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1 Inleiding 
 
De gemeente Houthalen-Helchteren heeft in 2019 een vitaliteitsstudie van de bomen in de dreven van Ter Dolen 
laten uitvoeren. Verschillende acties kwamen hier naar boven waarvan de gemeente er al enkele heeft 
ondernomen. De uitgebreide vleermuizenstudie die we uitvoerden, geeft een beter zicht geven over het belang 
van de verschillende landschapselementen (waaronder de verschillende dreven, bosranden, weilanden,… ) voor 
de aanwezige vleermuispopulaties. De inzichten die hieruit voortkwamen vormen een leidraad om deze 
landschapselementen te behouden en te beheren, om zo het leefgebied van de vleermuizen te versterken. 
Vleermuizen worden in dit onderzoek beschouwd als paraplusoorten. Ook zomerverblijven en eventuele 
winterverblijfplaatsen, alsook vliegroutes komen in deze studie naar boven. Het onderzoek brengt verder de 
jachtgebieden van vleermuizen in kaart, waar we het voedselaanbod kunnen versterken. Mogelijke barrières 
voor vleermuizen in het landschap werden opgespoord, en hiervoor reiken we worden oplossingen aangereikt.  
 
Een rapport van de huidige toestand van de aanwezige dreven is voorhanden. Door dat bomenrapport te 
koppelen aan deze vleermuizenstudie kunnen bomen gericht vleermuisvriendelijk beheerd worden. 
 
Het onderzoeksgebied is het beschermde landschap “ Ter Dolen” te Houthalen-Helchteren waaronder de 
Eikendreef en de directe omgeving errond (Figuur 1 en Figuur 2).  Binnen de beschermingszone gaat onze focus 
naar de eigendommen van de gemeente Houthalen-Helchteren, het natuurgebied van Natuurpunt vzw en de 
bossen, hooiland en vijver van het Kasteel Ter Dolen. Onze studie legt verder een relatie tussen het kerngebied 
Ter Dolen met de omliggende natuurkernen naar vleermuizenpopulaties toe. 
 
Deze studie vormt in eerste instantie een basisinventaris van de voorkomende vleermuizensoorten in het 
beschermde landschap ‘Ter Dolen’. Deze regio is voorheen nog nooit onderzocht op vleermuizen, en 
verspreidingsgegevens1 van zelfs algemene soorten zoals Watervleermuis en Gewone dwergvleermuis in de 
ruime omgeving ontbraken – net als in geheel centraal Limburg zelfs. Het huidig onderzoek was daarom meer 
dan nodig om een beter beeld te krijgen van het belang van deze regio voor vleermuizen.  
 
Naast het in kaart brengen van de vleermuizenpopulaties, gaan we na welke functies de verschillende 
landschapselementen en biotopen voor vleermuizen vervullen binnen het beschermde landschap, zoals het 
parklandschap, de aangrenzende beekvallei, de bossen en hooilanden. Voor de dreven leggen we de relatie 
tussen het belang van de individuele bomen voor vleermuizen (onder andere door de aanwezigheid van 
boomholten) met de al voor handen zijnde boomvitaliteitsstudie.  
 
We geven beheeradviezen die als leidraad kunnen dienen zowel naar beleid toe als naar concrete acties op korte 
en middellange termijn op terrein. Dit in eerste instantie naar het behoud van de dreven toe, maar ook naar het 
aangrenzende landschap met betrekking tot verbindende landschapselementen en bosbeheer. Ook formuleren 
we aanbevelingen naar (straat)verlichting, omgang met kolonies, en naar het behoud van vleermuizenvliegroutes 
bij de realisatie van de noord-zuidverbinding. 
 

                                                                 
1 Bron: www.waarnemingen.be 
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Figuur 1: onderzoeksgebied Ter Dolen en ruime omgeving, met aanduiding van relevante toponiemen 

 

 
Figuur 2: onderzoeksgebied Ter Dolen en directe omgeving, waarbij de huidige groenstructuren (dd 2018) zichtbaar zijn 
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2 Methode en veldwerk 
 
We combineerden in dit onderzoek verschillende onderzoekstechnieken. Iedere methode heeft zijn voor- en 
nadelen. Door een combinatie van methoden aan te wenden in deze studie, konden deze complementair werken 
en zo het maximum aan gezochte informatie opleveren. 
 

2.1 Manueel detectoronderzoek 
 
Er werden gedurende zes avonden inventarisatie-werk verricht met manuele detectoren.  
De inventarisaties startten rond zonsondergang, en duurden een 2 à 2,5u (Tabel 1). De gekozen routes verliepen 
zo gevarieerd mogelijk, zowel op als in de onmiddellijke omgeving van Ter Dolen (Figuur 3). 
 

Tabel 1: overzicht data manuele detectorinventarisaties 

Datum Starttijd Eindtijd Transect 

20/05/2021 21:39 0:02 https://waarnemingen.be/locations/transects/83573/ 

9/06/2021 22:21 0:32 https://waarnemingen.be/locations/transects/86191/ 

23/06/2021 22:32 0:52 https://waarnemingen.be/locations/transects/87574/ 

16/07/2021 22:09 23:34 https://waarnemingen.be/locations/transects/89610/ 

31/08/2021 20:58 23:31 https://waarnemingen.be/locations/transects/93556/ 

7/09/2021 20:55 22:56 https://waarnemingen.be/locations/transects/94054/ 
 

 
Figuur 3: overzicht gelopen routes met manuele batdetectoren 
 
Bijkomend werden ook een aantal losse detectorwaarnemingen genoteerd die in de loop van het onderzoek 
werden gedaan (tijdens rondleiding, vangsten, uitvliegertellingen, …). 
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Voor deze inventarisaties werden D240x detectoren gebruikt van Pettersson Elektronik AB, gekoppeld aan een 
digitale opname-apparaat van het type R-09HR van Edirol. De opnames van bemande detectoren werden 
manueel geanalyseerd via het programma Batsound Pro (versie 4.1) van Pettersson Elektronik AB. 
 

2.2 Automatische detectoren 
 
In de loop van het zomerhalfjaar van 2021 werden op 16 verschillende locaties automatische 
vleermuizendetectoren geplaatst, verspreid over 5 plaatsingssessies (Tabel 2). De detectoren werden geplaatst 
daar waar we wilden nagaan of vleermuizen bepaalde landschapselementen als een beek, bomenrij, duiker, 
nauwe bosaansluiting of gasleidingstrook gebruiken als vliegverbinding. 
Aanvullend werd toestemming verkregen van de Provincie Limburg om data te gebruiken die zij verzamelde in 
het kader van een project rond noord-zuidverbinding. Twee locaties van automatische detectoren hiervan vielen 
binnen ons projectgebied (gemarkeerd met een * in Tabel 2). 
 

Tabel 2: Overzicht plaatsing automatische detectoren 

Detector_ID Start opnames Einde opnames Instelling 
starttijd 

Instelling 
eindtijd 

Coördinaten 

det2_s1 20/05/2021 21:00 3/06/2021 6:00 21:00 6:00 51.068494, 5.390094 
det3_s1 20/05/2021 21:00 30/05/2021 4:06 21:00 6:00 51.067228, 5.388039 
det4_s1 20/05/2021 21:00 3/06/2021 6:00 21:00 6:00 51.064783, 5.391569 
det2_s2 30/06/2021 21:00 9/07/2021 6:00 21:00 6:00 51.059400, 5.401139 
det3_s2 30/06/2021 21:00 9/07/2021 6:00 21:00 6:00 51.070450, 5.392306 
det4_s2 30/06/2021 21:00 9/07/2021 21:50 21:00 6:00 51.066747, 5.382583 
det5_s2 30/06/2021 21:00 9/07/2021 22:00 21:00 6:00 51.066311, 5.382286 
det2_s3 9/07/2021 21:00 16/07/2021 6:00 21:00 6:00 51.062442, 5.392721 
det3_s3 9/07/2021 21:19 16/07/2021 6:00 21:00 6:00 51.068119, 5.394013 
det4_s3 9/07/2021 21:57 16/07/2021 6:00 21:00 6:00 51.064931, 5.385658 
det5_s3 9/07/2021 23:50 16/07/2021 6:00 21:00 6:00 51.067133, 5.376267 
det2_s4 16/07/2021 21:19 18/07/2021 23:48 21:00 6:00 51.063026, 5.398442 
det3_s4 16/07/2021 21:40 23/07/2021 23:15 21:00 6:00 51.065933, 5.395990 
det4_s4 16/07/2021 21:00 23/07/2021 6:00 21:00 6:00 51.064011, 5.376976 
det5_s4 16/07/2021 21:00 23/07/2021 6:00 21:00 6:00 51.065499, 5.375444 
det3_s5 7/09/2021 23:23 8/09/2021 0:05 23:23 0:05 51.065918, 5.379264 
Stef tuin* 6/06/2021 19/06/2021 onbekend onbekend 51.070417, 5.397790 
Helchteren 
bosrand* 

19/06/2021 26/06/2021 onbekend onbekend 51.065843, 5.397861 
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Figuur 4: plaatsingslocaties automatische detectoren 

 
De automatische detectoren die werden gebruikt, zijn toestellen van het type SM4BAT van Wildlife Acoustics. 
Van iedere passerende vleermuis die het apparaat registreerde, werd automatisch een opname gemaakt. Voor 
het analyseren van deze opnames werd volgende werkwijze gevolgd: 
- Basisanalyse via automatische software Kaleidoscope (Wildlife Acoustics) 
- Voor specifieke opnames verdere manuele check via BatSound (Pettersson Elektronics) 
- Bepaling van specifieke manueel te checken opnames via volgend schema: 

o geen vleermuis gedetecteerd  geen manuele controle (maar meestal wel steekproef om te 
bekijken wat de ‘ruis’ veroorzaakte)  

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

o andere soorten gedetecteerd  manuele controle 
Waar geen vleermuizensoort gedetecteerd werd, is het programma in de meeste gevallen correct. Het gaat dan 
om ‘ruis’ of ‘Noise’: geluiden van niet-vleermuis oorsprong, zoals sprinkhanen, auto’s of fietsen en dergelijke.  
Geen verdere controle van Gewone dwergvleermuis-opnames impliceert dat voor die opnames enkel die soort 
wordt weergegeven, zonder eventuele bijkomende soorten. Bij manueel gecontroleerde opnames worden wel 
alle aangetroffen soorten genoteerd. 
De opnames van automatische detectoren werden verwerkt met automatische herkenningssoftware van Wildlife 
Acoustics (Kaleidoscope). Het manueel checken van automatische opnames van niet-Gewone dwergvleermuizen 
en niet-ruis werd eveneens met Kaleidoscope gedaan. Bij moeilijke opnames werd bijkomend gebruik gemaakt 
van het programma Batsound Pro (versie 4.1) van Pettersson Elektronik AB. 
 

2.3 Onderzoek gebouwen Ter Dolen 
 
Naar overwinteringsplaatsen toe werd op 9 juli 2021 een bezoek gebracht aan de kasteelkelders van Ter Dolen. 
Hierbij werd gekeken naar de geschiktheid voor overwinterende vleermuizen, en gezocht naar eventuele sporen 
van vleermuizen (uitwerpselen, afgebeten vlindervleugels). 
 
Naar zomerverblijven toe werden de zolders onderzocht van zowel de brouwerij als van het kasteel van Ter Dolen 
op 9 juli 2021. Aan de kasteelzolders werd ook een tweede bezoek gebracht op 22 oktober 2021. Bij deze 
bezoeken werd gekeken naar de aanwezigheid van vleermuizen, sporen van vleermuizen, en het gebruik van de 
zolders door vleermuizen (hangplaatsen, uitvliegopeningen, …). 
 
De gebouwonderzoeken werden uitgevoerd door Wout Willems en Ghis Palmans. 
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2.4 Uitvliegertellingen 
 
Er werden zeven tellingen verricht van vleermuizen die uitvlogen uit kolonieplaatsen. 
Hierbij werd gebruik gemaakt van een combinatie van visuele waarnemingen, batdetector en waar nodig 
warmtekijker. De tellingen gebeurden van even voor zonsondergang tot er (minimum) een kwartier geen dier 
meer uitvloog. 
 
De tellingen werden verricht op volgende avonden en locaties, voor vermelde soorten: 
 

Datum Locatie Soort Waarnemer(s) 
9 juni 2021 Kasteel Ter Dolen Grijze grootoorvleermuis Wout Willems 
30 juni 2021 Eikelbosstraat 76 Laatvlieger Wout Willems 
23 juli 2021 Kasteel Ter Dolen Grijze grootoorvleermuis Ghis Palmans, Kamila Willems, 

Wout Willems 
29 juni 2022 Kasteel Ter Dolen Grijze grootoorvleermuis Ghis Palmans 
23 juli 2022 Kasteel Ter Dolen Grijze grootoorvleermuis Ghis Palmans 
23 juli 2022 Kolonieboom 

51.0658, 5.3949 
Rosse vleermuis Wout Willems, Ann Lenaerts 

26 juli 2022 Kolonieboom 
51.0658, 5.3949 

Rosse vleermuis Ghis Palmans 

 

 
Figuur 5: Eikelbosstraat 76 te Helchteren, onderzochte uitvliegplaats voor Laatvlieger (30/06/2021) 
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2.5 Zenderonderzoek 
 
Zenderonderzoek geeft complementaire, gedetailleerde data rond soorten, foerageergebieden, routes en 
kolonieplaatsen. 
Bij vangsten werd gebruik gemaakt van mistnetten, en een acoustic lure van het type UltraSoundGate Player-BL 
Light, (Avisoft Gbr. Duitsland). De gebruikte zenders zijn van het type V3 400 mikrowatt (0,35g) en V5 200 
mikrowatt Nano-Sender (0,25 g), van Telemetrie-Service-Dessau, Dessau, Duitsland. Om ethische redenen 
bedroeg de zender altijd minder dan 5% van het lichaamsgewicht (Aldridge & Brigham 1988). Voor het volgen 
van de gezenderde dieren werd gebruikt gemaakt van SIKA Radio Tracking Receivers en 3-spriet Yagi-antennes 
van Biotrack. Voor het vangen en zenderen van beschermde vleermuizen werd gebruik gemaakt van een 
vergunning met referentienummer ANB/BL-FF/V21-00313. Er werden dieren gevangen op 4 avonden, en 
gezenderde dieren gevolgd (telkens door 1 of 2 teams) tijdens zeven verschillende nachten (Tabel 3). 
 

Tabel 3: overzicht van de avonden/nachten van vangsten en telemetrie 

Datum Activiteit Opmerkingen 
21/06/2022 vangsten geen dieren gezenderd 
22/06/2022 vangsten geen dieren gezenderd 
nacht 28-29/06/2022 vangsten & telemetrie 2 dieren gezenderd & rest van de nacht gevolgd 
nacht 29-30/06/2022 telemetrie  
nacht 1-2/07/2022 telemetrie  
nacht 22-23/07/2022 vangsten & telemetrie 2 dieren gezenderd & rest van de nacht gevolgd 
nacht 23-24/07/2022 telemetrie  
nacht 25-26/07/2022 telemetrie enkel na middernacht 
nacht 27-28/07/2022 telemetrie  

 

2.6 Onderzoek dreefbomen 
 
De gemeente wenste in de winter van 2021-2022 acht bomen te kappen in de Eikendreef van Ter Dolen, op basis 
van de bomenveiligheidscontrole die daar in het voorjaar 2021 heeft plaatsgehad. Deze bomen kwamen uit de 
studie als onmiddellijk te vellen. 
 
Op 22 en 25 oktober 2021 werd gecontroleerd of deze bomen potenties hebben voor vleermuizen, zodat in 
voorkomend geval gepast kon gehandeld worden. Tevens werden ook alle andere dreefbomen visueel 
geïnspecteerd op hun potenties voor vleermuizen. 
 

Figuur 6: uitvliegertelling Grijze grootoorvleermuizen kasteel Ter Dolen, 23 juli 2021 
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3 Resultaten 
 

3.1 Manueel detectoronderzoek 
 
Er werden 418 manuele detectorwaarnemingen verricht, verdeeld over 9 soorten en 5 verzamelsoorten (Figuur 
7). Voor een uitgebreide bespreking verwijzen we naar het landschapsgebruik per soort (3.7). 
 

 
Figuur 7: overzicht soorten en waarnemingen met manuele detector 
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3.2 Automatische detectoren 
 

3.2.1 Overzicht 
De geplaatste automatische detectoren leverden 100.184 opnamen op2. Slechts 773 opnamen betroffen niet-
vleermuisgeluiden (‘ruis’). De opnamen van detector det4_s3 werden niet geanalyseerd, en daarom ook niet 
meegeteld bij deze aantallen. Wegens plaatsing nabij een kolonieboom bevatten deze hoofdzakelijk (duizenden) 
sociale geluiden van Gewone grootoorvleermuis. 
De detectoren van het Noord-Zuidproject leverden bijkomend 11.436 opnamen op (waarvan 239 niet-
vleermuisgeluiden). In totaal werden (minimum) 10 soorten en 7 verzamelsoorten aangetroffen. 
 

Tabel 4: Overzicht resultaten automatische detectoren. De resultaten met * zijn afkomstig van het Noord-Zuidproject. 
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det2_s1 15056 1  18 3  2 5 512 160 8 61 169 1  1 20 

det2_s2 8241  1 5 4   3 225 19 5 54 1431 2 1 9 1 

det2_s3 3756   2 3  3 1 60 60  16 48 2 1 2 3 

det2_s4 600   1    1 48 232  151 100 2  6 3 

det3_s1 14488 4 2 18 9  3 33 2 5  1 13 9 4 6 7 

det3_s2 6522 2  27 11  20 6 33 53 45 26 42 1 9 6 5 

det3_s3 4974   16 4  3 5 22 76 2 18 48   1  
det3_s4 5110   32 22  18 80 234 224  358 785 1  1 6 

det3_s5 148            1 1    
det4_s1 11876 3  54 21 8 21 90 48 32 3 24 58 8 77 13 1 

det4_s2 4524 8  30 1849   311 42 1502 16 319 911 1 1 17 18 

det4_s4 2935   2   1 8 4 15  16 60    2 

det5_s2 4216 11  27 11   10 217 107 1 21 320 2 4 4 5 

det5_s3 2138 2  11 10  1 4 44 75  22 167  2 4 1 

det5_s4 2316        5      2 1  
Helchteren bosrand* 1750 14   7  4 3 14 181 1 147 116  1 6 20 

Stef tuin* 7219 28 4 6 2 1 6 8 608 12 9 81 688 5 3 17 236 
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Omdat het aantal hangnachten per detector kan variëren en de detectoren soms halverwege een nacht kunnen 
stoppen met opnames maken (door lege batterij, of volle geheugenkaart), geeft vergelijking van absolute 
aantallen opnamen per soort of locatie een vertekend beeld. Om die reden hebben we voor een correct beeld 
van het landschapsgebruik enkel de opnamen weerhouden van volledige opname-nachten, waarbij we dan het 
gemiddeld aantal passages berekenden per nacht. Op deze manier is de mate van vleermuizenactiviteit van de 
verschillende onderzochte locaties onderling vergelijkbaar (Tabel 5). 
De mate van vleermuizenactiviteit geeft echter niet steeds een duidelijk beeld, want is niet noodzakelijk 
evenredig met het aantal passerende dieren. Een enkel foeragerend dier nabij de detector levert immers veel 
opnamen op, terwijl vleermuizen op route doorgaans slechts één opname per dier opleveren. Wanneer de 
                                                                 
2 Opnamen met meerdere soorten in worden gerekend als 1 opname per soort. 
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opnamen meer in detail (per nacht, en per periode van 10 min) bekeken worden, kunnen patronen vaak 
duidelijkheid scheppen. Een aaneengesloten blok activiteit duidt bijvoorbeeld gewoonlijk op een 
foerageermoment, geïsoleerde opnames daarentegen wijzen gewoonlijk op dieren op route. We hebben daarom 
een korte bespreking per detector toegevoegd om de resultaten te kaderen. We geven in die bespreking enkel 
toelichting die relevant is voor de interpretatie van het gebruik van die detectorlocatie voor vleermuizen, zonder 
daarbij noodzakelijk alle daar waargenomen soorten te vermelden. 
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Tabel 5: gemiddeld aantal opnamen per soort per volledige opnamenacht 
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det2_s1 1075,4 0,7 
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3.2.2 Detector det2_s1 
Gewone dwergvleermuis heeft hier een permanente hoge foerageeractiviteit gedurende de ganse nacht. De 
locatie is een route van (vermoedelijk) één Watervleermuis. 
 

3.2.3 Detector det2_s2 
Er is veel foerageeractiviteit van Gewone dwergvleermuis gedurende de hele nacht. Er is een route van 
(vermoedelijk) één Watervleermuis, en van verscheidene Grootoorvleermuizen (Gewone en Grijze, maar 
meestal Grootoorvleermuis onbekend). 
 

3.2.4 Detector det2_s3 
Gewone dwergvleermuis levert hier veel foerageeractiviteit gedurende de hele nacht, met een piek de eerste 
twee uren na zonsondergang. Er loopt hier een route van (vermoedelijk) één Watervleermuis en Franjestaart, en 
(minstens) één Grijze en Gewone grootoorvleermuis. 
 

3.2.5 Detector det2_s4 
Er is vrij veel foerageeractiviteit van Gewone dwergvleermuis gedurende het eerste uur na zonsondergang en 
het laatste uur voor zonsopgang. De rest van de nacht is er erg weinig maar wel regelmatig activiteit van deze 
soort. Af en toe is er passage van Grootoorvleermuis (Grijze of onbekend), maar het is onzeker in hoeverre dit 
een vaste route is. 
 

3.2.6 Detector det3_s1 
Er is van Gewone dwergvleermuis veel foerageeractiviteit gedurende de hele nacht. Op basis van tot op soort 
determineerbare Myotis-opnamen wordt hier een route verondersteld van een Franjestaart, en één 
Watervleermuis die daar consequent passeert rond 22:00, 1:50 of 4:00. Erg opvallend is echter het hoge aantal 
opnamen van niet tot op soort determineerbare Myotis-soorten. Gezien de spreiding hiervan over de duur van 
de nacht en over de verschillende nachten, kan er besloten worden dat deze locatie een druk gebruikte route is 
van één of meerdere Myotis-soorten. Ook foerageergedrag lijkt daarbij op sommige momenten waarschijnlijk, 
waarbij over het bospad en/of de Broekbeek heen en weer gevlogen wordt. 
Er loopt op deze locatie eveneens een route van Gewone grootoorvleermuis, en vermoedelijk ook van Grijze 
grootoorvleermuis. 
 

 
Figuur 8: activiteit per 10 min van Watervleermuis op detector det3_s1 
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Figuur 9: activiteit per 10 min van Myotis onbekend op detector det3_s1 

 

3.2.7 Detector det3_s2 
Hier is veel foerageeractiviteit van Gewone dwergvleermuis gedurende de hele nacht, waarbij de activiteit 
geleidelijk opbouwt naar het midden van de nacht en weer afbouwt naar zonsondergang toe. Dit wijst er mogelijk 
op dat er geen kolonie in de onmiddellijke nabijheid is: tijdens ochtend- en avondpiek wordt er mogelijk 
uitgeweken naar een andere locatie. 
Zowel van Watervleermuis, Franjestaart als Gewone grootoorvleermuis zijn er opvallend veel opnamen in de 
vooravond. Als enkel passage zou dit al te veel toeval zijn - immers moesten het dieren op route zijn, zou je 
verwachten dat die later op de nacht daar meer regelmatig terug passeren. Daarom vermoeden we dat er zich 
een kolonieboom in de omgeving kan bevinden van één van deze soorten, en de aanwezigheid van uitvliegende 
dieren leidt tot aantrek van andere soorten (temeer omdat deze locatie ideaal gelegen is als verbindende route 
tussen twee bosdelen).  
 

 
Figuur 10: activiteit per 10 min van Franjestaart op detector det3_s2 
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3.2.8 Detector det3_s3 
Er is vrij veel foerageeractiviteit van Gewone dwergvleermuis gedurende de ganse nacht, met een piek 
gedurende het eerste uur na zonsondergang en het laatste uur voor zonsopgang. Er loopt een route van 
(vermoedelijk) één Watervleermuis en Franjestaart. 
 

3.2.9 Detector det3_s4 
Gedurende het eerste uur na zonsondergang is er een opvallende activiteitspiek van Gewone dwergvleermuis. 
Daarna een sterke terugval van de soort, maar nog steeds permanente activiteit die geleidelijk toeneemt 
naarmate zonsopgang nadert. 
Er bevindt zich hier een vaak gebruikte route van enkele Watervleermuizen en Franjestaarten, een (hoger) aantal 
niet tot soort determineerbare Myotis-vleermuizen, (minimum) één Gewone grootoorvleermuis en een erg hoog 
aantal Grijze grootoorvleermuizen. 
 
 

 
Figuur 11: activiteit per 10 min van Gewone dwergvleermuis op detector det3_s4 

 

3.2.10 Detector det4_s1 
Er is vrij veel foerageeractiviteit van Gewone dwergvleermuis gedurende de ganse nacht, met een piek 
gedurende het eerste uur na zonsondergang. Daarna neemt de activiteit geleidelijk af, om dan terug te pieken 
het laatste uur voor zonsopgang. 
De dreef vormt een vaak gebruikte route van minstens enkele Watervleermuizen, enkele Franjestaarten en 1 of 
2 Baard/Brandts vleermuizen. Die ‘minstens’ mag ruim geïnterpreteerd worden, aangezien er een nog hoger 
aantal niet tot soortniveau determineerbare Myotis-vleermuizen passeert met een opvallende avond- en 
ochtendpiek. 
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Figuur 12: activiteit per 10 min van Myotis onbekend op detector det4_s1 

 

3.2.11 Detector det4_s2 
Gewone dwergvleermuis heeft hier een relatief lage maar permanente foerageeractiviteit gedurende de ganse 
nacht, met een piek in de vooravond. Er is de ganse nacht door regelmatig foerageergedrag van Watervleermuis, 
met een hoge activiteitspiek het eerste uur na zonsondergang. De vijver is met voorsprong het belangrijkste 
foerageergebied van Rosse vleermuis in de omgeving. Vooral het eerste en laatste uur van de nacht is de soort 
er actief. 
Langsheen de waterkant passeren er geregeld Grootoorvleermuizen op route, maar het is onzeker of het om 
Gewone of Grijze grootoorvleermuis gaat, of beide soorten. 
 

 
Figuur 13: activiteit per 10 min van Rosse vleermuis op detector det4_s2 
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3.2.12 Detector det4_s4 
Er is een activiteitspiek van Gewone dwergvleermuis gedurende het eerste uur na zonsondergang, waarna de 
activiteit vrijwel verdwijnt tot middernacht. Daarna volgt een geleidelijke activiteitstoename van de soort, die 
opbouwt naar een piek naarmate zonsopgang nadert. Er lijken ook enkele Myotis-vleermuizen van de beek 
gebruik te maken als route, maar de mate waarin is onduidelijk aangezien het hier over meerdere soorten kan 
gaan. 
 

 
Figuur 14: activiteit per 10 min van Gewone dwergvleermuis op detector det4_s4 
 

3.2.13 Detector det5_s2 
Er is een activiteitspiek van Gewone dwergvleermuis gedurende het eerste uur na zonsondergang, waarna de 
activiteit  plots zeer sterk terugvalt tot bijna niets. Daarna bouwt de activiteit van de soort snel weer op, en blijft 
permanent hoog tot circa een uur voor zonsopgang – waarbij dan te activiteit plots weer zeer sterk afneemt. 
Mogelijk heeft dit merkwaardige patroon te maken met de nabije straatverlichting. 
De duiker wordt als route-element gebruikt door enkele Watervleermuizen, en vermoedelijk ook af en toe door 
Grijze en/of Gewone grootoorvleermuis. 
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Figuur 15: activiteit per 10 min van Gewone dwergvleermuis op detector det5_s2 

 

3.2.14 Detector det5_s3 
Gewone dwergvleermuis heeft hier een activiteitspiek gedurende het eerste uur na zonsondergang, waarna de 
activiteit  sterk terugvalt. Daarna bouwt de activiteit geleidelijk op voor de rest van de nacht, en neemt geleidelijk 
terug af het laatste half uur voor zonsopgang. 
Een cluster van opnamen van Watervleermuis op 11 en 12 juli (en slechts één opname later op de nacht op één 
van de vijf andere nachten) doet veronderstellen dat er zich mogelijk een kolonieboom in de nabijheid bevond 
waar op die dagen gebruik van werd gemaakt. 
 

3.2.15 Detector det5_s4 
Gewone dwergvleermuis heeft hier een hoge activiteitspiek gedurende het eerste uur na zonsondergang, waarna 
de activiteit gedurende het volgende uur sterk terugvalt. Daarna bouwt de activiteit geleidelijk op voor de rest 
van de nacht en blijft vrij constant gedurende de rest van de nacht, zonder piek tegen zonsopgang. Er is geen 
noemenswaardige activiteit van andere soorten. 
 

3.2.16 Detector Helchteren bosrand 
De meeste nachten is er permanente, maar relatief lage activiteit van Gewone dwergvleermuis, met een 
activiteitspiek gedurende het eerste uur na zonsondergang, en een lagere piek het laatste half uur voor 
zonsopgang. Er loopt een route van (minstens) één Watervleermuis en Franjestaart, en vermoedelijk ook (af en 
toe) van Grijze grootoorvleermuis. 
 

3.2.17 Detector Stef tuin 
Gewone dwergvleermuis heeft hier een gemiddelde foerageeractiviteit gedurende de ganse nacht, met een 
opvallend hoge activiteitspiek gedurende het eerste uur na zonsondergang en het laatste uur voor zonsopgang. 
Dit wijst vermoedelijk op (niet extreem) geschikte foerageerlocatie, met een kolonieplaats in de nabije omgeving. 
Watervleermuizen en Franjestaarten passeren hier slechts sporadisch, en het is onduidelijk of het hier om dieren 
op vaste routes gaat. Beide Grootoorvleermuizensoorten passeren geregeld in de tuin, en het grotere aantal 
niet-gedetermineerde Grootoorvleermuizen doet veronderstellen dat er zich hier een vliegroute van 
(verondersteld eerder Grijze) grootoorvleermuis bevindt.  
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Figuur 16: activiteit per 10 min van Gewone dwergvleermuis op detector Stef Tuin 

 

3.3 Onderzoek gebouwen Ter Dolen 
 
De kelders van het Kasteel Ter Dolen bleken niet van wezenlijk belang voor vleermuizen. Toegang voor 
vleermuizen is er weinig evident, en er bleek nauwelijks geschikt winterhabitat aanwezig. Wel werden enkele 
losse grootoorvleermuizenkeutels gevonden, vermoedelijk afkomstig van dieren van de zolder die de 
kelderruimte sporadisch verkennen. 
 
Op de zolders van de kasteelhoeve (brouwerij) (Figuur 17) werd her en der verspreid een keuteltje gevonden in 
de brouwerij (noordzuid-georiënteerde oostelijke vleugel) met grotendeels open zolder, van Grootoorvleermuis 
onbekend en vermoedelijk ook van Gewone dwergvleermuis. Het lijkt hier maar om sporadisch aanwezige dieren 
te gaan. In het oostelijke deel van de oostwest-georiënteerde vleugel (gedeelte rechts van de ingangspoort) lagen 
eveneens (en iets meer) verspreide keutels van Grootoorvleermuis onbekend, met één concentratie van een 30-
tal oude keutels onder een pengat. Het westelijke gedeelte van de oostwest-georiënteerde vleugel (deel links 
van ingangspoort) is in meer actief menselijk gebruik, en daar werden geen vleermuizensporen waargenomen. 
 
De zolders van het kasteel (Figuur 17) bleken erg interessant. Op de grote kasteelzolder (= oostelijke zolder) werd 
een kraamkolonie van Grijze grootoorvleermuis aangetroffen: op 9/07/2021 een groep van ca 25 dieren (Figuur 
19) en 3 losse individuen; op 22/10/2021 vijf adulte dieren en 1 dood juveniel. Verscheidene keutelconcentraties 
wijzen er op dat de grote groep regelmatig op een andere locatie binnen deze zolder hangt. 
De kleine kasteelzolder (west) is in menselijk gebruik, en ongeschikt voor vleermuizen. 
In de grote toren (noordoost) werden geen vleermuizen (en nauwelijks grootoorkeutels) gevonden, wat er op 
wijst dat de dieren er af en toe wel komen, maar deze niet als vaste hangplaats gebruiken.  
In de kleine toren (noordwest) werd kleinere vleermuizenkeutels gevonden. Afgaand op ligging, vorm, grootte 
en aantal van de keutels wordt aangenomen dat het hier waarschijnlijk om een klein aantal Baardvleermuizen 
gaat dat hier regelmatig verblijft. 
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Figuur 17: onderzochte zolders: 1 kasteelhoeve (brouwerij); 2 grote 
kasteelzolder; 3 kleine kasteelzolder; 4 grote toren; 5 kleine toren 

Figuur 18: brouwerijzolders 

 

 
Figuur 19: Kraamkolonie Grijze grootoorvleermuis. Kasteelzolder Ter Dolen, 9 juli 2021. 
 

3.4 Uitvliegertellingen 
 

3.4.1 Kasteel Ter Dolen – Grijze grootoorvleermuis 
 
De poging tot uitvliegertelling van 9 juni 2021 gaf een onvolledig resultaat. Een exact aantal uitvliegers tellen was 
niet evident: voor de warmtecamera bleek een statief noodzakelijk om permanent de uitvliegopening in beeld 
te kunnen houden, en met batdetector was al volledige aandacht nodig om de Grijze grootoren van andere 
langsvliegende soorten te onderscheiden. Latere tellingen konden wel accuraat uitgevoerd worden. 
 
Er werden een viertal uitvliegopeningen geregistreerd, die zich alle bevinden aan de kasteelkapel ter hoogte van 
de dakgoot (Figuur 20). Het uitvliegen begint rond zonsondergang, en duurt ongeveer een half uur (Figuur 21). 
Tabel 6 geeft de resultaten per onderzoeksavond. 
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Tabel 6: overzicht uitvliegertellingen kasteel Ter Dolen 

Datum Aantal uitvliegers Eerste uitvlieger Laatste uitvlieger Opmerking 
9 juni 2021 15 Onbekend Onbekend Onvolledige telling  
23 juli 2021 71 21:47 22:16  
29 juni 2022 74 22:14 23:07 camerabeelden beschikbaar 
23 juli 2022 98 21:59 23:10  

 

 
Figuur 20: oostzijde van het kasteel Ter Dolen, met aanduiding van de uitvliegopeningen van Grijze grootoorvleermuizen 
 

 
Figuur 21: uitvliegende Grijze grootoorvleermuizen kasteel Ter Dolen, 23/07/2021 

 

3.4.2 Eikelbosstraat – Laatvlieger 
 
Er werden tijdens de uitvliegertelling van 30 juni 2021 geen uitvliegende Laatvliegers waargenomen uit de 
woning van de Eikelbosstraat 76, noch uit de aanpalende woningen. Wel loopt er een vliegroute van Laatvliegers 
achteraan in deze tuinen, langsheen de bosrand. Dit indiceert dat de vroegere kolonie nog wel aanwezig is in de 
buurt, maar zich verplaatst heeft naar een ander gebouw. 
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3.4.3 Kolonieboom 51.0658, 5.3949 – Rosse vleermuis 
 
Bij het tellen van uitvliegende Rosse vleermuizen uit de kolonieboom (een Amerikaanse eik) lukte het tijdens de 
eerste poging op 23 juli 2022 niet om uitvliegende dieren te zien, of zelfs te horen op detector. Bij de tweede 
poging op 26 juli 2022 werd een warmtekijker gebruikt, die een exacte telling toeliet. 
 

Datum Aantal uitvliegers Eerste uitvlieger Laatste uitvlieger 
23 juli 2022 Onbekend Onbekend Onbekend 
26 juli 2022 26 21:46 21:58 

 
De kolonieboom werd gemarkeerd met schuine takken aan 4 zijden (Figuur 22). De kolonieholte bevindt zich aan 
de oostzijde op circa 10m hoogte, ongeveer een meter boven een dikke vork van de stam. 
 

Figuur 22: deze Amerikaanse eik is een kolonieboom van Rosse vleermuis. De rode cirkel geeft een aanduiding van de 
kolonieholte.  

 

3.5 Zenderonderzoek 
 

3.5.1 Vangsten 
 
Op 21 en 22/06/2022 werd helaas niet gevangen wat we beoogden: enkel Gewone dwergvleermuizen en Rosse 
vleermuizen. Gewone dwergen leveren niet de info die we voor dit project willen verzamelen, want die soort 
foerageert vermoedelijk enkel in de nabijheid van zijn verblijf (woningen). Rosse vleermuizen zijn ook minder 
geschikt, want ze zijn minder aan landschapselementen gebonden, ze kunnen écht ver vliegen, en ze zijn moeilijk 
te volgen. . Als je louter mannetjes zendert, bekom je bovendien ook niet de informatie met betrekking tot 
belangrijke koloniebomen, zoals bij vrouwtjes. Beide soorten leveren dus niet het soort detailinformatie rond 
gebruik van verbindende landschapsstructuren dat we van de nabije omgeving wensen. Om die reden werd op 
deze twee avonden geen vleermuis gezenderd. 
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Op 28/06/2022 werden twee Grijze grootoorvleermuizen gezenderd (Easy en Osia). Die werden diezelfde nacht 
al afwisselend gevolgd. Beide dieren zaten om 5:00 terug op de kasteelzolder. 
Op 22/07/2022 werden een Grijze grootoorvleermuis en Rosse vleermuis gezenderd (Triple en Nicky). 
 

Tabel 7: overzicht van de gevangen vleermuizen tijdens het zenderonderzoek 

Datum Tijd Soort ♂/♀ Latitude Longitude Gezenderd 
2022-06-21 23:10 Gewone Dwergvleermuis ♀ 51,06698 5,38793 

 

2022-06-22 0:30 Gewone Dwergvleermuis ♀ 51,06691 5,38824 
 

2022-06-22 1:00 Gewone Dwergvleermuis ♀ 51,06698 5,38793 
 

2022-06-22 1:50 Rosse Vleermuis ♂ 51,06698 5,38793 
 

2022-06-22 2:20 Rosse Vleermuis ♂ 51,06698 5,38793 
 

2022-06-22 2:20 Rosse Vleermuis ♂ 51,06701 5,38798 
 

2022-06-22 2:42 Gewone Dwergvleermuis ? 51,06691 5,38824 
 

2022-06-22 3:08 Rosse Vleermuis ♂ 51,06698 5,38793 
 

2022-06-22 23:20 Rosse Vleermuis ♂ 51,06495 5,38979 
 

2022-06-22 23:20 Rosse Vleermuis ♂ 51,06495 5,38979  
2022-06-23 0:15 Rosse Vleermuis ♂ 51,06495 5,38979 

 

2022-06-28 22:38 Grijze Grootoorvleermuis ♀ 51,06516 5,38971 Osia 
2022-06-28 22:40 Grijze Grootoorvleermuis ♀ 51,06524 5,38969 Easy 
2022-06-28 22:50 Grijze Grootoorvleermuis ♀ 51,06516 5,38971 

 

2022-07-22 21:50 Gewone Dwergvleermuis ♀ 51,06603 5,38539 
 

2022-07-22 22:15 Grijze Grootoorvleermuis ♂ 51,06606 5,38566 Tripel 
2022-07-22 22:35 Gewone Dwergvleermuis ♂ 51,06610 5,38567 

 

2022-07-22 22:38 Gewone Dwergvleermuis ? 51,06603 5,38539 
 

2022-07-22 22:42 Rosse Vleermuis ♂ 51,06603 5,38539 Nicky 
2022-07-22 22:45 Gewone Dwergvleermuis ♂ 51,06603 5,38539 

 

2022-07-22 22:50 Gewone Dwergvleermuis ? 51,06610 5,38567 
 

2022-07-22 23:00 Gewone Dwergvleermuis ♂ 51,06595 5,38569 
 

 

3.5.2 Telemetrie 
 
Grijze grootoorvleermuis Easy foerageerde de eerste nacht op het domein van het Opvangcentrum (Fedasil) ten 
oosten van de Eikelbosstraat, en zat om 5:00 terug op de kasteelzolder (Figuur 23). De daaropvolgende 
volgnachten werd Easy niet meer gehoord, en verbleef ze overdag ook niet op de kasteelzolder (tenzij ze écht 
ongewoon vroeg uitvloog, voor we er 's avonds stonden). Een wegtrekkend dier is minder waarschijnlijk midden 
in de kraamperiode, dus lijken ons meer plausibele verklaringen: 
1) het kwijtraken van de zender. Nu is een afgevallen zender vaak wel terug te vinden, maar onder water 
bijvoorbeeld verdwijnt het signaal, of als die ver buiten onze zoekzone afvalt, wordt die ook niet teruggevonden;  
2) de zender werkte niet meer - en dat lijkt ons meest waarschijnlijk. 
 
Grijze grootoorvleermuis Osia kon wel meerdere nachten gevolgd worden (Figuur 23), en verbleef overdag 
telkens op de kasteelzolder. Osia foerageert hoofdzakelijk (en langdurig) op een relatief beperkte oppervlakte in 
het Kraanbergbos, en af en toe ook wat op het naastgelegen militair domein of op het kasteeldomein. Op een 
gegeven ogenblik vloog Osia vanuit het Kraanbergbos vrij snel westwaarts, richting Koerselse Heide. Vanwege de 
ontoegankelijkheid van het militair domein kon zij daar niet verder gevolgd worden. Voor haar verplaatsing naar 
haar hoofdfoerageergebied maakt Osia gebruik van de vallei van de Broekbeek en tussenliggend kleinschalig 
landschap met houtkanten, waar ze ook geregeld kortere periodes foerageert. 
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Figuur 23: waargenomen vliegroutes van Grijze grootoorvleermuizen Easy en Osia, juni 2022. De punten zijn contactpunten 
(telemetrie), de lijnen verbinden de opeenvolgende contactpunten (met een maximum interval van ½ uur), en geven daarom niet 
noodzakelijk de exacte gevlogen route weer. 

 
Grijze grootoorvleermuis Tripel heeft vooral jachtgebieden binnen en onmiddellijk naast het kasteeldomein, en 
op recreatiedomein Molenheide. Haar dagverblijf bevindt zich (zoals verwacht) op de kasteelzolder. 
 
Rosse vleermuis Nicky foerageerde op het kasteeldomein en rondom de beboste zones onmiddellijk ten noorden 
daarvan, op het domein van het Opvangcentrum (Fedasil) en op en in de omgeving van domein Molenheide. 
Vanwege haar hoge vliegsnelheid zijn de contactpunten van Nicky minder nauwkeurig te bepalen dan bij de 
Grootoorvleermuizen (in het algemeen geldt: hoe kleiner de afstand tussen twee opeenvolgende contactpunten, 
hoe nauwkeuriger de plaatsbepaling). Nicky’s dagverblijf bevond zich in een Amerikaanse eik (zie 3.4.3), in het 
bos tussen het kasteeldomein en het Opvangcentrum. 
 

 
Figuur 24: Grijze grootoorvleermuis Tripel (links) en Rosse vleermuis Nicky (rechts) 
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Figuur 25: waargenomen vliegroutes van Grijze grootoorvleermuis Tripel en Rosse vleermuis Nicky, juli 2022. De punten zijn 
contactpunten (telemetrie), de lijnen verbinden de opeenvolgende contactpunten (met een maximum interval van ½ uur), en geven 
daarom niet noodzakelijk de exacte gevlogen route weer. 

 

3.6 Onderzoek dreefbomen 
 
Visuele inspectie liet toe een groot deel van de holten in kaart te brengen. Uiteraard ziet men vanop de grond 
niet alle holten en kan men evenmin inschatten of ze geschikt zijn voor vleermuizen. Dit laat echter wel toe om 
de potenties van bomen voor boombewonende vleermuizensoorten in te schatten, en geeft een overzicht van 
welke dreefgedeelten van belang kunnen zijn voor deze soorten. Het beheer van die bomen kan dan op deze 
potenties afgestemd worden. 
Voor vleermuizen (potentieel) relevante bomen werden bij deze visuele inspectie in vier categorieën ingedeeld: 

- Bomen met zichtbare holten in de stam 
- Bomen met zichtbare holten in takken 
- Bomen met losse schors 
- Bomen zonder zichtbare holten, maar waarvan sterk vermoed wordt dat deze aanwezig zijn (potentiële 

vleermuizenholtebomen) 

Van belang voor een juiste interpretatie: waar we een boom met (potentieel) holten of losse schors aanduiden, 
heeft dit ENKEL betrekking op holten of losse schors die voor vleermuizen van belang kunnen zijn. Zo is 
bijvoorbeeld een boom met een gigantische holte op ooghoogte, waar we duidelijk zien dat de holte niet 
doorloopt, niet geschikt voor vleermuizen. Een dergelijke boom wordt door ons dan niet als ‘met holte’ 
aangeduid. Aan de andere kant zullen kleine holten die wij inschatten als voor vleermuizen geschikt, zoals bijna 
dichtgegroeide wonden van kleinere afgebroken (zij)takken, bij boominventarisaties door anderen (niet in het 
kader van vleermuizendoeleinden) zelden als ‘boomholte’ aangeduid worden aangezien holten met beperkte 
grootte weinig structurele invloed hebben op de boom zelf. 
 
Van de 236 visueel geïnspecteerde dreefbomen waren er 35 die beoordeeld werden als potentieel geschikt als 
vleermuizenverblijfsboom (Figuur 26). Details over deze bomen zijn terug te vinden in Tabel 8. 
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Figuur 26: onderzochte dreefbomen (kleine stippen), met aanduiding van potentieel geschikte verblijfsbomen voor vleermuizen 
(rood omrand). 

 
Tabel 8: overzicht potentieel geschikte dreefbomen voor vleermuizen 

ORIG_ID Boomsoort H
ol

te
 in

 st
am

 

H
ol

te
 in

 ta
k 

Lo
ss

e 
sc

ho
rs

 

Po
te

nt
ie

s 

X-coördinaat Y-coördinaat 
12 Zomer eik X 

   
221296 195315 

30 Zomer eik 
   

X 221400 195343 
48 Zomer eik 

  
X 

 
221183 195302 

64 Amerikaanse eik X 
   

221527 195431 
71 Amerikaanse eik X 

   
221618 195440 

74 Amerikaanse eik X 
   

221661 195435 
100 Amerikaanse eik X 

  
X 221442 195377 

103 Amerikaanse eik X 
   

221416 195319 
105 Amerikaanse eik X 

   
221411 195304 

107 Amerikaanse eik X 
   

221403 195288 
108 Amerikaanse eik X 

   
221399 195280 

112 Amerikaanse eik X 
   

221386 195247 
123 Amerikaanse eik 

 
X 

  
221347 195164 

124 Amerikaanse eik X 
   

221345 195159 
134 Amerikaanse eik 

 
X 

  
221315 195092 

139 Amerikaanse eik X 
   

221302 195061 
142 Amerikaanse eik X 

   
221292 195044 

161 Amerikaanse eik X 
   

221332 195155 
169 Amerikaanse eik X 

   
221361 195218 

183 Amerikaanse eik X 
   

221411 195327 
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187 Amerikaanse eik X 
   

221703 195448 
196 Amerikaanse eik X 

   
221804 195455 

199 Amerikaanse eik X 
   

221835 195458 
201 Amerikaanse eik X 

   
221853 195459 

202 Amerikaanse eik X 
   

221862 195460 
203 Amerikaanse eik X 

   
221869 195460 

204 Amerikaanse eik X 
   

221886 195462 
207 Amerikaanse eik X 

   
221934 195466 

208 Amerikaanse eik 
 

X 
  

221946 195466 
211 Amerikaanse eik X 

   
221913 195455 

220 Amerikaanse eik 
  

X 
 

221848 195451 
226 Zomer eik X 

   
221806 195448 

229 Amerikaanse eik X 
   

221744 195444 
230 Amerikaanse eik 

 
X 

  
221737 195443 

232 Amerikaanse eik X 
   

221721 195442 
 
Acht bomen stonden gemarkeerd als dringend te kappen. Deze acht bomen werden meer in detail gecheckt op 
potentieel geschikte verblijfsbomen voor vleermuizen, en hiervoor werd specifiek advies geleverd. 
 
Bevindingen: 
18: zomereik (afstervende boom): geen zichtbare potenties voor vleermuizen 
33: dode zomereik: geen zichtbare potenties voor vleermuizen 
35: zomereik: geen zichtbare potenties voor vleermuizen 
45: zomereik met afgebroken top: geen zichtbare potenties voor vleermuizen 
48: zomereik: losse schors aan zijtakken westzijde, op ca 15m hoogte 
103: dode Amerikaanse eik: stamholten aan zuidzijde op ca 11 en 14m hoogte 
105: Amerikaanse eik: stamholten aan zuidzijde op ca 10, 14 en 15m hoogte 
117: Amerikaanse eik: geen zichtbare potenties voor vleermuizen 
 
Adviezen bij kapping van deze 8 bomen: 
18, 33, 35, 45 en 117: kap geen probleem naar vleermuizen toe. 
48: ofwel (a) in periode voorafgaand aan kap inspecteren met hoogtewerker of er vleermuizen onder losse schors 
zitten (zaklamp). Zo nee, losse schors verwijderen. Zo ja, later terugkomen voor nieuwe inspectie. Ofwel (b) de 
dag van kap zelf inspecteren met een hoogtewerker of er vleermuizen onder losse schors zitten. Zo ja: later 
terugkomen voor een nieuwe poging, zo nee, is kap mogelijk. Indien nee, maar de schors niet volledig 
inspecteerbaar: de takken met dode schors voorzichtig verwijderen en zacht naar beneden halen, en die nog 
minstens één nacht ter plaatse laten liggen (zodat eventuele vleermuizen kunnen vertrekken). 
103 en 105: Het dichtnieten van de holten (= plaatsen van exclusion flaps) raden we voor de gewenste periode 
van kap (eind oktober/begin november) niet aan. Dan is al een deel van de vleermuizen in winterslaap, wat 
betekent dat het dan onzeker is of slapende vleermuizen in de periode tussen plaatsing van de flaps en de kap 
nog wel naar buiten vliegen. Als alternatief raden we aan op de dag van kap zelf te inspecteren met hoogtewerker 
of er vleermuizen in de holten zicht- of hoorbaar zijn (zaklamp, eventueel met klein spiegeltje). Zo ja later 
terugkomen voor nieuwe poging, zo nee kap mogelijk mits aandacht voor de zaagmethode (want slapende 
vleermuizen zitten doorgaans stil en verborgen). Vleermuizen in boomholten zitten ver bovenaan, in opgaande 
spleten. Door zaagsneden dan net onder en ruim boven de boomholten te maken kan voorkomen worden dat 
door vleermuizen wordt gezaagd. De stukken met holten zacht naar beneden halen, en minstens 1 nacht nog ter 
plaatse laten liggen met holte naar boven zodat eventuele vleermuizen kunnen vertrekken (als na zagen blijkt 
dat men dwars door de stukken kan kijken en er zeker geen vleermuizen in kunnen zitten, dan hoeft laten liggen 
uiteraard niet). 
 
Worden ondanks de voorzorgsmaatregelen toch vleermuizen aangetroffen: dieren die wakker zijn en vlot 
wegvliegen laten vertrekken (ze kennen de omgeving, dus dat is meest ideaal). Dieren die niet zelf vertrekken of 
gekwetst/dood zijn: (met stevige handschoenen!) in een doos plaatsen (bv boterhammendoos), en 
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binnenbrengen bij een Opvangcentrum voor Vogels en Wilde dieren: https://vogelbescherming.be/wild-dier-
nood/adressen-contactgegevens. 
 
De kans op vleermuizen in de betreffende bomen wordt laag ingeschat. Vleermuizen onder de losse schors 
(boom 48) zou al echt toeval zijn, de locatie van die boom is niet ideaal (nabij straatverlichting, vrij geïsoleerd 
van bos). En de holten in de twee andere bomen (103 en 105) zitten in stukken dode stam - de kans is groot dat 
die onderling verbonden en te tochtig zijn voor vleermuizen. Bovendien zitten vleermuizen liever in nog levende 
bomen (want vanwege sapstroom beter geïsoleerd), met echt nauwe holten. 
 

3.7 Bespreking en landschapsgebruik per soort 
 

3.7.1 Gewone dwergvleermuis 
Gewone dwergvleermuizen werden vrijwel overal talrijk en foeragerend waargenomen waar er maar enigszins 
opgaande vegetatie aanwezig is. Doordat Gewone dwergvleermuizen iets minder lichtschuw zijn dan andere 
vleermuizensoorten, worden zij ook in woonwijken aangetroffen. Doordat de soort verblijft in gebouwen 
(meestal gewone huizen) en daar doorgaans ook niet al te ver van wegvliegt om te foerageren, was deze soort 
minder geschikt om te volgen voor het nagaan van het landschapselementen als verbinding voor vleermuizen. 
Om deze reden werd niet specifiek gezocht naar routes of kolonies van Gewone dwergvleermuizen. Een route 
naar het zuidwesten langsheen het fietspad ten noorden van de Kievitwijk werd eerder per toeval gevonden. 
Vanwege de hoge aantallen van de soort en de daarmee gepaard gaande hoge activiteit, was het evenmin 
mogelijk om via automatische detectoren eventuele dieren op route te onderscheiden van foeragerende dieren. 
 

 
Figuur 27: waarnemingen van Gewone dwergvleermuis. De lijn indiceert een vastgestelde vliegroute 
 

3.7.2 Ruige dwergvleermuis 
De soort is in Vlaanderen vooral bekend als migrerende soort, die het meest in het voorjaar (maart tot en met 
begin mei) en najaar (half augustus tot en met september) wordt waargenomen. Er werd tijdens dit onderzoek 
slechts een beperkt aantal Ruige dwergvleermuizen waargenomen. Opnamen via automatische detectoren 
betroffen vrijwel enkel overvliegende (migrerende) dieren. Enkel de detectoren ‘Stef tuin’ en ‘Helchteren 
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bosrand’ geven op sommige nachten mogelijk kortstondig foerageergedrag weer. Langduriger foerageergedrag 
werd enkel waargenomen aan de kasteelvijver. Deze locatie is niet onverwacht, gezien de voorkeur van de soort 
voor duistere oeverpartijen als jachthabitat. 
 

 
Figuur 28: waarnemingen van Ruige dwergvleermuis 

 

3.7.3 Kleine dwergvleermuis 
Er werden slechts 7 automatische opnamen gemaakt van deze soort, op 3 verschillende locaties. Geluiden van 
deze soort zijn gelijkaardig aan deze van Gewone dwergvleermuis, maar gemiddeld wat hoger van frequentie. 
Doordat er echter een zeker overlapzone bestaat, is de soort vaak moeilijk met zekerheid herkenbaar. De hier 
als Kleine dwergvleermuis geïdentificeerde opnamen zaten duidelijk boven deze overlapzone. We houden er 
echter rekening mee dat het niet onmogelijk is dat dit toch Gewone dwergvleermuizen zijn, die om een of andere 
reden uitzonderlijk hoge pulsenreeksen produceerden. Vanwege de moeilijke (zekere) herkenbaarheid is er over 
het voorkomen van deze soort in Vlaanderen nog relatief weinig bekend, en is het hier tevens moeilijk om een 
uitspraak te doen over het landschapsgebruik rond Ter Dolen. 
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Figuur 29: waarnemingen van Kleine dwergvleermuis 

 

3.7.4 Dwergvleermuis onbekend 
Opnamen van Dwergvleermuissoorten kunnen overlappende kenmerken hebben. In geval niet kan uitgemaakt 
worden of een opname een Gewone, Ruige of Kleine dwergvleermuis betreft, werd het dier genoteerd als 
‘Dwergvleermuis onbekend’. Gezien de zeer hoge aantallen Gewone dwergvleermuis ten opzichte van beide 
andere soorten, gaan we er van uit dat het overgrote deel van deze opnamen deze soort betreft. Voor 
besprekingen wordt naar de betreffende soorten verwezen. 
 

 
Figuur 30: waarnemingen van Dwergvleermuis onbekend 

 

3.7.5 Watervleermuis 
Watervleermuizen foerageren bij voorkeur boven grotere, open en voldoende duistere wateroppervlakken. De 
vijver van het domein Ter Dolen voldoet hieraan, en is de enige waterpartij (en locatie) waar de soort regelmatig 
foeragerend werd aangetroffen. Watervleermuizen foerageren mogelijk ook boven andere, kleinere vijvers in de 
omging die vanwege de ligging op privéterrein in deze studie niet onderzocht zijn. 
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De voornaamste vastgestelde routes van Watervleermuizen bevinden zich langsheen de Broekbeek (waarbij de 
Grote Baan gepasseerd wordt via de duiker), en via de Eikendreef en bosgebied ten oosten van de Eikelbosstraat 
richting Opvangcentrum. Minder belangrijke routes (1 à 2 dieren) verlopen via de bosconnecties op het einde 
van de Korte heidestraat en ter hoogte van het kruispunt Eikelbosstraat-Tienschuur. 
Er bevindt zich mogelijk een kolonieboom in de omgeving van het kruispunt Linzenstraat-fietspad, en mogelijk 
ook één in de omgeving van de bosconnectie op het einde van de Korte heidestraat - al kan het bij deze laatste 
ook om Franjestaart of Gewone grootoorvleermuis gaan (zie 3.2.7). 
 

 
Figuur 31: waarnemingen van Watervleermuis. De lijnen indiceren vastgestelde vliegroutes 

 

3.7.6 Baard/Brandts vleermuis 
Vanwege de grote gelijkenis tussen opnamen van beide soorten, worden beide hier als tweelingsoort samen 
besproken. De soort komt in de omgeving relatief weinig voor, waardoor het moeilijk is om een duidelijk gebruik 
van het landschap te schetsen. Er bevindt zich (vermoedelijk) een verblijfplaats van een klein aantal dieren op de 
zolder van de kleine kasteeltoren. Baard/Brandts vleermuizen zijn echter niet uitsluitend zolderbewoners: 
kolonies bevinden zich meestal in boomholten. 
Er loopt een vliegroute van 1 of 2 Baard/Brandts vleermuizen in de Eikendreef, oostelijk van de Eikelbosstraat. 
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Figuur 32: waarnemingen van Baard/Brandts vleermuis. De lijn indiceert een vastgestelde vliegroute 

 

3.7.7 Franjestaart 
Franjestaart blijkt niet talrijk voor te komen in de omgeving. 
De voornaamste vastgestelde routes van Franjestaart bevinden zich langsheen de Broekbeek, en doorheen de 
Eikendreef en het bosgebied ten oosten van de Eikelbosstraat richting Opvangcentrum. Er loopt ook een 
vliegroute van één Franjestaart langs de bosstrook naast de afsplitsing van de Eikelbosstraat die leidt naar de 
huisnummers 164-166. 
Er bevindt zich mogelijk een kolonieboom in de omgeving van de bosconnectie op het einde van de Korte 
heidestraat, al kan het hier om Watervleermuis of Gewone grootoorvleermuis gaan (zie 3.2.7). 
 

 
Figuur 33: waarnemingen van Franjestaart. De lijnen indiceren vastgestelde vliegroutes 

 

3.7.8 Myotis onbekend 
Onder Myotis onbekend of Myotis species worden de dieren gerekend van het genus Myotis die niet verder tot 
soort(groep)niveau konden gedetermineerd worden. Vanwege de vaak overlappende opname-kenmerken van 
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deze soortgroep, is het aantal ongedetermineerde opnamen hiervan relatief hoog. Gezien alle Myotis-soorten 
erg afhankelijk zijn van connectieve landschapselementen, zijn ook niet tot soortniveau gedetermineerde 
dieren hier van belang om het landschapsgebruik door vleermuizen in kaart te brengen. 
We zien dat de landschapselementen die gebruikt werden door de gedetermineerde Myotis-soorten 
(Watervleermuis, Baard/Brandts vleermuis en Franjestaart) met de toevoeging van ‘Myotis onbekend’ aan 
belang winnen dat evenredig is met het reeds vastgestelde belang. Of eenvoudiger gezegd: de voornaamste 
vastgestelde routes blijken nog meer in gebruik te zijn. Het grootste aantal opnamen van Myotis onbekend 
bevindt zich aan de vijver van Ter Dolen. We kunnen er daarbij van uit gaan dat het overgrote deel hiervan 
foeragerende Watervleermuizen betreft, waarvan (verre, dus zwakke) opnamen moeilijk herkenbaar waren.  
 

 
Figuur 34: waarnemingen van Myotis onbekend 

 

3.7.9 Laatvlieger 
Laatvlieger kon zowat overal foeragerend aangetroffen worden waar er een opener stuk landschap was, door 
bomen beschut: paardenweiden en andere graslanden omzoomd door bomen, duistere tuinen nabij een 
bosrand, aardgasleidingstrook, duistere dreven en dergelijke.  
De kolonie die meer dan 10 jaar geleden gevonden werd in de woning van de Eikelbosstraat 76 (mond. med. G. 
Palmans) bleek niet meer aanwezig. De talrijke aanwezigheid van de dieren in het onderzoeksgebied, en een 
aantal vliegroutes die vanuit richting zuiden Eikelbosstraat / Kazernebaan komen, doen veronderstellen dat de 
kolonie nog steeds ergens aanwezig is, en dat de verblijfplaats in die omgeving moet gezocht worden. Vliegroutes 
lopen onder meer langsheen de bosrand omheen de woonwijk in het zuidelijke einde van de Eikelbosstraat, 
langsheen de Eikelbosstraat zelf tot het kruispunt met de Eikendreef, waarna de route oostwaarts (door of ten 
zuiden naast de dreef) afbuigt, en vervolgens de noordelijke bosranden volgt richting Opvangcentrum. Ook langs 
de Eikelbosstraat ten noorden van domein Ter Dolen loopt een route, waarbij de dieren niet boven de straat zelf 
vliegen, maar boven de akkerrand aan de oostzijde, waardoor ze een wind- en lichtbuffer genieten van de 
bomenrij tussen straat en akker. Deze route buigt vervolgens af en volgt de (duistere) afsplitsing van de 
Eikelbosstraat die leidt naar de huisnummers 164-166, waarbij de Laatvliegers boven de akker vliegen vlak naast 
de bosstrook en het pad. 
Laatvliegers die drukke of fel verlichte banen overstaken – met name de Grote Baan en de Eikelbosstraat – deden 
dat op grotere hoogte. 
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Figuur 35: waarnemingen van Laatvlieger. De lijnen indiceren vastgestelde vliegroutes 

 

3.7.10 Rosse vleermuis 
Rosse vleermuizen zijn relatief talrijk waargenomen. De aanwezigheid van een kolonieboom met 26 dieren in het 
bos tussen domein Ter Dolen en het Opvangcentrum is daar niet vreemd aan. Veel gebruikte foerageerzones van 
de soort zijn in de eerste plaats de vijver van domein Ter Dolen, maar ook door bomen omzoomde graslanden. 
Een gezenderd dier van deze kolonie vloog tot 2,5 km noordelijker (recreatiepark Molenheide) om te foerageren. 
Routes van Rosse vleermuizen zijn moeilijker te bepalen, omdat ze snel en hoog vliegen en minder gebonden zijn 
aan landschapselementen. 
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Figuur 36: waarnemingen Rosse vleermuis. De lijnen verbinden opeenvolgende telemetriecontactpunten (met een maximum 
interval van ½ uur), en geven daarom niet noodzakelijk de exacte gevlogen route weer 

 

3.7.11 Bosvleermuis 
Bosvleermuizen zijn opvallend minder talrijk aanwezig dan Rosse vleermuizen. Slechts op twee locaties werd een 
hogere foerageeractiviteit vastgesteld: boven de vijver van Ter Dolen, en in de omgeving van de Korte 
heidestraat. Routes van Bosvleermuizen zijn moeilijker te bepalen, omdat ze snel en hoog vliegen en iets minder 
gebonden zijn aan landschapselementen. 
 

 
Figuur 37: waarnemingen van Bosvleermuis 
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3.7.12 Rosse/Bosvleermuis 
Bij opnamen van Rosse vleermuis en Bosvleermuis hebben pulsen vaak een overlap in kenmerken, waardoor 
onderscheid tussen beide soorten vaak niet mogelijk is. We beperken de determinatie dan tot soortgroep 
‘Rosse/Bosvleermuis’. Dergelijke opnamen werden tijdens dit onderzoek voornamelijk gemaakt nabij de vijver 
van Ter Dolen (waar zowel Rosse als Bosvleermuis foerageren), en in de omgeving van de kolonieboom van Rosse 
vleermuis – waarbij het dan geen betoog hoeft dat het gros van deze opnamen met zeer grote waarschijnlijkheid 
aan deze laatste kan toegeschreven worden. Voor een verdere bespreking wordt naar beide betreffende soorten 
verwezen. 
 

 
Figuur 38: waarnemingen van Rosse/Bosvleermuis 

 

3.7.13 Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio onbekend 
In bepaalde gevallen kan geen onderscheid gemaakt worden tussen opnamen van soorten van het genus 
Nyctalus (Bos- en Rosse vleermuis), Eptesicus (Laatvlieger) en Vespertilio (Tweekleurige vleermuis; in Vlaanderen 
vooral gekend als sporadische doortrekker, en niet waargenomen tijdens dit onderzoek). In dergelijke gevallen 
wordt de opname geklasseerd als ‘ENV’: Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio onbekend. ENV-opnamen werden enkel 
via automatische detectoren verzameld, en dan voornamelijk nabij de vijver van Ter Dolen – waar zowel 
Laatvlieger, Rosse als Bosvleermuis foerageren. Voor een verdere bespreking wordt naar de betreffende soorten 
verwezen. 
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Figuur 39: waarnemingen van Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio onbekend 

 

3.7.14 Gewone grootoorvleermuis 
Gewone grootoorvleermuizen zijn duidelijk aanwezig in het gebied, maar de aantallen lijken vrij laag – mogelijk 
omwille van de omvangrijke kolonie Grijze grootoorvleermuizen in het kasteel. Er bevindt zich een kolonieboom 
van Gewone grootoorvleermuis in het kasteelpark van Ter Dolen, waar op 9 juni 2021 enkele uitvliegende dieren 
met warmtecamera konden bekeken worden. Mogelijk bevindt er zich ook een kolonieboom in de omgeving van 
de bosconnectie op het einde van de Korte heidestraat, al kan het hier ook om Franjestaart of Watervleermuis 
gaan (zie 3.2.7). 
Omwille van hun fluistersonar worden Grootoorvleermuizen pas opgenomen als deze kort bij de detector 
passeren. Om die reden konden specifieke foerageerzones niet vastgesteld worden, al kan een kleine cluster van 
opnames nabij het kruispunt Eikendreef-Eikelbosdreef mogelijk op foerageergedrag wijzen. Er konden wel enkele 
vliegroutes van (vermoedelijk) individuele dieren gevonden worden: via de bosconnectie ter hoogte van het 
kruispunt Eikelbosstraat-Tienschuur, via de bosverbinding tussen domein Ter Dolen en het Opvangcentrum, en 
aan het kruispunt van de Broekbeek met het noordelijke bospad van het domein Ter Dolen (waarbij het 
onbekend is of het dier de beek of het pad volgt). 
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Figuur 40: waarnemingen van Gewone grootoorvleermuis. De lijnen indiceren vastgestelde vliegroutes 

 

3.7.15 Grijze grootoorvleermuis 
Er bevindt zich een omvangrijke kraamkolonie van minimum 98 Grijze grootoorvleermuizen (inclusief jongen) op 
de grote kasteelzolder van Ter Dolen. De dieren vliegen daar uit aan de oostzijde.  
Foerageergebieden bevinden zich hoofdzakelijk in grotere en kleine beboste zones. Gezenderde dieren bleken 
hoofdzakelijk te foerageren binnen een straal van 1800m rond het kasteel. Tijdelijk ‘verdwenen’ gezenderde 
dieren, een route naast de Europarklaan, en opnamen van Grijze grootoorvleermuizen in de Mangelbeekvallei 
net ten noorden van industriezone (data Prov. Limburg) indiceren dat de soort ook veel verder gaat foerageren 
– tot een afstand van minstens 2,5 km van de koloniezolder. 
Verplaatsingen van de Grijze grootoren gebeuren via grote en kleinere landschapselementen (bossen, 
bosstroken, bosranden, dreven, houtkanten, beekvalleien, bospaden et cetera), waarbij ‘open’ stukken via de 
kortste doorsteek genomen lijken te worden. Vanwege het hoge aantal dieren op de koloniezolder, worden 
vrijwel al dergelijke landschapselementen in de ruime omgeving door de soort op deze wijze gebruikt, en worden 
vrijwel alle kleinere en grotere beboste zones in de omgeving van Ter Dolen als foerageergebied gebuikt. De 
resultaten van telemetrie tonen dit aan (zie kaart), waarbij we benadrukken dat dit de vliegpatronen zijn van 
slechts 3 gezenderde Grijze grootoorvleermuizen van de 98 dieren die op de zolder verblijven. 
Door het zenderonderzoek wordt erg duidelijk aangetoond dat verlichting en (al dan niet als oorzaak daarvan) 
bebouwde zones door Grijze grootoorvleermuizen steevast gemeden worden. Routes van gezenderde dieren 
verlopen enkel door duistere zones, waarbij dorpskernen (Helchteren), woonwijken (Kievitwijk) of verlichte 
lintbebouwing (Eikelbosdreef) moeilijk of niet overkombare obstakels vormen. 
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Figuur 41: waarnemingen Grijze grootoorvleermuis. De lijnen verbinden opeenvolgende telemetriecontactpunten (met een 
maximum interval van ½ uur), en geven daarom niet noodzakelijk de exacte gevlogen route weer 

 

3.7.16 Grootoorvleermuis onbekend 
Bij detectoronderzoek is onderscheid tussen beide soorten Grootoorvleermuizen enkel mogelijk bij opnamen 
van voldoende kwaliteit. Bij opnamen die hieraan niet voldoen, beperken we ons tot soortgroep 
‘Grootoorvleermuis onbekend’. De resultaten van ‘Grootoorvleermuis onbekend’ liggen in lijn met die van beide 
betreffende soorten, waarnaar we dan ook verwijzen voor een verdere bespreking. 
 

 
Figuur 42: waarnemingen van Grootoorvleermuis onbekend 
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3.7.17 Vleermuis onbekend 
Vleermuizenopnamen waarvan geen soort kan bepaald worden, zoals bij erg zwakke opnamen, afwijkende 
geluiden (sociale geluiden) of door te veel overlappende kenmerken, worden geclassificeerd als ‘Vleermuis 
onbekend’. Omdat het aantal dergelijke opnames relatief beperkt is en hier soort noch soortgroep aan gekoppeld 
kan worden, is een verdere bespreking van ‘Vleermuis onbekend’ zinloos. 
 

 
Figuur 43: waarnemingen van Vleermuis onbekend 
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4 Conclusies 
 
Er werden in en om het gebied 11 vleermuizensoorten waargenomen: Gewone dwergvleermuis, Ruige 
dwergvleermuis, Kleine dwergvleermuis, Watervleermuis, Baard/Brandts vleermuis, Franjestaart, Laatvlieger, 
Rosse vleermuis, Bosvleermuis, Gewone grootoorvleermuis en Grijze grootoorvleermuis (waarvan Kleine 
dwergvleermuis met licht voorbehoud). Het hoge aantal soorten is wellicht te danken aan de variatie aan  
duistere biotopen (bos, grasland, waterpartij) en verblijfplaatsen (voor boombewoners, bewoners van grote 
oude zolders en van huizen). 
 
Van enkele soorten zijn kolonieplaatsen gevonden binnen het onderzoeksgebied zelf: Gewone 
grootoorvleermuis en Rosse vleermuis (kolonieboom), Grijze grootoorvleermuis en (vermoedelijk) 
Baardvleermuis (kasteelzolder). Van enkele andere soorten (Gewone dwergvleermuis, Watervleermuis, 
Franjestaart, Laatvlieger, Bosvleermuis) kunnen verblijfplaatsen eveneens binnen dit gebied of de nabije 
omgeving verondersteld worden. 
Vooral de kolonie van Grijze grootoorvleermuizen is van groot belang. Het gaat hier om een kraamkolonie (met 
voortplanting): één van de weinige die bekend zijn in Limburg, en met voorsprong de grootste. Op Vlaams niveau 
is enkel de kolonie van de kerk van Geel-Bel met net iets meer dieren van dezelfde grootte-orde. 
 
Het onderzoeksgebied en omgeving zijn van belang als foerageerzone, waarbij vooral de hoge aantallen 
jagende Grijze grootoorvleermuizen, Rosse vleermuizen, en Laatvliegers opvallen. Van de Myotis-soorten 
(Watervleermuis, Franjestaart, Baardvleermuis) zijn de vastgestelde aantallen daarentegen eerder wat lager 
dan verwacht. Voor de twee laatstgenoemde soorten speelt de nabijheid van een grote kolonie Grijze 
grootoorvleermuizen hierbij mogelijk een rol. Deze drie soorten zijn immers alle vooral gespecialiseerde 
bosjagers, waardoor er sprake kan zijn van een zekere voedselconcurrentie. 
 
Routes van bossoorten die relatief sterk aan landschapselementen gebonden zijn (Watervleermuis, 
Baard/Brandts vleermuis, Franjestaart, Gewone en Grijze grootoorvleermuis) verlopen via bossen, bosstroken, 
bosranden, dreven, houtkanten, beekvalleien en bospaden, waarbij ‘open’ stukken via de kortste doorsteek 
genomen lijken te worden. 
De twee dreven van de (straat) Eikendreef die vanaf de brouwerij-ingang van Ter Dolen west- en zuidwestwaarts 
lopen, zijn niet in gebruik als vliegroute (in scherpe tegenstelling tot de rest van de dreef, die vanaf de brouwerij-
ingang oostwaarts loopt). De ringgracht van het kasteel speelt even min een rol evenmin als vleermuizenroute, 
noch als foerageergebied (met uitzondering van het gedeelte tussen brouwerij en Eikendreef, als foerageerzone 
voor Gewone dwergvleermuis). 
Verlichting en (al dan niet als oorzaak daarvan) bebouwde zones worden door de meeste vleermuizensoorten 
gemeden. Routes verlopen quasi enkel door duistere zones, waarbij dorpskernen (Helchteren), woonwijken 
(Kievitwijk) of verlichte lintbebouwing (Eikelbosdreef) vaak moeilijk of niet overkombare obstakels vormen. 
 
De voornaamste vastgestelde vliegroutes en foerageergebieden van vleermuizen (met uitzondering van Gewone 
dwergvleermuis) worden weergegeven op Figuur 44.  
 
We benadrukken dat de routes en foerageergebieden op Figuur 44 niet absoluut zijn. Bij manueel 
detectoronderzoek kunnen we ons immers enkel beperken tot toegankelijke gebieden of openbare paden, 
waardoor sommige potentieel interessante zones niet bezocht konden worden. Een deel van dit probleem werd 
opgelost door het telemetrie-onderzoek, waarbij we gezenderde dieren ook op dergelijke locaties konden 
volgen.  
Echter: we zenderden slechts drie Grijze grootoorvleermuizen van de kolonie op de kasteelzolder. Vleermuizen 
volgen wel vaak eenzelfde geschikte vliegroute, maar het is evident dat niet alle 98 vleermuizen van deze zolder 
in dezelfde bosjes gaan foerageren – ieder dier zoekt zijn eigen jachtgebieden om aan voldoende voedsel te 
komen. Om deze reden mag men de resultaten van dit onderzoek extrapoleren: is aangetoond dat bepaalde 
landschapselementen gebruikt worden als route of bepaalde biotopen gebruikt worden als foerageergebied, dan 
mag aangenomen worden dat ook andere, gelijkaardige landschapselementen of biotopen op eenzelfde manier 
door vleermuizen gebruikt worden. 
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Figuur 44: voornaamste vastgestelde vliegroutes (groene lijnen) en foerageergebieden (groene ovalen) van vleermuizen, met 
uitzondering van Gewone dwergvleermuis, de meest talrijke en één van de minder kritische vleermuizensoorten. 

 
De rol van het projectgebied in het grotere netwerk van natuurkernen en andere voor vleermuizen interessante 
sites in de omgeving is afhankelijk van de vleermuizensoort. Voor sommige soorten is het projectgebied een 
zwaartepunt van groot belang. Dit is het geval voor Grijze grootoorvleermuis (kraamkolonie), Watervleermuis 
(waterpartij als foerageergebied) en vermoedelijk ook Rosse vleermuis (kraamkolonieboom). Voor andere 
soorten is het gebied wel van belang als bijvoorbeeld foerageergebied (Laatvlieger, Gewone dwergvleermuis, 
Bosvleermuis) maar lijkt dit belang niet noodzakelijk dat van gelijkaardige biotopen in de omgeving te overstijgen. 
Voor soorten die minder waargenomen zijn (Franjestaart, Baard/Brandts vleermuis, Gewone grootoorvleermuis, 
…) is het moeilijker om de rol van het projectgebied in de ruimere omgeving te interpreteren. Wel werd 
aangetoond dat het projectgebied voor deze (en andere) soorten van groot belang is als verbindingsgebied 
tussen onder meer het Militair Domein/Kraanbergbos (westen), de beboste zones van het Opvangcentrum 
(oosten), en recreatiedomein Molenheide met tussenliggende beboste zones (noorden). Ook naar het zuiden toe 
(richting Mangelbeekvallei) zijn er indicaties dat er verbindingen zijn, al lopen die dan zowel oostelijk als westelijk 
omheen de bebouwde dorpskern van Helchteren. 
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5 Knelpunten en aanbevelingen 
 

5.1 Knelpunten 
 
Verschillende knelpunten en bedreigingen voor vleermuizenpopulaties zijn vaak overlappend. We pogen die 
hieronder zo duidelijk mogelijk op te splitsen per probleem. Een overzicht hiervan wordt schematisch 
weergegeven op Figuur 45. 
 
Een groot knelpunt voor het behoud van vleermuizenpopulaties is verlichting. Aangezien alle 
vleermuizensoorten lichtschuw zijn, betekent dit dat de huidig aanwezige verlichting (zowel straat- als 
particuliere verlichting) er voor zorgt dat vleermuizen zich slechts via een beperkt aantal mogelijkheden kunnen 
verplaatsen, en dat vele zones ongeschikt zijn als foerageergebied. Het gevaar bestaat dat bij bijkomende 
verlichting of verandering van verlichting (bijvoorbeeld vervangen door LED-verlichting) bestaande vliegroutes 
onbruikbaar worden, of foerageergebieden ongeschikt worden. 
 
Een ander knelpunt zijn verkavelingen en lintbebouwing. Ons onderzoek toont aan dat de meeste 
vleermuizensoorten bebouwde zones mijden (al dan niet ook omwille van verlichting, zie vorige alinea). Door 
bijkomende verkavelingen en lintbebouwing kunnen bestaande vliegroutes doorsneden worden, en 
foerageergebieden teloor gaan. 
 
De aanwezigheid van verbindende landschapselementen is vrij beperkt op bepaalde locaties, wat betekent dat 
ook het aantal potentiële vliegverbindingen voor vleermuizen naar bepaalde foerageergebieden erg beperkt is. 
Bij gebrek aan alternatieve verbindingen is de kans groot dan sommige foerageerzones onbereikbaar worden als 
er landschapselementen verloren gaan of ongeschikt worden (bijvoorbeeld door verwijderen houtkant of 
kapping bomenrij, maar ook door verlichting of verkaveling). 
 
Een specifiek geval is de aanleg van de Noord-Zuidverbinding. Het huidig tracé werkt met een ondertunneling, 
die bovenkomt op de Grote Baan ter hoogte van het domein Ter Dolen. Dit is net op de plaats waar vleermuizen 
van Ter Dolen oversteken naar gebieden ten westen van de Grote Baan (onder meer Kraanbergbos en Militair 
Domein). De aanleg van deze tunnelmond kan – zowel in aanleg- als exploitatiefase resulteren in het doorsnijden 
van de vleermuizenroutes, waardoor verbindingen verloren gaan en voedselgebieden onbereikbaar worden voor 
vleermuizen. 
 
Een bijzonder geval is de kasteelzolder van Ter Dolen als kraamkolonieplaats voor Grijze grootoorvleermuizen. 
Hoewel de eigenaar de aanwezigheid van de vleermuizen genegen is, blijft de kolonie erg kwetsbaar. 
Veranderingen aan de zolder, hetzij gewenst (ingebruikname deel van de zolder), hetzij noodzakelijk (herstelling 
en onderhoud) kunnen een nefaste invloed hebben. 
 
De bossen in en om het domein Ter Dolen vormen momenteel een goed habitat voor de diverse soorten 
vleermuizen, zowel naar verbindingen, foerageerzone als (voor boombewonende soorten) verblijfplaatsen toe. 
Een bosbeheer waar onvoldoende met de noden van vleermuizen rekening wordt gehouden, kan een negatieve 
impact hebben op de aanwezige vleermuizenpopulaties. 
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Figuur 45: schematische weergave van knelpunten en oplossingen voor vleermuizen. Groen: vliegroutes en foerageerzones; 
Geel: problematische straatverlichting; Rood: door vleermuizen gemeden bebouwde zones, verkavelingen en lintbebouwing; 
Zwarte ster: tunnelmond geplande Noord-Zuidverbinding; Blauw: voorstellen voor bijkomende verbindende 
landschapselementen. 

 

5.2 Aanbevelingen 
 
Het knelpunt verlichting kan opgelost worden door een doordacht verlichtingsplan, waar nieuwe verlichting of 
aanpassingen aan de huidige verlichting (zoals verledding) kan aan afgetoetst worden. Zones of straten die 
(potentieel) van belang zijn voor vleermuizen en waar geen verlichting noodzakelijk is, worden uiteraard best 
duister gehouden of gemaakt. Voor plaatsen die (potentieel) van belang zijn voor vleermuizen en waar verlichting 
toch gewenst/noodzakelijk is, bestaat er een stappenplan om dat type verlichting te selecteren dat minst 
schadelijk is voor vleermuizen (Gyselings & De Bruyn 2018)3. Dit stappenplan is oorspronkelijk ontwikkeld ten 
behoeve van fietsostrades, maar ook perfect toepasbaar elders, zoals voor straatverlichting. 
Speciale aandacht vragen we voor de straatverlichting die geel aangeduid werd op Figuur 45 aangezien deze 
zones met erg hoge vleermuizenactiviteit doorkruisen. Vooral de plaatsen waar deze ook effectief 
vleermuizenroutes kruisen (zoals de Eikelbosstraat ter hoogte van kruisingen met Eikendreef en Tienschuur, zie 
Figuur 46) worden best zo duister mogelijk gehouden om continuïteit van de routes te verzekeren. 
 
Het knelpunt rond verkavelingen en lintbebouwing kan opgelost worden door bij het ontwikkelen van ruimtelijke 
plannen rekening te houden met het gebruik van de omgeving door vleermuizen. Waar bestaande vliegroutes 
dreigen doorsneden te worden, kunnen mitigerende maatregelen (zoals duistere zones, opgaande vegetatie als 
lichtbuffer, …) genomen worden of tijdig alternatieve verbindende elementen voor vleermuizen voorzien 
worden. Het verdient aanbeveling om de huidige ‘openingen’ in lintbebouwing, die momenteel door vleermuizen 
(kunnen) gebruikt worden, als straatoversteek te behouden. Planmatig adviseren we om toekomstige 
lintbebouwing (type Eikelbosstraat ten noorden van Ter Dolen) te vermijden, en eerder in te zetten op gesloten 
woonwijken (type Kievitwijk) waar vleermuizen gemakkelijker omheen kunnen vliegen en waar lichtpollutie dan 
voornamelijk beperkt blijft tot de woonwijk zelf. 
 

                                                                 
3 https://purews.inbo.be/ws/portalfiles/portal/16414495/INBO.A.3707.pdf  
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Figuur 46: Eikelbosstraat, noordwaarts zicht vanaf kruispunt met Tienschuur. De verlichting is problematisch voor vleermuizen 
(enkel Laatvliegers gebruiken de bosrand als route). Een aangepaste verlichting (of geen) in combinatie met opgaande 
groenstructuur aan de oostkant van de straat kan hier oplossing bieden 

 
We adviseren om het aanbod aan verbindende landschapselementen te versterken en uit te breiden. Plaatsen 
de verbinding relatief zwak is, kunnen ‘aangedikt’ worden. Een voorbeeld is hierbij de bomenrij ten oosten van 
de Eikelbosstraat ter hoogte van huisnummer 95 en 109, waar vleermuizen de akkerzijde van de bomenrij 
gebruiken als vliegroute. De licht- en windbuffer van deze enkele bomenrij is momenteel beperkt, maar (een 
deel van de) vleermuizen maken er alsnog gebruik van, wegens gebrek aan alternatieve groenverbindingen. 
Op locaties die momenteel moeilijk bereikbaar zijn door vleermuizen, of waar wel een goede vliegverbinding is 
maar er bij teloorgang van de verbinding onvoldoende alternatieven zijn, bevelen we het creëren van bijkomende 
verbindende landschapselementen aan. Bijkomende verbindingen die ons inziens erg nuttig zijn, werden op 
Figuur 45 blauw ingetekend: 

- van het noorden van domein Ter Dolen naar het Militair Domein, lopende ten oosten van de Grote Baan 
- van het noorden van het domein van het Opvangcentrum naar de verspreide bosjes ten noorden van 

de Eikelbosstraat (tussen Wildparkstraat en De Vinke Bemde). Het doortrekken van lintbebouwing op 
deze locatie moet dan ten zeerste vermeden worden. 

- tussen het oostelijke (blinde) uiteinde van de Eikendreef en het noordelijk daarvan gelegen bos. Het 
gaat dan om aanleg van een dreef of houtkant (een enkele bomenrij genereert vermoedelijk te weinig 
windbuffer om in dergelijk open akkerlandschap echt van tel te zijn) 

- langsheen de oostzijde van de Eikelbosstraat, tussen de kruispunten met Tienschuur en de Eikendreef 
(Figuur 46). De aanwezige bosrand zou hier in principe volstaan als verbinding, ware het niet dat deze 
verlicht wordt. Verwijderen van de verlichting kan hier een alternatief zijn. Bij behoud van (al dan niet 
vleermuisvriendelijkere) verlichting kan een extra groenbuffer aan de oostzijde van de straat echter 
bijkomende garanties bieden op een duistere, solide vliegverbinding voor vleermuizen. 

- tussen het bos ten zuiden van de Kazernelaan (ter hoogte van het Opvangcentrum) en de beboste zones 
van de Damstraat. De huidige vliegverbinding daartussen (bomenrij langs Hulsthagen) is zwak en aan 
lichtpollutie onderhevig. Indien er geen nieuwe verbinding kan gegenereerd worden, verdient het 
aanbeveling de bestaande vliegverbinding te verstevigen en/of verduisteren. 
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Bij de aanleg van de Noord-Zuidverbinding adviseren we de aanleg van diverse infrastructuren die de continuïteit 
van de huidige vleermuizenverbindingen kunnen garanderen gedurende de exploitatiefase. 

- Voor de meeste kleinere vleermuizensoorten een ecotunnel van ruimer formaat. Eerdere onderzoeken 
hebben aangetoond dat landbouw- of fietstunnels door deze soorten veelvuldig gebruikt worden, 
indien de tunnel onverlicht is en er geleidend groen is naar beide tunneleinden (Feys et al. 2020, Willems 
2014 & 2017). 

- Voor (vooral) Watervleermuis het behoud van de bestaande duiker, of aanleg van een vergelijkbare 
structuur waar de Broekbeek doorheen kan met een vergelijkbare vrije vliegruimte in de koker. 
Watervleermuizen kruisen, in tegenstelling tot andere kleine vleermuizensoorten, autowegen liefst 
onderdoor via de kokers of tunnel waar waterlopen doorheen lopen. 

- Grotere, snelvliegende soorten (Bosvleermuis, Rosse vleermuis, Laatvlieger) maken nauwelijks gebruik 
van tunnels en duikers. Voor die soorten is een verbinding over de baan zelf aangewezen. Bestaat er de 
mogelijkheid voor een continue duistere groenverbinding (ecoduct) dan verdient dit de voorkeur. Een 
minder alternatief is een hop-over, waarbij een hoog, overhangend groenscherm aan beide zijden van 
de baan een gemakkelijk, hoge oversteek mogelijk maakt. 

We adviseren ook specifieke aandacht naar de continuïteit van de vleermuizenverbindingen bij de aanlegfase 
van de Noord-Zuidverbinding. Felle, aangehouden verlichting in combinatie met het verbreden van de open 
ruimte aan weerszijden van de Grote Baan maakt het oversteken van deze baan voor de meeste kleinere 
vleermuizensoorten erg moeilijk tot onmogelijk. Om dit op te vangen zijn mogelijke (verder uit te werken) 
oplossingen: 

- Ruimtelijk gefaseerd werken, waarbij er steeds een duistere zone behouden blijft (of aangelegd wordt), 
en een deel van de zone steeds voldoende opgaande vegetatie behoud om een grotere 
oversteekafstand op te vangen. 

- Enkel bij daglicht te werken tijdens de actieve periode van vleermuizen (april tot en met oktober) 
- Bijkomend (als mitigatie, geen compensatie) het vooraf realiseren van bijkomende connecterende 

landschapselementen van het domein Ter Dolen naar de zone onmiddellijk ten noorden en ten zuiden 
van de Kievitwijk. 

 
Voor de kasteelzolder adviseren we overleg en gerichte samenwerking tussen de verschillende actoren (eigenaar, 
ANB, Vleermuizenwerkgroep, Regionaal Landschap, …), zodat huidig gebruik, wensen van de eigenaar,  
noodzakelijke werken en de noden van de vleermuizen op elkaar kunnen afgestemd worden, en ongemakken 
(zoals last van uitwerpselen) maximaal vermeden kunnen worden. We raden ook vaste monitoring van de kolonie 
Grijze grootoorvleermuizen aan, zowel naar ruimtegebruik (bijvoorbeeld welke zolderdelen of 
uitvliegopeningen) als naar populatiegrootte (via uitvliegertellingen). 
 
 
Een vleermuisvriendelijk bosbeheer houdt voldoende rekening met de noden van vleermuizen. De geschiktheid 
van een bos als habitat voor een populatie vleermuizen wordt niet in de eerste plaats door de boomsoort 
bepaald, wel door zijn leeftijd en de structuurrijkdom. Een vleermuisvriendelijk bosbeheer streeft daarom naar 
een grote variatie in bosstructuur: ongelijkvormigheid, ongelijkjarigheid en stams- of groepsgewijze menging, 
gecombineerd met een groot aanbod aan boomholten (zoals spechtengaten, inrottingsgaten, loshangende 
schors, spleten en scheuren). 
Om voldoende boomholten te bieden aan een populatie boombewonende vleermuizen, wordt aangeraden 
(vooral levende) oude bomen te behouden. Om een voldoende aanbod aan geschikte boomholten te bereiken, 
zijn minimum 16 (levende) bomen met holten per ha optimaal, met een minimum van 20 geschikte holten. 
Om een voldoende aantal geschikte vleermuisbomen te behouden, worden best tijdig opvolgers geselecteerd: 
bomen die beginnende holten of aanzet daartoe vertonen (bv bliksemschade), die oud mogen worden. Het ter 
plekke laten van staand en liggend dood hout bevordert de aanwezigheid van spechten, met als direct gevolg 
een hoger aantal boomholten. 
Voor het kiezen van opvolgers opteert men best voor langlevende, grote boomsoorten met een harde houtsoort 
zoals Eik en Beuk. Holten in deze boomsoorten hebben de voorkeur van vleermuizen: ze rotten trager, blijven 
langer geschikt en hebben een betere temperatuurbuffering. 
 
Indien men oude bomen met (potentieel) voor vleermuizen beschikte boomholten noodzakelijkerwijs moet 
vellen, dan gebeurt dit best tussen 15 september en 15 oktober. Op dat ogenblik is het risico voor de vleermuizen 
het kleinst. Indien de boom een paarplaats is van Ruige dwergvleermuis of Rosse vleermuis, dan is de beste 
periode voor die boom tussen 15 oktober en 15 november.  
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Vleermuizen in boomholten zitten ver bovenaan, in opgaande spleten. Het risico op een negatieve impact door 
het rooien van bomen met (potentiële) holten voor vleermuizen kan gereduceerd worden mits aandacht voor 
de zaagmethode:  

- Voor een stam met potentiële holte: zaagsneden net onder en ruim boven de vermoede boomholte. 
Vleermuizen in boomholten zitten ver bovenaan, in opgaande spleten. Op deze manier kan voorkomen 
worden dat door vleermuizen wordt gezaagd. 

- Voor een tak met holte: zaagsnede door de (potentiële) holte vermijden, en zeker vermijden door het 
deel van de tak waarin de holte eindigt. Vleermuizen kruipen immers zo ver ze kunnen in holten. 

- Indien na rooien blijkt dat er effectief een holte aanwezig is, kunnen de gezaagde boomdelen met holten 
best een nacht langs de kant gelegd worden op zo’n manier dat de dieren zelf uit de holte kunnen 
kruipen en een alternatieve verblijfplaats zoeken. Vleermuizen vluchten niet onmiddellijk als er in een 
boom wordt gezaagd, en ontwaken (zeker bij koude en in de winter) maar zeer traag. 

 
Bij veiligheidssnoeiwerken dient specifieke aandacht besteed te worden aan lengtescheuren in de boom of in 
grote zijtakken. Bij zaagwerkzaamheden kunnen deze scheuren zich sluiten. Hierdoor kunnen vleermuizen 
doodgedrukt worden. Dit wordt vermeden door voor het zaagwerk één of enkele wiggen in de scheur te slaan 
zodat deze zich niet kan sluiten. 
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