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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 

 

 

 

 

mailto:alex@yahoo.com
mailto:Kris.Boeckx@pandora.be
mailto:bob.vandendriessche@natuurpunt.be
mailto:david.galens@gmail.com
mailto:Wout.willems@natuurpunt.be
mailto:zwg@jnm.be
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Vleermuisfanaten, 

 

Vleermuizen die met de grootste moeite  het einde van de winter gehaald hebben, zijn nu ten 

prooi gevallen aan de harde wetten van de natuur. Voor hen was het lente zien en sterven. 

Alleen voor de sterkste dieren is zich voortplanten voorbehouden. Zowat alle oproepen  

gingen dan ook over gestrande sukkelaars. Vaak zo uitgeput  dat geen hulp meer kon baten. 

 

Het werkterrein van de Batmannen en – vrouwen heeft zich verlegd naar het veld, het  bos, 

kerkzolders, stallen…….. Kortom overal waar onze troetels in de zomer uithangen. Ook 

hierbij staat de  techniek niet stil. De heterodyne detector, een beetje oneerbiedig “de gewone 

batdetector “ genoemd, raakt stilaan  in de verdrukking. Nu worden er detectoren opgesteld 

die automatisch de geluiden van elke passerende vleermuis opnemen zodat ze later 

geanalyseerd kunnen worden tot op soortniveau. Werk voor specialisten? Er worden 

regelmatig “batsound-klasjes” georganiseerd waarop de technieken aangeleerd worden. 

Interesse? Wat houdt U tegen om, al is het maar voor één keer, deel te nemen? Te proeven 

van de ( nabije) toekomst? Een eerste stap in de richting van een batdetector die zelf vertelt 

welke vleermuis er rond je oren vliegt? 

 

Info Ann Lenaerts: lenaerts.anneke@gmail.com 

  

Maar voor elk wat wils! Neem nu het Oost-Vlaamse “Jaar van de vleermuis”. Een jaar lang 

worden er in deze provincie activiteiten rond vleermuizen georganiseerd. (Zie mededelingen) 

Naast gegevens over het gebruik van tuinen door vleren, plaatst het de nachtelijke en dus vaak 

over het hoofd geziene bezoekers, in de “spotlights”.  

 

De gemeente Nijlen heeft het peterschap over de  ingekorven vleermuis op zich genomen. 

(Zie Allerlei) Het in deze gemeente gelegen “Fort van  Kessel” geeft in de winter onderdak 

aan zowat één zesde van de Vlaamse populatie. Alleen op de vraag waar ze in de zomer  

uithangen, heeft men nog steeds geen antwoord. Een uitdaging dus………….. 

 

Met de zomer  in het verschiet, is het voortplantingstijd, kraamkolonietijd. Gaan wij 

vrijwilligers nog steeds de taak van de overheid, het uitleg verstrekken over wat de diertjes 

uitspoken, over ons heen krijgen?  Of  is de  uitleg op  de 1700-lijn ondertussen zo kwalitatief  

hoogstaand dat wij ons kunnen toespitsen op onze kerntaken: bescherming van vleermuizen  

door studie  en educatie? 

 

Kris Boeckx 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord 

mailto:lenaerts.anneke@gmail.com
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Vlaamse Landmaatschappij doet waarneming van 

vale vleermuis in Vlaams – Brabant (Averbode) 

(Johan De Ridder) 

De Vlaamse Landmaatschappij voert in de omgeving van de Abdij van Averbode 

inrichtingswerken uit als onderdeel van het landinrichtingsproject ‘de Merode’ 

(inrichtingsplan ‘Poort van Averbode’). Voor de Luikerdreef en de Abdijstraat (beter gekend 

als de Lekdreef), op de grens van de gemeenten Scherpenheuvel-Zichem en Tessenderlo, 

werd een vitaliteitsstudie uitgevoerd van de dreefbomen. In deze vitaliteitsstudie werd 

nagegaan in welke gezondheidstoestand de bomen zich bevonden en werd tevens een 

uitspraak gedaan over de evolutie van deze toestand op korte en lange termijn. Hierbij werden 

mogelijke veiligheidsrisico’s opgespeurd en wordt aangegeven waar er best bomen kunnen 

gesnoeid worden of zelfs helemaal gekapt dienen te worden.  

Aangezien op de zolder van de Abdij van Averbode de aanwezigheid van o.a. grijze 

grootoorvleermuis, ingekorven vleermuis en baardvleermuis werd vastgesteld (Wout 

Willems, 2012) werd door ecologen van de Vlaamse Landmaatschappij in de zomer van 2013 

een verkennend vleermuizenonderzoek in de omgeving uitgevoerd. Met behulp van 

batdetectoren werd er naar vleermuizen gezocht in de dreven. Het belang van beide dreven als 

vliegroute kon worden aangetoond, maar in het gebied werden tevens nog enkele specifieke 

waarnemingen gedaan die het belang van oude bomen in de dreven en hun omgeving nog 

eens onderstrepen. 

Op 4 juli 2013 werd o.a. in de Luikerdreef een verhoogde 

vliegactiviteit van franjestaart waargenomen. Dit leidde tot 

het lokaliseren van een kolonie van franjestaart in een 

Amerikaanse eik. Er werden minstens 14 uitvliegende 

vleermuizen geteld, maar de activiteit op de batdetector 

liet een nog een hoger aantal vermoeden. Eind augustus 

werden in het kader van dit onderzoek ook meerdere 

roepbomen van rosse vleermuizen in en nabij de dreven 

opgemerkt. Over een afstand van 400 meter waren er 

minstens vier roepende rosse vleermuizen te horen. Met 

deze vaststellingen kon rekening gehouden worden bij de 

opmaak van het technisch ontwerp, en konden voor 

vleermuizen belangrijke bomen in de ontwerpfase 

gevrijwaard worden van kap- en snoeiwerken.  

Allerlei 
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Tijdens het gehele onderzoek werden minstens 8 soorten vleermuizen met zekerheid 

waargenomen.  Indien een herkenning op het terrein niet onmiddellijk mogelijk was, werden 

de geluiden opgenomen om later geanalyseerd te worden. De niet gedetermineerde  

 

waarnemingen werden in de winter van 2014 systematisch geanalyseerd en leverden alvast 

een mooie verrassing op. Enkele  opnames werden door de aanwezigheid van signalen van het 

type abs bas in combinatie met de lage piekfrequentie, korte pulsduur en vorm van de curve 

gedetermineerd als Vale vleermuis (Myotis myotis). De determinatie werd bevestigd door 

Marc Van de Sijpe, Michel Barataud en David Galens. Zomerwaarnemingen van vale 

vleermuis zijn erg zeldzaam, en in de winter worden in de mergelgroeven in het oosten van 

Limburg jaarlijks slechts een beperkt aantal overwinterende dieren waargenomen. Naar 

aanleiding van deze waarneming zal in dit gebied de komende jaren extra aandacht aan deze 

soort worden geschonken. 

Eerder werden door de VLM in het gebied Averbode Bos en Heide reeds vleermuizen 

geïnventariseerd. Dit gebeurde o.a. in het kader van het natuurinrichtingsproject ‘Averbode 

Bos en Heide’. In het kader van dit project werden een aantal natuurherstelmaatregelen 

uitgevoerd, met onder andere grootschalige plagwerken voor het herstel van heide en vennen. 

Om mogelijke effecten op fauna en flora te kunnen inschatten worden een aantal natuurlijke 

elementen opgevolgd over een periode van 10 jaar. Hierbij worden ook het voorkomen en de 

soortenrijkdom van vleermuizen in het gebied, in relatie tot de ingrepen, opgevolgd. Een 

eerste inventarisatie gebeurde in 2008, het jaar voor de start van de werken. In 2012 werd 

deze inventarisatie herhaald en in 2016 wordt een volgende ronde gepland.  

Er werden in het ruimere gebied ondertussen al 12 soorten vleermuizen vastgesteld: gewone 

dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii), 

laatvlieger (Eptesicus serotinus), rosse vleermuis (Nyctalus noctula), bosvleermuis (Nyctalus 

leisleri), gewone grootoorvleermuis  (Plecotus auritus), grijze grootoorvleermuis (Plecotus 

austriacus), baardvleermuis (Myotis mystacinus) watervleermuis ((Myotis daubentonii),  

ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus), franjestaart (Myotis nattereri) en vale vleermuis 

(Myotis myotis). 
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Bovenstaande onderzoeken bevestigden de hoge natuurwaarde van het ruime gebied. 

Specifiek spelen de Luikerdreef en de Lekdreef (Abdijstraat) een uitermate belangrijke rol in 

de ecologie van verschillende soorten vleermuizen. Dit is alvast een belangrijk element 

waarmee bij de uitwerking van de plannen rekening mee werd gehouden.  

 Tekst: Vlaamse Landmaatschappij Marino Boyen, Johan De Ridder, Hans Roosen, Daniël 

Sanders 

 

De Hardwicke's woolly bat verschuilt zich in een 

vleesetende plant 

(Image: 

Merlin Tuttle/Science Source) 

 

Vleermuizen leven in grote groepen in grotten. Althans zo wordt algemeen aangenomen. 

Maar dit vleermuisje verkiest een luxueuzer en privaat plaatsje. 

De Kerivoula hardwickii leeft in Borneo en schuilt in een tropische bekerplant. Deze 

vleesetende planten lokken gewoonlijk insecten. Maar de Nepenthes hemsleyana mist de 

geur van andere soorten met als gevolg dat er weinig insecten aangetrokken worden. Als 

vervangmiddel gebruikt zij de uitwerpselen van dit vleermuisje. Deze voorzien haar voor 

meer dan een derde van de nodige nitraten en blijken cruciaal te zijn voor het 

voortbestaan van deze plant. 

De vleermuis werd ontdekt in 2009 en is tot hiertoe de enige soort die zich ophoudt in 

bekerplanten. Ze hebben zich deze vrije niche toegeëigend .   

http://www.newscientist.com/data/images/ns/cms/mg22530090.100/mg22530090.100-1_1200.jpg


Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt   

      7 

 

Een  Hardwick’s woolly bat betrapt bij het verorberen van  een omvangrijke prooi.  Ze  houdt 

zich vast aan haar duimen terwijl ze haar staartvlieghuid gebruikt als tafelblad. 
 

 
 

© Dr. Merlin D. Tuttle/ Science Source 

 

Een straf verhaal! Of…………….. (Vervolg) 
(Kris Boeckx) 

 

Op het verhaal over het inzetten van vleermuizen als bestrijders van schadelijke insecten in de 

bibliotheek van Mafra (Portugal) hebben een drietal lezers gereageerd. 

 

- Bram Van Ballaer: 

 

Met mijn allerbeste Portugese capaciteiten begrijp ik er uit dat ze via gaten en kieren de 

bibliotheek invliegen (waar rekening mee gehouden wordt door 's avonds ook de tafels enz af 

te dekken; althans volgens een Spaans artikel ...) 

Dus geen vleermuizen in dozen of kasten ... 

De bron van alle verhalen ... 

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=553467&layout=122&tm=4&visual=61 

 

 

- Marisa Miguel (Portugese stagiaire op revalidatie Geel) 

 

De vleermuizen zitten het jaar rond in de bibliotheek. 

Ze worden gevoederd en overdag opgesloten. 

Vooral in de voortplantingstijd zijn ze talrijk aanwezig en maken ze veel lawaai. 

https://www.facebook.com/NatureSource/photos/a.827363520651283.1073741861.128364183884557/835025016551800/?type=1
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=553467&layout=122&tm=4&visual=61
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Wanneer iemand ’s nachts zit te werken in de  bibliotheek, komen ze rond die persoon vliegen 

als ware het om te laten blijken van “Trap het af. Het is hier van ons!” 

 

 

- Bart Mulkens 

 
Wij hebben het paleis deze zomer bezocht, en het zou inderdaad zo zijn dat er een kolonie 

vleermuizen in de bibliotheek wordt gehouden en daar jaagt om de insecten, die anders de 

boeken zouden beschadigen, op te eten. Dat ze effectief in een kast worden opgesloten, daar 

herinner ik me niks van. Ik denk eerder dat er gewoon een kolonie in de bibliotheek zit. 

 

 
 
De door Bart bijgevoegde foto’s 

 

 
 

 

Wat kunnen we hieruit besluiten? 

 

In de bibliotheek van Mafra worden vleermuizen wel degelijk ingezet om insecten die boeken 

kunnen beschadigen weg te vangen. 

In  het gebouw huizen een kolonie grootoor species en pipistrellus species (foto’s Bart 

Mulkens). Beiden hebben toegang tot de bibliotheekruimte.  

Of ze enkel in die ruimte jagen en dit niet combineren met jagen buiten het gebouw, is zeer 

twijfelachtig! Net zoals het feit dat ze dagelijks overdag opgesloten worden in kooien. Dit 

lijken meer vertelseltjes om het globale verhaal wat op te smukken! 

 

Niettemin is het eens een positieve benadering van het feit dat er vleermuizen huizen! Een 

schril contrast met de situatie hier ten lande. Vaak worden vleermuizen hier als ongedierte 

gecatalogeerd en hebben ze toegang tot kerken of gebouwen, wordt er moord en brand 

geschreeuwd. In Mafra gaat het over werelderfgoed en elke avond leggen ze lakens om de 

keutels op te vangen……………… 

 

Waarmee we niet willen zeggen dat vleermuizen overal vrije toegang moeten krijgen! 

Veroorzaken ze problemen moet er gestreefd worden naar een vleermuisvriendelijke 

oplossing en niet gegrepen worden naar allerhande verdelgingsmiddelen of elektrische 

verstoringsmiddelen. Beide zijn overigens bij wet verboden. 
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Amerikaanse vleermuis bereikt Antwerpen als 

verstekeling 
(Ewout Lauwers & Wout Willems, Natuurpunt) 
 

In de Antwerpse Haven werden twee Grote bruine vleermuizen ontdekt. Het paar kwam 

onbedoeld terecht in een Amerikaans vrachtschip, en maakte zo mee de oversteek naar 

België.   

Het koppel vleermuizen verschool zich in een container met houtlading die per schip van 

Charleston in de Amerikaanse staat South Carolina naar Antwerpen werd gevaren. Een van de 

twee vleermuizen overleefde als bij wonder de lange tocht van een twaalftal dagen, zonder 

eten of drinken. Het diertje wordt voorlopig opgevangen in het vogelopvangcentrum van 

Brasschaat-Kapellen en stelt het goed. 

Het beestje werd door vleermuizenspecialisten herkend als de Grote bruine vleermuis 

(Eptesicus fuscus), het Noord-Amerikaanse broertje van de in Vlaanderen voorkomende 

Laatvlieger (Eptesicus serotinus). Hij meet ongeveer 10 cm en heeft een donkerbruine 

rugvacht, met een iets lichtere buik. De spanwijdte van de vleugels is ongeveer 33 cm. De 

Grote bruine vleermuis jaagt vooral op kevers, maar ook op sprinkhanen, spinnen, wespen en 

mieren. 

 

De Grote bruine vleermuis kan nu wat aansterken in het vogelopvangcentrum. (foto: Kamila 

Wawrocka) 

Op termijn kan het dier opnieuw worden vrijgelaten, maar niet in België. Een exotische 

vleermuis kan hier het natuurlijk evenwicht verstoren, bijvoorbeeld door het wegconcurreren 

van of genetisch vermengen met inheemse vleermuizen. Bovendien bestaat de kans dat het 

dier ziektes of parasieten draagt waar Amerikaanse dieren weinig last van hebben, maar waar 

hun Europese verwanten massaal aan ten onder gaan. Een omgekeerd geval zorgt er 

bijvoorbeeld voor dat het White Nose Syndrome, een ziekte waar Europese vleermuizen 

http://en.wikipedia.org/wiki/White_nose_syndrome
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resistent voor zijn, sinds 2006 volledige Amerikaanse vleermuizenpopulaties wegvaagt. De 

verstekeling wordt zodra hij hier zelf klaar voor is dus best zo snel mogelijk teruggevlogen 

naar Noord-Amerika om daar vrijgelaten te worden. 

Geen happy-end  (Kris Boeckx) 

Vleermuisvrienden namen het lot van de verstekeling ter harte en stonden zo ver dat de 

vleermuis binnen een tweetal weken zou overgevlogen kunnen worden. Ze hadden een 

Amerikaanse vleermuizenspecialiste gevonden die de vleermuis op het vliegtuig kon 

meenemen, en in Amerika aan een tweede specialist zou doorgeven die kort daarop naar de 

staat van herkomst vloog. 

Desalniettemin werd de vleermuis op aanraden van ANB in casu Muriel Vervaecke, 

geëuthanaseerd. 

De motivatie voor de handelswijze: 

Naar aanleiding van jullie bezorgdheid en vragen, wil ik jullie verduidelijken waarom ik het 

VOC heb aangeraden om de betreffende Amerikaanse vleermuis te euthanaseren. Die 

beslissing werd  genomen na overleg met rabiës-experten van het Wetenschappelijk Instituut 

voor Volksgezondheid en na het consulteren van de huidige stand van zaken inzake rabiës. 
 

Het klassieke rabiësvirus is op heden uitgeroeid in België en onze buurlanden. Dit heeft 

belangrijke gevolgen op het vlak van volksgezondheid, dierengezondheid (wilde en 

huisdieren) en economie (handel van levende dieren en dierlijke producten). Er bestaat een 

wettelijk kader voor het klassieke rabiësvirus (genotype 1). De virusvarianten die voorkomen 

bij Europese vleermuizen (met name EBLV-1, EBLV-2) worden niet wettelijk bestreden. 

Vandaar dat België en onze buurlanden officieel vrij zijn van klassieke rabiës, ondanks de 

(mogelijke) aanwezigheid van EBLV-1 en -2.  

 

Bij onderzoek bleken 4 tot 8 percent van de onderzochte big brown bats in de VS besmet te 

zijn met het klassieke rabiësvirus. Dit zijn hoge percentages voor virusaanwezigheid. Elke 

mogelijke introductie van het klassieke rabiësvirus op Belgisch en West-Europees 

grondgebied is steeds als zeer ernstig te beschouwen. Dit niet alleen voor de volksgezondheid, 

maar ook ter bescherming van onze inheemse vleermuissoorten, die waarschijnlijk ook zéér 

vatbaar zijn voor het klassieke rabiësvirus. Elk mogelijk geval van het klassieke rabiësvirus is 

daarom ernstig. Het FAVV moet bijvoorbeeld regelmatig honden euthanaseren die illegaal 

geïmporteerd werden (= enkel op basis van verdenking omwille van het niet respecteren van 

de importregels) en momenteel wordt de handel van puppies vanuit Oost-Europa omwille van 

deze reden aan banden gelegd.  

 

De situatie in de VS is anders omdat daar het klassieke rabiësvirus enzoötisch voorkomt in de 

wilde fauna. In tegenstelling tot West-Europa is het in de VS niet mogelijk (geweest) om het 

klassieke rabiësvirus uit te roeien, omdat verschillende reservoirs aangetast zijn, waaronder 

vleermuizen, die moeilijk of niet door vaccinatie te bereiken zijn.  Een geval van klassiek 

rabiësvirus bij een natuurlijke gastheer is daar veeleer een aanvulling van de statistieken, en 

géén groot risico zoals bij ons, tenzij er blootstelling is bij de mens of huisdieren. In West-

Europa kan elk individueel geval het begin van een nieuwe epidemie zijn en overstijgt het 

risico dus veel meer de individuele belangen. 
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Ook gezonde dieren kunnen trouwens virus uitscheiden (persisterende infecties zijn 

beschreven, pre-symptomatische uitscheiding verschillende dagen of weken vóór het optreden 

van symptomen, subklinische infecties) en de incubatieperiode kan tevens vele maanden 

bedragen. Een ogenschijnlijk gezond dier kan dus ook een risico vormen! 

 

Na contact met WIV en het Pasteurinstituut bleek dat een rabiesanalyse bij vleermuizen dient 

te gebeuren op hersenweefsel, dat gebeurt dus post mortem. 

 

Bovenstaande informatie, samen met het feit dat de betreffende vleermuis behoort tot een niet 

zeldzame soort in zijn oorsprongsgebied, heeft geleid tot het aanraden van euthanasie aan het 

betrokken VOC en tot onderzoek van het kadaver op rabiës door WIV en Pasteurinstituut. 

 

Ik hoop dat deze informatie jullie meer inzicht geeft in mijn motivatie voor euthanasie. 

 

Vriendelijke groeten,  

Muriel Vervaeke 

 

 

Nijlen wordt peter van de ingekorven vleermuis 

Op advies van de milieuraad van Nijlen neemt de gemeente het peterschap op zich van deze 

zeer zeldzame vleermuizensoort. De naam 'ingekorven vleermuis' komt van een knikje in de 

oorrand dat er uit ziet als een 

inkerving. 

Ongeveer één zesde van de populatie 

van Vlaanderen overwintert in het Fort 

van Kessel. Op deze plek vindt dit 

diertje de ideale klimatologische 

omstandigheden om zijn winterslaap 

succesvol door te brengen. Deze soort 

is een langslaper : tot eind april/half 

mei heeft ze behoefte aan vrij stabiele 

vorstvrije temperaturen én volstrekte 

rust en stilte. Verstoring door tocht, 

lawaai, … verstoort volledig het 

metabolisme van deze kwetsbare 

vleermuizensoort met soms de dood 

tot gevolg. Zowel op Belgisch als op Europees niveau is deze soort strikt wettelijk beschermd. 

Alle betrokken partijen die actief zijn rondom het Fort van Kessel zijn op de hoogte van het 

belang van deze populatie in het Fort gedurende de herfst-, winter- en voorjaarsperiode en 

respecteren dus de randvoorwaarden voor het behoud van deze soort. 

Wat doet de gemeente?  

Niemand weet waar deze vleermuizensoort zich in de loop van de zomerperiode voortplant. 

De kraamkolonies waar de vrouwtjes de jonge vleermuizen ter wereld brengen, zijn meestal te 

vinden op kerkzolders, zolders van kastelen en grote stallingen. Daar vinden zij weer de 

ideale omstandigheden: voedsel (vooral stalvliegen en andere insecten), rust en de geschikte 
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temperaturen. Leden van de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt gaan deze zomer actief 

op zoek naar deze kraamkolonies in de gemeente Nijlen teneinde de nodige beschermende 

maatregelen te kunnen treffen om de soort te behouden in onze regio. In het kader van het 

peterschap neemt Nijlen een aantal maatregelen: 

- Er komen een viertal nestkasten, die worden opgehangen aan het plafond in de gangen van 

het Fort van Kessel. Deze constructies dienen niet voor de voortplanting van de diertjes te 

bevorderen maar bieden ideale extra slaapplaatsen aan. 

 

- Er komt een aanbevelingsbrief van de gemeente zodat de Natuurpuntvrijwilligers met dit 

document kunnen aankloppen bij eigenaars van mogelijke locaties waar kraamkolonies zich 

zouden kunnen bevinden. In samenspraak met die eigenaars kunnen dan verder beschermende 

maatregelen genomen worden. 

- Verdere informatie en sensibiliseringsacties om (soms onwetend) vernietiging/vernieling 

van de locaties en populaties te vermijden. 

Hierbij meteen een oproep aan alle inwoners van Nijlen om te melden aan de milieudienst van 

Nijlen indien ze een vermoeden hebben dat de ingekorven vleermuis voorkomt op/rond hun 

eigendom. 

Meer info: M.Vermylen, Voorzitter Natuurpunt afdeling De Wielewaal, 03 481 94 79 en  

kristine.marc@skynet.be 

 

 

 

Het fort van Kessel 
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 van onze mediawatcher Wout Willems 

 

 

Uit de Gazet van Antwerpen van 21 februari 2015 

 

 
 

 

Ongewenste bezoekers opgepakt in Fort van Walem  
 

De lokale politie heeft vrijdagmiddag twee individuen opgepakt op het domein van het Fort 

van Walem (Mechelen). Het is lang niet de eerste keer dat er ongenode gasten rondhangen. 

 

De twee ronddwalende figuren werden vrijdag omstreeks 13u opgemerkt door 

bewakingscamera's die er hangen. Patrouilles van de lokale politie Mechelen-Willebroek was 

snel ter plaatse en kon een duo inrekenen. Het Fort van Walem, dat in beheer is door 

Natuurpunt, krijgt wel vaker ongewenst bezoek. Zo is de plek in trek bij zogenaamde 

spokenjagers, die in het fort op zoek gaan naar bewijzen van het 'paranormale'. In 2006 werd 

er nog brand gesticht in de voormalige gebouwen van de Civiele Bescherming. Vandaag 

wordt het fort door natuurliefhebbers gebruikt om vleermuizen onderdak te bieden. 

 

Uit de krant 
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Uit Het Nieuwsblad van 05 Maart 2015 
 

Recordaantal vleermuizen in oorlogsbunkers 

 

Afgelopen weekend telden jongeren van de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) een 

recordaantal van 450 vleermuizen in Oost-Vlaamse oorlogsbunkers. De 150 bunkers die 

onderzocht werden, lagen vooral in het Waasland en het Meetjesland. 'Vooral de 

Baardvleermuis, de Franjestaart en de Watervleermuis waren goed vertegenwoordigd', zegt 

Daan Dekeukeleire van de vleermuizenwerkgroep van JNM. 'Deze gegevens zijn zeer 

belangrijk: we kunnen de zeldzame vleermuissoorten pas goed beschermen als we weten waar 

ze overwinteren.' Vleermuizen zijn een sterk bedreigde diergroep. In Vlaanderen komen 21 

soorten voor, maar er staan veertien soorten op de Rode Lijst van bedreigde soorten. 'Het zijn 

nochtans erg nuttige dieren, omdat ze massa's insecten naar binnen kunnen spelen. In de 

winter, wanneer er geen insecten zijn, gaan vleermuizen in een soort van winterslaap. 

Daarvoor zoeken ze vorstvrije en vochtige plaatsen op', klinkt het.  

 

Uit Het Laatste Nieuws van 02 Mei 2015 

 
Vleermuizen spotten in tuinen 

 

De Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt plaatst de komende maanden vleermuisdetectoren 

in 44 Gentse en Merelbeekse tuinen. Bedoeling is om zo te weten te komen welke 

vleermuissoorten tuinen gebruiken en wat de impact is van omgevingsfactoren zoals 

lichthinder, natuurlijke tuin of niet, en stedelijk of landelijk gebied. De locaties, 22 Gentse en 

22 Merelbeekse tuinen, variëren sterk van een natuurlijke tuin, over balkon of koertje tot 

groendak, zowel stedelijk als landelijk. Een automatische vleermuisdetector zal ultrasone 

geluiden opnemen die achteraf geanalyseerd worden. Per locatie staat een detector drie 

nachten in de tuin in drie periodes in mei, juli en september. Het project krijgt steun van de 

gemeente Merelbeke en de stad Gent, die samen met Natuurpunt Gent de vleermuis in de 

kijker zet. Door planten te kiezen die insecten lokken, spaarzaam te zijn met lichtvervuiling, 

een bak water te plaatsen of katten 's nachts binnen te houden in mei, juni en juli kan iedereen 

een verschil maken.  
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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. 

 

Oost Vlaanderens jaar van de vleermuis 

 
Pik een vleermuisactiviteit mee: 

 
Geniet van een wandeling, batcafé, een avond vol vleermuisverhalen of knutselactiviteit. 

Bezoek de wilde plantenbeurs of de tentoonstelling. 

In het jaar van de vleermuis kan u natuurlijk van alles te weten komen over deze intrigerende 

beestjes: 

 29/05 Nocturne op de Westerbegraafplaats: avondwandelingen met aandacht voor de 

vleermuis (Palinghuizen 143, Gent) - van 20 uur tot 22 uur - inschrijven bij Gentinfo. 

 31/05 Dag van het Park: met vleermuiswandelingen, knutselen van fladderaars, 

vleermuistattoos (Bloemekenspark, Roggestraat, Gent) - van 14 uur tot 18 uur. 

 20/06 Kortste Nacht in de Gentbrugse Meersen: batcafé, vleermuizenwandelingen, 

kamperen (achter sporthal, Braemkasteelstraat 41, Gentbrugge) -  vanaf 16 uur tot 

volgende ochtend - inschrijven bij Gentinfo voor het kamperen. 

Mededelingen  Activiteiten 
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 21/07 Batbeats in de Bourgoyen: spannende wandeling in het donkerste gebied van 

Gent met ultrasone beats van vleermuizen (Driepikkelstraat 32, Gent) - vanaf 21 uur. 

 29/08 Nacht van de Vleermuis: sprookjes, filmpjes en vertellingen over de vleermuis 

in de volkscultuur (Sint-Baafsabdij, Ferdinand Lousbergskaai, Gent) - van 20 uur tot 

22.30 uur. 

 29/08 Nacht van de Vleermuis: vleermuizenwandelingen in de Damvallei (start aan 

Succakasteel, Volderrede 54, Destelbergen) - van 19 uur tot 22 uur. 

 19/09 vleermuizenwandelingen in het Landgoed De Campagne (Gijzelstraat 12, 

Drongen) - van 19 uur tot 22 uur. 

 01/08 – 30/09: tentoonstelling in het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen 

(Driepikkelstraat 32, Gent). 

 14/11 Bomen- en struikenverkoop Natuurpunt Gent met planten en advies voor 

vleermuisvriendelijke tuinen (Driepikkelstraat 32, Gent) - van 14 uur tot 17 uur. 

 

Gentinfo is hét centrale aanspreekpunt voor informatie over het stadsbestuur en de 

stadsdiensten. 

09 210 10 10 – ma-za van 8-19 u. 

gentinfo@gent.be 

 

 

!!!! 
 Vlaams-Brabantse kerkzolders van levensbelang voor vleermuizen 
 

Dank zij de inzet van heel veel medewerkers: de resultaten van het zolderonderzoek in 

Vlaams-Brabant!  

 

http://www.natuurpunt.be/news/vlaams-brabantse-kerkzolders-van-levensbelang-voor-

vleermuizen#.VS-fxyHtlHw  

 

(volledige rapport via link onderaan het Natuurbericht) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.natuurpunt.be/news/vlaams-brabantse-kerkzolders-van-levensbelang-voor-vleermuizen#.VS-fxyHtlHw
http://www.natuurpunt.be/news/vlaams-brabantse-kerkzolders-van-levensbelang-voor-vleermuizen#.VS-fxyHtlHw
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Uitsmijter 


