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Inleiding 
 
De Stad Dendermonde wenst in het kader van herbestemming en hergebruik van gebouwen 
vleermuizenonderzoek te laten uitvoeren in de Hollandse infanteriekazerne, de pastorij van Oudegem 
en het oud gemeentehuis van Sint-Gillis-bij-Dendermonde. Doel van dit onderzoek is het gebruik van 
de gebouwen door deze diergroep na te gaan. Concreet gaat het dan om wintergebruik 
(overwinteringsplaats), zomergebruik (kolonieplaats) en nazomergebruik (nazomerverblijf en 
zwermlocatie). 
 
Voorliggend rapport bevat de resultaten van dit vleermuizenonderzoek, en aanbevelingen over 
verdere omgang met deze diergroep bij toekomstige ontwikkelingen van de sites. 
 

 
Figuur 1: overzicht onderzoekslocaties 
 

  



 

1 Methodiek 
 
1.1 Winteronderzoek 
 
Winteronderzoek is van toepassing op de infanteriekazerne en de pastorij van Oudegem. 
Bij een winteronderzoek worden alle toegankelijke, potentieel relevante ruimten van een gebouw 
onderzocht op overwinterende vleermuizen, waarbij nauwkeurig de aantallen, soorten en hun locaties 
genoteerd worden volgens de gangbare methode die reeds 25 jaar in de Antwerpse forten wordt 
toegepast (systematische afspeuren van alle ruimten en spleten met zaklamp, zo nodig met behulp 
van ladders en spiegels). 
Om reeds zo vroeg mogelijk een beeld te verkrijgen over het gebruik van de kazerne en pastorij in de 
zomer, voerden we tijdens de wintertelling ook een sporenonderzoek uit. Op basis van prooiresten 
(nachtvlindervleugels) en uitwerpselen, en de manier van spreiding of specifieke ligging, kan een vrij 
accurate inschatting gemaakt worden van het zomergebruik (kolonieplaatsen, zwermhangplaatsen, 
vreetplaatsen) door vleermuizen.  
Tijdens de wintertellingen werden eveneens lokaalclusters (inclusief potentiële invliegopeningen) in 
kaart gebracht. De lokaalclustering en het sporenonderzoek werd uitgevoerd volgens de methode 
beschreven door Willems et al. (2016). 
 
1.2 Zomeronderzoek 
 
De methoden om zomeronderzoek uit te voeren werden voor de infanteriekazerne en de pastorij van 
Oudegem bepaald op basis van de resultaten van de winteronderzoeken, en verschillen daarom voor 
de twee locaties. De gebruikte methodiek wordt daarom verder telkens apart toegelicht bij de 
bespreking van ieder onderzocht gebouw. De methode voor zomeronderzoek van het Oud 
gemeentehuis van Sint-Gillis-bij-Dendermonde (waar geen winteronderzoek werd uitgevoerd) wordt 
ook bij de bespreking van dat onderzoek toegelicht. 
 
1.3 Nazomeronderzoek 
 
In (en om) een winterverblijf kan zwermgedrag plaatsvinden, waarbij dieren in de (na)zomer ’s nachts 
winterverblijven verkennen, en daar ook baltsen en paren.  

In principe is voor het volledig in kaart brengen van de zwermfunctie van een gebouw een uitgebreid 
onderzoek nodig (zie Willems et al. 2016). Bij gebouwinspectie tijdens het eerder uitgevoerde 
winteronderzoek bleek echter dat enkel de galerij potentieel geschikt is als zwermzone. De 
aanwezigheid van keutelconcentraties op het gelijkvloers wees daar óf op een zomerkolonie, óf op 
zwermgedrag. Dit maakt dat een beperkter onderzoek tijdens de nazomer mogelijk is om de 
zwermfunctie van het gebouw na te gaan. We stelden onze onderzoeksperiode specifiek af op de 
zwermpiek voor Gewone dwergvleermuis (de soort waarvan de keutels verondersteld worden): week 
35 tot en met 37 (eind aug – half sept), en plaatsten gedurende één avond een automatische detector. 
Aan de hand van de opnames van deze detector wilden we soort en activiteitspatroon bepalen. 
Additioneel werden (zeer beperkt) manueel detectoronderzoek en visuele observaties uitgevoerd. 
 

  



 

2 Hollandse infanteriekazerne 
 
 
2.1 Wintergebruik 
 
2.1.1 Uitgevoerd terreinwerk 
Er werd een winteronderzoek uitgevoerd op 1 maart 2022 door Wout Willems. Voor een wintertelling 
is dit relatief laat en maximale overwinteringsaantallen zijn dan niet meer te verwachten, maar 
doordat de datum in een koudeperiode viel, volstaat de telling zeker nog om een goed overzicht te 
verkrijgen van het gebruik van het gebouw door overwinterende vleermuizen. 
 
Een visueel overzicht van de onderzochte ruimten, lokaalclusters en vleermuizen(sporen) is terug te 
vinden op Figuur 10 en volgende. 
 
Alle ruimten van de kazerne werden onderzocht, met uitzondering van ruimten 1G (afgesloten, slot 
niet te openen), 8G en 9G (ruimten Brandweer), 13G, 14Ga, 14Gb, 13V (vide) en 14V (ruimten Ros 
Beiaard), en de afwateringsgangen (onbereikbaar en te nauw voor toegang). 
Tevens werden alle ruimten van bijgebouw 3 onderzocht. 
 
2.1.2 Resultaten 
Volgende vleermuizen of sporen van vleermuizen werden aangetroffen: 
- 2 Gewone dwergvleermuizen in ruimte 3G (in kleine deelruimte toegankelijk langs zuidzijde), in 

(gedichte) verluchtingsspleten van een dichtgemetste deuropening (Figuur 5) 
- 1 Gewone dwergvleermuis in ruimte 6G (in kleine deelruimte toegankelijk langs zuidzijde), in een 

spleet bovenaan een dichtgemetste deuropening 
- 1 Baardvleermuis in ruimte 10G, in deurstijl van een dichtgemetste doorgang 
- 1 Gewone grootoorvleermuis in ruimte 1V, in proefboorgat in de zoldering 
- 1 Baardvleermuis in ruimte 2V, in deurstijl 
- Uitwerpselen van vleermuizen in de galerij van het gelijkvloers, tegen de muren/deuren van 

iedere locatie met metalen balken boven de (voormalige) doorgang naar ruimten 2G, 3G, 4G, 5G, 
6G en 7G (Figuur 6). Gezien locatie, aantal en biotoop wordt aangenomen dat het hier 
uitwerpselen van Gewone dwergvleermuis betreft. 

- 1 Baardvleermuis in het meest oostelijke lokaal van bijgebouw 3, hangend in de hoek van het 
lokaal (Figuur 5). 

2.1.3 Lokaalclusters, potentiële invliegopeningen en microklimaat 
De meeste ruimten van het gelijkvloers vormen een eigen één-lokaal-cluster, waarbij zelfs de 
deelruimten (kleinere ruimten binnen een ‘tube’, zonder aparte lokaalnummer) aparte clusters 
vormen. Op de verdieping bestaan clusters doorgaans uit 2 ‘tubes’. Ruimten met een traphal vormen 
een cluster met de onder- of bovenliggende verdieping. Een zevental nissen (voormalige doorgangen?) 
langs de zijkanten van de kazerne vormen kleine, aparte miniclusters. 
De invliegopeningen van de kazerneruimten zijn erg beperkt in aantal, en zijn over het algemeen erg 
klein, zoals een openstaand klapraampje of een spleet boven een deur. Sommige (deel)ruimten zijn 
zelfs in het geheel ontoegankelijk voor vleermuizen. De kachelopeningen (onder de metalen ‘schilden’ 
langs de buitenzijde) van de diverse lokalen van de eerste verdieping zijn soms duidelijk dicht (of 
afgerasterd) en soms zichtbaar open, maar in veel gevallen is het onduidelijk in hoeverre de lokalen 
daardoor voor vleermuizen toegankelijk zijn. 
Het binnenklimaat van de meeste kazerneruimten op het gelijkvloers is erg droog. De ruimten van de 
eerste verdieping zijn iets vochtiger. Vanwege het sterk gesloten karakter (weinig en kleine invlieg- c.q. 
ventilatieopeningen) hebben sommige lokalen een erg muf binnenklimaat (bv 8V, 9V en 12G). 



 

De lokalen van bijgebouw 3 vormen (wegens overal open tussendeuren) één grote lokaalcluster. De 
invliegopeningen zijn daar beperkt tot enkele spleten boven met platen gedichte ramen van de twee 
meest oostelijke lokalen. Deze openingen zijn grotendeels door Klimop bedekt. 
 
2.1.4 Conclusies van winteronderzoek 
De kazerne biedt momenteel een winterhabitat voor een zestal dieren. In het algemeen zijn de 
omstandigheden voor typisch ‘grotbewonende’ soorten relatief ongunstig: enkel soorten die minder 
kritisch zijn naar microklimatologische omstandigheden toe (koudetoleranter, relatief droge 
omstandigheden verdragend) werden waargenomen: Gewone grootoorvleermuis en Baardvleermuis. 
Ondanks de grootte van de kazerne zijn de waargenomen aantallen daarvan laag (3 dieren), wat mede 
veroorzaakt wordt door het beperkt aantal (en klein formaat van) invliegopeningen, het gebrek aan 
wegkruipmogelijkheden (vooral op de bovenverdieping), en een aantal lokalen die in hun geheel 
ongeschikt (in gebruik) of ontoegankelijk zijn.  
Er werden in de kazerne ook drie overwinterende Gewone dwergvleermuizen gevonden, een 
gebouwbewonende soort die koudetolerant is en net op erg droge plaatsen overwintert. Deze soort is 
voor overwintering niet specifiek gebonden aan grotten of zwaar gebufferde (militaire) gebouwen.  
De afwateringsgangen boven op het kazernegebouw kunnen mogelijk gunstige omstandigheden 
bieden voor overwinterende vleermuizen (naar analogie met afwateringsgangen in Antwerpse forten). 
Vanwege de onmogelijkheid deze gangen te betreden is dit echter moeilijk na te gaan. 
Vanwege de moeilijke vleermuizentoegang tot de kazernelokalen, valt daar in de (na)zomer geen echt 
zwermgedrag te verwachten (al bestaat wel de mogelijkheid op af en toe een verkennend individu). 
Het ontbreken van keutels en vooral keutelconcentraties in de lokalen lijkt dit te bevestigen. 
De vele uitwerpselen in de galerij van (verondersteld) Gewone dwergvleermuizen tonen wel aan dat 
daar een hoge mate van activiteit is (of was), door zwermgedrag en/of de aanwezigheid van een 
zomerkolonie. Dit wordt verder nagegaan tijdens het zomer- en nazomeronderzoek. 
De meeste lokalen van bijgebouw 3 zijn momenteel eigenlijk nog in te goede staat om echt van 
betekenis te zijn als winterverblijf voor (grotbewonende) vleermuizen. De aanwezigheid van een 
Baardvleermuis toont echter wel aan dat een eventuele inrichting van bepaalde lokalen toch relatief 
succesvol zou kunnen zijn. 
 
2.1.5 Aanbevelingen naar overwinterende vleermuizen 
Vanwege het beperkt wintergebruik van de kazerne door grotbewonende vleermuizensoorten, de 
minder gunstige omstandigheden voor deze soorten, en de nood aan renovatie van het gebouw lijkt 
het ons niet opportuun om te streven naar het behoud van de overwinteringsmogelijkheden van deze 
soorten op de huidige locaties. Het voorbehouden en/of inrichten van (een gedeelte van) deze ruimten 
voor vleermuizen (met inbegrip van een relatief vochtig microklimaat) is immers weinig evident 
combineerbaar met het droogtrekken van aanpalende ruimtes. We zouden dan eerder voorstellen om 
in te zetten op alternatieve overwinteringsmogelijkheden als compensatie: 
- De afwateringsgangen van de kazerne. Door de afwateringsfunctie hiervan te behouden / 

herstellen en toegang voor vleermuizen mogelijk te maken (een aantal ervan zijn dichtgemetst), 
wordt vermoedelijk al grotendeels aan de overwinteringsnoden van grotbewonende soorten 
tegemoet gekomen. Ingeval van een extra bouwlaag bovenop de kazerne kan dit een voor 
vleermuizen negatieve impact hebben op het microklimaat in de afwateringsgangen 
(verdroging). Mogelijk kan een deel van de afwateringsgangen gevrijwaard worden van de extra 
bouwlaag, of kan via een aangepast ontwerp de bouwlaag en de oorspronkelijke 
afwateringsfunctie gecombineerd worden. 

- Bijgebouwen van de kazerne, die specifiek als vleermuizenverblijf ingericht worden (en waarbij 
mag gestreefd worden naar een hogere vochtigheidsgraad). Hiervoor kunnen de bijgebouwen 
geselecteerd worden die zich momenteel bouwkundig in de slechtste staat bevinden. Een zware 
buffering qua temperatuur (voor warmer binnenklimaat) is bij deze bijgebouwen vermoedelijk 
minder haalbaar, maar voor de te compenseren soorten ook minder aan de orde. 



 

- Overige locaties in de nabije omgeving. Dit kan een nabije vochtige (ijs)kelder zijn, of inrichting 
van een ruimte van de vesting Dendermonde waar momenteel geen vleermuizen verblijven. 

- Nieuw te bouwen locatie. Dit kan ingeval afwateringsgangen, bijgebouwen of overige locaties in 
de omgeving geen haalbaar alternatief blijken. 

Voor de aanwezige niet-grotgebonden Gewone dwergvleermuizen adviseren we wel in te zetten op 
behoud van de overwinteringsmogelijkheden van de soort ter plaatse. De renovatie (inclusief 
droogtrekking) van het gebouw heeft naar inschatting immers nauwelijks impact op de klimatologische 
wintervereisten van deze soort. Dit komt specifiek neer op – bij voorkeur – het behoud (inclusief 
bereikbaarheid) van de huidig bekende overwinteringslocaties (de dichtgemetste doorgangen van 
lokalen 3G en 6G). In principe zou ook het (voorafgaand) verstrekken van gelijkwaardige 
overwinteringsalternatieven een optie zijn, indien deze doorgangen in hun oorspronkelijke functie 
zouden hersteld worden (waarbij alternatieven dan best in één keer meegenomen worden in het 
herbestemmingsconcept (‘natuurinclusief bouwen’)). Deze overwinteringslocaties blijken echter ook 
in gebruik als nazomerverblijfplaats voor Gewone dwergvleermuizen (zie 2.3.3), wat het aanbieden 
van alternatieven erg moeilijk maakt. 
We adviseren om bijgebouw 3 in relatie met het kazernegebouw te bekijken. Net als bij de kazerne is 
er hier een beperkt gebruik door een grotbewonende vleermuizensoort, die hier in feite in minder 
ideale omstandigheden voor deze soort verblijft. Afhankelijk van de nood/wens tot renovatie van dit 
bijgebouw, lijken de beste opties ons ofwel een alternatieve overwinteringslocatie te zoeken als 
compensatie, ofwel dit bijgebouw (of alleszins 1 of 2 lokalen) als specifiek vleermuizenverblijf in te 
richten. In afwachting van een beslissing hierrond adviseren we om voorlopig de huidige 
invliegopeningen (boven de platen waarmee de ramen gedicht zijn) te behouden, en zo nodig de 
klimop daarrond licht bij te snoeien zodat deze doorgang voor vleermuizen behouden blijft. (Volledig 
snoeien van de klimop is ongewenst: deze geeft ook windbuffer nabij de opening, en draagt bij aan het 
insectenaanbod voor vleermuizen). 
 
We benadrukken dat een aantal van de hier vermelde aanbevelingen (en zeker waar het adviezen gaat 
waar er mitigaties of compensaties bij betrokken zijn) vergunningsplichtig zijn. Vleermuizen en hun 
verblijfplaatsen zijn beschermd, en voor activiteiten met potentiële impact hierop dient een afwijking 
op het Soortenbesluit dient verkregen te worden1. 
 
2.2 Zomergebruik 
 
2.2.1 Uitgevoerd terreinwerk 
Op 29 juli 2022 werden twee automatische vleermuizendetectoren geplaatst in de galerij van de 
kazerne, type D500x (Pettersson Elektronic AB) (locatie zie Figuur 2) en type Audiomoth (Open Acoustic 
Devices) die opnames maakten van 21:00 tot 23:09. Uitvliegende vleermuizen van een eventuele 
verblijfplaats nabij de keutelconcentraties in deze galerij worden daarbij steevast opgenomen. 
 
2.2.2 Resultaten 
De D500x batdetector leverde 25 opnamen, waarvan 23 niet-vleermuisgeluiden. De twee 
vleermuizennamen betroffen Gewone dwergvleermuizen gemaakt tijdens de laatste 2 minuten (23:08 
en 23:09), wat de facto betekent dat deze gemaakt zijn op de parking, na het weghalen van de detector 
van de galerij en net voor het deactiveren van de detector. 
De Audiomoth detector leverde 390 opnames, waarvan slechts 6 met vleermuizen. Het betrof telkens 
Gewone dwergvleermuizen, om 22:56, 22:57, 23:06, 23:07, 23:08 en 23:09. De laatste 4 opnamen zijn 
(naar analogie met de opnamen van de D500x) niet van de galerij, maar van op de parking naast de 
kazerne. De Audiomoth was, in tegenstelling tot de D500x, niet tegen de binnenmuur van de galerij 
                                                             
1 https://natuurenbos.vlaanderen.be/dieren-en-
planten/soortenbescherming/soortenbescherming/afwijkingen-op-het-soortenbesluit 



 

geplaatst maar tegen de buitenmuur (binnenzijde van het afsluitende houten hekwerk). Door deze 
positie worden ook geluiden van buiten de galerij opgenomen. Dat verklaart de hogere aantallen niet-
vleermuisgeluiden, maar ook de 2 opnamen van Gewone dwergvleermuizen om 22:56 en 22:57. Hier 
kan aangenomen worden dat het dieren zijn van buiten het gebouw, die niet ver van de buitengevel 
passeerden. Moesten deze immers in de galerij gevlogen hebben, dan zouden deze ook op de andere 
detector moeten opgenomen zijn.  
 
2.2.3 Conclusies 
Er werden geen opnamen gemaakt van vleermuizen in de galerij, waaruit geconcludeerd kan worden 
dat er zich daar geen zomerkolonie bevindt. 
 
2.2.4 Aanbevelingen naar zomergebruik van vleermuizen 
Omdat er geen zomerkolonie aanwezig is, worden geen aanbevelingen geformuleerd naar 
zomergebruik van vleermuizen toe. 
 
2.3 Nazomergebruik 
 
2.3.1 Uitgevoerd terreinwerk 
Op 21/09/2022 werd een automatische vleermuizendetector type D500x (Pettersson Elektronic AB) 
geplaatst in de galerij van de kazerne, die opnames maakte van 19:30 tot 23:30 (Figuur 2). Additioneel 
werden (zeer beperkt) manueel detectoronderzoek en visuele observaties uitgevoerd: de beide 
verdiepingen van de galerij werden om ca 23:20 afgelopen met batdetector en felle zaklamp, en waar 
mogelijk werd ook in de aanpalende lokalen geluisterd/geschenen. 
 

 
Figuur 2: galerij met aanduiding van geplaatste automatische D500x-detector (in rode cirkel). 
 



 

2.3.2 Resultaten 
Er werden door de automatische detector 20 opnames gemaakt, maar deze bleken enkel ‘ruis’ (niet-
vleermuizengeluiden) te bevatten. 
Bij het ophalen van de detector (om 23:25) werd wel een vliegende, niet nader determineerbare 
vleermuis gezien in lokaal 7G, die al snel door een opening verdween naar aangrenzend lokaal 6G 
(onderaan de trap aldaar). 
Tussen de oude (dwerg?)vleermuizenkeutels onderaan de galerij bevonden er zich enkele nieuwe 
keutels, maar dat aantal was zeer beperkt. Een aantal nieuwere keutels werd wel gevonden in de 
linkernis van het 'portaal' van 6G (Figuur 7). Dat wijst er op dat er af en toe dieren daar in de spleet 
boven de dichtgemetste deur verblijven, maar die waren niet zichtbaar of niet aanwezig bij controle. 
 
2.3.3 Conclusie 
Vermoedelijk verblijft er in de (na?)zomer geregeld een klein groepje Gewone dwergvleermuizen in 
het ‘portaal’ van lokaal 6G, maar dit betreft geen kraamkolonie. Er werd ook geen zwermgedrag van 
Gewone dwergvleermuis vastgesteld.  
De waargenomen rondvliegende vleermuis in lokaal 7G kan een 'zwermend’ dier geweest zijn, maar 
als die alleen is, dan is dat eigenlijk vooral verkennen zonder dat verder sociaal gedrag mogelijk is. 
 
De hoeveelheid aanwezige oudere keutels suggereert hier echter wel een (veel) grotere activiteit in 
het verleden dan wat we met ons onderzoek aantoonden. Vermoedelijk heeft de houten afsluiting met 
fotodoeken (geplaatst in september 2020) de toegang voor de vleermuizen daar erg belemmerd (voor 
zwermgedrag worden in principe grote, onbelemmerde doorgangen gebruikt), met het nagenoeg 
verdwijnen van de vleermuizenactiviteit in de galerij tot gevolg. Het is onduidelijk of dit ook een invloed 
gehad kan hebben op het aantal overwinterende dieren. 
 
2.3.4 Aanbevelingen naar nazomergebruik 
 
Voor de galerij adviseren we om, in geval van wijzigingen aan de verlichting, een vleermuisvriendelijker 
alternatief te voorzien (geen verledding of uitbreiding verlichting, eventueel een aanpassing aan de 
armaturen of een vleermuisvriendelijkere lamptype), en vooral de gelijkvloerse galerij ter hoogte van 
de lokalen 2G tot en met 7G duister te houden. We adviseren ook het behoud van een vrije toegang 
voor vleermuizen naar de portalen van 3G en 6G, en het behoud van de daar aanwezige spleten aan 
de dichtgemetste doorgangen naar de (rest van de) lokalen 3G en 6G – wat eveneens aanbevolen werd 
voor de daar overwinterende Gewone dwergvleermuizen (zie 2.1.5). 
 
We benadrukken dat de hier vermelde aanbevelingen mitigaties betreffen, die de impact van de 
toekomstige werken op vleermuizen moet voorkomen of beperken. Deze werken blijven echter 
vergunningsplichtig. Vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn beschermd, en voor activiteiten met 
potentiële impact hierop dient een afwijking op het Soortenbesluit dient verkregen te worden2. 
 
 

  

                                                             
2 https://natuurenbos.vlaanderen.be/dieren-en-
planten/soortenbescherming/soortenbescherming/afwijkingen-op-het-soortenbesluit 



 

3 Pastorij van Oudegem 
 
3.1 Wintergebruik 
 
3.1.1 Uitgevoerd terreinwerk 
Er werd op 1 maart 2022 een wintertelling en volledige gebouwinspectie op vleermuizen uitgevoerd 
door Wout Willems.  
 
Voor een wintertelling is dit relatief laat en maximale overwinteringsaantallen zijn dan niet meer te 
verwachten, maar doordat de datum in een koudeperiode viel volstaat de telling zeker om een goed 
overzicht te krijgen van het gebruik van het gebouw door overwinterende vleermuizen. 
 
Alle ruimten van de pastorij werden geïnspecteerd. Om veiligheidsredenen werd de zolder enkel vanaf 
de bovenzijde van de trap bekeken, zonder de bouwvallige zoldervloer zelf te betreden. 
 
3.1.2 Resultaten 
Er werden geen overwinterende vleermuizen aangetroffen. Er werden evenmin zekere sporen van 
vleermuizen aangetroffen. Er werden wel enkele zeer oude, volledig verkruimelde keutels met 
insectenresten gevonden in de gelijkvloerse ruimten 0.6 (zitplaats) en achteraan 0.1 (portaal) 
(grondplan met kamernummers zie bijlagen, Figuur 11). Vermoedelijk gaat het hier eerder om oude 
uitwerpselen van Huisspitsmuis dan vleermuizen. Gezien de geschatte leeftijd van deze keutels 
(meerdere jaren) is de exacte soort alleszins weinig relevant, want het ontbreken van recentere 
keutels duidt er op dat de soort wellicht niet meer aanwezig is. 

Overige gevonden zoogdieruitwerpselen konden met zekerheid aan niet-vleermuizensoorten 
toegeschreven worden: muizen, ratten en steenmarter.  

3.1.3 Lokaalclusters, potentiële invliegopeningen en microklimaat 
De gelijkvloerse, eerste verdieping en zolder van de pastorij vormen momenteel één grote 
lokaalcluster, aangezien alle deuren open stonden. Enkel de kelderdeur was dicht, waardoor de kelders 
een aparte cluster vormen. Het (permanent) open zetten of sluiten van deuren heeft hier uiteraard 
een grote invloed op de bereikbaarheid van verschillende ruimten voor vleermuizen. 
De kelders zijn in principe relatief geschikt als overwinteringsplaats voor grotbewonende 
vleermuizensoorten die minder kritisch zijn naar microklimaat toe, maar momenteel ontoegankelijk 
voor vleermuizen: geen rechtstreekse buitenopening, en geen andere toegang zolang kelderdeur 
gesloten is.  
De bovengrondse verdiepingen van de pastorij hebben nauwelijks invliegopeningen voor vleermuizen. 
Enkel in het toilet op het gelijkvloers (ruimte 0.10) staat een klein raampje open. Er zijn mogelijk 
alternatieve toegangsmogelijkheden voor vleermuizen via spleten of scheuren (bijvoorbeeld via de 
afgedekte beschadiging van het raam van badkamer 1.3), maar dan gaat het echt over 
inkruipopeningen die moeilijk op zicht te vinden zijn en waar vleermuizen dus niet rechtstreeks binnen 
kunnen vliegen. Er zijn alleszins geen aanwijzingen dat vleermuizen momenteel via dergelijke 
openingen het gebouw zouden binnenkomen. Het microklimaat van de bovengrondse verdiepingen is 
weinig tot niet geschikt als overwinteringsplaats voor grotbewonende vleermuizensoorten (te droog). 
Huizenbewonende vleermuizensoorten kunnen er in principe wel overwinterend verwacht worden, al 
zijn de omstandigheden niet optimaal (binnenruimten nog in te goede toestand, weinig isolerende 
wegkruipmogelijkheden) en zijn er allicht legio alternatieven in de aanpalende woonwijk. 
De zolder heeft geen onderdak (bekleding van de leien langs de binnenzijde; Figuur 5), wat maakt dat 
deze geen gelegenheid biedt voor (vooral zomerverblijfplaats van) vleermuizen die graag in nauwe 
ruimtes weggekropen zitten (zoals Gewone dwergvleermuis). Dit maakt de zolder ook minder 
geïsoleerd, waardoor de geschiktheid voor soorten die in de zolderruimte zelf verblijven (zoals Gewone 



 

grootoorvleermuis) eerder beperkt is. Geschikte hanglocaties voor dergelijke soorten (zoals 
gebufferde hoekjes in balkenconstructies) ontbreken. 
 
3.2 Zomergebruik 
 
3.2.1 Uitgevoerd terreinwerk 
Het sporenonderzoek tijdens de winterperiode leverde geen indicaties dat er dieren op de 
zolderruimte zelf verblijven. Er bestaat wel de kans dat er soorten aanwezig zijn (zoals Gewone 
dwergvleermuis) die weggestoken verblijven in andere ruimtes (spleten van raamkozijnen, 
spouwmuren, onder dakgoten of dakpannen, …). 

Om die reden werd op 29 juli 2022 een uitvliegertelling gehouden door Geert Stevens en Marie Peters 
van 21:20 tot 22:25, dit is van even voor tot ruim na zonsondergang. Hierbij werd buiten simultaan 
vooraan en achteraan het gebouw post gevat met een batdetector (type Pettersson D240x), zodat 
uitvliegende vleermuizen gehoord en/of gezien konden worden. De weersomstandigheden hiervoor 
waren op deze avond gunstig. 

3.2.2 Resultaten 
Er werden geen uitvliegende vleermuizen waargenomen. Er werden wel foeragerende Gewone 
dwergvleermuizen vastgesteld aan de achterzijde van de pastorij (tuin). 

 

3.3 Conclusies 
 
De pastorij is niet in gebruik als overwinteringsplaats voor grotbewonende vleermuizensoorten. Er zijn 
tijdens het winteronderzoek ook geen aanwijzingen gevonden dat gebouwbewonende 
vleermuizensoorten momenteel de toegankelijke ruimten van de pastorij gebruiken als 
overwinteringsplaats of zomerverblijf. 
Het zomeronderzoek toont aan dat de pastorij evenmin gebruikt wordt als zomerverblijfplaats door 
vleermuizen. Wel blijkt de tuin van de pastorij een geschikt foerageerhabitat voor (minstens) Gewone 
dwergvleermuis.  
 
Gezien de resultaten van het winter- en zomeronderzoek, valt er in de nazomer – dit is periode half 
juli tot en met september – ook geen zwermgedrag in de ruimten van de pastorij te verwachten. Apart 
zwermonderzoek uitvoeren is hier dan ook irrelevant. 
 
3.4 Aanbevelingen 
 
Omwille van de huidige afwezigheid van vleermuizen in de binnenruimten, en de zeer beperkte 
potenties ervan naar vleermuizen toe, bevelen we geen specifieke inrichtingsmaatregelen aan voor 
vleermuizen in de kelder, op gelijkvloers of eerste verdieping.  
Natuurinclusief (ver)bouwen wordt steeds meer de standaard, en vleermuizen zijn daarbij belangrijke 
doelsoorten. Indien na renovatie en/of herbestemming van het gebouw de zolder geen specifieke 
gebruiksfunctie zou toegewezen krijgen, is het vanuit biodiversiteitsoogpunt zeer relevant om deze 
geschikter te maken als zomerverblijf voor vleermuizen (plaatsing houten onderdak, voorzien 
invliegopening). Indien de zolder wel een gebruiksfunctie toegewezen kan krijgen, zijn voorzieningen 
voor vleermuizen nog steeds mogelijk langs de buitenzijde van het gebouw, zoals het ophangen of 
inbouwen van specifieke vleermuizenkasten, of het voorzien van overhangende dakslabben 
waaronder vleermuizen zich kunnen verschuilen. 



 

Het verdient ook aanbeveling om de tuin vleermuisvriendelijk in te richten naar foeragerende dieren 
toe (op onder meer https://ecopedia.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdfs/597.pdf is hier informatie 
over te vinden), en deze maximaal duister te houden. 
 
 

  



 

4 Oud gemeentehuis van Sint-Gillis-bij-
Dendermonde 

 
4.1 Zomergebruik 
 
4.1.1 Uitgevoerd terreinwerk 
Op 29 juli 2022 werd zomeronderzoek uitgevoerd door Geert Stevens, Marie Peters, Robbert Schepers 
en Wout Willems. 

Om het gebruik van de zolders van het oud gemeentehuis door vleermuizen in kaart te brengen, 
werden twee methoden gecombineerd.  

Van 17:30 tot 18:30 werd een zolderinspectie gehouden, waarbij in het gebouw zelf werd gekeken 
naar aanwezige vleermuizen, sporen van aanwezige vleermuizen (uitwerpselen, prooiresten), de 
potenties van de verschillende ruimten voor vleermuizen, en mogelijke invliegopeningen. Op basis van 
prooiresten (nachtvlindervleugels) en uitwerpselen, en de manier van spreiding of specifieke ligging 
kan een vrij accurate inschatting gemaakt worden van het zomergebruik (soorten, hangplaatsen, 
vreetplaatsen) door vleermuizen. Tevens werd op de zolder gekeken waar zich mogelijke 
uitvliegopeningen bevinden.  

Van 21:20 tot 22:25 werd een uitvliegertelling gehouden, dit is van even voor tot ruim na 
zonsondergang. Hierbij werd buiten simultaan vooraan en achteraan het gebouw post gevat met een 
batdetector (type Pettersson D240x), zodat uitvliegende vleermuizen gehoord en/of gezien konden 
worden. Van uitvliegende dieren werd de soort, uitvliegopening en vliegrichting genoteerd. 

Van 22:30 tot 23:00 werd een bijkomende, korte zolderinspectie gehouden ter verificatie van de 
uitvliegopening die tijdens de uitvliegertelling werd vastgesteld. 

4.1.2 Resultaten 
Een overzicht van de aangetroffen vleermuizen(sporen) wordt weergegeven op Figuur 3. Meer bepaald 
betreft het volgende bevindingen: 
- Verspreid over de zolders werd een zeer laag aantal uitwerpselen en afgebeten 

nachtvlindervleugels gevonden van Grootoorvleermuizen. 
- Er werden twee concentraties van verse keutels van Grootoorvleermuizen gevonden: één (ca 200 

stuks) in de toren (zoldervloerniveau) tegen de muur aan straatzijde, en één op de overloop van 
de toren (ca 100 stuks) tussen zoldervloerniveau en eerste torenverdieping. De vleermuizen 
kunnen zich daar in de zoldering (achter balk) wegsteken, waar ze niet zichtbaar zijn. 

- Er werd een concentratie van een 50-tal keutels gevonden van een kleiner formaat vleermuis (geen 
Grootoorvleermuis) in de zuidoostelijke zolder, tegen de muur van de trap aan. Deze keutels zijn 
mogelijk van oudere datum. 

- Er werd een dood jong van een Grootoorvleermuis gevonden op de eerste torenverdieping. Dit 
was niet aanwezig bij een eerdere inspectie op 26/11/2021 door Robbert Schepers (Schepers 
2021). Dit duidt op een kraamkolonie (moeders met jongen) van Grootoorvleermuizen op deze 
zolders. 

- Er werden twee Gewone grootoorvleermuizen waargenomen, telkens één op de grote zijzolders. 
De actieve dieren hingen duidelijk zichtbaar aan de zoldering, maar lieten zich pas ’s nachts tijdens 
de bijkomende inspectie (na uitvliegertelling) zien en kropen daarbij ook weg achter de houten 
pannenbedekking – wat betekent dat de dieren overdag inderdaad ergens weggekropen zaten, 
zoals de keutelconcentraties suggereerden. 



 

- Er werden 3 uitvliegende vleermuizen geteld: om 22:04, 22:12 en 22:20. Ze vlogen alle drie uit 
vanuit de nok van de zuidoostelijke gevel, en vlogen dan weg richting zuiden (tuinen). 

 
Figuur 3: Aangetroffen vleermuizen en -sporen op de zolder van het Oud gemeentehuis van Sint-Gillis. 
 
4.1.3 Potentiële invliegopeningen 
De verschillende ruimten van de zolder (met uitzondering van de liftkoker) zijn momenteel vlot 
toegankelijk en doorvliegbaar, wat betekent dat er mogelijk maar één enkele vliegopening kan zijn.  
Er stond één raam van een dakkapel open. Deze toegang werd vermoedelijk door het zevental 
aanwezige duiven op de zolder gebruikt. Er werden tijdens de uitvliegertelling (ondanks focus daarop) 
geen vleermuizen gezien die door het open dakkapelraam naar buiten vlogen. Er werden wel enkele 
kleinere spleten gevonden waardoor buitenlucht kon gezien worden, maar daar waren geen 
aanwijzingen van gebruik door vleermuizen (en de groottes / posities daarvoor waren zeker niet 
optimaal). De kleine doorgang aan de zuidwestzijde van de zolders die leidt naar de iets lager gelegen 
zolders van de recentere aanbouw van het oud gemeentehuis, is niet in gebruik door vleermuizen. De 
vele stofdraden op die (niet-toegankelijke) zolders duiden er op dat op die zolders in het geheel geen 
vleermuizen verblijven. 
De waargenomen uitvliegers verlieten het dak via de zuidoostelijke nok. Langs de binnenzijde van de 
zolder is hier geen opening zichtbaar. De dieren kruipen daar vermoedelijk via spleten en balken naar 
de buitenzijde. 
Kleine openingen van nauwelijks enkele cm (kunnen) volstaan voor vleermuizen. Men kan perfect 
duiven buiten houden en vleermuizen wél op zolder hebben. 
 
 
 
 



 

4.2 Conclusies 
 
De zolder huisvest een kraamkolonie Gewone grootoorvleermuizen, die vermoedelijk weggestoken zit 
in de toren (op zolderniveau), en mogelijk verblijft (of verbleef) er ook nog een kleine 
vleermuizensoort. Er waren op het ogenblik van onderzoek minstens 5 vleermuizen aanwezig, 2 
Gewone grootoorvleermuizen en 3 uitvliegers van een onbepaalde soort. 
De zolders worden in hun geheel als vliegruimte gebruikt, en de enige vastgestelde uitvliegopening 
bevindt zich in de zuidoostelijke nok. 
 
4.3 Aanbevelingen 
 
Bij herbestemming aan de zolders is het belangrijk om de toren, met twee vaste hangplaatsen van de 
Grootoorvleermuizen, voor vleermuizen te vrijwaren. Aangezien men in het herbestemmingsconcept 
de toren wenst te gebruiken als technische ruimte, dienen hier de mogelijkheden of alternatieven 
bekeken worden. Een technische ruimte dient in principe weinig betreden te worden, wat 
combineerbaar kan zijn met de hangplaatsen van vleermuizen. Echter dient dan wel bekeken te 
worden of de technische installaties zelf de dieren niet verstoren, door het afgeven van warmte, geluid, 
licht of trillingen. Is deze verstoring significant, dan adviseren we de technische ruimte (of alleszins de 
verstorende installaties) te voorzien op een andere locatie, bijvoorbeeld de ruimte tussen de liftkoker 
en de trap naar de zolder. Gebruik van de toren voor niet-verstorende installaties (of ander niet-
verstorend gebruik, bv stockage) kan verder wel combineerbaar zijn met de vleermuizenhangplaatsen 
aldaar, zolang er voldoende vrije vliegruimte overblijft. 
 
Voldoende vrije vliegruimte is ook op de rest van de zolders noodzakelijk voor het behoud van de 
vleermuizenpopulatie. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbrengen van een vals plafond ter hoogte van 
de gording net boven de dakkapellen. De benedenruimte kan dan probleemloos voor menselijke 
doeleinden gebruikt worden, de bovenruimte kan dan als vliegruimte en hangplaats voor vleermuizen 
gebruikt worden (Figuur 4). De bovenruimte van de twee grote zijzolders en de eerste verdieping van 
de toren staan bovenaan met elkaar in verbinding (en dat dient dan behouden te blijven), zodat 
vleermuizen van de verblijfplaatsen in de toren vlot in de grote zijzolders kunnen geraken. Op deze 
manier blijft ook de uitvliegopening in de zuidoostelijke nok voor vleermuizen bereikbaar. De isolatie 
van de zolder kan dan gelegd worden op het valse plafond. Dat voorkomt dat men het volledige dak 
moet isoleren, waarbij dan de wegkruipplaatsen voor vleermuizen achter de houten dakbekleding 
verloren gaan. De isolatie wordt best afgedekt met een folie (in functie van vleermuizenkeutels). Een 
toegang voorzien tot de bovenruimte (en eventuele loopplanken indien het vals plafond geen persoon 
kan dragen) is aangeraken, zodat latere gebouwkundige inspecties mogelijk blijven en ook de genomen 
maatregelen voor vleermuizen kunnen opgevolgd worden. 
 
Vleermuizen zijn lichtschuw. Naar verlichting toe adviseren we daarom de door vleermuizen gebruikte 
ruimten duister te houden. Eventuele gevelverlichting wordt idealiter vanaf de gevel zelf 
neerwaarts/binnenwaarts gericht, en zeker niet opwaarts. De omgeving van (mogelijke) 
uitvliegopeningen dient zeker volledig duister te blijven. 
 



 

 
Figuur 4: Voorstel voor plaatsing vals plafond (rode lijn). De huidige verbindingen bovenaan van de verschillende 
zolders en toren (op rechterfoto links bovenaan) dient daarbij dan behouden te blijven. 
 
Werken aan de zolder dienen uitgevoerd te worden op het ogenblik dat de potentiële impact voor 
vleermuizen het laagst is. Aangezien het hier een kraamverblijf betreft, waarbij de dieren uiterst 
kwetsbaar zijn van mei tot eind augustus, loopt de geschikte periode voor werken van september tot 
april. Is de keuze van werken meer flexibel (kortere werken), dan zijn de maanden september of april 
meest aangewezen: buiten de kraamperiode, en ook buiten de overwinteringsperiode. Er zijn 
momenteel geen aanwijzingen dat de zolder ook als winterverblijf dienst doet, maar het is niet 
onmogelijk. 
 
We benadrukken dat een aantal van de hier vermelde aanbevelingen (en zeker waar het adviezen gaat 
waar er mitigaties of compensaties bij betrokken zijn) vergunningsplichtig zijn. Vleermuizen en hun 
verblijfplaatsen zijn beschermd, en voor activiteiten met potentiële impact hierop dient een afwijking 
op het Soortenbesluit dient verkregen te worden3. 
 
 

  

                                                             
3 https://natuurenbos.vlaanderen.be/dieren-en-
planten/soortenbescherming/soortenbescherming/afwijkingen-op-het-soortenbesluit 



 

5 Referenties 
 
 

 Schepers R. 2021. Verslag en advies vleermuizeninventarisatie zolder oud gemeentehuis Sint-
Gillis, Dendermonde 26/11/2021. 

 Willems W., Dekeukeleire D., Janssen, R., Lefevre, A., Onkelinx T., Swinnen K., Verkem, S., 
Boers, K. & Lambrechts J. 2016. Ontwikkeling van een onderzoeksmethode naar het 
zwermgedrag van vleermuizen in de Antwerpse fortengordels met het oog op het behalen van  
een goede staat van instandhouding. Natuurpunt Studie in opdracht van het Agentschap voor 
Natuur en Bos. Rapport Natuurpunt Studie 2016/3, Mechelen.  

o https://www.natuurpunt.be/publicatie/zwermgedrag-van-vleermuizen-de-
antwerpse-fortengordels-deel-3 

 

 
 
 
 
  



 

6 Bijlagen 
 
6.1 Hollandse infanteriekazerne 

 

 
Figuur 6: metalen balkenconstructie boven deuropeningen, mogelijk van belang voor Gewone dwergvleermuizen 

tijdens de (na)zomerperiode. Inzet: detail uitwerpselen, verondersteld van Gewone dwergvleermuizen. 
 
 

Figuur 5: Links: overwinteringsplaats van Gewone dwergvleermuis in ventilatiespleten (ruimte 3G); rechts: 
Baardvleermuis in hoek van oostelijk lokaal bijgebouw 3, met links invliegspleet aan bovenkant raam. 



 

 
 

Figuur 7: verblijfplaats van Gewone dwergvleermuis in spleet van dichtgemetste doorgang (ruimte 6G). 



 

Figuur 8: vleermuizen(sporen), lokaalclusters en mogelijk invliegopeningen van de gelijkvloerse kazerne 

 



 

Figuur 9: vleermuizen(sporen), lokaalclusters en mogelijk invliegopeningen van de eerste verdieping van de kazerne 

 
 

Figuur 10: vleermuizen(sporen), lokaalclusters en mogelijke invliegopeningen van bijgebouw 3 
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6.2 Pastorij Oudegem 
 

 
Figuur 11: grondplan kelders en gelijkvloers van de pastorij van Oudegem. Plannen van eerste verdieping en zolder 
werden niet toegevoegd wegens niet relevant (bron: Stad Dendermonde). 
 

 
 

Figuur 12: Links: zicht op de zolderruimte; rechts: achtergevel, met mogelijke weg- of inkruipspleten aan 
bijvoorbeeld rolluikkasten of plaatafdekking van de badkamer. 
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