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1 Achtergrond 
 
Vleermuizen zijn een kwetsbare diergroep. Bovendien behoren de inheemse vleermuissoorten tot de Annex 4 
van de Europese Habitatrichtlijn en sommige zelfs tot de Annex 2. Ze zijn dus niet alleen op Vlaams niveau strikt 
beschermd, maar ook op Europees niveau. 
 
Vleermuizen hebben een aparte levenscyclus, waarbij onder meer de vrouwtjes voor het grootbrengen van 
jongen kraamkolonies vormen. Dergelijke kraamkolonies worden (voor Gewone dwergvleermuis) vanaf mei 
bezet. De jongen (één, soms twee per vrouwtje) worden geboren in het midden van juni plaats, soms begin juli, 
en zijn zelfstandig bij uiterlijk vier weken (Dietz et al. 2009). Voor die kraamkolonies gaan ze op zoek naar locaties 
met specifieke klimatologische omstandigheden. Die vinden ze in ons landschap onder andere in spouwmuren, 
onder dakpannen en in bomen (achter loszittende schors of in holten). Wanneer verblijfplaatsen van vleermuizen 
in gevaar komen door sloop, renovatie of bomenkap, is het in verschillende van de ons omringende landen 
gangbaar om als beschermingsmaatregel in de omgeving vleermuizenkasten als vervangende verblijfplaatsen 
aan te bieden. Het is echter onduidelijk of deze vleermuizenkasten voldoen aan de klimatologische 
omstandigheden waarnaar vleermuizen op zoek zijn.  
Een vleermuizenkast als tijdelijke vleermuiswoning; dat klinkt als een eenvoudige oplossing. Maar over welke 
vleermuizenkast geschikt is voor welk type verblijfplaats en voor welke vleermuissoort, daarover blijkt nog maar 
zeer weinig gekend. Hoewel ‘vleermuizenkasten’ al jarenlang op grote schaal worden toegepast als mitigatie, is 
nauwelijks of niet bekend of, en in welke mate, dit werkt. De resultaten in het buitenland worden helaas dikwijls 
slecht opgevolgd (Lintott & Mathews 2018). Waar dit wel gebeurt, blijkt dat de vleermuizenkasten een wisselend 
succes kennen. Op slechts weinig plaatsen is het gelukt om kraamkolonies van Gewone dwergvleermuis in een 
vleermuizenkast te krijgen, laat staan dat ze er langdurig (=meerdere jaren) verblijven. Zie bijvoorbeeld 
• https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25069    
• https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=18345.  
 
Het lijkt er dus sterk op dat vleermuizenkasten, of ze nu aan bomen of gevels worden gehangen, niet de 
eigenschappen van een verblijfplaats ín een spouwmuur, dak, zolder of boomholte kunnen nabootsen. Voor 
gebouwbewonende soorten worden daarvoor nieuwe vleermuisvoorzieningen, zoals inbouwkasten, in 
nieuwbouw gemaakt. Deze komen qua klimatologische omstandigheden mogelijk beter in de buurt van wat 
nodig is om een kraamkolonie Gewone dwergvleermuizen te huisvesten. Voor boombewonende soorten past 
men, naast het aanbieden van vleermuizenkasten, een bosbeheer toe dat gericht is op het ontstaan en behoud 
van vleermuisverblijfplaatsen (=boomholtes). 
 
Sporadisch zijn er wel wat successen. In de zomer van 2020 werd in Nederland voor het eerst een kraamkolonie 
van de Gewone dwergvleermuis vastgesteld in een paalkast1. In juli 2020 gebruikten ruim honderd 
dwergvleermuizen de kraamkast als onderkomen. Eerder waren er al enkele successen met kasten die tegen 
gevels werden gehangen, meestal in de buurt van de oorspronkelijke kraamkolonie. 
 
Over het functioneren van vervangende verblijfplaatsen voor vleermuizen die in de kraam- of winterperiode 
graag in spouwmuren, daken of bomen verblijven, is dus nog onvoldoende bekend. En juist deze 
kraamverblijfplaatsen zijn van grote betekenis voor de instandhouding van de lokale populaties. Ondanks de paar 
successen in het buitenland is nog niet geweten hoe dit zich verhoudt tot het aantal ingezette kraamkasten dat 
niet tot succes heeft geleid.  
Monitoring van vleermuizenkasten, in het bijzonder monitoring van kasten die zijn ingezet als 
beschermingsmaatregel, blijft ontzettend belangrijk. Die monitoring dient ook verder te gaan dan alleen te kijken 
of er 'vleermuizen in de kast zitten'. Een vleermuizenkast die een kraamverblijfplaats moet vervangen, is pas 
succesvol als hij daadwerkelijk als kraamverblijfplaats wordt gebruikt door de beoogde kraamgroep, met 
vergelijkbare aantallen dieren, gedurende de periode dat vervanging nodig is. Bewoning door enkele vleermuizen 
is goed, maar daarmee is een vervangend verblijf nog geen functioneel kraamverblijf – en dat is een zeer 
belangrijke nuance. 
 
Ook in Vlaanderen wordt het gebruik van diverse types vleermuizenkasten geregeld toegepast, doch veel minder 
dan in Nederland en Groot-Brittannië. Hier gebeurt dit echter zelden als mitigerende maatregel, maar eerder om 

                                                                 
1 https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=26739  
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het algemeen holte-aanbod te verhogen. Nochtans worden ook in ons land, omwille van energiebesparing, 
tegenwoordig zeer veel gebouwen grondig (na)geïsoleerd. Klimaatverandering is immers één van de grote 
uitdagingen van deze, en de toekomstige tijd. Terugdringen van energieverbruik gaat gepaard met een transitie 
in de gebruikte energie-mix, maar het credo, ‘de beste energie is de energie die niet gebruikt wordt’, klinkt luid.  
Voor energiebesparing worden vaak de spouwmuren vol isolatiemateriaal gespoten. Dit heeft wellicht een 
dramatische impact op de voortplantingsmogelijkheden van de Gewone dwergvleermuis, die haar kraamkolonies 
vooral op zolder of in spouwmuren vormt. Verandering van deze omstandigheden kan deze locaties 
ontoegankelijk of ongeschikt maken. De impact kan zo groot zijn dat zelfs het duurzaam voortbestaan van de 
soort in het gedrang komt. 
 
Met ons onderzoek willen we vooral nagaan wat de temperatuuromstandigheden (en dus vereisten) zijn van 
kraamkolonies Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus)2. Waarom zitten ze op een bepaalde plaats? 
Wat zijn de precieze omstandigheden daar? En dat willen we vergelijken met de omstandigheden in 
vleermuizenkasten.  
 
Als einddoel hopen we een idee te krijgen van de omstandigheden waarin de Gewone dwergvleermuis het liefst 
jongen grootbrengt. Met deze gegevens kunnen we nagaan welke vleermuiskast best geschikt is voor 
kraamkolonies van de Gewone dwergvleermuis, en in welke mate deze naar temperatuur toe nog verbeterd kan 
worden. 

  

                                                                 
2 In dit rapport gebruiken we vanaf volgend hoofdstuk vaak ook ‘dwergvleermuis’, ‘vleermuis’ of zelfs ‘dieren’. 
Tenzij anders aangegeven, gaat het hier dan steeds om de Gewone dwergvleermuis. 
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2 Materiaal en methoden 
 

2.1 Methode 

Voor dit project legden we de focus op de gebouwen waarin vrouwtjes van de Gewone dwergvleermuis hun 
jongen grootbrengen. We wilden een idee krijgen van de temperaturen die nodig zijn opdat er een kraamkolonie 
van deze soort kan voorkomen, en hoe die zich verhouden ten opzichte van de omstandigheden in 
vleermuizenkasten. 
 
We selecteerden zes locaties waarvan we weten dat er jaarlijks een kraamkolonie van de Gewone 
dwergvleermuizen aanwezig is. Op elke locatie installeerden we meerdere temperatuurloggers: 

- Kolonielogger: in (of zo dicht mogelijk bij) de ruimte waar de kraamkolonie aanwezig is. Dit levert de 
echte klimatologische omstandigheid van de kolonie op. 

- Referentielogger: In een van bouw vergelijkbare ruimte in zelfde gebouw waar geen kraamkolonie 
aanwezig is (bijvoorbeeld andere spouwmuur, of identieke nok aan andere kant woning). Dit geeft een 
idee van de variatie in de spouw- of zolderomgeving. 

- Buitentemperatuurlogger: in open lucht aan de gevel (zijde met kolonie), om de ongebufferde 
buitentemperatuur te meten. 

- Vleermuiskastlogger: bovenin een vleermuizenkast (type ANS-1), die tegen de gevel (van koloniezijde) 
gehangen werd, dicht bij de invliegopening van de kraamkolonie. 

Daarnaast werden op twee locaties bijkomend ook telkens vier kasten van een ander type opgehangen met een 
temperatuurlogger bovenin. Voor twee kasttypes met meerdere compartimenten werden telkens twee loggers 
geplaatst: bovenin het voorste en achterste compartiment. 
 
Omdat zowel de maximale als minimale temperatuur limiterend kunnen zijn voor de geschiktheid van een locatie 
werden beide waarden per dag gebruikt in de analyses en grafisch getoond door middel van boxplots. Hiervoor 
gebruikte we, tenzij anders aangegeven, de periode van 1 juni tot en met 31 augustus 2021. 
 
Vleermuizen kunnen verhuizen als het ergens te koud, te warm, te vochtig, etc wordt. Om na te gaan wanneer 
de vleermuizen ook effectief aanwezig zijn in hun kolonie, werden cameravallen geïnstalleerd. Door 
temperaturen te koppelen aan de momenten waarop de dieren aanwezig zijn, willen we zo de ideale 
temperatuur bepalen die de Gewone dwergvleermuis nodig heeft voor kraamkolonies. 
 
De loggers en camera’s werden geïnstalleerd even voor het kraamseizoen wanneer de vleermuizen nog niet 
aanwezig waren, zodat de installatie geen aanwezige dieren kon verstoren. Ophalen gebeurde na het 
kraamseizoen (wanneer de dieren niet meer aanwezig waren), waarna de data uit de iButtons konden uitgelezen 
en geanalyseerd worden, en de beelden van de camera’s bekeken. 
Enkel temperatuurdata en camerabeelden van de periode van 1 juni tot en met 31 augustus 2021 werden 
gebruikt voor verdere analyse. 
 
Van de kasten werd het type genoteerd (waaraan de afmetingen, het materiaal, de kleur van de kast, ... 
verbonden zijn), alsook de hangwijze (oriëntatie etc.). Verschillen in kasten leiden immers tot verschillende 
temperatuuromstandigheden. Kasten die bijvoorbeeld donkerbruin of zwart zijn, kunnen de temperatuur helpen 
verhogen in de lente (Doty et al. 2016). 
 
De Gewone dwergvleermuis is een soort die voor kraamkolonies kiest voor spleetvormige ruimtes in gebouwen 
(Korsten 2012). Een nestkast voor deze soort is daarom bij voorkeur opgebouwd uit verschillende lagen met 
weinig ruimte ertussen. Bolle kasten worden zelden gebruikt door deze soort. 
 
Als extra werden temperatuurdata verzameld van een Nederlandse vleermuizenkast, waarin zich een grote 
kraamkolonie Gewone dwergvleermuizen bevond. Dit laat toe te bepalen welke een geschikte temperatuur is 
voor een kraamkolonie in een vleermuizenkast.  
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2.2 Materiaal en instellingen 
 

2.2.1 Vleermuizenkasten 
 
De vleermuizenkasten die opgehangen werden zijn van volgende types: 

- Op de zes onderzoekslocatie (telkens 1 per locatie): 
 

Type ANS1 
Omschrijving Platte houtbeton kast 
Compartimenten 1 
iButtons 1 per kast 
Foto 

 
 

- Op twee onderzoeklocaties (telkens 1 van ieder type): 
Type Glamis ANS4 
Omschrijving Platte houten kast Volumineuze houtbeton kast 
Compartimenten 1 1 
iButtons 1 per kast 1 per kast 
Foto 
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Type VKMP05 VKSK01 
Omschrijving Platte multiplex/ spuitkurk kast Platte schuimkurk kast 
Compartimenten 2 3 
iButtons 2 per kast (1 per compartiment) 2 per kast (voorste en achterste comp.) 
Foto 

  
 
De invliegopeningen van alle kasten werden met gaas gedicht om te voorkomen dat vleermuizen de kasten 
tijdens het onderzoek zouden gebruiken. De aanwezigheid van de dieren zou immers een invloed hebben op de 
binnentemperatuur van de kast, terwijl we in dit onderzoek net de temperatuur van de kasten zelf (zonder 
vleermuizen) willen vergelijken. 
 
Buiten bovenstaande kasten van de geplande proefopzet, vermelden we hier ook de paalkast te Beek-Ubbergen 
waar als extra loggers geplaatst werden. Deze bestaat uit twee grote kraamkasten van het type Vivara Pro 
VKSK03. Aangezien zich in deze kast een kolonie bevindt, werd deze uiteraard niet met gaas afgedicht. 
 

Type VKSK03 
Omschrijving Platte schuimkurk kast 
Compartimenten 2x 3 
iButtons 2 
Foto 

 
 

2.2.2 Loggers 

De loggers gebruikt voor de temperatuurmetingen zijn van het type iButton DS1921G-F5. Deze iButtons zijn 
kleine thermometers. Het zijn ‘wegwerptoestellen’ in die zin dat de batterij niet vervangbaar is, maar ze gaan 
wel enkele jaren mee. De loggers worden door de fabriek gekalibreerd. 
De loggers werden zo ingesteld dat de temperatuur geregistreerd werd om de twee uur. 
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De loggers bestemd voor de kolonie- en referentieplaatsen werden op een aluminium plaatje gekleefd, dat 
middels een elektriciteitskabel diep in spleten gebracht kon worden. 
De loggers in de vleermuizenkasten werden op een houten plankje gekleefd, zodat via het plankje de logger 
bovenin de kast kon gebracht worden. Het plankje werd onderaan vastgetapet en gelijmd. (kasttype ANS-4 was 
breder: hier werd de logger zonder plankje in de kast zelf gekleefd). 
De loggers voor buitentemperatuur werden op een houten schijfje gekleefd, dat langs de buitenzijde op de ANS-
1-kasten werd bevestigd. 
 

 
Figuur 1: plaatje met logger aan elektriciteitsdraad voor kolonie- en referentielocatie (links), en plankjes met loggers voor in de 
kasten (rechts) 

 

2.2.3 Cameravallen 

De gebruikte cameravallen zijn van het type Bushnell Trophy Cam HD Aggressor No Glow 20MP. Deze werden 
als volgt ingesteld: 
 

Presets Advanced 
Mode Hybrid 
Image size 4K 
Image format Full screen 
Capture nr 1 
LED control Medium 
Video size 1280 x 720 
Video length 10s 
Interval 10s 
Sensor level High 
NV shutter Auto 
Camera mode 24 Hrs 
Time stamp ON 
Field scanner OFF 

 

2.2.4 Benaming loggers en camera’s 
 
Loggers en camera’s worden benoemd via de locatie (Kapellen, Nieuwmoer, Heide, Schoten, Gent, Keerbergen 
of Beek-Ubbergen) gevolgd (met spatie) door 

- Camera (voor wildcamera’s) 
- Kolonie (voor loggers in kolonieplaats zelf) 
- Referentie (voor referentieloggers) 
- Buiten (voor buitentemperatuurloggers) 
- Kasttype (voor loggers in kasten), en (enkel voor kasttypen VKMP05 en VKSK01 met meerdere 

compartimenten en loggers) V (vooraan) of A (achteraan; muurzijde) 
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Voorbeelden:  
- Kapellen kolonie: logger in kolonieplaats van onderzoekslocatie Kapellen 
- Heide camera: camera van onderzoekslocatie Heide 
- Keerbergen buiten: buitenlogger van onderzoekslocatie Keerbergen 
- Nieuwmoer ANS1: logger in ANS1-kast van onderzoekslocatie Nieuwmoer 
- Schoten VKMP05A: logger in achterste compartiment van VKMP05-kast van onderzoekslocatie Schoten 

 
De enige uitzondering in naamgeving is één van beide loggers van onderzoekslocatie Beek-Ubbergen. 
De logger ‘Beek-Ubbergen kolonie’ volgt bovenstaande naamgeving (logger de vleermuizenkast, dus op locatie 
van de kolonie), de andere logger heet ‘Beek-Ubbergen onderin_kast’ en bevindt zich onderaan de 
vleermuizenkast met de kolonie.  
 

2.3 Locaties en opstellingen 
 

2.3.1 Gent 
 
Locatie: Herlegemstraat 91 te Gent 
 
In deze woning bevinden zich al meerdere jaren vleermuizen. Ze kruipen in via een spleet onder de dakgoot aan 
de NNW-zijde naar een dieper gelegen verblijf (ergens onder de onderste hoek van puntdak). 
Bij installatie waren enkele verse keutels zichtbaar aan en onder de invliegopening. 
 
De kolonielogger werd via de invliegopening zo ver mogelijk naar binnen gebracht. Aangezien de vleermuizen 
daar ver kunnen wegkruipen, is het onzeker hoe ver de logger zich bevindt van de eigenlijke kolonieplaats. 
De referentielogger werd (bij gebrek aan identieke spleten onder de dakgoot aan andere zijden van het huis) 
ingebracht in een open stootvoeg van de gevel aan de WZW-zijde, en van daar relatief hoog in de spouwmuur 
geschoven. De aanwezigheid van spinnenwebben en vuil toonde aan dat de voeg niet in gebruik was als 
vliegopening. 
De camera werd op ca 1m verticaal onder de invliegopening geïnstalleerd, boven op de ANS-1-kast. 
Vijf vleermuizenkasten (VKSK01, ANS-1, ANS-4, Glamis en VKMP05) werden alle tegen de koloniegevel bevestigd 
aan de NNW-zijde. 
De logger voor buitentemperatuur werd aan de buitenzijde van de vleermuizenkast ANS-1 geplaatst (op een 
houtblokje, om directe invloed van de kast te mijden). 
 



  12 
 

 
Figuur 2: Luchtfoto locatie Gent. Rode pijl: opnamehoek foto van Figuur 3. 
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Figuur 3: Locatie Gent. De vijf vleermuizenkasten hangen tegen de gevel centraal op foto (inclusief ANS-1 kast met buitenlogger, 
rechtsboven). Rode cirkels: locatie kolonielogger (centraal boven), positie cameraval (centraal onder, boven op ANS-1 kast) en 
locatie referentielogger (rechts). 

 

2.3.2 Heide 
 
Locatie: Max Temmermanlaan 52 te Heide (Kalmthout) 
 
In deze woning zijn jaarlijks vleermuizen aanwezig. In 2020 (of laatste telling) werden er een 10-tal aan de 
westzijde en 15-tal aan de oostzijde geteld. De dieren verblijven onder de houten gevelbekleding van de zijgevels.  
Op het ogenblik van installatie waren enkel een paar oude keutels zichtbaar. 
 
De kolonielogger werd ingebracht onder de houten gevelbekleding aan de westzijde 
Er werd geen referentielogger geplaatst, aangezien er geen vergelijkbare bouwkundige structuur was zonder 
vleermuizen (er zijn vleermuizen onder de gevelbekleding aan beide zijden van het huis). 
De camera werd verticaal onder de gevelbekleding (en kolonielogger) geïnstalleerd, op ca 4m onder de 
invliegopening. 
De vleermuizenkast met logger binnenin werd eveneens gehangen tegen de westgevel. 
De logger voor buitentemperatuur werd aan de buitenzijde van de vleermuizenkast geplaatst (op een houtblokje, 
om directe invloed van de kast te mijden). 
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Figuur 4: Luchtfoto locatie Heide. Rode pijl: opnamehoek foto van Figuur 5 
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Figuur 5: Locatie Heide. Rode cirkels: locatie kolonielogger (boven), ANS-1 kast met buitenlogger (centraal) en positie cameraval 
(onder). 
 

2.3.3 Kapellen 
 
Locatie: Biartlei 111 te Kapellen 
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Op deze locatie zijn jaarlijks vleermuizen aanwezig sinds (minstens) 2004. 
De dieren verblijven in een spouwmuur met oriëntatie WZW, met ingang via een open stootvoeg. 
Op het ogenblik van installatie waren geen keutels zichtbaar. 
 
De kolonielogger werd ingebracht in de spouwmuur, via de voeg die de kolonie als toegang gebruikt. Deze voeg 
was vrij van spinnenwebben. 
De referentielogger werd op identieke wijze geplaatst in dezelfde spouwmuur, in een andere voeg op dezelfde 
hoogte (met spinnenwebben). 
De camera werd horizontaal geïnstalleerd op ca 4m van de invliegopening. 
De vleermuizenkast met logger binnenin werd gehangen tegen de koloniemuur (oriëntatie WZW). 
De logger voor buitentemperatuur werd aan de buitenzijde van de vleermuizenkast geplaatst (op een houtblokje, 
om directe invloed van de kast te mijden). 
 

 
Figuur 6: Luchtfoto locatie kapellen. 1: opnamehoek linkerfoto van Figuur 7; 2: opnamehoek rechterfoto van Figuur 7. 

 

Figuur 7: Locatie Kapellen. Links, rode cirkels: locatie referentielogger (links), kolonielogger (rechts) en ANS-1 kast met 
buitenlogger (rechtsboven); rechts: positie cameraval 

1 

2 
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2.3.4 Keerbergen 
 
Locatie: Duivebergen 17B te Keerbergen 
 
In deze woning bevindt zich jaarlijks een kolonie van een 40-tal vleermuizen. De dieren vliegen uit van onder de 
nokpan en enkele nabije dakpanranden langs de zijgevel aan de zuidzijde. 
Bij installatie waren enkele verse keutels zichtbaar nabij en onder de invliegopening. 
 
De kolonielogger werd zo ver mogelijk naar binnen gebracht via de invliegopening vlak naast de nok. Aangezien 
de vleermuizen daar ver kunnen wegkruipen, is het onzeker hoe ver de logger zich bevond van de eigenlijke 
kolonieplaats. 
Er werd geen referentielogger geplaatst, aangezien er geen vergelijkbare bouwkundige structuur was zonder 
vleermuizen (de zijgevel aan de andere zijde (noordzijde) van het huis is identiek, maar daar vliegen de dieren 
soms ook uit bij hogere temperaturen). 
De camera werd op ca 1m verticaal onder de invliegopening geïnstalleerd (bovenop de vleermuizenkast). 
De vleermuizenkast met logger binnenin werd eveneens gehangen tegen de zuidgevel. 
De logger voor buitentemperatuur werd aan de buitenzijde van de vleermuizenkast geplaatst (op een houtblokje, 
om directe invloed van de kast te mijden). 
 

 
Figuur 8: Luchtfoto locatie Keerbergen. Rode pijl: opnamehoek foto van Figuur 9. 
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Figuur 9:  Locatie Keerbergen. Rode cirkels: locatie kolonielogger (boven), ANS-1 kast met buitenlogger, en cameraval boven op 
de kast (onder). 

 

2.3.5 Nieuwmoer 
 
Locatie: Blikstraat 16 te Nieuwmoer (Kalmthout) 
 
De woning is gebouwd in 2007, en herbergt al meerdere jaren vleermuizen. De meeste vleermuizen zitten 
gecentreerd langs de ZW-zijgevel rond de hoogste punten van het dak (maar er zijn ook uitvliegers/keutels aan 
gevel NO). De nok bevindt zich op ca. 8m hoogte. De dieren vliegen tussen de muur en dakpannen in en uit 
(Figuur 10). Op het ogenblik van installatie waren geen keutels zichtbaar. 
 

 
Figuur 10: Aanduiding van uitvlieglocaties aangegeven door de bewoners (foto: Koen Van Tichelt) 
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De kolonielogger werd ingebracht onder de dakpannen van de rechterzijde van de gevel, via de spleet tussen 
randdakpan en muur. 
De referentielogger werd op identieke wijze geplaatst aan de linkerzijde van de koloniemuur (de dieren vliegen 
enkel aan rechterzijde en nok uit). De gevel aan de andere (NO-)zijde van het huis als referentie gebruiken was 
geen optie, wegens in het verleden ook uitvliegers aldaar. 
De camera werd schuin opwaarts geïnstalleerd op ca 9m van de invliegopening. Bij het vervangen van de 
batterijen (op 14/07/2021) werd de camera naar een nabijere positie verplaatst, met name op de 
vleermuizenkast tegen de ZW-gevel, waardoor die zich horizontaal ca 4m onder de nok (en kolonielogger) 
bevond. 
De vleermuizenkast met logger binnenin werd gehangen tegen de koloniemuur (oriëntatie ZW). 
De logger voor buitentemperatuur werd aan de buitenzijde van de vleermuizenkast geplaatst (op een houtblokje, 
om directe invloed van de kast te mijden). 
 

 
Figuur 11: Luchtfoto locatie Nieuwmoer. Rode pijl: opnamehoek foto van Figuur 12. 
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Figuur 12: Locatie Nieuwmoer. Rode cirkels: locatie referentielogger (links), ANS-1 kast met buitenlogger (centraal onder), 
kolonielogger (centraal boven) en positie cameraval (rechts). De cameraval werd na batterijwissel herplaatst bovenop de ANS-1 
kast. 

 

2.3.6 Schoten 
 
Locatie: Elegastlaan 9 te Schoten 
 
In deze woning bevinden zich al meerdere jaren vleermuizen onder overhangende zinkslabben van de dakrand 
aan de NNO-gevel. De dieren vliegen in op plaatsen waar de dichtingsrubberband verdwenen is, en kruipen dan 
verder onder de slab voor effectief verblijf. Op het ogenblik van installatie waren enkel een paar oude keutels 
zichtbaar. 
 
De kolonielogger werd ingebracht via de invliegopening, en onder de zinkslabben geplaatst op de effectieve 
verblijfplaats van de dieren. 
 
De referentielogger werd geplaatst onder een identieke zinkslab als de kolonieplaats, maar aan de andere zijde 
van het huis (gevel ZZW). Vroeger zaten daar ook vleermuizen, maar met de laatste jaren (met opkomst van 
hittegolven) zijn die daar verdwenen. 
De camera werd horizontaal geplaatst op ca 3m van de invliegopening. 
Vijf vleermuizenkasten werden tegen of nabij de gevel aan de NNO-zijde geplaatst: 

- Kasten ANS-4 en ANS-1 hangen hoog tegen de gevel.  
- Kast VKSK01 hangt laag tegen gevel (want moeilijk optakelbaar). Een check met warmtekijker gaf 

nauwelijks een temperatuurverschil tussen de muur boven- en onderaan. 
- Kasten Glamis en VKMP05 hangen tegen een boom nabij de gevel, eveneens aan de NNO-zijde, met 

eenzelfde hoeveelheid zonlicht. 
Op 12/05/2021 zijn beide loggers uit kast VKSK01 gevallen. Deze werden teruggeplaatst op 13/05/2021 (met 
bruikbare meting vanaf 16:00). 
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Op 30/06/2021 werd gemerkt dat beide loggers van VKMP05 weggezakt waren tot onderaan (net buiten) de 
kast. Deze werden dezelfde dag teruggeplaatst, met bruikbare meting vanaf 14:00. 
 
De logger voor buitentemperatuur werd aan de buitenzijde van de vleermuizenkast ANS-1 geplaatst (op een 
houtblokje, om directe invloed van de kast te mijden). 
Op 7/06/2021 werd de melding ontvangen dat de buitenlogger op de grond gevonden was (en nadien binnen 
bewaard). De logger werd terug opgehangen 30/06/2021, met bruikbare meting vanaf 14:00. 
 

 
Figuur 13: Luchtfoto locatie Schoten. 1: opnamehoek foto’s van Figuur 14; 2: opnamehoek foto links van Figuur 15; 3: 
opnamehoek foto rechts van Figuur 15. 

 

Figuur 14: Locatie Schoten. Rode cirkels foto links: positie cameraval (links), locatie kolonielogger (centraal boven), ANS-4 en 
ANS-1 kast met buitenlogger (centraal onder), kast VK SK 01 (rechtsonder) en kasten Glamis en VK MP 05 (rechts midden). 
Rode cirkel foto rechts: kast VK SK 01. 

 

1 

2 

3 
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Figuur 15: Locatie Schoten. Rode cirkels foto links: kast Glamis (onder) en VK MP 05 (boven). Rode cirkel foto rechts: 
referentielogger. 
 

2.3.7 Beek-Ubbergen 
 
Locatie: Kalorama, Nieuwe Holleweg, Beek-Ubbergen, Nederland 
 
Tijdens het uitwerken van dit project stootten we op het Nature Today-artikel ‘Primeur: Vleermuiskast op palen 
bewoond door kraamgroep gewone dwergvleermuizen ‘ (1 oktober 2020): 
https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=26739.  
Als mitigatie voor de sloop van een gebouw met Gewone dwergvleermuizen, werd in 2017 een tijdelijke 
huisvesting gerealiseerd in de vorm van een paalkast. Deze bestaat uit twee grote kraamkasten van het type 
Vivara Pro VK SK 03, op palen. In juli 2020 werden in deze kast 74 uitvliegende Gewone dwergvleermuizen geteld 
(met nog minstens 30 dieren achterblijvend in de kast).  
 
Dit leek een erg interessante locatie om temperatuurdata van te verzamelen. Dit geeft immers weer welke een 
geschikte temperatuur is voor een kraamkolonie in een vleermuizenkast.  
Sinds oktober 2020 hingen al 2 temperatuurloggers in de kast, die ook in 2021 bleven hangen. Deze waren van 
het type EL-USB-1 Easylog van Lascar electronics. De loggers hingen elk onderin in één van de aan elkaar 
gemonteerde kasten. 
 
We voorzagen een extra kolonielogger (type iButton) die geplaatst werd bovenin de kast aan de zonzijde, waar 
de kolonie in 2020 verbleef (slechts enkele dieren verbleven in de schaduwkast), aangezien het vooral de 
bedoeling is dat we de temperatuur meten in een kast waar Gewone dwergvleermuizen zitten. 
 
Gezien deze onderzoekslocatie een ‘extra’ was, werden er geen referentielogger, geen buitenlogger en geen 
camera geplaatst. 
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Figuur 16: De paalkast voor het gebouw met de oorspronkelijke kraamverblijfplaats (Foto: Gerlof Hoefsloot, Bureau Waardenburg) 
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3 Resultaten 
 

3.1 Resultaten camera’s 
 

3.1.1 Overzichtstabel 
 
Tabel 1: overzicht werking en resultaten camera's. De aantallen geven het aantal manueel gecontroleerde opnamen weer met 

vleermuizen, en zijn niet noodzakelijk een weergave van het aanwezige aantal vleermuizen. 

Datum Gent Heide Kapellen  Keerbergen  Nieuwmoer  Schoten  
1/06/2021       14     
2/06/2021             
3/06/2021           1 
4/06/2021             
5/06/2021       inactief     
6/06/2021       inactief     
7/06/2021             
8/06/2021       9   1 
9/06/2021       33   1 
10/06/2021       195   1 
11/06/2021       170   2 
12/06/2021       44   1 
13/06/2021       62   4 
14/06/2021       13   2 
15/06/2021       inactief     
16/06/2021       3     
17/06/2021       inactief   1 
18/06/2021       inactief     
19/06/2021       inactief     
20/06/2021       inactief     
21/06/2021       inactief     
22/06/2021       inactief   1 
23/06/2021       inactief     
24/06/2021       inactief     
25/06/2021 1     inactief     
26/06/2021 2     inactief     
27/06/2021 3     inactief     
28/06/2021 1     inactief     
29/06/2021       inactief     
30/06/2021       inactief     
1/07/2021 2     inactief     
2/07/2021 3     inactief     
3/07/2021 3     inactief     
4/07/2021       inactief     
5/07/2021       inactief     
6/07/2021       inactief     
7/07/2021       inactief     
8/07/2021       inactief     
9/07/2021       inactief     
10/07/2021       inactief     
11/07/2021       inactief     
12/07/2021       inactief     
13/07/2021       inactief inactief   
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Datum Gent Heide Kapellen  Keerbergen  Nieuwmoer  Schoten  
14/07/2021       inactief     
15/07/2021       inactief     
16/07/2021       inactief 4   
17/07/2021       inactief 1   
18/07/2021       inactief     
19/07/2021       inactief     
20/07/2021       inactief     
21/07/2021       inactief     
22/07/2021       inactief     
23/07/2021       inactief     
24/07/2021 inactief     inactief     
25/07/2021 inactief     inactief     
26/07/2021 inactief     inactief     
27/07/2021 inactief     inactief     
28/07/2021 inactief     inactief     
29/07/2021 inactief     inactief     
30/07/2021 inactief     inactief     
31/07/2021 inactief     inactief     
1/08/2021 inactief     inactief     
2/08/2021 inactief     inactief     
3/08/2021 inactief     inactief inactief   
4/08/2021 inactief     inactief inactief   
5/08/2021 inactief     inactief inactief   
6/08/2021 inactief     inactief inactief   
7/08/2021 inactief     inactief inactief   
8/08/2021 inactief     inactief inactief   
9/08/2021 inactief     inactief inactief   
10/08/2021 inactief     inactief inactief   
11/08/2021 inactief     inactief inactief   
12/08/2021 inactief     inactief inactief   
13/08/2021 inactief     inactief inactief   
14/08/2021 inactief     inactief inactief   
15/08/2021 inactief     inactief inactief   
16/08/2021 inactief     inactief inactief   
17/08/2021 inactief     inactief inactief   
18/08/2021 inactief     inactief inactief   
19/08/2021 inactief     inactief inactief   
20/08/2021 inactief     inactief inactief   
21/08/2021 inactief     inactief inactief   
22/08/2021 inactief     inactief inactief   
23/08/2021 inactief inactief   inactief inactief   
24/08/2021 inactief inactief   inactief inactief   
25/08/2021 inactief inactief inactief inactief inactief   
26/08/2021 inactief inactief inactief inactief inactief   
27/08/2021 inactief inactief inactief inactief inactief   
28/08/2021 inactief inactief inactief inactief inactief   
29/08/2021 inactief inactief inactief inactief inactief   
30/08/2021 inactief inactief inactief inactief inactief   
31/08/2021 inactief inactief inactief inactief inactief   

Eindtotaal 17 0 0 543 5 17 
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3.1.2 Relevante informatie per camera 
 
We geven hieronder de relevante informatie weer per camera, en welke foto’s (jpg’s) en filmpjes (mp4’s) 
manueel gecontroleerd werden. 
 
Kapellen camera 
Er waren veel opnames, doordat bij openen van de buitendeur de camera telkens getriggerd werd. 
Er werden tijdens de hele onderzoeksperiode slechts enkele vleermuizen opgenomen, die enkel langs kwamen 
gevlogen en niet richting kolonieplaats vlogen. De kolonieplaats werd in 2021 duidelijk niet gebruikt. 
Manueel gecontroleerd:  
- alle foto’s (die doorgaans duidelijk aangaven waardoor camera getriggerd werd) 
- filmpjes van tijdens de nacht (slechts heel weinig, en dan meestal een deur die opengaat).  
 
Camera actief: 1/06/2021 – 24/08/2021 
Dagen met vleermuizenaanwezigheid: geen 
 
Nieuwmoer camera 
De eerste plaatsing (aan paal) was vermoedelijk te veraf om beelden van invliegopening te maken. De camera 
werd verplaatst naar een dichtere locatie bovenop de kast ANS1 bij vervangen batterijen op 14/07/2021. 
De camera was inactief van 12/07/2021 om 14:20 tot 14/07/2021 om 9:53 (batterijen leeg even voor 
batterijwissel). 
De resultaten gaven veel rondvliegende dieren, soms schijnlandingen (met af en toe aantikken), en in zeldzame 
gevallen dier op de muur. Alles indiceert wel dieren in een kolonie, maar mogelijk viel de (tijdens 
onderzoeksperiode gebruikte) invliegopening buiten beeld. 
Manueel gecontroleerd:  
- alle foto’s 
- alle filmpjes van tijdens de nacht 
 
Camera actief: 1/06/2021 – 2/08/2021 
Dagen met vleermuizenaanwezigheid: 
Datum Opnamen van vleermuizen 
16/07/2021 4 
17/07/2021 1 

 
Heide camera 
Geen opnames van vleermuizen, uitgezonderd 1 langs vliegend dier. De kolonieplaats werd in 2021 duidelijk niet 
gebruikt. 
Er bevond zich een nest van Boomkruipers (Certhia brachydactyla) onder de gevelbekleding. Het is onduidelijk 
of dat een rol speelde betreffende de afwezigheid vleermuizen. 
Manueel gecontroleerd:  
- alle foto’s 
- waar nodig filmpjes (slechts een handvol, maar meer was niet nodig aangezien via de foto’s doorgaans al 
duidelijk was waardoor de camera getriggerd werd) 
 
Camera actief: 1/06/2021 – 22/08/2021 
Dagen met vleermuizenaanwezigheid: geen 
 
Schoten camera 
De vleermuizen lijken vrij snel in en (vooral) uit te vliegen, waardoor vleermuizen vaak niet op de foto’s staan. 
Op de filmpjes zijn ze in veel gevallen dan wel zichtbaar (en die werden om die reden allemaal individueel 
bekeken). Het lijkt alsof het snelle uitvliegen maakt dat dieren vaak gewoon in het geheel niet zichtbaar zijn op 
foto’s én filmpjes. We achten het mogelijk dat bij filmpjes waarop wel vleermuizen staan, het vleermuizen betreft 
die vlak na een andere vleermuis uitvlogen, en dat het eerste exemplaar de camera triggerde. 
Veel opnames werden getriggerd door niet-vleermuizen: waaiende bomen op achtergrond (door wind/storm), 
en door een spinnenweb waaiend voor de camera. 
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We vermoeden dat het aantal vleermuizen op deze kolonielocatie erg beperkt is. Ingeval van een groter aantal 
dieren, zouden we – zelfs met inachtname van de vermoede gebreken van de camera – meer 
vleermuizenopnamen verwachten dan 1 tot maximum 4 per avond. De aanwezigheid van de dieren is ook erg 
beperkt in tijd: enkel in de periode van 3 juni tot 22 juni 2021 kan je stellen dat er quasi dagelijks dieren aanwezig 
waren. Het geheel ontbreken van vleermuizenopnamen na 22 juni laat vermoeden dat er dan ook in het geheel 
geen vleermuizen meer aanwezig waren. 
Manueel gecontroleerd:  
- alle foto’s van nacht en schemering 
- alle filmpjes van nacht en schemering 
 
Camera actief: 1/06/2021 – 18/10/2021 
Dagen met vleermuizenaanwezigheid: 
Datum Opnamen van vleermuizen 
3/06/2021 1 
8/06/2021 1 
9/06/2021 1 
10/06/2021 1 
11/06/2021 2 
12/06/2021 1 
13/06/2021 4 
14/06/2021 2 
17/06/2021 1 
22/06/2021 1 

 
Gent camera 
Er zijn veel niet-vleermuizenopnames door een flapperend stukje tape, door insecten en door een spinnenweb 
waaiend voor de camera. De camera stond mogelijk net iets te dicht, of er was een beetje belichting waardoor 
de infraroodlamp doorgaans niet opsprong voor de foto's (en dan veel onderbelichte beelden geeft). Dat de 
meeste vleermuizen op foto niet op het bijhorende filmpje stonden en vice versa, toont aan dat ze vaak 'te snel' 
zijn voor de camera. Vermoedelijk had de plaatsing van de camera relatief dicht tegen de invliegopening tot 
gevolg dat in- en uitvliegende dieren gemakkelijk gemist worden - wat dan foto's of filmpjes zonder zichtbare 
vleermuizen geeft (identiek dus als bij onderzoekslocatie Schoten). 
Manueel gecontroleerd:  
- alle foto’s van nacht en schemering  
- filmpjes van nachten waarop geen vleermuizen in de foto’s werden gevonden 
 
Camera actief: 1/06/2021 – 23/07/2021 
Dagen met vleermuizenaanwezigheid: 
Datum Opnamen van vleermuizen 
25/06/2021 1 
26/06/2021 2 
27/06/2021 3 
28/06/2021 1 
1/07/2021 2 
2/07/2021 3 
3/07/2021 3 

 
Keerbergen camera 
De positie van de camera (horizontaal liggend bovenop vleermuizenkast, waardoor verticale opnamen naar 
overhangende nokpan werden gemaakt) geeft erg goede beelden, en registreert ook wanneer dieren nog in de 
nok zitten klaar om uit te vliegen, of wanneer ze daar nog rondkruipen na binnenvliegen. 
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Van 4-7/06/2021 maakt de camera (wegens vocht op lens) enkel onbruikbare vage opnamen. Vanaf 13 juni 2021 
vertoont de camera permanent onregelmatigheden (maakt veelal geen filmpjes meer), en staat vrijwel enkel 
overdag nog op actief (op 16 juni werd de laatste vleermuis opgenomen) en maakt steeds minder opnames. 
Vanaf 5 augustus valt de camera volledig uit en start (zelfs met nieuwe batterijen op 9 augustus) niet meer op.  
Deze positie van de camera was dan wel ideaal om de vleermuizen op te volgen, maar  de liggende positie maakt 
de camera echter gevoelig voor ‘vuil’ (stukjes mos,  vleermuizenkeutels, …) en vooral regenwater of ander vocht 
dat op de lens (en camera in het algemeen) blijft liggen. Het is uiteindelijk binnensijpelend vocht geweest 
waaraan de camera bezweken is. 
Manueel gecontroleerd:  
- alle foto’s van nacht en schemering  
- alle mogelijk relevante filmpjes (oa al deze van dagen waar 's avonds (tot 0:00) of 's ochtends (vanaf 0:00) geen 
vleermuizen gevonden werden op de foto's). 
 
Camera actief (zonder malfunctie): 1/06/2021 – 4/06/2021 en 7/06/2021 - 13/06/2021 
Dagen met vleermuizenaanwezigheid: 
Datum Opnamen van vleermuizen 
1/06/2021 14 
8/06/2021 9 
9/06/2021 33 
10/06/2021 195 
11/06/2021 170 
12/06/2021 44 
13/06/2021 62 
14/06/2021 13 

 

3.1.3 Samenvatting resultaten camera’s en implicaties voor verdere analyses 
 
De opnames van de camera’s leverden niet de verhoopte resultaten. 

- Onderzoekslocaties Kapellen en Heide bleken in 2021 geen vleermuizen te huisvesten. 
- Onderzoekslocatie Nieuwmoer had dit jaar wel vleermuizen, maar de camera liet niet toe vast te stellen 

wanneer er dieren aanwezig waren. 
- Onderzoekslocaties Schoten en Gent hadden vleermuizen, maar de camera ‘miste’ vermoedelijk de 

snellere dieren – waardoor enkel trage dieren (bijvoorbeeld inkruipend) of ‘tweede’ dieren (uitvliegend 
vlak na dier dat de camera triggerde) op de beelden zichtbaar waren. 

- Onderzoekslocatie Keerbergen had vleermuizen en de camera registreerde prima wanneer er dieren 
wel of niet aanwezig waren, maar de camera ging vrij snel kapot wegens vochtinsijpeling. 

 
Het plan om via cameravallen het gebruik van de kraamkolonie te kwantificeren, en alleen gedurende deze 
periode de temperaturen mee in rekening te brengen, heeft weinig relevante gegevens opgeleverd. Dit 
impliceert voor de verdere analyses van dit onderzoek dat: 

- we temperatuurgegevens hebben van twee locaties die gedurende meerdere jaren geschikt bleken voor 
kolonies, maar dat mogelijk in 2021 niet meer zijn. De reden van het niet terugkeren van een kolonie 
kan echter divers zijn, en is niet noodzakelijk temperatuurafhankelijk. 

- We temperatuurgegevens hebben van drie locaties waarvan we slechts een fragmentarisch beeld 
hebben van de aanwezigheid van vleermuizen. Indien er vleermuizen aanwezig zijn, kunnen we 
veronderstellen dat de temperatuur geschikt is. Bij duidelijke afwezigheid kan temperatuur een rol 
spelen. Wanneer de aanwezigheid echter onbekend is, is het moeilijker om hier uitspraken over te doen. 
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3.2 Resultaten temperatuur per locatie 
 

3.2.1 Gent 
 

 
Figuur 17: Maximale en minimale temperaturen van onderzoekslocatie Gent 

 
Zoals te zien is op de Figuur 17, is het duidelijk dat de minimumtemperatuur in de kolonie significant hoger is 
dan alle andere minimumtemperaturen. Dit wil zeggen dat geen enkele kast, of deel van de kast, voldoende 
warmte vast houdt. Ook blijkt dat de kolonie in Gent wel een ‘warme kolonie’ is (zie verder).  
 
Gent Minimum 
 
Tabel 2: Gent minimum temperaturen. Een waarde van kleiner dan 0.05 geeft aan dat er een significant verschil is tussen de 2 

vergeleken locaties. Welke dan hoger of lager is, kan afgeleid worden uit de boxplots hierboven  

  

AN
S1

 

AN
S4

 

bu
ite

n 

gl
am

is
 

ko
lo

ni
e 

re
fe

re
nt

ie
 

VK
M

P0
5A

 

VK
M

P0
5V

 

VK
SK

01
A 

VK
SK

01
V 

ANS1 -                   

ANS4 0.99999 -                 

buiten 0.00043 5.44E-05 -               

glamis 0.077279 0.019835 0.92157 -             

kolonie 0 0 0 0 -           

referentie 4.3E-06 4.15E-05 0 0 0 -         

VKMP05A 0.593844 0.864391 0 2.62E-05 0 0.026889 -       

VKMP05V 0.79864 0.963438 1E-07 0.000121 0 0.009159 1 -     

VKSK01A 4.54E-05 0.000365 0 0 0 0.999986 0.104179 0.042778 -   

VKSK01V 0.081321 0.23838 0 1E-07 0 0.341544 0.992561 0.951925 0.658483 - 

 
De minimale temperatuur binnen de kolonie is significant hoger dan alle andere omstandigheden (gem = 21.8°C, 
med = 21.5°C, range = 17.5°C-28.5°C). Dit verschil weerspiegelt zich in alle geregistreerde waarden. Wanneer we 
de gemiddelde waarde van de minimumtemperatuur van de kolonie vergelijken met de gemiddelde 
minimumtemperatuur van de kasten, dan stellen we vast dat deze 4.7°C  tot 7°C kouder zijn (gem VKSK01A = 
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17.2°C , gem VKSK01V = 16.6°C, VKMP05A = 16.4°C , VKMP05V = 16.3°C , ANS4 = 15.9°C, ANS1 = 15.8°C, glamis = 
14.9°C).  
De uitkomst van ANS1 is hier belangrijk aangezien dit de standaardkast is die ook op de andere locaties ter 
vergelijking met de kolonie gebruikt werd. Er blijkt hier dat deze een significant slechtere bufferwerking heeft 
dan VKSK01A, de kast die ook in deze test de warmste minimumtemperatuur liet optekenen, maar een 
gelijkaardige bufferwerking (qua minimumtemperatuur) als de andere kasten .     
 
Gent Maximum 
Qua maximumtemperatuur verschilt de kolonie van geen enkele van de andere locaties, met uitzondering van 
de VKSK01A. 
 
Tabel 3: Gent maximum temperaturen. Een waarde van kleiner dan 0.05 geeft aan dat er een significant verschil is tussen de 2 

locaties die vergeleken worden. Welke dan hoger of lager is kan afgeleid worden uit de boxplots hierboven 
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ANS1 -           

ANS4 0.9007 -          

buiten 0.266153 0.990511 -         

glamis 0.310324 0.994708 1 -        

kolonie 1 0.934117 0.32365 0.37255 -       

referentie 1 0.830485 0.19013 0.226041 1 -      

VKMP05A 0.999999 0.979657 0.474888 0.530562 1 0.999976 -     

VKMP05V 0.995578 0.999934 0.858087 0.89203 0.998178 0.986141 0.999872 -    

VKSK01A 0.00664 0.394486 0.961115 0.943283 0.009627 0.00364 0.021434 0.123595 -   

VKSK01V 0.784179 0.046207 0.001082 0.001505 0.721859 0.865829 0.562662 0.19747 2.3E-06 - 

 
De maximale temperatuur in de kolonie (gem = 29.7°C, med = 28.0°C, range = 19.0°C-45.5°C) verschilt van geen 
enkele van de kasten, maar ook niet van de referentie en buiten-temperaturen, met uitzondering van VKSK01A 
(gem = 26.3°C, med = 26.0, range = 16.5°C-39.0°C) waar de maximumtemperatuur significant lager is.  
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3.2.2 Heide 
 

 
Figuur 18: Maximale en minimale temperaturen van onderzoekslocatie Heide 

 
De minimale temperatuur in de kolonie is op deze locatie significant hoger (gem = 16.7°C, med = 16.5°C, range = 
13.5°C-22.5°C) dan in de kast ANS1 (gem = 15.0°C, med = 15.0°C, range = 11.0°C-20.5°C).   
 
De maximale temperatuur binnen de kolonie is significant lager (gem = 22.2°C, med = 21.3°C, range = 15.5°C-
30.5°C) dan deze in de kast (gem = 26.8°C, med = 25.0°C, range = 15.5°C-42.5°C). Deze kolonie is ook wel de 
‘koudste kolonie’ van alle onderzochte kolonies (zie verder).  
 
Voor een correcte interpretatie moeten we vermelden dat de onderzoekslocatie Heide in 2021 geen vleermuizen 
huisvestte. De ‘kolonielogger’ werd wel geïnstalleerd op de plaats waar in voorgaande jaren dieren verbleven, 
maar zonder aanwezige dieren kan dus niet aangetoond worden dat de gemeten temperaturen overeenkomen 
met die van een in gebruik zijnde kolonieplaats. Bovendien is de gemeten temperatuur deze zonder aanwezige 
vleermuizen, terwijl ook de lichaamstemperatuur van de dieren een invloed heeft op de temperatuur van een 
kolonieplaats. 
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3.2.3 Kapellen 
 

 
Figuur 19: Maximale en minimale temperaturen van onderzoekslocatie Kapellen. 

 
De minimum temperatuur in de kast is significant hoger (gem = 15.6°C, med = 15.7°C, range = 11.5°C -22.5°C) 
dan de buiten temperatuur (gem = 14.2°C, med = 14.5°C, range = 9.5°C-21°C), maar significant lager dan de 
kolonie (gem = 17.7°C, med = 17.5°C, range = 14.0°C-25.0°C ).  
Er is geen significant verschil in maximumtemperatuur tussen de kastlocatie (gem = 33.9°C, med = 32.5°C, range 
= 17.0°C-53.5°C ) en buiten (gem = 32.0°C, med = 31.0°C, range = 16.5°C-50.0°C ). Maar de maximale 
kasttemperatuur is wel significant hoger dan deze in de kolonie (gem = 25.9 °C,  med = 25.0°C, range = 15.5°C-
36.5°C).  
 
Voor een correcte interpretatie moeten we vermelden dat de onderzoekslocatie Heide in 2021 geen vleermuizen 
huisvestte. De ‘kolonielogger’ werd wel geïnstalleerd op de plaats waar in voorgaande jaren dieren verbleven, 
maar zonder aanwezige dieren kan dus niet aangetoond worden dat de gemeten temperaturen overeenkomen 
met die van een in gebruik zijnde kolonieplaats. Bovendien is de gemeten temperatuur deze zonder aanwezige 
vleermuizen, terwijl ook de lichaamstemperatuur van de dieren een invloed heeft op de temperatuur van een 
kolonieplaats. 
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3.2.4 Keerbergen 
 

 
Figuur 20: Maximale en minimale temperaturen van onderzoekslocatie Keerbergen. 

 
De minimum temperatuur in de kolonie in Keerbergen (gem = 17.3°C, med = 17.0°C, range  = 13.0°C-23°C) is 
significant hoger dan de minimumtemperatuur in de kast ANS1 (gem = 14.9°C, med = 15.0°C, range = 10.0°C-
21.0°C).  
 
Met betrekking tot de maximumtemperaturen bleek er geen significant verschil te zijn tussen de kolonie, kast of 
buitenlocatie. 
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3.2.5 Nieuwmoer 
 

 
Figuur 21: Maximale en minimale temperaturen van onderzoekslocatie Nieuwmoer. 

 
Er is geen significant verschil in de minimum temperatuur in de kolonie (gem = 14.8°C, med = 15.0°C, range = 
10.0°C-20.0°C) en de kast ANS1 (gem = 15.0°C, med = 15.0°C, range  = 9.5°C-20.5°C).  
 
Er zijn geen significante verschillen tussen de maximum temperatuur in de kolonie (gem = 33.0°C , med = 32.0°C, 
range = 16.0°C-56.5°C), met een wel zeer hoge maximale temperatuur, en de maximumtemperatuur in de kast 
ANS1 (gem = 32.6°C, med = 32.3°C, range = 17.0°C-47.5°C) 
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3.2.6 Schoten 
 
Wegens problemen met enkele loggers in juni (7/06/2021 buitenlogger op de grond, pas terug opgehangen 
30/6/2021 en VKMP05 beide loggers op 30/6/2021 gevonden onder de kast), werden de buitenlogger en de 
loggers van de kast VKMP05 niet mee opgenomen in onderstaande grafieken. 
 

 
Figuur 22: Maximale en minimale temperaturen van onderzoekslocatie Schoten. 
 
De minimum temperatuur van de kolonie in Schoten (gem = 17.6°C, med = 17.5°C, range = 13.5°C -23.0°C) is 
gelijkaardig aan de minimumtemperatuur van VKSK01A (gem=17.3°C, med = 17.0°C, range = 14°C-23°C). De 
andere kasten hebben een significant lagere gemiddelde minimumtemperatuur die 1.7°C tot 3.1°C lager ligt 
(ANS1 gem = 14.4°C, ANS4 gem = 15.8°C, glamis gem = 14.7°C, VKSK01V gem = 15.8°C).   
 
Tabel 4: Schoten minimum temperaturen. Een waarde van kleiner dan 0.05 geeft aan dat er een significant verschil is tussen de 

2 locaties die vergeleken worden. Welke dan hoger of lager is, kan afgeleid worden uit de boxplots hierboven 

  ANS1 ANS4 glamis kolonie referentie VKSK01A VKSK01V 
ANS1 -       
ANS4 1.52E-05 -      
glamis 0.957251 0.001281 -     
kolonie 0 0 0 -    
referentie 0 0 0 0.199051 -   
VKSK01A 0 2.7E-06 0 0.921149 0.008208 -  
VKSK01V 1.13E-05 1 0.001008 0 0 3.7E-06 - 

 
De maximum temperatuur in de kolonie in Schoten (gem = 30.3°C, med = 30.5°C, range 18.5°C-43.5°C) is 
significant hoger dan de maximumtemperaturen in alle kasten die een gemiddelde maximumtemperatuur 
hebben die 4.5-8.9°C lager ligt (ANS1 gem = 25.1°C, ANS4 gem = 25.8°C, glamis gem = 21.4°C, VKSK01A gem = 
23.2°C, VKSK01V gem 25.6°C).  
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Tabel 5: Schoten maximum temperaturen. Een waarde van kleiner dan 0.05 geeft aan dat er een significant verschil is tussen 
de 2 locaties die vergeleken worden. Welke dan hoger of lager is kan afgeleid worden uit de boxplots hierboven 

  ANS1 ANS4 glamis kolonie referentie VKSK01A VKSK01V 
ANS1 -       
ANS4 0.971799 -      
glamis 0.000006 0 -     
kolonie 0 0 0 -    
referentie 0 7E-07 0 0.991613 -   
VKSK01A 0.120543 0.008112 0.139127 0 0 -  
VKSK01V 0.988978 0.999999 1E-07 0 3E-07 0.013604 - 

 

 

3.2.7 Beek-Ubbergen 
 

 
Figuur 23: Maximale en minimale temperaturen van onderzoekslocatie Beek-Ubbergen 
 
In Beek (Ubbergen) bevindt de kolonie zich in een paalkast. Er zijn 2 loggers aanwezig binnen deze kast, 1 ter 
hoogte van de kolonie, 1 onderin de kast. 
De minimumtemperatuur ter hoogte van de kolonie (gem = 16.6°C, med = 16.5°C, range = 11.5°C -23.0°C) is 
gelijkaardig aan de minimumtemperatuur onder in de kast (gem=15.9°C, med = 16.0°C, range = 11.5°C-23.5°C). 
De maximumtemperatuur binnen de kolonie (gem = 31.8°C, med = 33.3°C, range = 17.5 – 44°C) verschilt 
significant van deze onderin de kast (gem = 26.9°C, med = 27.5°C, range = 17 – 40°C). Er zijn hier 2 mogelijke 
aspecten die een invloed hebben. De variatie binnen een kast van temperatuur, afhankelijk van de positie van 
de logger, en een tweede, lichaamswarmte van de aanwezige dieren, beïnvloeden de temperatuur.     
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De nachttemperatuur voor de loggers onder en boven in de kast is identiek. De dagtemperatuur boven in de kast 
is bij weinig zon iets warmer dan de nachttemperatuur, bij meer zon circa 5-7°C warmer. Tijdens de piek van de 
kolonieperiode (25 juni – 15 augustus) is de dagtemperatuur vrijwel elke dag tussen 30 en 40°C (en lijkt dan 
minder in verhouding te zijn tot de temperatuur onderaan de kast). Dit indiceert vermoedelijk dat die hogere 
temperatuur bovenaan te wijten is aan de lichaamswarmte van de aanwezige dieren. 
 
De kleine temperatuurspiekjes tijdens de nacht (vaak rond 4:00 of 6:00) of vroege ochtend op (enkel) de logger 
in de kolonie duidt vermoedelijk op de terugkomst van ‘warmgevlogen’ dieren (Figuur 24). 
 
 

 
Figuur 24: Temperatuursverloop in kast Beek-Ubbergen (willekeurige week). 
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3.3 Vergelijking temperatuur van kolonies 
 
Hierboven werd er telkens per locatie gekeken of er verschillen zijn tussen de kolonie en de verschillende 
kasttypes. Maar zijn de klimatologische omstandigheden van de verschillende kolonies eigenlijk gelijkaardig? 
Bij onderstaande vergelijkingen worden de temperatuurgegevens weergegeven, ongeacht of er al dan niet dieren 
op de kolonieplaats aanwezig zijn. Merk daarbij ook op dat de kolonieplaatsen van Heide en Kapellen in 2021 in 
het geheel niet bezet waren door vleermuizen. Deze 2 tonen ook de laagste maximale temperaturen. Dit is te 
verwachten aangezien er aanwijzingen zijn dat de lichaamstemperatuur van dieren deze maximale temperatuur 
verder verhoogt (althans zolang de omgevingstemperatuur deze van het lichaam niet overstijgt).  
 

   
 
Minima temperatuur kolonies 
Met uitzondering van de kolonies in Schoten en Keerbergen bleken alle kolonies significant van elkaar te 
verschillen met betrekking tot de minimumtemperatuur.  

  Min Mediaan Gemiddelde Max 
Beek_Ubbergen_kolonie_min 11.5 16.5 16.6 23 
Gent_kolonie_min 17.5 21.5 21.9 28.5 
Heide_kolonie_min 13.5 16.5 16.7 22.5 
Kapellen_kolonie_min 14.0 17.5 17.7 25.0 
Keerbergen_kolonie_min 13.0 17.0 17.3 23.0 
Nieuwmoer_kolonie_min 10.0 15.0 14.8 20.0 
Schoten_kolonie_min 13.5 17.5 17.6 23.0 

 
In onderstaande tabel wordt aangegeven of er een significant verschil is tussen de minimum temperaturen 
binnen de kolonies. De statistische gegevens zijn in bijlage toegevoegd.  
  Beek_Ubbergen Gent Heide Kapellen Keerbergen Nieuwmoer Schoten 
Beek_Ubbergen -       
Gent Ja -      
Heide Nee Ja -     
Kapellen Ja Ja Ja -    
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Keerbergen Nee Ja Nee Nee -   
Nieuwmoer Ja Ja Ja Ja Ja -  
Schoten Ja Ja Nee Nee Nee Ja - 

 
Ook de maximale temperaturen tussen de kolonies verschillen vaak van elkaar. De kolonies die onderling niet 
verschillen zijn Gent-Schoten, Nieuwmoer-Keerbergen en Schoten-Nieuwmoer. 

  Min Mediaan Gemiddelde Max 
Beek_Ubbergen_kolonie_max 17.5 33.3 31.9 44.0 
Gent_kolonie_max 19.0 28.0 29.9 45.5 
Heide_kolonie_max 15.5 21.3 22.2 30.5 
Kapellen_kolonie_max 15.5 25.0 25.9 36.5 
Keerbergen_kolonie_max 18.0 32.8 33.7 49.0 
Nieuwmoer_kolonie_max 16.0 32.0 33.0 56.5 
Schoten_kolonie_max 18.5 30.5 30.3 43.5 

Merk hierbij op dat de gemiddelde maximumtemperatuur van Heide kolonie slechts 0.3°C hoger ligt dan de 
gemiddelde minimumtemperatuur van de kolonie in Gent.  
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3.4 Temperatuurrange van kolonies op dagen met bevestigde 
vleermuizenaanwezigheid 

 
Voor bovenstaande analyses werd de temperatuur van de kolonielocaties tussen juni en augustus gebruikt. 
Doordat de cameravallen met de nodige problemen kampten, kunnen we niet per kolonielocatie bepalen 
gedurende welke periode vleermuizen aanwezig waren en dus effectief gebruikt werd (en dus binnen de 
tolerantierange valt wat betreft temperatuur voor de Gewone dwergvleermuis).  
Om toch een bewezen temperatuurrange te bepalen combineren we de temperatuurgegevens van alle 
kolonielocaties tussen juni en augustus van de dagen waarop de cameraval activiteit van vleermuizen 
registreerde (gegevens getoond in Tabel 1) in Figuur 25 en Tabel 6. In praktijk betekent dat dat enkel een deel 
van de data tot 17 juli hiervoor geselecteerd werd. 

 
Figuur 25: Temperatuurrange van kolonieplaats met bevestigde vleermuizenaanwezigheid via camerabeelden 

 
Tabel 6: Temperatuurrange van kolonieplaats op dagen met bevestigde vleermuizenaanwezigheid via camerabeelden 

  Min Mediaan Gemiddelde Max 
Maximale dagmeting 18.5 38.3 37.1 49.0 
Minimale dagmeting 13.5 19.5 19.0 22.5 

 
Opvallend is dat deze temperaturen aanzienlijk hoger zijn dan de vergelijkbare data van Beek-Ubbergen (Tabel 
7). Hier werd geen camera geïnstalleerd, maar wordt wel (quasi?) permanente aanwezigheid verondersteld door 
waarnemingen en temperatuurmetingen van de loggers (schommelingen ter hoogte van de kolonie, en niet 
onderin de kast). 
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Tabel 7: Temperatuurrange van kolonieplaats in vleermuizenkast te Beek-Ubbergen, periode 1/06-31/8/2021. 

  Min Mediaan Gemiddelde Max 
Beek_Ubbergen_kolonie_max 17.5 33.3 31.9 44.0 
Beek_Ubbergen_kolonie_min 11.5 16.5 16.6 23 

 
Wanneer we enkel de temperatuurgegevens selecteren van de dagen waarop in de andere kolonies 
vleermuizenaanwezigheid bevestigd werd door camerabeelden (enkel deel van de dagen tot 17 juli voor vier 
kolonies: Gent, Keerbergen, Nieuwmoer en Schoten, zie Tabel 1), dan benaderen de temperaturen van Beek-
Ubbergen echter meer deze van die vier andere locaties (Tabel 8). Dit indiceert dat de geschikte temperatuur 
voor een kolonie (althans later in het kolonieseizoen) lager kan zijn dan wat we op die vier andere locaties 
vaststelden, maar dat dit wegens het voortijdig uitvallen van de camera’s niet kon nagegaan worden. 
 

Tabel 8: Temperatuurrange van kolonieplaats in vleermuizenkast te Beek-Ubbergen, overeenkomstige periode met Tabel 6.  
min temp Mediaan gemiddelde max temp 

Beek_Ubbergen_kolonie_max 17,5 37,5 35,2 44,0 

Beek_Ubbergen_kolonie_min 12,0 17,3 16,5 23,0 
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3.5 Vergelijking temperatuur van kasttypes 
 

3.5.1 Minimale en maximale temperatuur 
 
Hieronder tonen we samenvattend de bevindingen van de verschillende locaties (rijen) en de verschillende 
kasttypes (kolommen)3. We maken telkens een onderscheid tussen de minimale en de maximale temperatuur.  
Hierbij valt op dat er slechts op 1 locatie, Nieuwmoer, de klimatologische omstandigheden met betrekking tot 
de minimum en maximum temperatuur in de kast ANS1 gelijkaardig te zijn aan de kolonie. 
De minimale temperatuur blijkt voor kast VKSK01A in Schoten ook gelijkaardig te zijn aan de kolonie. Alle andere 
minima die opgemeten werden in de kasten zijn significant lager dan de minimale temperatuur in de bijhorende 
kolonie. Dit wijst erop dat deze kasten over het algemeen te weinig bufferend vermogen hebben om de 
opgenomen warmte overdag ook voldoende lang vast te houden tijdens de nacht.  
Het bereiken van een voldoende hoge maximale temperatuur blijkt regelmatig wel te lukken. Op 2 locaties, 
telkens met kast ANS1, is deze maximale temperatuur zelfs significant hoger dan in de kolonie. Dat kan natuurlijk 
evenzeer problematisch zijn. Toch wordt de gewenste maximumtemperatuur (zoals gemeten in de kolonie) 
frequent ook niet gehaald. Ook de kasten met 2 kamers (VKMP05 en VKSK01) slagen er niet in om met beide 
kamers zowel aan de minimum buffering als maximale temperatuur tegemoet te komen.     
 

ANS1 ANS4 Glamis VKMP05A VKMP05V VKSK01A VKSK01V 

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

Kapellen - +                         
Gent - ok - ok - ok - ok - ok - - - ok 
Keerbergen - ok                         
Heide - +                         
Nieuwmoer ok ok                         
Schoten - - - - - -         ok - - - 

 

- Significant kouder in kast ten opzichte van kolonie 

+ Significant warmer in kast ten opzichte van kolonie 

ok Temperatuur gelijkaardig als kolonie 

  Kasttype hier niet onderzocht  
 

3.5.2 Oriëntatie van de kast 
 
De mate waarin een kast opwarmt / afkoelt en het moment van de dag waarop een kast begint op te warmen 
is afhankelijk van de oriëntatie (Figuur 26). 
 

                                                                 
3 De kast in Beek-Ubbergen laten we hier buiten beschouwing, aangezien de kolonie in de kast zelf zit (en kast- 
en kolonietemperatuur dus met zelfde logger gemeten werden) en de aanwezigheid van de kolonie bovendien 
de temperatuur in de kast beïnvloedt. 
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Figuur 26: ANS1-kasten en hun oriëntatie. De drie getoonde dagen zijn willekeurig gepikte warmere dagen. De verschillende 
locaties werden in volgorde met de draaiende zon mee gezet, beginnend in het noorden. 

 
Aangezien de ANS1-kasten op vergelijkbare wijze werden gehangen, met identieke loggerplaatsing, laat dit toe 
te voorspellen met welke oriëntatie een ANS1-kast idealiter hangt bij welke buitentemperatuur, om zoveel 
mogelijk de kolonietemperatuur te benaderen.  
 
Op basis van onze eerdere bevindingen blijkt dat de maximumtemperatuur van kasten vaak gelijkaardig is aan 
deze van de kolonies, maar de minimumtemperatuur is doorgaans merkelijk lager. Om de minimumtemperatuur 
zo hoog mogelijk te houden, lijkt een oriëntatie voor ANS1-kasten in zuidwestelijke of westelijke richting meest 
aangewezen. Op deze manier zijn de kasten het langst zonbeschenen, en blijft deze langer warm doorheen de 
koelere nacht. Hetzelfde principe geldt voor andere types kasten met een goede maximumtemperatuur, die ’s 
nachts te sterk afkoelen. 
 
Buiten de oriëntatie zijn er nog andere factoren die de temperatuur van een kast kunnen bepalen. Schaduwval 
op de kast is daar bijvoorbeeld één van (de huidige kasten hingen nergens in de schaduw van bomen of andere 
zaken anders dan van het gebouw zelf). 
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5 Conclusies en discussie 
 

5.1 Temperatuurrange van een kolonieplaats 
 
De vaststelde temperatuur op een kolonieplaats met aanwezige vleermuizen heeft een minimum 
dagtemperatuur variërend van 13,5 tot 22,5°C, en een maximum dagtemperatuur variërend van 18,5 tot 49°C. 
Deze temperaturen omvatten enkel de periode van 1 juni tot en met 17 juli, en hebben betrekking op kolonies 
in een huis. We herhalen dat, wegens problemen met de werking van de camera’s, we slechts weinig data hebben 
om een volledige uitspraak te kunnen doen over wat geschikte kolonietemperaturen zijn. 
 

Tabel 9: Temperatuurrange van kolonieplaats op dagen met bevestigde vleermuizenaanwezigheid via camerabeelden 

  Min Mediaan Gemiddelde Max 
Maximale dagmeting 18.5 38.3 37.1 49.0 
Minimale dagmeting 13.5 19.5 19.0 22.5 

 
Bijkomende gegevens uit een vleermuizenkast met kolonie suggereren dat, wanneer de temperatuur over een 
langere periode bekeken wordt (1 juni tot en met 31 augustus), de geschikte temperatuur voor een kolonie 
(althans later in het seizoen) lager kan zijn dan wat we eerder op de huizen-kolonieplaatsen vaststelden: een 
minimum dagtemperatuur variërend van 12,0 tot 23,0°C, en een maximum dagtemperatuur variërend van 17,5 
tot 44°C. 
 

Tabel 10: Temperatuurrange van kolonieplaats in vleermuizenkast te Beek-Ubbergen, overeenkomstige periode met Tabel 6.  
min temp mediaan gemiddelde max temp 

Beek_Ubbergen_kolonie_max 17,5 37,5 35,2 44,0 

Beek_Ubbergen_kolonie_min 12,0 17,3 16,5 23,0 
 
We vonden geen gelijkaardige onderzoeken waar kolonietemperaturen van Gewone dwergvleermuizen werden 
opgemeten. Een mediterraan onderzoek op Kleine dwergvleermuis (eveneens een huizenbewoner) toonde aan 
dat kolonieplaatsen van deze soort hoge temperaturen bereikten, grote thermische fluctuaties ervoeren en een 
wijde range hadden aan temperatuurvariaties (Lourenço & Palmeirim 2004). Kleine dwergvleermuizen gaven de 
voorkeur aan de warmste locaties binnen slaapplaatsen, wat aangeeft dat ze een hittetolerante soort zijn. Ze 
vermeden echter temperaturen van 40 °C en hoger. 
 

5.2 Tekortkomingen van kasten tegenover de temperatuurrange van een 
kolonieplaats 

 
De kasten die naast kolonieplaatsen werden opgehangen, vertonen over het algemeen te weinig bufferend 
vermogen om de overdag opgenomen warmte voldoende lang vast te houden tijdens de nacht. Het bereiken van 
een voldoende hoge maximale temperatuur blijkt regelmatig wel te lukken en kan soms zelfs significant hoger 
zijn dan in de kolonie (wat evenzeer problematisch kan zijn). De gewenste maximumtemperatuur (zoals gemeten 
in de kolonie) wordt frequent ook niet gehaald. 
De kasten met meerdere compartimenten slagen er niet in om in deze compartimenten zowel aan de minimum 
buffering als maximale temperatuur tegemoet te komen.     
 
Dat de paalkast in Beek-Ubbergen er in slaagt om een (grotere) kolonie te herbergen, toont evenwel aan dat 
kasten wel potentie hebben om een klimatologische geschikte verblijfplaats voor vleermuizen te vormen. Deze 
paalkast is van ontwerp en materiaal vrij gelijkaardig aan kast VKSK01. Beide zijn platte multicompartimentele 
kasten van schuimkurk. We vermoeden daarom dat het succes van de paalkast te danken is aan de ‘dubbele’ 
constructie, waarbij in feite twee kasten ruggelings tegen elkaar gehangen werden. Dit verdubbelt het aantal 
compartimenten, maar zorgt vooral voor een grotere variatie in temperatuur door betere buffering tussen 
zonbeschenen zijde en schaduwzijde. De ruimte tussen de ruggen kan bovendien als extra buffer of 
compartiment gezien worden. Bij een paalkast speelt oriëntatie ook minder een rol dan bij een kast tegen een 
gevel: er is immers steeds een zon- en schaduwzijde, zodat vleermuizen eenvoudig kunnen kiezen voor een 
compartiment aan de zijde waarvan de temperatuur het meest bevalt.   
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6 Aanbevelingen en implicaties voor 
natuurinclusief (ver)bouwen 

 

6.1 Tekortkomingen kasten wegwerken 
 
Het optimaliseren van kastdesigns voor gebruik als kraamkolonie door Gewone dwergvleermuizen is een 
essentiële uitdaging voor de toekomst om kasten een rol van betekenis te geven bij het mitigeren van 
bijvoorbeeld isolatiewerken of verbouwingen. We beseffen dat we slechts een beperkt aantal types kasten 
testten, en dat er daarbuiten ook een aanbod bestaat van kasten die meer geschikt lijken dan de meeste 
kasttypes die we testten: meer buffering door dikkere wanden of ander materiaal, of meer compartimenten.  
 
Voor het wegwerken van tekorten, adviseren we om de temperatuurgeschiktheid van kasten te testen door 
loggers te installeren. Voldoet een kast niet aan de temperatuureisen voor een kraamkolonie, dan kan in eerste 
instantie de locatie herbekeken worden (andere gevel/oriëntatie, of meer/minder schaduw van bomen), of een 
bijkomende kast geplaatst worden met een andere oriëntatie. Het inzetten meerdere kasten (of zelfs meerdere 
kasttypes) kan bovendien zorgen voor een meer gevarieerd temperatuuraanbod doorheen de hele 
kraamperiode. Meerdere kasttypes en/of oriëntaties biedt ook mogelijkheden tot het wisselen van verblijfplaats 
en sociale interacties (Fontaine et al. 2021). Als de kast standaard tekort schiet, dan dient het design herbekeken 
en aangepast te worden, en opnieuw getest. 
 
Vleermuizen hebben een soort-specifieke voorkeur voor bepaalde typen van vleermuizenkasten (Pschonny et al. 
2022; Tájek & Tájková 2016). Dit betekent dat ingeval men kolonies van Gewone dwergvleermuizen in kasten wil 
krijgen, men niet standaard een kasttype moet kiezen dat zijn werking heeft bewezen voor (andere) 
vleermuizensoorten, maar wel moet inzetten op een ontwerp of type dat specifiek voor deze soort voldoet. 
Het ontwerp van de vleermuizenkast is één van de belangrijkste factoren voor een succesvolle bezetting van de 
kast (Pschonny et al. 2022; Mering & Chambers 2014). Volgens Pschonny et al. (2022) is een kast die voor Gewone 
dwergvleermuizen geschikt is, ruim, met smalle toegang (14mm), en bij voorkeur hoog opgehangen. De leeftijd 
van de kast heeft (althans voor Gewone dwergvleermuizen) weinig invloed op de bezetting door de dieren. Tájek 
& Tájková (2016) toonden aan dat Gewone dwergvleermuizen zowel in houten als houtbetonnen kasten huizen 
(al ging dit om gewone aanwezigheid van de dieren, en niet om kraamkolonies). 
 
Een kastontwerp met een opening onderaan is te verkiezen boven één met een gesloten bodem om opstapeling 
van uitwerpselen te voorkomen. Onderhoud (en mogelijke verstoring daardoor) is daardoor minimaal (Dodds & 
Bilston, 2013; Mering & Chambers, 2014) en parasieten of ziekten worden ingeperkt (Rueegger 2016). 
Vleermuizenkasten die in de zon hangen, kunnen oververhitten, waardoor ze klimatologisch ongeschikt worden 
voor vleermuizen (Flaquer et al. 2014). De kleur van een kast kan daarbij een bepalende factor zijn. Zwarte kasten 
zijn meer gevoelig voor oververhitting (Brouwer & Henrard 2020). Nochtans blijken zwarte kasten (althans voor 
Kleine dwergvleermuis) net degene die vaakst de kolonietemperatuur benaderen en meest door grotere 
aantallen vleermuizen gebruikt worden (Lourenço & Palmeirim 2004). Zwarte kasten lijken daardoor wel de beste 
kleur voor een koloniekast, met dien verstande dat het kasttype een voldoende variërend thermisch bereik moet 
hebben om oververhitting tegen te gaan. Een mogelijkheid om dergelijke oververhitting te voorkomen kan een 
koel, lager gelegen open compartiment aan de onderkant zijn, als aanvulling op het temperatuuraanbod in de 
kast (Fontaine et al., 2021). 
 

6.2 Alternatieven voor kasten tegen de gevel 
 
In geval van verbouwingen of renovaties van gebouwen met kolonies van Gewone dwergvleermuizen, verdient 
het behoud van de bestaande locaties en temperatuurcondities steeds de voorkeur. Is dit niet mogelijk, dan gaat 
de situatie voor de vleermuizen waarschijnlijk verslechteren. Compensaties of mitigaties met de door ons 
onderzochte kasttypes missen zeer waarschijnlijk hun doel. Mogelijk voldoen andere kasttypes die tegen gevels 
geplaatst worden - al dan niet na aanpassingen en testen van temperatuurgeschiktheid (zie 6.1) - wel aan de 
vereisten, maar indien (of zolang) dit niet het geval is lijkt het ons aangewezen (ook) in te zetten op alternatieven: 

- Beschikbaar stellen van een alternatieve, zo identiek mogelijke locatie in het gebouw zelf. De 
‘referentieloggers’ die we bij dit onderzoek installeerden op referentieplaatsen (zie 2.1) gaven 
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doorgaans relatief benaderende temperaturen van de kolonieplaats – meer dan de geïnstalleerde 
kasten tegen de gevels. 

- Inbouwkasten in het gebouw zelf. Deze constructies gelijken sterk op de locaties waar 
dwergvleermuizenkolonies verblijven, en ook naar temperatuur zouden dus vergelijkbare 
omstandigheden kunnen verwacht worden – al lijkt ons bijkomend onderzoek hiernaar aanbevolen (zie 
6.3). Meer informatie en uitgebreide technische beschrijvingen voor inbouwkasten zijn onder meer te 
vinden in Gunnell et al. (2013) en Korsten & Limpens (2011), en de zeer uitgebreide publicaties ‘Baubuch 
Fledermausen’ (Dietz & Weber 2000) en ‘Fledermausquartiere an Gebäuden’ (Schmidt 2020).  

- Gebruik van artificiële verblijfplaatsen waarvan de effectieve werking reeds aangetoond werd, 
bijvoorbeeld paalkast type Beek-Ubbergen, maar mogelijk ook aanpassingen zoals overhangende lood- 
of zinkslabben aan de dakrand, of het dak toegankelijk maken. Het gebruik maken van de kansen van 
een gebouw is beter dan het inbouwen van voorzieningen (kasten) vanwege de gradiënten aan 
temperatuur en luchtvochtigheid die beschikbaar moeten zijn, om te reageren op de actuele 
weersomstandigheden (Limpens 2021). 

 

6.3 Verder onderzoek 
 
Dit onderzoek licht een tip van de sluier op rond de vereisten van kolonieplaatsen voor Gewone 
dwergvleermuizen. Verder onderzoek lijkt echter noodzakelijk om ontbrekende puzzelstukken toe te voegen. 
We beschrijven hier de voornaamste kennishiaten. 
 

- Kolonietemperatuur in de tweede helft van het kolonieseizoen. Ons onderzoek leverde een beeld op 
van de temperatuur in een kolonie tijdens de periode van begin juni tot half juli. Na half juli werden 
geen temperaturen gemeten van locaties waarvan de aanwezigheid van vleermuizen door 
camerabeelden bevestigd kon worden. De temperaturen van de paalkast van Beek-Ubbergen lijken te 
suggereren dat de vastgestelde geschikte temperatuurrange van een kolonie nog uitgebreider kan zijn, 
of mogelijk kan variëren over het seizoen. 

- Temperatuur van inbouwkasten. Aangezien de gemeten temperaturen op de referentielocaties 
doorgaans die van de kolonieplaats benaderen, bieden inbouwkasten (net als referentieloggers 
ingebracht in het gebouw zelf) vermoedelijk een temperatuur die meer overeenkomt met de vereisten 
voor een dwergvleermuizenkolonie dan die van de huidige geteste gevelkasten. 

- Temperatuur en verhuisgedrag. Gewone dwergvleermuizen kunnen zich verplaatsen wanneer 
temperatuuromstandigheden minder gunstig zijn. Dit kan een ander gebouw zijn, maar in veel gevallen 
verplaatsen de dieren zich binnen hetzelfde gebouw (al of niet gepaard gaand met het gebruik van een 
andere vliegopening) naar een plaats met een op dat ogenblik meer aangepaste temperatuur. 
Onderzoek naar de temperatuuromstandigheden van de diverse ‘sublocaties’ kan, indien dit gekoppeld 
kan worden aan de aanwezigheid van de dieren, niet enkel de temperatuurrange afbakenen waarin de 
kolonie kan huizen (wat we in deze studie reeds deden) maar ook zeer specifiek weergeven welke 
temperatuur binnen deze range de voorkeur geniet boven de andere beschikbare temperaturen. Dit 
betekent dus een ‘fine tunen’ van de resultaten van dit project – waar we (bij zich verplaatsende dieren 
op de kolonieplaats zelf) vermoedelijk niet steeds de kolonielogger op de exacte locatie behielden waar 
de dieren onder het dak zaten. 
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8 Statistische bijlage 
 
Kapellen 
 
Tukey multiple comparisons of means 
    95% family-wise confidence level 
Fit: aov(formula = Temperatuur ~ naam, data = kap_max) 
$naam 

 diff lwr upr p adj 
Kapellen_buiten_max-Kapellen_ANS1_max -18.478.261 -4.624.020 0.9283679 0.3158310 
Kapellen_kolonie_max-Kapellen_ANS1_max -79.782.609 -10.754.455 -52.020.669 0.0000000 
Kapellen_referentie_max-Kapellen_ANS1_max -84.402.174 -11.216.411 -56.640.234 0.0000000 
Kapellen_kolonie_max-Kapellen_buiten_max -61.304.348 -8.906.629 -33.542.408 0.0000001 
Kapellen_referentie_max-Kapellen_buiten_max -65.923.913 -9.368.585 -38.161.973 0.0000000 
Kapellen_referentie_max-Kapellen_kolonie_max -0.4619565 -3.238.150 23.142.374 0.9733969 

 
Tukey multiple comparisons of means 
95% family-wise confidence level 
Fit: aov(formula = Temperatuur ~ naam, data = kap_min) 
$naam 

 diff lwr upr p adj 
Kapellen_buiten_min-Kapellen_ANS1_min -1.423.913 -21.600.551 -0.687771 0.0000055 
Kapellen_kolonie_min-Kapellen_ANS1_min 2.103.261 13.671.189 2.839.403 0.0000000 
Kapellen_referentie_min-Kapellen_ANS1_min 2.679.348 19.432.058 3.415.490 0.0000000 
Kapellen_kolonie_min-Kapellen_buiten_min 3.527.174 27.910.319 4.263.316 0.0000000 
Kapellen_referentie_min-Kapellen_buiten_min 4.103.261 33.671.189 4.839.403 0.0000000 
Kapellen_referentie_min-Kapellen_kolonie_min 0.576087 -0.1600551 1.312.229 0.1825595 

 
Gent 
 
Tukey multiple comparisons of means 
    95% family-wise confidence level 
 
Fit: aov(formula = Temperatuur ~ naam, data = kap_min) 
 
$naam 

 diff lwr upr p adj 
Gent_ANS4_min-Gent_ANS1_min 0.1304348 -0.80541415 106.628.371 0.9999899 
Gent_buiten_min-Gent_ANS1_min -13.097.826 -224.563.154 -0.37393368 0.0004298 
Gent_glamis_min-Gent_ANS1_min -0.8913043 -182.715.328 0.04454458 0.0772794 
Gent_kolonie_min-Gent_ANS1_min 60.923.913 515.654.237 702.824.023 0.0000000 
Gent_referentie_min-Gent_ANS1_min 15.869.565 0.65110759 252.280.545 0.0000043 
Gent_VKMP05A_min-Gent_ANS1_min 0.5923913 -0.34345763 152.824.023 0.5938439 
Gent_VKMP05V_min-Gent_ANS1_min 0.5000000 -0.43584893 143.584.893 0.7986395 
Gent_VKSK01A_min-Gent_ANS1_min 14.510.870 0.51523803 238.693.589 0.0000454 
Gent_VKSK01V_min-Gent_ANS1_min 0.8858696 -0.04997936 182.171.849 0.0813209 
Gent_buiten_min-Gent_ANS4_min -14.402.174 -237.606.632 -0.50436846 0.0000544 
Gent_glamis_min-Gent_ANS4_min -10.217.391 -195.758.806 -0.08589020 0.0198353 
Gent_kolonie_min-Gent_ANS4_min 59.619.565 502.610.759 689.780.545 0.0000000 
Gent_referentie_min-Gent_ANS4_min 14.565.217 0.52067281 239.237.067 0.0000415 
Gent_VKMP05A_min-Gent_ANS4_min 0.4619565 -0.47389241 139.780.545 0.8643909 
Gent_VKMP05V_min-Gent_ANS4_min 0.3695652 -0.56628371 130.541.415 0.9634376 
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Gent_VKSK01A_min-Gent_ANS4_min 13.206.522 0.38480324 225.650.110 0.0003645 
Gent_VKSK01V_min-Gent_ANS4_min 0.7554348 -0.18041415 169.128.371 0.2383804 
Gent_glamis_min-Gent_buiten_min 0.4184783 -0.51737067 135.432.719 0.9215703 
Gent_kolonie_min-Gent_buiten_min 74.021.739 646.632.498 833.802.284 0.0000000 
Gent_referentie_min-Gent_buiten_min 28.967.391 196.089.020 383.258.806 0.0000000 
Gent_VKMP05A_min-Gent_buiten_min 19.021.739 0.96632498 283.802.284 0.0000000 
Gent_VKMP05V_min-Gent_buiten_min 18.097.826 0.87393368 274.563.154 0.0000001 
Gent_VKSK01A_min-Gent_buiten_min 27.608.696 182.502.064 369.671.849 0.0000000 
Gent_VKSK01V_min-Gent_buiten_min 21.956.522 125.980.324 313.150.110 0.0000000 
Gent_kolonie_min-Gent_glamis_min 69.836.957 604.784.672 791.954.458 0.0000000 
Gent_referentie_min-Gent_glamis_min 24.782.609 154.241.194 341.410.980 0.0000000 
Gent_VKMP05A_min-Gent_glamis_min 14.836.957 0.54784672 241.954.458 0.0000262 
Gent_VKMP05V_min-Gent_glamis_min 13.913.043 0.45545542 232.715.328 0.0001208 
Gent_VKSK01A_min-Gent_glamis_min 23.423.913 140.654.237 327.824.023 0.0000000 
Gent_VKSK01V_min-Gent_glamis_min 17.771.739 0.84132498 271.302.284 0.0000001 
Gent_referentie_min-Gent_kolonie_min -45.054.348 -544.128.371 -356.958.585 0.0000000 
Gent_VKMP05A_min-Gent_kolonie_min -55.000.000 -643.584.893 -456.415.107 0.0000000 
Gent_VKMP05V_min-Gent_kolonie_min -55.923.913 -652.824.023 -465.654.237 0.0000000 
Gent_VKSK01A_min-Gent_kolonie_min -46.413.043 -557.715.328 -370.545.542 0.0000000 
Gent_VKSK01V_min-Gent_kolonie_min -52.065.217 -614.237.067 -427.067.281 0.0000000 
Gent_VKMP05A_min-Gent_referentie_min -0.9945652 -193.041.415 -0.05871629 0.0268890 
Gent_VKMP05V_min-Gent_referentie_min -10.869.565 -202.280.545 -0.15110759 0.0091591 
Gent_VKSK01A_min-Gent_referentie_min -0.1358696 -107.171.849 0.79997936 0.9999857 
Gent_VKSK01V_min-Gent_referentie_min -0.7010870 -163.693.589 0.23476197 0.3415443 
Gent_VKMP05V_min-Gent_VKMP05A_min -0.0923913 -102.824.023 0.84345763 0.9999995 
Gent_VKSK01A_min-Gent_VKMP05A_min 0.8586957 -0.07715328 179.454.458 0.1041793 
Gent_VKSK01V_min-Gent_VKMP05A_min 0.2934783 -0.64237067 122.932.719 0.9925612 
Gent_VKSK01A_min-Gent_VKMP05V_min 0.9510870 0.01523803 188.693.589 0.0427778 
Gent_VKSK01V_min-Gent_VKMP05V_min 0.3858696 -0.54997936 132.171.849 0.9519254 
Gent_VKSK01V_min-Gent_VKSK01A_min -0.5652174 -150.106.632 0.37063154 0.6584829 

 
Max  
Tukey multiple comparisons of means 
    95% family-wise confidence level 
 
Fit: aov(formula = Temperatuur ~ naam, data = kap_max) 
 
$naam 

 diff lwr upr p adj 
Gent_ANS4_max-Gent_ANS1_max -142.934.783 -449.634.149 16.376.458 0.9007003 
Gent_buiten_max-Gent_ANS1_max -242.391.304 -549.090.671 0.6430806 0.2661533 
Gent_glamis_max-Gent_ANS1_max -234.782.609 -541.481.975 0.7191676 0.3103240 
Gent_kolonie_max-Gent_ANS1_max -0.09782609 -316.481.975 29.691.676 10.000.000 
Gent_referentie_max-Gent_ANS1_max 0.15217391 -291.481.975 32.191.676 10.000.000 
Gent_VKMP05A_max-Gent_ANS1_max -0.32065217 -338.764.584 27.463.415 0.9999992 
Gent_VKMP05V_max-Gent_ANS1_max -0.89673913 -396.373.280 21.702.545 0.9955775 
Gent_VKSK01A_max-Gent_ANS1_max -364.673.913 -671.373.280 -0.5797455 0.0066399 
Gent_VKSK01V_max-Gent_ANS1_max 166.304.348 -140.395.019 47.300.371 0.7841793 
Gent_buiten_max-Gent_ANS4_max -0.99456522 -406.155.888 20.724.284 0.9905110 
Gent_glamis_max-Gent_ANS4_max -0.91847826 -398.547.193 21.485.154 0.9947082 
Gent_kolonie_max-Gent_ANS4_max 133.152.174 -173.547.193 43.985.154 0.9341168 
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Gent_referentie_max-Gent_ANS4_max 158.152.174 -148.547.193 46.485.154 0.8304852 
Gent_VKMP05A_max-Gent_ANS4_max 110.869.565 -195.829.801 41.756.893 0.9796570 
Gent_VKMP05V_max-Gent_ANS4_max 0.53260870 -253.438.497 35.996.024 0.9999338 
Gent_VKSK01A_max-Gent_ANS4_max -221.739.130 -528.438.497 0.8496024 0.3944859 
Gent_VKSK01V_max-Gent_ANS4_max 309.239.130 0.02539764 61.593.850 0.0462067 
Gent_glamis_max-Gent_buiten_max 0.07608696 -299.090.671 31.430.806 10.000.000 
Gent_kolonie_max-Gent_buiten_max 232.608.696 -0.74090671 53.930.806 0.3236500 
Gent_referentie_max-Gent_buiten_max 257.608.696 -0.49090671 56.430.806 0.1901303 
Gent_VKMP05A_max-Gent_buiten_max 210.326.087 -0.96373280 51.702.545 0.4748882 
Gent_VKMP05V_max-Gent_buiten_max 152.717.391 -153.981.975 45.941.676 0.8580873 
Gent_VKSK01A_max-Gent_buiten_max -122.282.609 -428.981.975 18.441.676 0.9611153 
Gent_VKSK01V_max-Gent_buiten_max 408.695.652 101.996.286 71.539.502 0.0010820 
Gent_kolonie_max-Gent_glamis_max 225.000.000 -0.81699367 53.169.937 0.3725504 
Gent_referentie_max-Gent_glamis_max 250.000.000 -0.56699367 55.669.937 0.2260406 
Gent_VKMP05A_max-Gent_glamis_max 202.717.391 -103.981.975 50.941.676 0.5305621 
Gent_VKMP05V_max-Gent_glamis_max 145.108.696 -161.590.671 45.180.806 0.8920302 
Gent_VKSK01A_max-Gent_glamis_max -129.891.304 -436.590.671 17.680.806 0.9432832 
Gent_VKSK01V_max-Gent_glamis_max 401.086.957 0.94387590 70.778.632 0.0015046 
Gent_referentie_max-Gent_kolonie_max 0.25000000 -281.699.367 33.169.937 0.9999999 
Gent_VKMP05A_max-Gent_kolonie_max -0.22282609 -328.981.975 28.441.676 10.000.000 
Gent_VKMP05V_max-Gent_kolonie_max -0.79891304 -386.590.671 22.680.806 0.9981778 
Gent_VKSK01A_max-Gent_kolonie_max -354.891.304 -661.590.671 -0.4819194 0.0096265 
Gent_VKSK01V_max-Gent_kolonie_max 176.086.957 -130.612.410 48.278.632 0.7218588 
Gent_VKMP05A_max-Gent_referentie_max -0.47282609 -353.981.975 25.941.676 0.9999760 
Gent_VKMP05V_max-Gent_referentie_max -104.891.304 -411.590.671 20.180.806 0.9861405 
Gent_VKSK01A_max-Gent_referentie_max -379.891.304 -686.590.671 -0.7319194 0.0036397 
Gent_VKSK01V_max-Gent_referentie_max 151.086.957 -155.612.410 45.778.632 0.8658288 
Gent_VKMP05V_max-Gent_VKMP05A_max -0.57608696 -364.308.062 24.909.067 0.9998720 
Gent_VKSK01A_max-Gent_VKMP05A_max -332.608.696 -639.308.062 -0.2590933 0.0214335 
Gent_VKSK01V_max-Gent_VKMP05A_max 198.369.565 -108.329.801 50.506.893 0.5626623 
Gent_VKSK01A_max-Gent_VKMP05V_max -275.000.000 -581.699.367 0.3169937 0.1235953 
Gent_VKSK01V_max-Gent_VKMP05V_max 255.978.261 -0.50721106 56.267.763 0.1974698 
Gent_VKSK01V_max-Gent_VKSK01A_max 530.978.261 224.278.894 83.767.763 0.0000023 
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Keerbergen 
Tukey multiple comparisons of means 
    95% family-wise confidence level 
 
Fit: aov(formula = Temperatuur ~ naam, data = kap_min) 
 
$naam 

 diff lwr upr p adj 
Keerbergen_buiten_min-Keerbergen_ANS1_min -1.250.000 -1.998.188 -0.5018121 0.0003077 
Keerbergen_kolonie_min-Keerbergen_ANS1_min 2.413.043 1.664.856 31.612.314 0.0000000 
Keerbergen_kolonie_min-Keerbergen_buiten_min 3.663.043 2.914.856 44.112.314 0.0000000 

 
Tukey multiple comparisons of means 
    95% family-wise confidence level 
 
Fit: aov(formula = Temperatuur ~ naam, data = kap_max) 
 
$naam 

 diff lwr upr p adj 
Keerbergen_buiten_max-Keerbergen_ANS1_max -0.500000 -31.132.334 2.113.233 0.8940509 
Keerbergen_kolonie_max-Keerbergen_ANS1_max 1.820.652 -0.7925812 4.433.886 0.2299077 
Keerbergen_kolonie_max-Keerbergen_buiten_max 2.320.652 -0.2925812 4.933.886 0.0932096 
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Heide 
Tukey multiple comparisons of means 
    95% family-wise confidence level 
 
Fit: aov(formula = Temperatuur ~ naam, data = kap_min) 
 
$naam 

 diff lwr upr p adj 
Heide_buiten_min-Heide_ANS1_min -0.6793478 -1.287.354 -0.07134129 0.0242057 
Heide_kolonie_min-Heide_ANS1_min 17.771.739 1.169.167 238.518.045 0.0000000 
Heide_kolonie_min-Heide_buiten_min 24.565.217 1.848.515 306.452.827 0.0000000 

 
Tukey multiple comparisons of means 
    95% family-wise confidence level 
 
Fit: aov(formula = Temperatuur ~ naam, data = kap_max) 
 
$naam 

 diff lwr upr p adj 
Heide_buiten_max-Heide_ANS1_max -1.163.043 -3.217.250 0.8911627 0.3774303 
Heide_kolonie_max-Heide_ANS1_max -4.570.652 -6.624.858 -25.164.460 0.0000009 
Heide_kolonie_max-Heide_buiten_max -3.407.609 -5.461.815 -13.534.025 0.0003432 
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Nieuwmoer 
Tukey multiple comparisons of means 
    95% family-wise confidence level 
Fit: aov(formula = Temperatuur ~ naam, data = kap_min) 
$naam 

 diff lwr upr p adj 
Nieuwm_buiten_min-Nieuwmoer_ANS1_min -11.467.391 -19.137.602 -0.379718094 0.0007750 
Nieuwm_kolonie_min-Nieuwmoer_ANS1_min -0.1739130 -0.9409341 0.593107993 0.9365139 
Nieuwm_referentie_min-Nieuwmoer_ANS1_min -0.9402174 -17.072.384 -0.173196354 0.0091208 
Nieuwm_kolonie_min-Nieuwmoer_buiten_min 0.9728261 0.2058051 1.739.847.124 0.0063718 
Nieuwm_referentie_min-Nieuwmoer_buiten_min 0.2065217 -0.5604993 0.973542776 0.8990025 
Nieuwm_referentie_min-Nieuwmoer_kolonie_min -0.7663043 -15.333.254 0.000716689 0.0503163 

 
Tukey multiple comparisons of means 
    95% family-wise confidence level 
 
Fit: aov(formula = Temperatuur ~ naam, data = kap_max) 
 
$naam 

 diff lwr upr p adj 
Nieuwmoer_buiten_max-Nieuwmoer_ANS1_max -25.217.391 -58.994.037 0.8559254 0.2185597 
Nieuwmoer_kolonie_max-Nieuwmoer_ANS1_max 0.3369565 -30.407.080 37.146.210 0.9940083 
Nieuwmoer_referentie_max-Nieuwmoer_ANS1_max 0.6739130 -27.037.515 40.515.776 0.9554924 
Nieuwmoer_kolonie_max-Nieuwmoer_buiten_max 28.586.957 -0.5189689 62.363.602 0.1295018 
Nieuwmoer_referentie_max-Nieuwmoer_buiten_max 31.956.522 -0.1820123 65.733.167 0.0711959 
Nieuwmoer_referentie_max-Nieuwmoer_kolonie_max 0.3369565 -30.407.080 37.146.210 0.9940083 
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Schoten 

 diff lwr upr p adj 
Schoten ANS4_min-Schoten ANS1_min 138.043.478 0.5641886 21.966.809 0.0000152 
Schoten glamis_min-Schoten ANS1_min 0.27173913 -0.5445070 10.879.853 0.9572505 
Schoten kolonie_min-Schoten ANS1_min 316.304.348 23.467.973 39.792.896 0.0000000 
Schoten referentie_min-Schoten ANS1_min 382.608.696 30.098.408 46.423.331 0.0000000 
Schoten VKSK01A_min-Schoten ANS1_min 285.326.087 20.370.147 36.695.070 0.0000000 
Schoten VKSK01V_min-Schoten ANS1_min 139.673.913 0.5804930 22.129.853 0.0000113 
Schoten glamis_min-Schoten ANS4_min -110.869.565 -19.249.418 -0.2924495 0.0012809 
Schoten kolonie_min-Schoten ANS4_min 178.260.870 0.9663625 25.988.549 0.0000000 
Schoten referentie_min-Schoten ANS4_min 244.565.217 16.294.060 32.618.983 0.0000000 
Schoten VKSK01A_min-Schoten ANS4_min 147.282.609 0.6565799 22.890.722 0.0000027 
Schoten VKSK01V_min-Schoten ANS4_min 0.01630435 -0.7999418 0.8325505 10.000.000 
Schoten kolonie_min-Schoten glamis_min 289.130.435 20.750.582 37.075.505 0.0000000 
Schoten referentie_min-Schoten glamis_min 355.434.783 27.381.017 43.705.940 0.0000000 
Schoten VKSK01A_min-Schoten glamis_min 258.152.174 17.652.756 33.977.679 0.0000000 
Schoten VKSK01V_min-Schoten glamis_min 112.500.000 0.3087538 19.412.462 0.0010078 
Schoten referentie_min-Schoten kolonie_min 0.66304348 -0.1532027 14.792.896 0.1990505 
Schoten VKSK01A_min-Schoten kolonie_min -0.30978261 -11.260.288 0.5064635 0.9211489 
Schoten VKSK01V_min-Schoten kolonie_min -176.630.435 -25.825.505 -0.9500582 0.0000000 
Schoten VKSK01A_min-Schoten referentie_min -0.97282609 -17.890.722 -0.1565799 0.0082083 
Schoten VKSK01V_min-Schoten referentie_min -242.934.783 -32.455.940 -16.131.017 0.0000000 
Schoten VKSK01V_min-Schoten VKSK01A_min -145.652.174 -22.727.679 -0.6402756 0.0000037 

 
Tukey multiple comparisons of means 
    95% family-wise confidence level 
 
Fit: aov(formula = Temperatuur ~ naam, data = kap_max) 
 
$naam 

 diff lwr upr p adj 
Schoten ANS4_max-Schoten ANS1_max 0.6521739 -14.798.795 27.842.273 0.9717994 
Schoten glamis_max-Schoten ANS1_max -37.391.304 -58.711.839 -16.070.770 0.0000060 
Schoten kolonie_max-Schoten ANS1_max 52.010.870 30.690.335 73.331.404 0.0000000 
Schoten referentie_max-Schoten ANS1_max 46.847.826 25.527.292 68.168.360 0.0000000 
Schoten VKSK01A_max-Schoten ANS1_max -18.913.043 -40.233.578 0.2407491 0.1205430 
Schoten VKSK01V_max-Schoten ANS1_max 0.5434783 -15.885.752 26.755.317 0.9889780 
Schoten glamis_max-Schoten ANS4_max -43.913.043 -65.233.578 -22.592.509 0.0000000 
Schoten kolonie_max-Schoten ANS4_max 45.489.130 24.168.596 66.809.665 0.0000000 
Schoten referentie_max-Schoten ANS4_max 40.326.087 19.005.553 61.646.621 0.0000007 
Schoten VKSK01A_max-Schoten ANS4_max -25.434.783 -46.755.317 -0.4114248 0.0081116 
Schoten VKSK01V_max-Schoten ANS4_max -0.1086957 -22.407.491 20.233.578 0.9999990 
Schoten kolonie_max-Schoten glamis_max 89.402.174 68.081.640 110.722.708 0.0000000 
Schoten referentie_max-Schoten glamis_max 84.239.130 62.918.596 105.559.665 0.0000000 
Schoten VKSK01A_max-Schoten glamis_max 18.478.261 -0.2842273 39.798.795 0.1391272 
Schoten VKSK01V_max-Schoten glamis_max 42.826.087 21.505.553 64.146.621 0.0000001 
Schoten referentie_max-Schoten kolonie_max -0.5163043 -26.483.578 16.157.491 0.9916125 
Schoten VKSK01A_max-Schoten kolonie_max -70.923.913 -92.244.447 -49.603.379 0.0000000 
Schoten VKSK01V_max-Schoten kolonie_max -46.576.087 -67.896.621 -25.255.553 0.0000000 
Schoten VKSK01A_max-Schoten referentie_max -65.760.870 -87.081.404 -44.440.335 0.0000000 
Schoten VKSK01V_max-Schoten referentie_max -41.413.043 -62.733.578 -20.092.509 0.0000003 
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Schoten VKSK01V_max-Schoten VKSK01A_max 24.347.826 0.3027292 45.668.360 0.0136044 
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Kolonies 
 
Kolonie min 
Tukey multiple comparisons of means 
    95% family-wise confidence level 
 
Fit: aov(formula = Temperatuur ~ naam, data = kap_min) 
 
$naam 

 diff lwr upr p adj 
Gent_kolonie_min-Beek_Ubbergen_kolonie_min 52.500.000 435.049.586 61.495.041 0.0000000 
Heide_kolonie_min-Beek_Ubbergen_kolonie_min 0.1250000 -0.77450414 10.245.041 0.9996275 
Kapellen_kolonie_min-Beek_Ubbergen_kolonie_min 11.304.348 0.23093065 20.299.389 0.0041017 
Keerbergen_kolonie_min-Beek_Ubbergen_kolonie_min 0.7119565 -0.18754761 16.114.607 0.2261355 
Nieuwmoer_kolonie_min-Beek_Ubbergen_kolonie_min -18.043.478 -270.385.196 -0.9048437 0.0000001 
Schoten kolonie_min-Beek_Ubbergen_kolonie_min 0.9782609 0.07875673 18.777.650 0.0229658 
Heide_kolonie_min-Gent_kolonie_min -51.250.000 -602.450.414 -42.254.959 0.0000000 
Kapellen_kolonie_min-Gent_kolonie_min -41.195.652 -501.906.935 -32.200.611 0.0000000 
Keerbergen_kolonie_min-Gent_kolonie_min -45.380.435 -543.754.761 -36.385.393 0.0000000 
Nieuwmoer_kolonie_min-Gent_kolonie_min -70.543.478 -795.385.196 -61.548.437 0.0000000 
Schoten kolonie_min-Gent_kolonie_min -42.717.391 -517.124.327 -33.722.350 0.0000000 
Kapellen_kolonie_min-Heide_kolonie_min 10.054.348 0.10593065 19.049.389 0.0172377 
Keerbergen_kolonie_min-Heide_kolonie_min 0.5869565 -0.31254761 14.864.607 0.4610658 
Nieuwmoer_kolonie_min-Heide_kolonie_min -19.293.478 -282.885.196 -10.298.437 0.0000000 
Schoten kolonie_min-Heide_kolonie_min 0.8532609 -0.04624327 17.527.650 0.0759762 
Keerbergen_kolonie_min-Kapellen_kolonie_min -0.4184783 -131.798.240 0.4810259 0.8145375 
Nieuwmoer_kolonie_min-Kapellen_kolonie_min -29.347.826 -383.428.675 -20.352.785 0.0000000 
Schoten kolonie_min-Kapellen_kolonie_min -0.1521739 -105.167.805 0.7473302 0.9988490 
Nieuwmoer_kolonie_min-Keerbergen_kolonie_min -25.163.043 -341.580.848 -16.168.002 0.0000000 
Schoten kolonie_min-Keerbergen_kolonie_min 0.2663043 -0.63319979 11.658.085 0.9760720 
Schoten kolonie_min-Nieuwmoer_kolonie_min 27.826.087 188.310.456 36.821.128 0.0000000 

 
Kolonie max 
Tukey multiple comparisons of means 
    95% family-wise confidence level 
 
Fit: aov(formula = Temperatuur ~ naam, data = kap_max) 
 
$naam 

 diff lwr upr p adj 
Gent_kolonie_max-Beek_Ubbergen_kolonie_max -20.000.000 -49.848.163 0.9848163 0.4272324 
Heide_kolonie_max-Beek_Ubbergen_kolonie_max -96.467.391 -126.315.555 -66.619.228 0.0000000 
Kapellen_kolonie_max-Beek_Ubbergen_kolonie_max -59.293.478 -89.141.642 -29.445.315 0.0000001 
Keerbergen_kolonie_max-Beek_Ubbergen_kolonie_max 18.152.174 -11.695.989 48.000.337 0.5493515 
Nieuwmoer_kolonie_max-Beek_Ubbergen_kolonie_max 10.923.913 -18.924.250 40.772.076 0.9331734 
Schoten kolonie_max-Beek_Ubbergen_kolonie_max -15.652.174 -45.500.337 14.195.989 0.7135739 
Heide_kolonie_max-Gent_kolonie_max -76.467.391 -106.315.555 -46.619.228 0.0000000 
Kapellen_kolonie_max-Gent_kolonie_max -39.293.478 -69.141.642 -0.9445315 0.0020926 
Keerbergen_kolonie_max-Gent_kolonie_max 38.152.174 0.8304011 68.000.337 0.0032320 
Nieuwmoer_kolonie_max-Gent_kolonie_max 30.923.913 0.1075750 60.772.076 0.0366556 
Schoten kolonie_max-Gent_kolonie_max 0.4347826 -25.500.337 34.195.989 0.9995112 
Kapellen_kolonie_max-Heide_kolonie_max 37.173.913 0.7325750 67.022.076 0.0046414 
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Keerbergen_kolonie_max-Heide_kolonie_max 114.619.565 84.771.402 144.467.729 0.0000000 
Nieuwmoer_kolonie_max-Heide_kolonie_max 107.391.304 77.543.141 137.239.468 0.0000000 
Schoten kolonie_max-Heide_kolonie_max 80.815.217 50.967.054 110.663.381 0.0000000 
Keerbergen_kolonie_max-Kapellen_kolonie_max 77.445.652 47.597.489 107.293.816 0.0000000 
Nieuwmoer_kolonie_max-Kapellen_kolonie_max 70.217.391 40.369.228 100.065.555 0.0000000 
Schoten kolonie_max-Kapellen_kolonie_max 43.641.304 13.793.141 73.489.468 0.0003546 
Nieuwmoer_kolonie_max-Keerbergen_kolonie_max -0.7228261 -37.076.424 22.619.902 0.9916116 
Schoten kolonie_max-Keerbergen_kolonie_max -33.804.348 -63.652.511 -0.3956184 0.0149303 
Schoten kolonie_max-Nieuwmoer_kolonie_max -26.576.087 -56.424.250 0.3272076 0.1177289 

 
 
 



Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in  
Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en 400 professionele  
medewerkers werken voor de bescherming van belangrijke 
leefgebieden, soorten en landschappen. Om dit doel te 
bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur 
in Vlaanderen door gebieden aan te kopen en beheren, 
door soorten en leefgebieden te bestuderen en  
monitoren, door mensen kennis te laten maken met de 
natuur en door beleidsbeïnvloeding op lokaal, regio-naal 
en Europees niveau. Natuurpunt beheert meer dan 
22.800 ha natuur verspreid over 500 natuurgebieden. 
110.000 families zijn lid van Natuurpunt.


