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Vleermuizenwerkgroep 
 

Voorzitter: Alex Lefevre (ontslagnemend) 

Klissenhoek 85, 2290 Vorselaar, 014/51 62 01 

vleermuizenalex@yahoo.com 

 

Secretaris: 
    

 

Penningmeester: Kris Boeckx (ontslagnemend) 

Koeneind 13, 2440 Geel, 014/59 26 26 

Kris.Boeckx@pandora.be 

 

Provinciale coördinatoren 

 

 West-Vlaanderen: Bob Vandendriessche 

Begoniastraat 26, 8020 Oostkamp, tel: 0477/75 74 91 

bob.vandendriessche@natuurpunt.be 

  

Oost-Vlaanderen: David Galens 

            Hoogstraat 28, 9820 Merelbeke, 0474/22 93 12 

            david.galens@gmail.com  

 

 

Antwerpen: Filip Borms 

Roosendaalbaan 21, 2920 Kalmthout, 03/666 15 56 

filipborms@hotmail.com 

 

Limburg: Ghis Palmans 

Volmolenstraat 1, 3910 Neerpelt, 011/64 82 74 

ghis.palmans@dxadsl.be  

 

Brabant:  

 

Contactpersoon Natuurpunt  

Wout Willems 

Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, , 015/29 72 68 

Wout.willems@natuurpunt.be 

  

 

Wie jonger is dan 25 en interesse heeft in vleermuizen, kan ook contact opnemen met de 

vleermuizenwerkgroep van JNM 

JNM, Kortrijksepoort 192, 9000 Gent, 09/223 47 81 

zwg@jnm.be 
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Het verschijnen van de eerste chiropcontact van 2015 betekent tevens het einde van het 

seizoen van de wintertellingen. Vanuit alle hoeken horen we dat er record na record 

gesneuveld is. Nog nooit werden er op een aantal locaties zoveel overwinterende vleermuizen 

geteld. 

 

Een nieuw rapport van de European Evironnement Agency meldt dat verschillende soorten 

populaties in de periode 1993-2011 met 43% toegenomen zijn. Volgens de studie is dit vooral 

te wijten aan een betere bescherming. 

Al wordt er aan toegevoegd dat hoe dan ook vleermuizen zich nog steeds in de bedreigde 

zone bevinden. Om victorie te kraaien, is het bijgevolg nog veel te vroeg !  

 

Een betere bescherming  in Vlaanderen is geen evidentie ! Neem  de fortengordel rond 

Antwerpen. Kunnen de toenames in de winterverblijven niet te wijten zijn aan het 

zogenaamde  « aanzuigeffect » ? Leren de dieren niet van elkaar dat het in die beschermde 

plaatsen goed toeven is in de winter  zonder hinder van geluid of licht. Of wijst de toename op 

een verder schrijdende verloedering van het leefmilieu ? Zodat deze bastions de laatste 

plaatsen zijn waar het veilig overwinteren is ? Enig voorbehoud is hierbij dan ook nodig ! De 

fortengordel rond Antwerpen is één van de vijf grootste overwinteringsplaatsen van Noord- 

en West Europa. De recreatieve druk op deze voormalige militaire bolwerken neemt nog 

steeds toe. Schietclubs, survival clubs en dergelijke eisen er een vaste stek op. Hele delen 

worden gerestaureerd, droog gemaakt, verlicht en verwarmd om plaatselijke clubs er in te 

huisvesten, daarin vaak  gesteund door plaatselijke overheden. Vleermuizen hebben nu 

eenmaal geen stemrecht en brengen bijgevolg geen electorale winst op.  

 

Ondanks alle positieve geluiden is en blijft alertheid geboden ! 

 

Verder in dit nummer een bijdrage over holle bomen. Ook hier blijkt dat onze troetels 

kieskeurig zijn. Niet elke soort boom met holtes is d’office geschikt. Een heikel punt waarin 

vleermuisfanaten jammer genoeg vaak lijnrecht tegenover landschapsinrichters en exoten 

jagers ( in casu de Amerikaanse eik) komen te staan. 

 

Eindigen doen we met een ludieke noot. In Turkije is de kerker waarin Vlad de spietser 

opgesloten gezeten heeft, ontdekt. Vlad wie ? Wel Vladimir Dracula, een wrede vorst die zijn 

vijanden op staken liet spietsen en zich te goed deed aan hun bloed. Het verhaal is opgepikt 

door de Engelse schrijver Bram Stoker en zo is ons lieftallig vampiervleermuisje aan zijn 

koosnaampje en slechte reputatie gekomen. 

 

Wordt deze kerker een bedevaartsoord voor vampier-adepten ? 

 

 

Kris Boeckx 

 

 

Voorwoord  
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Gouden' vleermuissoort ontdekt in museumcollecties 
(NU.nl/Dennis Rijnvis) 

 

Wetenschappers hebben een nog onbekende vleermuissoort ontdekt in museumcollecties in 

Brazilië en de Verenigde Staten.   

 

 
 

De nieuw ontdekte vleermuissoort heeft een goudkleurige vacht met korte, wollige haren en 

komt waarschijnlijk alleen voor in Bolivia. 

In totaal werden er 27 exemplaren van de soort ontdekt in museumcollecties in de Verenigde 

Staten en Brazilië. In het wild is het dier nog niet waargenomen. 

Dat melden Braziliaanse en Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk 

tijdschrift Journal of Mammalogy. 

Midas 

De gouden vleermuissoort werd tot nu toe aangezien voor een verwante soort, genaamd 

Myotis simus. 

Uit een uitgebreid onderzoek blijkt echter dat de morfologische eigenschappen van de 

goudkleurige dieren zo veel verschillen dat het om een aparte soort gaat.   

De vleermuis is inmiddels vernoemd naar Koning Midas die volgens Griekse legendes alles 

wat hij aanraakte in goud kon laten veranderen. Het dier heeft de naam Myotis midastactus 

gekregen. 

Savanne 

Een museumcollectie is geen ongebruikelijke plek om een nieuwe diersoort te ontdekken, 

benadrukt hoofdonderzoeker Ricardo Moratelli op BBC News. Hij vermoedt zelfs dat er nog 

veel meer onbekende dieren in museums zijn te vinden. 

"Ik kan met overtuiging zeggen dat er nog veel nieuwe soorten zoogdieren uit allerlei groepen 

in museums liggen te wachten op ontdekking en een formele beschrijving", verklaart hij. 

Bedreigd 

Myotis midastactus komt waarschijnlijk alleen voor in de savanne van Bolivia en voedt zich 

met kleine insecten. Overdag houdt het dier zich vermoedelijk schuil in gaten in de grond en 

uitgeholde boomstammen. 

De wetenschappers zochten twee maanden lang in Bolivia naar levende exemplaren van de 

soort, maar zonder succes. Het is nog onduidelijk of de vleermuis tot de bedreigde soorten 

moet worden gerekend. 

Allerlei 

http://www.asmjournals.org/doi/abs/10.1644/14-MAMM-149?af=R&
http://www.bbc.co.uk/nature/28583377
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Ontdekt: de gevangenis van Dracula 

 
Turkse archeologen hebben de gevangenis van Dracula ontdekt. Ze hebben een geheime gang 

blootgelegd die naar twee kerkers leidt waar prins Dracula ooit heeft vastgezeten. 

De archeologen waren aan het werk in het Tokat kasteel in Turkije, dat momenteel 

gerestaureerd wordt. Daar werd een geheime tunnel blootgelegd, die naar enkele 

geheime kamers leidt. "Het hele kasteel is omgeven met geheime tunnels en kamers, 

het is een erg mysterieuze plaats", aldus de opgravers. Er werden onder meer twee 

kerkers ontdekt, waar niemand minder dan Dracula ooit gevangen heeft gezeten. 

 

Natuurlijk gaat het hier niet om de mythische vampier, maar wel om prins Vlad III de 

spietser, die ook wel Vlad Dracula werd genoemd. Hij was in de vijftiende eeuw vorst 

van Walachije, en ging regelmatig in de clinch met de Turken en het Ottomaanse rijk. 

 

Volgens de wetenschappers werd hij ooit in Turkije opgesloten als politiek gevangene, 

en dat zou dus in het kasteel van Tokat gebeurd zijn. "We kunnen niet precies zeggen 

in welke kamer of kerker, maar hij is hier zeker geweest", klinkt het.  

 

Dracula kreeg zijn bijnaam omdat hij de gewoonte had om zijn vijanden op staken te 

spietsen. Hij stond bekend als een erg wrede vorst. Uiteindelijk werd hij het onderwerp 

van Roemeense folklore, waarop Bram Stoker uiteindelijk zijn wereldberoemde 

vampier baseerde. 
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Welke bomen verkiezen vleermuizen in Vlaanderen? 
(Sven Verkem) 

 

In welke boomsoorten vind je de meeste vleermuizen? Het zou een quizvraag kunnen zijn, 

maar het is een zeer belangrijke vraag voor bosbeheer en parkbeheer. Om op die eenvoudige 

vraag een wetenschappelijk verantwoord antwoord te geven ben ik op zoek naar harde cijfers. 

Via de mailinglijst heb ik de vraag al eens rondgestuurd en al heel wat reacties gekregen, 

waarvoor dank. Voorlopig staat de teller op 135 koloniebomen (figuur 1). Daaruit leren we 

dat in Vlaanderen vooral de inlandse eiken populair zijn bij vleermuizen, maar ook de 

Amerikaanse eik en de beuk doen het goed. Van andere boomsoorten gaat het om zeer lage 

aantallen. 

 

 
 

Als we kijken naar de soorten waar voldoende koloniebomen van zijn gevonden, dan zie je 

dat het beeld per soort verschilt. Zo vinden we Rosse vleermuizen vooral in Amerikaanse eik 

en Beuk en veel minder in inlandse eiken. Terwijl Watervleermuis dan weer een uitgesproken 

voorkeur heeft voor de inlandse eik.  
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Maar waarschijnlijk spelen ook regionale verschillen een rol, en daarvoor moeten we nog 

meer gegevens hebben. Heb je dus ergens ooit een kolonieboom gevonden, geef je gegevens 

dan door. Dus alstublieft, alstublieft, willen jullie 10 minuutjes tijd maken en een klein 

excelleke invullen met jullie vondsten van de afgelopen jaren. Stuur deze mail ook gerust 

door naar iedereen die je kan bedenken die koloniebomen heeft gevonden. Ik maak er en mooi 

overzichtje van en publiceer het in de volgende chirop-contact. 

Je mag gewoon per soort al je gegevens van de afgelopen jaren (of al wat je herinnert bij 

elkaar zetten). Een voorbeeldje hieronder van mijn eigen gegevens van het afgelopen jaar die 

ik me zo uit het hoofd kan herinneren. Wil je graag een leeg Exel-formulier om je gegevens in 
te typen, stuur me gerust een mailtje. Gewoon het aantal bewoonde bomen doorgeven, 
verdere details over aantal dieren in de kolonie enz. is niet nodig. 
 

 
 
Heb je de gegevens ooit in een artikeltje, verslagje of rapport gepubliceerd zou het super zijn 
als je die nog als bijlage mee stuurt, maar dat is minder belangrijk. 
  
Alvast bedankt 
Sven 
Doorsturen naar sven.verkem@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sven.verkem@gmail.com
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Een hoge tol! Jaarlijks doden windmolens 250.000 

vleermuizen in Duitsland 
(Spiegel online) 
 
Onderzoekers vermoeden dat er in Duitsland veel meer vleermuizen sterven door toedoen van 

windmolenparken dan er voorheen gedacht werd. 

 

 
 

Deze nieuwe studie schat dat het mogelijk is dat jaarlijks meer dan 250000 vleermuizen 

gedood worden door windmolens wanneer deze zonder ophouden zouden draaien. Vroegere 

schattingen van het aantal slachtoffers lopen sterk uiteen: van 100000 tot meer dan 400.000 

per jaar. 

Door de grote drukveranderingen, veroorzaakt worden door draaiende rotorbladen, worden 

vleermuizen in de omgeving er van getroffen door het zogenaamde “Barotrauma. Waarbij 

inwendige organen exploderen. 

Voorheen hadden onderzoekers in hun analyses enkel dode dieren die vlak bij de windmolens 

gevonden werden. Bij een licht Barotrauma echter kunnen  vleermuizen nog minuten tot uren 

lang doorvliegen vooraleer ze bezwijken. 

Vermoedelijk houden er bitter weinig windmolenparken rekening met de voorschriften om het 

aantal slachtoffers te beperken. Zo moeten onder andere de bedrijfstijden van de molens 

aangepast worden aan de vliegtijden van de vleermuizen. 

 

Meer dan 70% van de gedode dieren waren op doorreis. Veel vleermuizen trekken van Noord  

oost Europa via Duitsland naar Zuid- en West Europa. Talrijke belangrijke trekroutes van 

deze zoogdieren kruisen elkaar boven Duitsland. Het is dan ook een plicht voor Duitsland om 

een belangrijke bijdrage te leveren aan het beschermen van de trekkende Europese 

vleermuizen. Uitbreiding van het gebruik van windenergie leidt automatisch tot meer en 

grotere windmolenparken. Wordt er niets ondernomen dan zal dit verregaande gevolgen 

hebben voor het vleermuizenbestand. 

Hoeveel  bedrijven er bereid zijn om maatregelen ten gunste van vleermuizen te nemen, is 

niet geweten. Bedrijven zijn niet verplicht om deze te melden. Wat wel geweten is, is dat alle 

oudere bedrijven geen rekening houden met vliegtijden van vleermuizen. Bedrijven die dat 

wel doen laten het vlieggedrag rond hun park onderzoeken. Immers vleermuizen trekken 
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steeds bij dezelfde windcondities en temperaturen. Op die momenten die zich vooral in de 

herfst voordoen, worden de molens uitgeschakeld. 

Bij de gedode dieren zijn grote aantallen rosse (Nyctalis noctula) en ruige dwergvleermuizen 

(Pipistrellus nathusii). Beide soorten zijn nog actief bij hogere windkracht. Voorheen hebben 

onderzoekers aanbevolen windmolens bij zwakke wind uit bedrijf te nemen. Want juist dan 

vliegen vleermuizen op de hoogte van de wieken. Alleen is nu gebleken dat rosse – en ruige 

dwergvleermuizen hierop een uitzondering vormen. 

Een voorbeeld van hoe dat groene energie niet altijd onschuldig is voor vleermuizen! 
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Een straf verhaal! Of…………….. 
(via David Bastiaensen) 

 

Op de blog van Stoned letters (  http://stonedletters.blogspot.be/2014/05/portugal-heeft-de-

mooiste.html  ) is onderstaande tekst te lezen. 

 

Portugal heeft de mooiste bibliotheek ter wereld 
 

De bibliotheek van het paleis van Mafra wordt beschouwd als de mooiste ter wereld. Deze 

prachtige bibliotheek is eenverborgen schat in dit nationaal monument. 

 

Ze is fascinerend staat er. En wat het nog indrukwekkender maakt zijn de technieken waarmee 

de boeken bewaard worden en beschermd worden tegen beschadiging door insecten. Er 

bevinden zich 500 vleermuizen in de bibliotheek. Overdag worden ze afgezonderd in kasten, 

maar ’s nachts worden ze vrijgelaten om zich te voeden met de insecten aldaar. 

 

Al met al verorberen ze twee keer hun eigen gewicht aan insecten. 

 

 
 

 

Dat er in het paleis ergens een kolonie vleermuizen huist, kan best. Dat die buiten rond 

het kasteel op insecten jagen, ook nog! Maar in de bibliotheek zelf en overdag in een 

kast opgesloten worden, lijkt me met de haren gesleurd! Is het niet eerder een legende? 

Zijn er lezers op de hoogte van dit verhaal en kunnen zij het duiden of staven? 

 

 

 

 

http://stonedletters.blogspot.be/2014/05/portugal-heeft-de-mooiste.html
http://stonedletters.blogspot.be/2014/05/portugal-heeft-de-mooiste.html
http://3.bp.blogspot.com/-o1VHzuqmND8/U3penOG-26I/AAAAAAAACB4/fZjH9r7ciwQ/s1600/mafra+bib.jpg
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 van onze mediawatcher Wout Willems 
 

 

Uit Het Nieuwsblad van 10 december 2014 
 

 

Vleermuizen in Fort 4 bedreigd? 

 

Natuurpunt roert zich na het bouwproject Brialmont nu ook in het dossier van het beheerplan 

voor Fort 4, dat volgende week ter stemming ligt in de gemeenteraad. Het plan houdt volgens 

hen te weinig rekening met vleermuizen. 

 

Het ontwerp zet heel wat richtlijnen uit om de vleermuispopulaties beter te beschermen. Maar 

niet voldoende, zo menen enkele bezwaarschriften van Natuurpunt. Fort 4 in Mortsel is een 

van de belangrijkste plaatsen in de regio en zelfs Europa waar vleermuizen heel het jaar door 

verblijven. 

 

Volgens de natuurvrienden zijn er te veel tegenstrijdigheden in het beheerplan. 'Er rust veel 

druk op de forten om ze te restaureren en opnieuw in gebruik te nemen', licht Kris Boers van 

de vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt toe. 'Al te vaak maken gemeentebesturen eerst 

plannen rond wat ze gaan doen met die forten. Pas nadien stellen ze wat regels rond de 

vleermuizen op om zich wettelijk in orde te stellen. Volgens het beheerplan wil Mortsel 

intensiever gebruik maken van het reduit (bolwerk) en de rondgang in het binnenfort, een zeer 

belangrijke paarplaats voor de vleermuizen. Per wet is het verboden om verblijfplaatsen te 

vernietigen. Dan moeten er alternatieven zijn.'  

 

 

 

Uit De Morgen van 13 december 2014 
 

Op basis van het uitgebreide Compendium van de dieren als dragers van cultuur van 

ereprofessor en bioloog Marcel De Cleene (UGent) brengen we elke week een dier voor het 

voetlicht. 

Uit de krant 
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Misschien moet ik naar China verhuizen. Daar dichten ze de vleermuis tenminste positieve 

eigenschappen toe. Op zeer vele plekken in de wereld verbindt men het dier liever met de 

onderwereld en bloedoffers. 

 

Het Oude Testament had de vleermuis al een voorbeeld genoemd van al wat verschrikkelijk 

is, maar kerkvader Basilius van Caesarea deed er nog een schep bovenop en beschuldigde de 

vleermuis ervan een bloedverwant van de duivel te zijn. Dat hij zijn prooien bij volle nacht 

ging vangen, volstond voor zijn demonische reputatie. 

 

In het Europese bijgeloof hebben vleermuizen iets met haar. Ze werden gevreesd als 

plassende demonen: piste er eentje op je kapsel, dan was kaalhoofdigheid je lot. Mogelijk 

kreeg je er ook nog schurft bovenop. Tegelijk vreesden vrouwen dat vleermuizen zich in hun 

weelderige lokken zouden verstrengelen. Die vrees had zijn wortels in de Bijbel: die vermeldt 

ergens dat vrouwenhaar demonisch is en demonen aantrekt. 

 

In Afrika gold de onverbiddelijke fladderaar als scherpzinnig wezen dat zelfs kan zien 

wanneer het pikdonker is, maar tegelijk was hij de vijand van het licht. Toch werd het dier 

intelligent geacht, net zoals in China. De Chinezen hadden een spitsvondige uitleg voor de 

neiging van vleermuizen om omgekeerd aan een tak of rotswand te hangen: door hun grote 

hersenen was hun kop te zwaar. Het taoïsme zag in die houding zelfs een vorm van meditatie. 

 

Onze fladderende vrienden staan symbool voor naastenliefde omdat ze elkaar ondersteunen en 

vertroetelen. In de kolonie spelen wijfjes oppas voor de kroost van moeders die op jacht zijn. 

Tegelijk stellen ze soms ook dwaasheid voor. De nachtdieren waren niet alleen verblind door 

licht, maar ook door de waarheid, redeneerden christenen. 

 

Overal in Europa was het de gewoonte vleermuizen aan de deur te nagelen als afweermiddel 

tegen plagen en demonen. Een Chinees zou er nooit aan gedacht hebben zoiets te doen met 

een symbool van geluk en vreugde. Wat Chinezen wel deden, is hangende vleermuizen 

proberen te vangen, te drogen en op te eten, want zo geloofden ze zeer oud te worden. 

Misschien moet ik die relocatie naar de Volksrepubliek toch nog eens goed overdenken? 

 

 

Uit De Standaard van 6 januari 2015 
 

 

Jagende vleermuizen luisteren elkaar af 

 

Waar halen vleermuizen een lekker maaltje? Op plaatsen waar anderen al vrolijk aan het 

happen zijn, zo blijkt. 

 

Vleermuizen die 's nachts in groep jagen, luisteren naar de geluiden van hun buren om te 

weten waar er wat te halen valt. Vleermuizen die 'inzoemen' op hun prooi, versnellen immers 

het ritme van hun geluidspulsen. Hun collega's horen dat vanop honderd meter ver. 

 

'We noemen dat het chipszak-effect', zegt Yossi Yovel van de Universiteit van Tel Aviv, die 

het fenomeen beschrijft in het vakblad Current Biology.'Als iemand in een donkere filmzaal 

zijn zak chips opent, weet iedereen meteen waar de knabbelaar zit.' 

 



Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt   

      13 

Hij deed zijn onderzoek bij een insectenetende vleermuis, Rhinopoma microphyllum, ook 

gekend als de Egyptische klapneus. Die is vooral verlekkerd op vliegende mierenkoninginnen. 

Geen prooi die gemakkelijk te vinden is, en je moet als vleermuis al een flink eind vliegen om 

er eens eentje te ontmoeten. De concurrentie afluisteren is in zo'n situatie geen slecht idee. 

 

Dus gingen de onderzoekers de vleermuizen afluisteren. Ze voorzagen ze van minuscule gps-

toestellen - nog maar twintig jaar geleden hadden die dingen nog het formaat van een 

diplomatenkoffertje - die ook nog eens in staat waren om ultrasoon geluid op te nemen. 'Zo 

konden we observeren waar en wanneer ze een prooi aanvielen, of met een andere vleermuis 

interreageerden. Dat is met andere jagende dieren zo goed als ondoenbaar.' 

 

Al is de techniek nog voor verbetering vatbaar: na ruwweg een week vielen de toestelletjes 

van de dieren af, en moesten de vorsers ze gaan zoeken. Omdat er geen plaats was om ook 

nog eens een zendertje in te bouwen, moesten ze op hun ogen afgaan en vonden ze slechts een 

kleine helft van de toestelletjes terug. 

 

Maar dat was genoeg voor meer dan 1.100 interacties. Het was duidelijk dat de dieren bewust 

afgingen op een collega die beet had. En dat was ook een goed plan, want waar een vliegende 

mierenkoningin is, zijn er meestal meer. Meer dan die ene collega had kunnen vangen. 

 

 

 

Uit de Gazet van Antwerpen van 3 februari 2015 
 

De Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt telde het voorbije weekend drieduizend 

vleermuizen in de negentien forten van de fortengordel. Maar de kolonies zijn bedreigd. De 

keten van Antwerpse forten, van Lier tot Kessel, Borsbeek en Broechem, vormt een almaar 

belangrijkere overwinteringsplaats voor vleermuizen,, waaronder zeldzame soorten. De 

tachtig experts van de Vleermuizenwerkgroep telden zaterdag en zondag liefst drieduizend 

vleermuizen. Naar schatting overwinteren in de in totaal 35 Antwerpse forten zo'n 6500 

vleermuizen. Daarmee vormen de forten een van de vijf grootste overwinteringsplaatsen van 

Noord- enWest-Europa. 

Tijdens het telweekend werden verscheidene records gebroken. In het fort van Lier werden 

niet minder dan 89 Ingekorven Vleermuizen gevonden, op een totaal van 500 dieren. De 

Ingekorven vleermuis bereikt in Vlaanderen de noordgrens van haar verspreidingsgebied en is 

overal erg bedreigd. Ze behoren tot de soort van de gladneuzen en jagen vooral op spinnen, 

vliegen en muggen. Een Ingekorven Vleermuis heeft een rossige vacht en kan achttien jaar 

oud worden. 

Ook in de forten van Kessel, Borsbeek, Broechem en Brasschaat sneuvelden records, met 

telkens ruim vijfhonderd getelde dieren. In de forten van Walem en Lier werd een 

aanzienlijke stijging van het aantal dieren waargenomen. Volgens Natuurpunt is die 

opvallende toename mogelijk te wijten aan het verdwijnen van geschikt ander leefgebied in 

Vlaanderen, door de vele licht- en geluidshinder. Precies daarom zijn de Antwerpse forten zo 

belangrijk. Toch zijn ook de forten niet vrij van verstoring. In een kwart van de onderzochte 

forten is het afgelopen jaar leefgebied verdwenen. Vaak ging het om renovaties, drooglegging 

of het plaatsen van licht en verwarming waardoor het gebied niet meer geschikt is voor 

vleermuizen. Het fort van Liezele is het meest schrijnende voorbeeld. Na een forse 

herinrichting daalde het aantal overwinterende vleermuizen er van negentig naar dertig. Het 

speciaal soortenbeschermingsprogramma uit 2009 dat de vleermuizen in Vlaanderen moet 
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beschermen, wacht nog altijd op goedkeuring door de minister. Volgens Natuurpunt bewijzen 

drama's als in Liezele dat er spoed gezet moet worden. (kma) 
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Giften 
 

Het rekeningnummer waarop giften mogen gestort worden is: 293-0212075-88 van 

Natuurpunt. Voor de vleermuizenbescherming in Vlaanderen te ondersteunen mag het 

projectnummer 3171 vermeld worden. Giften vanaf 40€ zijn fiscaal aftrekbaar.  

Alle giften die op dit projectnummer toekomen, worden integraal gebruikt om aankopen van 

vleermuisreservaten te ondersteunen zoals het fort van Walem, de Schans van Smoutakker, de 

Steenoven te Turnhout, enz. 
 

Abonnee Chiropcontact 

 
Wil je Chiropcontact in de toekomst niet meer ontvangen, geef dan jouw naam en emailadres 

door aan vleermuizen@natuurpunt.be. Ook nieuwe abonnees  voor Chiropcontact kunnen zich 

via hetzelfde adres aanmelden. Graag  met vermelding van provincie en adres. 

Mededelingen en artikels stuur je best naar kris.boeckx@vleermuizeninfo.be. 

 

 

Artikels Chiropcontact 
 

Artikels voor Chiropcontact moeten aangeleverd worden in Microsoft Word, lettertype Times 

New Roman 12, foto’s apart meeleveren. 

Van anderstalige artikels wordt een Nederlandstalige vertaling aangeleverd. Anders wordt het 

artikel niet gepubliceerd. 

 

 

Het laatst verschenen “bat crime report”  

 
Van BCT; Bat Conservation Trust, UK 

 

Is te downloaden via: 

 

http://www.bats.org.uk/news.php/264/release_of_the_latest_bat_crime_report_2013_  

 

Vleermuisvriendelijk na-isoleren? Het kan! 

 
Een Nederlandse studie over de inpact van na-isoleren en hoe het vleermuisvriendelijk 

aanpakken 

 

http://www.buwa.nl/fileadmin/buwa_upload/Bureau_Waardenburg_rapporten/Vleermuisstand

-van-Amersfoort-2014-96dpi.pdf  

 

Mededelingen  Activiteiten 

mailto:kris.boeckx@vleermuizeninfo.be
http://www.bats.org.uk/news.php/264/release_of_the_latest_bat_crime_report_2013_
http://www.buwa.nl/fileadmin/buwa_upload/Bureau_Waardenburg_rapporten/Vleermuisstand-van-Amersfoort-2014-96dpi.pdf
http://www.buwa.nl/fileadmin/buwa_upload/Bureau_Waardenburg_rapporten/Vleermuisstand-van-Amersfoort-2014-96dpi.pdf
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Uitsmijter 


