talud bosrand, zicht oostwaarts (links, 21/08/2019) en verzicht vanaf het zuiden (Winkelomstraat) op 

de locatie (2/09/2019). De detector bevindt zich in een boom en is aangegeven met een rode pijl. 

 
8.1.5 Detectorlocatiegroep mergelgroeven 
 

  
Figuur 27: Detectorlocatie Roosburg, zicht zuidwestwaarts (links, 12/03/2020) en westwaarts (12/03/2020). De detector bevindt 

zich in de boom en is aangegeven met een rode pijl. 

 

  
Figuur 28: Detectorlocatie Verbiestberg, zicht noordwestwaarts (links, 12/03/2020) en noordoostwaarts (12/03/2020) op de holle 

weg van de Pietjesstraat. De detector bevindt zich in een boom op de rechterfoto en is aangegeven met een rode pijl. 
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Figuur 29: Detectorlocatie Zusserdel, zicht oostwaarts (links, 17/03/2020) en westwaarts (17/03/2020). De detector bevindt zich 

in een boom en is aangegeven met een rode pijl. 

 

  
Figuur 30: Detectorlocatie Emaelerweg, zicht oostwaarts (links, 17/03/2020) en verzicht vanaf het oosten (nabij kruispunt 

Emaelerweg/Rue des loups) op de locatie (12/05/2020). De detector bevindt zich in een boom (met microfoon gericht op holle 
weg) en is aangegeven met een rode pijl. 
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