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Vleermuizenwerkgroep 
 

Voorzitter: Kris Boers 

Zeilsttraat 3, 2060 Antwerpen 6, 03/297 81 78 

krisboers@yahoo.com 

 

Secretaris:  Daan Dekeukeleire 

Poldderdreef 37. 9840 De Pinte 

daan.dekeukeleire@gmail.com  

 

Penningmeesters: Alex Lefevre 

Klissenhoek 85, 2290 Vorselaar, 014/51 62 01 

vleermuizenalex@yahoo.com 

          Frank Van Gorp 

Stoktsestraat 24, 2300 Turnhout, 014/42 02 48 

frank.van.gorp2@telenet.be  

 

Provinciale coördinatoren 

 

 West-Vlaanderen: Bob Vandendriessche 

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

bob.vandendriessche@natuurpunt.be 

  

Oost-Vlaanderen:  

 

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: Hans Roosen 

 roosenhans@yahoo.com  

 

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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Samen gaat het beter… (en is het fijner ook) 

 

Dat samenwerken loont, hadden de vleermuiswerkers hier in de jaren ’70 van vorige eeuw al 

snel begrepen. Samen met overheden en particulieren richtten ze in deze beginjaren van onze 

werkgroep o.a. ijskelders en kerkzolders in, organiseerden ze vleermuistellingen op openbaar 

en privédomein,... En onze werkgroep is dat blijven doen, en steeds meer. Intussen volgen we 

meer dan 3000 overwinteringsplaatsen op, zijn er honderden zolders geïnspecteerd en zijn een 

aanzienlijk deel van deze locaties ‘ingericht’ voor vleermuizen.  

 

In deze laatste chiropcontact van 2015 komen weer enkele van deze samenwerkingen aan 

bod. 

 

Een eerste artikel gaat over een onderzoek dat werd uitgevoerd naar de, tot vorig jaar in 

Vlaanderen uitgestorven gewaande, mopsvleermuis. Enkele dieren werden van een zendertje 

voorzien en met antennes werd nagegaan waar ze naartoe vlogen. Een heel karwei, maar 

dankzij de samenwerking tussen de werkgroep en vzw Durme leverde dit erg mooie resultaten 

op. Zo ontdekten we verschillende kolonieplaatsen van deze zeldzame dieren. De grond- en 

gebouweigenaars werden ingelicht over hun aanwezigheid. Een volgende samenwerking zit er 

al aan te komen om de dieren een duurzame toekomst te garanderen… 

 

In het Turnhouts Vennengebied loopt al jaren een onderzoek naar boombewonende 

vleermuizen. Niet gemakkelijk, maar dankzij allerlei nieuwe en minder nieuwe technieken 

slagen we er steeds beter in over deze soorten informatie te vergaren en kolonies in bomen in 

kaart te brengen. De kennis die we hier opgedaan hebben, zullen we in 2016 gebruiken om 

een praktische handleiding uit te werken die boombeheerders in staat moet stellen om bij hun 

werkzaamheden ook met deze verborgen bewoners rekening te houden. Dat hierover het 

nodige overleg zal plaatsvinden, staat buiten kijf. Binnen een goed jaar hopen we u een 

gedragen handleiding te kunnen voorleggen… 

 

Maar ook op kleinere schaal levert samenwerking soms prachtige resultaten  op, zoals in 

Voeren. Dankzij goede afspraken tussen vrijwilligers van de vleermuizenwerkgroep, onze 

Waalse zusterorganisatie Plecotus en een lokale landbouwer slaagden we erin om een kolonie 

ingekorven vleermuizen te behouden ondanks verbouwingswerken aan de stal. Met dank ook 

aan de vindingrijkheid van onze vrijwilligers trouwens. De oh-zo-eenvoudige hangkastjes 

voor ingekorven vleermuizen hebben alweer hun nut bewezen. 

 

En dat is maar een kleine greep uit de vele initiatieven die enthousiaste vrijwilligers de laatste 

maanden ondernamen. Kleine en grote, lokaal of gewestelijk (of zelfs internationaal), maar 

bijna steeds met één of andere vorm van “samenwerking”. 

Voorwoord 
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Bedankt allemaal, voor het vele werk dat jullie alweer hebben verzet, voor de erg mooie 

resultaten. Ze mogen gezien worden en kunnen voor velen als voorbeeld dienen over hoe we, 

samen met niet-donkergroene medemensen, rond behoud van natuur en soorten kunnen 

werken en vooruitgang kunnen boeken. 

 

Geniet van deze gezellige winteravonden en tot op 1 van de wintertellingen? 

 

Kris Boers 
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Kolonies van uitgestorven gewaande Mopsvleermuis 

ontdekt in Sint-Niklaas (Natuurbericht)  
 

 
Bram Conings 

 

Tot een geluidsopname vorig jaar stond de Mopsvleermuis in Vlaanderen geboekstaafd 

als uitgestorven. Recent werden in het Waasland 2 kolonies gevonden, wat betekent dat 

de soort zich ook voortplant. Dat is een primeur voor ons land. 

In augustus 2014 werd met één toevallige geluidsopname de aanwezigheid van een 

Mopsvleermuis in Waasmunster (Oost-Vlaanderen) bevestigd. Opmerkelijk nieuws want de 

soort was officieel uitgestorven verklaard in Vlaanderen. De laatste bevestigde waarneming 

dateerde al van 13 jaar eerder in West-Vlaanderen. 

De Mopsvleermuis is de voorbije jaren overal in Europa zeer zeldzaam geworden. Maar 

tegelijk bewijst dit verhaal de mogelijkheid dat bepaalde andere soorten nog op hun 

herontdekking wachten in Vlaanderen. De ontdekking van de twee kolonies is namelijk het 

resultaat van gericht veldonderzoek door de regionale natuurvereniging vzw Durme en de 

Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt. Sinds de geluidsopname van een Mopsvleermuis in 

2014 trokken vrijwilligers het Waasland in met vleermuizendetectoren, zogenaamde 

batdetectors die de ultrasone geluiden van vleermuizen omzetten in een voor de mens 

hoorbaar geluid. Eind augustus 2014 bleek het al snel om verschillende individuen te gaan die 

's nachts gingen foerageren in de bossen van Waasmunster en langs het vzw Durme reservaat 

de Durmemeersen en schorren van de Durme in Waasmunster en Hamme. In het voorjaar van 

2015 startte vzw Durme daarom in samenwerking met de Vleermuizenwerkgroep van 

Natuurpunt een soortenbeschermingsproject op met steun van de provincie Oost-Vlaanderen. 

Allerlei 
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De bat-mobielen op zoek naar signalen van gezenderde Mopsvleermuizen (foto Joris 

Everaert) 

Door bijkomend onderzoek werd in de zomer van 2015 vastgesteld dat de soort ook aanwezig 

is in de meer noordwestelijk gelegen bosgordel rond de Moervaartdepressie in Sint-Niklaas, 

Eksaarde, Moerbeke en Wachtebeke, met o.m. de natuurreservaten De Linie en Fondatie 

(beheer vzw Durme), Heirnisse (beheer ANB), Heidebos (beheer vzw Natuurpunt), en het 

provinciaal domein Puyenbroeck. Tijdens het weekend van 24 juli konden in twee 

verschillende boscomplexen vier vrouwtjes en één mannetje gevangen worden. Drie 

vrouwtjes werden van een zendertje voorzien. Op die manier konden de dieren gevolgd 

worden tot aan 2 kraamkolonies in Sint-Niklaas. Eén kolonie zat achter een luik aan een huis. 

Daar werden 's avonds 19 mopsvleermuizen geteld: 14 uitvliegende dieren terwijl nog 

minstens 5 jonge dieren achter het luik bleven zitten. Een tweede kolonie werd gevonden 

achter loshangende schors van twee dode populieren in een verlaten bos. Daar werden 's 

avonds tot 9 uitvliegende Mopsvleermuizen geteld. Aangezien de gezenderde dieren zogende 

vrouwtjes waren zullen er ongetwijfeld ook jongen achter de schors gezeten hebben. 

De Mopsvleermuis is een middelgrote vleermuis en dankt haar naam aan de gedrongen, 

stompe snuit, vergelijkbaar met die van een mopshond. De buik- en rugvacht zijn zwartbruin 

tot zwart met lichte haarpunten. De soort heeft zeer typerende naar voren gerichte, brede 

oorschelpen die elkaar midden op het hoofd raken. Het dieet van Mopsvleermuizen bestaat 

naast muggen, vliegen en kleine kevertjes hoofdzakelijk uit kleine nachtvlindersoorten. Ze 

zoeken hun favoriete prooi vooral in bossen, en doen dat op een vernuftige manier. 

Verschillende kleine nachtvlindersoorten ontwikkelden evolutionair een soort gehoororgaan, 

het tympanaalorgaan, dat afgestemd is op het sonarbereik van de meeste vleermuissoorten. Zo 
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kunnen ze hen horen aankomen en op tijd de plaat poetsen. Mopsvleermuizen ontwikkelden 

op hun beurt een tegenzet om dat waarschuwingssysteem te verschalken. Door twee 

pulsreeksen met verschillende frequentie en intensiteit door elkaar te gebruiken brengen ze 

nachtvlinders in de war, zodat die te laat in de smiezen krijgen dat een Mopsvleermuis het op 

hen gemunt heeft. 

 ‘s Zomers verblijft de mopsvleermuis vooral achter de schors van bomen. Verder maakt de 

soort gebruik van allerlei spleten en nauwe ruimtes van gebouwen zoals aan vensterluiken, die 

je gerust kan beschouwen als de kunstmatige variant van loshangend schors. 

Mopsvleermuizen zijn opvallend koude resistent en kunnen de winter zowel in boomholtes als 

in ondergrondse verblijven als bunkers of kelders doorbrengen. De soort is zeer lichtschuw en 

zowel de kraamkolonies als de winterverblijfplaatsen zijn uitzonderlijk gevoelig voor 

verstoring. 

 

De bewuste kolonieboom in het Waasland (foto Marc Van De Sijpe) 

De ontdekking van de kolonies in het Waasland is opmerkelijk nieuws omdat deze soort erin 

geslaagd is zich te blijven handhaven in het verlichte en verkavelde Vlaanderen. Het is geen 

toeval dat ze precies in deze regio nog enigszins kunnen gedijen: het Waasland is naar 

Vlaamse normen een donkere en relatief dunbevolkte streek met heel wat bossen op 

zandbodem. 

Helaas is de ontdekking van de kolonies niet meer dan een lichtpuntje in de duisternis voor de 

Vlaamse vleermuizen. De soort zal nu een status 'met uitsterven bedreigd' krijgen in plaats 

van ‘regionaal uitgestorven’ en vervoegt daarmee het rijtje vleermuissoorten die het zeer 

slecht doen in Vlaanderen. Hoewel ze allemaal wettelijk beschermd zijn, hebben 10 van de 17 

soorten die in Vlaanderen voorkomen een bedreigde status. Oorzaken zijn het verdwijnen van 
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geschikt leefgebied en natuurlijke verbindingen, het gebruik van pesticiden met vergiftiging 

en afname aan prooien, het na-isoleren van huizen en het kappen van koloniebomen. Maar 

ook verlichting, lawaai, aanvaringen met windturbines en predatie door katten zetten de 

populaties onder druk. In het kader van het soortenbeschermingsproject zullen dit jaar 

aanbevelingen geformuleerd worden die tot een betere bescherming van de Mopsvleermuis 

moeten leiden. Ook andere vleermuissoorten zullen daarvan profiteren. 

Wie meer te weten wil komen over vleermuizen kan dit weekend op verschillende locaties in 

Vlaanderen deelnemen aan de Nacht van de Vleermuis. Een overzicht van alle activiteiten 

vind je op www.nachtvandevleermuis.be. 

Tekst: Joris Everaert (Vzw Durme) & David Galens (VleermuizenWerkgroep Oost-

Vlaanderen Natuurpunt) 

Foto's: Marc Van De Sijpe, Joris Everaert, Bram Conings 

 

 

Moderne technologie helpt nieuwe vleermuiskolonies 

ontdekken (Natuurbericht) 

 

 
Hugo Willockx 

 

In het Turnhouts Vennengebied werden op drie maanden tijd 5 nieuwe koloniebomen 

voor vleermuizen ontdekt. Dat gebeurde met behulp van nieuwe technologie: 

warmtebeeldcamera’s, nachtkijkers en automatische batdetectoren. 

Alle vleermuizen genieten Europese bescherming. Om deze verborgen dieren ook effectief te 

kunnen beschermen is het belangrijk om hun verblijfplaatsen en jachtgebieden te kennen. 

Door hun nachtelijke levenswijze is vleermuizenonderzoek zeer arbeidsintensief, moeilijk en 

tijdrovend. De beste manier om koloniebomen te ontdekken, is door in de vroege ochtend 

(één tot anderhalf uur voor zonsopkomst) met een batdetector te gaan luisteren naar 

zwermende vleermuizen. Bovendien is bekend dat vleermuizen geregeld van kolonieboom 

verhuizen en dat ze over meerdere tientallen verblijfplaatsen beschikken. Dat vereenvoudigt 

het zoeken niet bepaald. 

http://www.nachtvandevleermuis.be/
http://www.vzwdurme.be/
http://www.natuurpunt.be/vleermuizenwerkgroep-oost-vlaanderen
http://www.natuurpunt.be/vleermuizenwerkgroep-oost-vlaanderen
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De batdetector is al jaren een onmisbaar toestel in het vleermuizenonderzoek, maar voor het 

gericht zoeken naar kolonies van vleermuizen, bijvoorbeeld in holle bomen, laat het nog te 

wensen over. De batdetector kan wel helpen om de vliegroutes en zwermlocaties in kaart te 

brengen maar om de exacte verblijfplaats te vinden zijn andere methoden nodig. 

De technologische vooruitgang zou het vleermuizenonderzoek de komende jaren weleens een 

duwtje in de rug kunnen geven. Via het gebruik van nachtkijkers, warmtebeeldcamera's en 

automatische batdetectoren kan gericht gezocht worden naar nieuwe verblijfplaatsen. 

Zo had intensief vleermuizenonderzoek, uitgevoerd met batdetectoren gedurende de laatste 5 

jaar, in het Turnhouts Vennengebied het belang van het gebied voor vleermuizen al 

aangetoond. De aanwezigheid van minstens 8 van de 17 in Vlaanderen voorkomende 

vleermuizensoorten werd er vastgesteld (Laatvlieger, Rosse vleermuis, Gewone 

dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Watervleermuis, Franjestaart, Baardvleermuis en 

Gewone grootoorvleermuis). Het aantal gelokaliseerde koloniebomen daarentegen was 

beperkt tot 3 (allen voorkomend in Amerikaanse eiken) vanwege de grote moeilijkheid om ze 

te vinden. 

Afgelopen zomer kwam het onderzoek naar koloniebomen in het gebied in een 

stroomversnelling door de inzet van de nieuwe apparatuur. Zo werden diverse automatische 

batdetectoren (zie figuur 1), voor of in de onmiddellijke omgeving van boomholten 

opgehangen. Op deze manier kon het voorkomen van uitvliegende (avond) of toekomende 

(ochtend) vleermuizen vastgesteld worden door een toename van opgenomen ultrasone 

geluiden (die onhoorbaar zijn  voor de mens) gekoppeld aan datum en tijd. 

  

Figuur 1: D500x (Firma Pettersson) met opname van zwermende vleermuizen 

Nadien werd via het gebruik van een nachtkijker het exact aantal uitvliegers geteld. 

Aansluitend werden met een warmtebeeldcamera diverse boomholten gedurende de dag 

onderzocht. Deze toestellen registreren de warmte vrijgegeven door dieren (vleermuizen, 

vogels of insecten) die zich in een boomholte bevinden. Deze warmte is meetbaar via een 

dergelijke camera (zie figuur 2). 
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Figuur 2: links: boomholte met vleermuizen aanwezig, midden: beeld warmtecamera 

boomholte zonder vleermuizen (boomholte is kouder dan omgeving), rechts: opname 

warmtecamera met vleermuizen aanwezig (boomholte is warmer dan de omgeving). (foto 

Marc Van de Sijpe). 

Het voordeel van het inzetten van deze verschillende nieuwe technologieën is dat het de 

dieren niet verstoort. Bovendien zijn ze buitengewoon efficiënt: in totaal konden gedurende 

een periode van 3 maanden 5 nieuwe koloniebomen ontdekt worden, tegenover slechts 3 

gedurende een onderzoeksperiode van 5 jaar. Dit onderzoek toont opnieuw het belang van het 

Turnhouts Vennengebied voor de Watervleermuizen, Franjestaarten, Rosse vleermuizen en 

Gewone grootoren. Op basis van deze informatie kan Natuurpunt de nodige maatregelen 

treffen om deze bedreigde diergroep beter te beschermen 

Tekst: Alex Lefevre, Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt 

Foto: Marc Van de Sijpe, Hugo Willockx 

 

      

Succesvolle soortspecifieke mitigatie voor de 

Ingekorven vleermuis - een case studie 
(Pierrette Nyssen, Daan Dekeukeleire en René Janssen) 

 

De Voerstreek, Pays de Herve en Zuid-Limburg vormen samen een warme regio met een 

kleinschalig landbouwlandschap. Graslanden met hagen en houtkanten, dorpjes en bossen 

wisselen elkaar af. In de regio zijn nog veel melkveebedrijven te vinden. Deze veebedrijven 

zijn in trek bij de Ingekorven vleermuis; er zijn stalvliegen en andere vliegen te vinden. In de 

winter zijn overwinteringsplaatsen in de groeves van de Sint-Pietersberg, en dan vooral de 

Waalse groeves, zeer druk bevolkt door ingekorven vleermuizen.  

 

Door de beschikbaarheid van voedsel en het warme klimaat, zijn er in deze regio Voeren-

Zuid-Limburg-Pays de Herve veel ingekorven kolonies bekend.  

Ieder jaar worden de kolonies geteld tijdens een dag met Waalse, Vlaamse en Nederlandse 

vleermuiswerkers. In 2015 werd er nog een nieuwe kolonie ontdekt, waardoor het totale 

aantal getelde exemplaren tegen de 1000 ligt.  

 

 

http://www.natuurpunt.be/vleermuizenwerkgroep
http://www.natuurpunt.be/vleermuizenwerkgroep
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=543463832428393&sdk=joey&t=Wind+industry+to+get+proactive+about+bat+conservation&u=http%3A%2F%2Fwww.batcon.org%2F%2Fresources%2Fmedia-education%2Fnews-room%2Fgen-news%2F80-latest-news%2F928-bci-applauds-wind-industry-plans-to-protect-bats
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Kolonie Teuven 

Een van deze kolonies is gevestigd in een koeienstal waar kalveren en jongvee staan in het 

mooie Voerense dorp Teuven. Zoals zo vaak in de Euregio is grensoverschrijdende 

samenwerking volkomen logisch: de kolonie werd in 2012 ontdekt door René in Vlaanderen 

samen met Daan als Vlaming, de boerderij is gelegen op Vlaams grondgebied maar de boer is 

Franstalig en het beste van alles, zijn naam is "Hollands". Je kan het niet beter verzinnen. 

De afgelopen vier jaar herbergt de kolonie tussen de 20 en 30 adulten en juvenielen. Ieder jaar 

vindt er voortplanting plaats. De kolonie verbleef achter een lap rubber dat over een ijzeren 

dakspant hing onder een golfplaten dak. De hele schuur staat vol met jongvee en kalveren. 

Het vee levert niet alleen veel eten (vliegen!), maar zorgt ook voor warmte (scheelt energie 

voor de vleermuizen). 

  

Verandering van de kolonieplaats - soortspecifieke mitigatie noodzakelijk 

Tijdens de monitoring in 2014, sprak de zeer vriendelijke en gastvrije boer ons aan en liet hij 

weten dat de aankomende winter het dak gerenoveerd zou worden. De boer gaf aan de 

vleermuizen graag te willen behouden. We moesten dus aan de slag! Daan kwam op het idee 

om de hangkasten die Dirk Swaenen, de zogenaamde Swaenen-box (Barnard, 2012) die hij 

ontwikkelde voor in de Forten van Antwerpen en daar een groot succes zijn, te gebruiken. 

Voor de kolonie is het model iets vergroot en werden er twee grote delen van gemaakt in 

plaats van vier kleinere vierkantjes. Hierdoor lijkt de holte sterk op een pen-gat-verbinding, 

een plek waar meerdere kolonies in Nederland, Vlaanderen, Wallonië en Duitsland graag in 

zitten. Er was haast. David Galens had al enkele kasten voor de Vleermuizenwerkgroep Oost-

Vlaanderen klaar liggen. Deze konden worden geleend om direct in de Voerstreek in te zetten. 

De kasten zijn van onbehandeld, ruw hout. Na een uitleg door Pierrette in het Frans bij de 

boer in de loop van herfst hoe de twee kasten door de boer het best konden worden 

geïnstalleerd tijdens de werken in de winter, hoopten we op succes. 

 

2015: het jaar van de waarheid 

In juli 2015 was de nieuwe jaarlijkse ingekorven telronde. We waren super benieuwd of de 

nieuwe plek werd aangenomen... Zijn de twee Swaenen-kasten geïnstalleerd? Zitten de 

vleermuizen nog steeds in de schuur? Hebben ze de kasten aangenomen?  

Onze hoop werd waarheid: in de kast zaten 26 ingekorven vleermuizen! De kast was geplaatst 

op exact dezelfde locatie als de butumen lap van hun vorige hangplek. Het dak werd volledig 

vervangen, waarbij er door het gebruik van grote transparante strips er meer lichtinval in de 

stal komt. De kast hangt precies onder een doorzichtig dakstrip. Weer een bewijs dat 

ingekorven vleermuizen geen duisternis nodig hebben in hun verblijf. 

 

Dit kleine succesje was low-cost. Door een mix van talen, inzicht, reflectie en goede wil is het 

gelukt deze kolonie effectief te beschermen. Het is een micro-succes. Maar zoals een Frans 

gezegde luidt: "kleine stroompjes maken grote rivieren"! 

 

Literatuur 

Barnard, S.M., 2012. Bats in captivity. Volume 4: Legislation and public education. pg: 288-

290 
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De stal voor de vernieuwing (foto René Janssen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kolonie onder de lap bitumen (foto René Janssen) 
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De nieuwe inrichting (foto: Jean -Louis Gathoy) 

 

 

 
 

 

De opgehangen “Swaenen-box” (foto: Jean-Louis Gathoy) 
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Detail van de in gebruik genomen “Swaenen-box” (foto Jean-Louis Gathoy) 
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Bijzondere waarnemingen van vleermuizen uit de nazomer 

en herfst van 2015 
(Daan Dekeukeleire) 

 

Grootoorvleermuis vast in klit 

 

Op 11 augustus deed Simon De Smedt een gruwelijke ontdekking in het Rivierenhof in 

Antwerpen: in een Klit plant hing een dode grootoorvleermuis. Of het om een grijze danwel 

een gewone grootoorvleermuis ging was niet duidelijk. Grootoorvleermuizen zijn gleaners, ze 

plukken hun prooi van vegetatie of van de bodem. Mogelijk zat er een lekkere nachtvlinder op 

de bloemen van deze klit, maar blijf de vleermuis in de weerhaakjes vastzitten als hij ze van 

probeerde vangen. Een pijnlijke dood…  

 

 

Meervleermuizen duiken op tijdens de trek 

 

De Meervleermuis is één van de zeldzaamste vleermuizen in onze streken. Zomerpopulaties 

zijn er niet meer gekend, op enkele individuen na in de Antwerpse haven. Kraamkolonies zijn 

vooral gekend van Nederland, een echte ‘stronghold’ voor de soort in Europa. Een deel van 

deze Nederlandse dieren overwinterd in onze regio (bv. de Limburgse mergelgroeves en de 

fortengordel rond Antwerpen) en nog zuidelijker in noord Frankrijk en Wallonië. Tijdens de 

trek, die voor Meervleermuis al begint rond half juli, kan de soort zo opduiken en zijn er 

batdetetector waarnemingen verspreid in Vlaanderen en Brussel. Afgelopen najaar waren er 

ook twee zichtwaarnemingen.  

Op 19 augustus, omstreeks 11u ’s morgens, kon Karel Van Rompaey een Meervleermuis 

fotograferen in het Vinne in Zoutleeuw. Het dier kroop rond op een dode boom die in het 

water stond, en was herhaaldelijk (ultrasoon) aan het roepen.  Het Vinne lijkt een ideaal 

jachtgebied voor de soort, en wordt mogelijk gebruikt als tussenstop op trek. Wat het dier dan 

overdag in een boom deed, is niet duidelijk… 

Op 27 oktober werd een onfortuinlijke Meervleermuis gevonden in Neeroeteren (Maaseik). 

Het mannetje was verstrikt in een vislijn langs de Zuidwillems-vaart, een kanaal dat ’s-

Hertogenbosch in Nederland verbind met de Maas in Maastricht, en zo door Belgisch 

Limburg loopt. Het dier kon door medewerkers van het natuurhulpcentrum in Opglabeek 

bevrijd worden en werd ongedeerd ter plaatse vrijgelaten. 

 

 

Baltsende ruige dwergen rond de vijvers van Zillebeke 

 

De Ruige dwergvleermuis is een lange afstandstrekker, die vooral in de nazomer en herfst in 

onze streken te vinden is. Dan is het ook paartijd, en mannetjes installeren zich dan langs de 

trekroutes om vrouwtjes te lokken. De kennis over deze baltsplekken is in Vlaanderen tot nu 

toe nog zeer beperkt. Begin september vond Marc van de Sijpe in West-Vlaanderen 27 holle 

   Waarnemingstelex 

http://waarnemingen.be/waarneming/view/105309620
http://waarnemingen.be/waarneming/view/108728827
http://waarnemingen.be/waarneming/view/109717240
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bomen en 2 vleermuiskasten die gebruikt werden als baltsplek. Alle onderzochte bomen en 

kasten bevinden zich aan de rand van grote waterpartijen, zoals de Zillebeke vijver, Dikkebus 

vijver en de vestingen van Ieper. De bomen hebben holten of scheuren; het gaat om essen 

(10), esdoorns (5), populieren (4), eiken (3), wilgen (2), elzen (1), abelen (1) en beuken (1). 

Op Youtube vind je een filmpje van één van deze baltsende Ruige dwergen. 

 

 

Bechsteins vleermuizen op kniehoogte 

 

Hoewel holle bomen belangrijke verblijfplaatsen zijn voor vleermuizen, zijn waarnemingen 

van boomverblijfplaatsen zeldzaam. Vleermuiswerkers gaan dan aan de slag met 

warmtebeeldcamera’s, telemetrie-zenders, endoscopen of gaan ’s ochtends vroeg op zoek naar 

inzwermende dieren. 

Hans Roosen toonde echter aan dat je ook overdag, gewapend met een spiegeltje en zaklamp, 

zonder hoogtechnologische hulpmiddelen boomverblijfplaatsen kan vinden door een 

combinatie van geluk en doorzettingsvermogen. Tijdens een wandeling in de bossen van 

Paliseul (provincie Luxemburg) vond hij op 19 september (2015) een verblijfplaats van 

minstens 4 Bechsteins vleermuizen. De holte bevond zich tussen 65 cm en 85 cm hoogte in 

een levende wintereik, en is vermoedelijk ontstaan door een beschadiging (en nadien 

dichtgroeien) van de schors, waarbij boven de holte een ruimte is ontstaan tussen de bast en 

het spinthout. Onder de holte werden bovendien enkele keutels verzameld voor DNA-analyse, 

dewelke de determinatie bevestigde. Een prachtige waarneming van deze zeer moeilijk waar 

te nemen soort! 

 

 

Geef je waarnemingen door! 

Heb je zelf bijzondere waarnemingen gedaan? Geef ze dan zeker door! Zo kunnen die ook 

gebruikt worden voor beschermingsplannen, rode lijsten en studies. De vleermuizen hebben 

niets aan waarnemingen die in notieboekjes blijven zitten. 

 

Waarnemingen kan je invoeren - met foto, sonogram of geluidsopnames - op de site 

waarnemingen.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KcBsjn5LWvs
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 van onze mediawatcher Wout Willems 

 
 

Uit Het Laatste Nieuws van 9 September 2015 

 
Kerk Overslag is vleermuisvriendelijk 

 

De kerk van Overslag is erg populair bij de grijze grootoorvleermuis. Het dak van de kerk is 

de thuis van maar liefst tien procent van de volledige populatie grootoorvleermuizen in ons 

land. Daarom kreeg de kerk tijdens de Nacht van de Vleermuis een speciaal schildje als 

vleermuisvriendelijke plek. "De kerk is echt uniek als het op vleermuizen aankomt", klinkt het 

bij de plaatselijke afdeling van Natuurpunt. "Nergens in ons land vind je zo'n grote populatie. 

Dat komt omdat het landschap in Overslag nog vrij open is en er heel veel stallen in de buurt 

zijn. Populair jachtgebied bij vleermuizen." De inwoners van Overslag moeten zich volgens 

Natuurpunt geen zorgen maken. "Integendeel, vleermuizen zijn zeer nuttige dieren. Ze jagen 

op muggen en andere insecten." Tijdens een vleermuizenwandeling konden de buurtbewoners 

kennismaken met hun nachtelijke buren. Fabels dat vleermuizen in de haren vliegen en bloed 

zouden drinken behoren op Overslag voorgoed tot het verleden. (KVZ) 

 

 

Uit Het Laatste Nieuws van19 September 2015 
 

 

Gerestaureerde ijskelder krijgt vleermuizenbestemming 

De Groene Vallei in Kampenhout heeft er sinds kort weer een mooi plekje bij om te 

bezoeken. 

Het Regionaal Landschap Dijleland vzw herstelde afgelopen winter namelijk de ijskelder van 

het 'Kasteel van Wilder' terug in zijn oude glorie. Tegelijkertijd kreeg deze ijskelder als 

overwinteringsplaats voor vleermuizen een nieuwe functie. "In veel kasteeldomeinen vind je 

nog dikwijls vervallen ijskelders", weet coördinator Jan Verroken. 

Uit de krant Uit de krant 
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"Maar sinds de tweede wereldoorlog zijn de meeste van deze ijskelders in onbruik geraakt. 

Vleermuizen zoeken deze ondergrondse schuilplaatsen echter graag op als 

overwinteringsplaats, want het is er lekker koel, vochtig en rustig." De ijskelder van Wilder is 

een imposante bakstenen constructie, maar kon wel een opknapbeurt gebruiken. "Binnenin 

werden enkele snelbouwstenen aangebracht die extra holtes aanbieden waarin vleermuizen 

kunnen kruipen voor hun winterslaap", klinkt het nog. 

"Door deze nieuwe invulling als overwinteringsplaats voor vleermuizen zal dit klein 

waardevol patrimonium toch bewaard blijven voor de toekomst net zoals het verhaal van de 

ijskelder en de vroegere functie." De ijskelder van Wilder ligt in een gebied waar gewerkt 

wordt aan Europese topnatuur ('Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en 

Veltem'). Dit gebied wordt als enorm belangrijk beschouwd voor tal van vleermuizensoorten.  

 

 

Uit De Standaard van 19 November 2015 
 

Ontsluierd: het geheim van de vleermuis 
 

Zelfs moderne vliegtuigen kunnen meestal de krachten niet aan: je in volle vlucht omkeren, 

vertragen en aanhaken. Vleermuizen doen het alsof het niets is, hoewel ze aan net dezelfde 

wetten van de natuurkunde onderworpen zijn. 

Pas nu konden wetenschappers van de Brown Universiteit, met de hulp van drie 

gesynchroniseerde hogesnelheidscamera's, achterhalen dat vleermuizen al klapwiekend één 

vleugel wat dichter bij hun lichaam brengen, en zo hun zwaartepunt verplaatsen voor de flip. 

Dat kan enkel omdat hun vleugels voldoende zwaar zijn om hun zwaartepunt zo ver te 

verleggen. Met de hulp van alleen de aerodynamische krachten op hun vleugels zou het hen 

nooit lukken, rapporteren de onderzoekers in het vakblad Plos Biology. 

Menselijke stuntvliegers gebruiken enkel de aerodynamica, en riskeren het zich niet om met 

massa te schuiven om hun zwaartepunt te verleggen.  

 

Zie ook: 

http://www.nationalgeographic.nl/video/hoe-vleermuizen-ondersteboven-landen  

 

 
Uit Het Nieuwsblad van 26 November. 2015 

 
Lichtgevoelige baardvleermuis houdt mogelijk bouw van sportpark tegen 

 

Waar bezwaarschriften, petities en negatieve adviezen de gemeente niet kon tegenhouden om 

sportpark Melsen te plannen, kan de bedreigde baardvleermuis er misschien wél een stokje 

voor steken. Bewoners nemen een advocaat onder de arm. 

De gemeente wil tussen de Haerlinckstraat, Bollaertstraat, Warandestraat en Moelinckxveld 

drie voetbalterreinen met bijhorende accommodatie aanleggen. Het moet de reddingsboei 

http://www.nationalgeographic.nl/video/hoe-vleermuizen-ondersteboven-landen
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voor voetbalclub SV Melsen worden, waar de accommodatie en het veld hun beste tijd 

hebben gehad. 

Twee buurtcomités stapten in 2009 naar de Raad van State, om het ruimtelijk uitvoeringsplan 

(RUP) nietig te laten verklaren. De Raad veegde de argumenten van tafel, en de gemeente 

schreef het project in haar meerjarenplan in, ondanks een negatief advies van de milieuraad en 

kritiek van de oppositie. 

Toch kan de baardvleermuis, een bedreigde diersoort, misschien een spelbreker worden. Die 

vleermuissoort verblijft immers in de naburige Makegemse Bossen, een Europees beschermd 

gebied. 

"Wij vragen een studie om de impact van het sportpark op de baardvleermuis te bekijken", 

vertelt Dominique Verbelen van Natuurpunt. "Vleermuizen zijn zeer lichtgevoelig, en het zou 

kunnen dat de terreinverlichting een negatieve invloed zal hebben. We zijn niet tegen 

sportrecreatie, maar we zijn een beetje de advocaat van de natuur. Als zou blijken dat er geen 

impact is, leggen wij ons daar uiteraard bij neer." 

Een aantal buurtbewoners nam intussen advocate Griet Cnudde in de arm, bekend van haar 

processen tegen de Antwerpse Sinksenfoor en Tomorrowland. "De gemeente moet 

onderzoeken of haar plannen de habitat van de dieren niet verstoort, en dat is nog niet 

gebeurd", zegt ze. 

Onvoldoende onderzocht 

"De gemeente heeft alternatieven onvoldoende onderzocht, in functie van onder andere 

mobiliteit, natuur, geluidshinder en wooncomfort. De plannen worden niet gedragen door een 

groot deel van de bevolking. En de gemeente moet zelf onderzoeken of het sportpark een 

ernstige verstoring inhoudt voor het vleermuizenbestand, daar is Europa zeer duidelijk in. Als 

de gemeente dat niet doet, mag de burger namens de gemeente procederen bij de rechtbank 

van eerste aanleg. Mijn cliënten laten het hier niet bij." 

Verkeerde locatie 

Ook de oppositiepartijen N-VA en Groen zijn al lang niet te vinden voor de plannen. "De 

kostprijs van het project is gigantisch, en de locatie is verkeerd", zegt Stefaan Van Hecke 

(Groen). "Het dossier verdeelt Melsen in tweeën. De gemeente moet alternatieven zoeken, in 

plaats van een mooi stuk open ruimte aan te snijden." 

Van het goede te veel 

Ook Guido Mortier (N-VA) spuit kritiek. "Een sportpark op twee kilometer van sportpark 

Molenkouter, een ander project, is van het goede te veel. De gemeente zou het project beter 

schrappen, want het nieuwe rustoord (dat veel minder gesubsidieerd wordt dan vooropgesteld, 

nvdr.) maakt andere investeringen problematisch. Als de gemeente het project pas de 

volgende legislatuur wil uitvoeren, stap ik naar de gouverneur. Deze meerderheid kan geen 

beslissingen nemen voor de volgende." 

Schepen van Sport Dirk Poriau (Open VLD) wil vooral een oplossing voor de voetbalclub. 

"De accommodatie van SV Melsen is voorbijgestreefd en als het veel regent, is het terrein een 

modderpoel. Er moet een oplossing komen, maar wij sluiten niets uit. We hebben al 

alternatieven onderzocht, maar waarom zouden we het RUP in de vuilnisbak gooien? 

Tegenstand zal er altijd zijn." 

Onteigeningen 
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"Onteigeningen zijn er nog niet gebeurd, maar sommige grondeigenaars hebben mondeling 

hun akkoord gegeven, anderen willen niet verkopen. Sommige eigenaars werden onder druk 

gezet door buurtbewoners. Er werd hen zelfs verteld dat er woningen zouden komen, 

waardoor zij meer geld wilden voor hun grond. We voeren het dossier dus zeker niet af, en als 

er alternatieven boven water komen: voor mij niet gelaten." 

Schepen van Milieubeleid Tim De Keukelaere (Open VLD) vermoedt dat de 

vleermuizenkwestie geen roet in het eten zal gooien. "Het Agentschap voor Natuur en Bos 

stelde in 2008 al dat er geen passende beoordeling (een soort impactstudie, nvdr.) nodig is 

voor de uitvoering van het RUP, maar het lijkt me wijs om een actueel advies te vragen. 

 

 

 

 

 

NVDR 

Bovenstaand artikel is een mes dat langs twee kanten snijdt. Enerzijds wordt er terecht 

gesensibiliseerd inzake lichthinder en de impact op nachtelijke fauna.  

Dergelijk precedent zal als gevolg hebben dat voor alle gelijkaardige projecten in principe 

een impactstudie inzake lichthinder zal moeten opgelegd worden. Hetgeen de 

VleermuizenWerkgroep alleen maar kan toejuichen. 

Door echter te pas maar vooral te onpas de bescherming van vleermuizen te gaan 

aanwenden kan dit gegeven op termijn uitgehold raken. Zoiets zou al onze eerdere 

inspanningen en sensibilisatie rond vleermuizen jaren kunnen terugdraaien.  
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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. 

 

Vleermuizenwerkgroep-Oost-Vlaanderen heeft eigen website en 

facebookpagina 

 
Website 

 

 (http://www.natuurpunt.be/vleermuizenwerkgroep-oost-vlaanderen) 

 

Facebookpagina 

 

(https://www.facebook.com/pages/Vleermuizenwerkgroep-Oost-Vlaanderen-

Natuurpunt/521917091296431?sk=timeline 

 

 

Mededelingen  Activiteiten 

http://www.natuurpunt.be/vleermuizenwerkgroep-oost-vlaanderen
https://www.facebook.com/pages/Vleermuizenwerkgroep-Oost-Vlaanderen-Natuurpunt/521917091296431?sk=timeline
https://www.facebook.com/pages/Vleermuizenwerkgroep-Oost-Vlaanderen-Natuurpunt/521917091296431?sk=timeline


Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt   

      22 

 

 
 

 

 

 
 

Prettige feesten 

Uitsmijter 
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Algemeen 

 

 
 

TELLEN VAN VLEERMUIZEN IN WINTERSLAAP DIENT OM DEZE DIEREN NOG BETER 

TE KUNNEN BESCHERMEN 

HET IS DAN OOK DE EERSTE TAAK VAN ELKE TELLER OM DE DIEREN HIERBIJ ZO 

WEINIG MOGELIJK TE VERSTOREN! 

 

 

 

De wintertelling van de vleermuizen in Vlaanderen (en voor een deel ook in Brussel) wordt 

gecoördineerd door de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt.  

 

Elke provincie heeft een eigen provinciale coördinator: 

 

West-Vlaanderen: Floris Verhaeghe,  

plattekaas@hotmail.com, Torhoutstraat 124, 8610 Kortemark, 0479/89 01 09 

Oost-Vlaanderen: David Galens, 

david.galens@skynet.be Hoogstraat 28, 9820 Merelbeke, 0474/22 93 12 

 

Antwerpen: Filip Borms, 

filipborms@hotmail.com, Roosendaalsebaan 21, 2920 Kalmthout, 0473/91 90 51 

Limburg: Ghis Palmans, 

Volmolenstraat 1, 3910 Neerpelt, 011/64 82 74 

Vlaams-Brabant / Brussel:  

Hans Roosen (oost-Brabant), roosenhans@yahoo.com Abstraat 101, 3090 Overijse, 0486/40 79 97 

 

Gelieve je waarnemingen te sturen naar je provinciale coördinator en naar algemeen coördinator Kris 

Boers (krisboers@yahoo.com) , Zeilstraat 3, 2060 Antwerpen, 0474/22 74 28).  

 

Een waarneming bevat minimum volgende gegevens: 

- object (liefst de objectcode – als je ze niet kent, kan je ze steeds opvragen bij je prov. 

coördinator of bij Kris Boers) 

- datum van de telling 

- waargenomen soorten en aantallen 

- alle tellers 

 

Als een ‘object’ voor de eerste keer is geteld, gelieve dan ook de exacte locatie, een naam, het type 

(bunker, ijskelder, fort, ...) en de hoofdteller door te geven. 

Een object is een locatie waar vleermuizen verblijven of kunnen verblijven. Elk object krijgt een apart 

nummer. De algemene regel is: als de vleermuis naar buiten moet vliegen en de kamers grenzen niet 

aan elkaar, spreken we van een ander object (en die krijgen dus een aparte code). 

 

Bijlage: Data wintertellingen 

 

mailto:plattekaas@hotmail.com
mailto:filipborms@hotmail.com
mailto:roosenhans@yahoo.com
mailto:krisboers@yahoo.com
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Jaarlijks verschijnt een verslag van de wintertellingen in Chiropcontact, de gratis digitale nieuwsbrief 

voor wie interesse heeft in vleermuizen in Vlaanderen. Je abonneren kan bij Kris Boeckx 

(kris.boeckx@vleermuizeninfo.be). 

De afkortingen die in Vlaanderen worden gebruikt voor de notatie van de soorten: 

 

Afk Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Md Watervleermuis Myotis daubentonii 

Mmb Baard/brandts vleermuis Myotis mystacinus/brandtii 

Mb Brandts vleermuis Myotis brandtii 

Mm Baardvleermuis Myotis mystacinus 

Mn Franjestaart Myotis nattereri 

MD Meervleermuis Myotis dasycneme 

Me Ingekorven vleermuis Myotis emarginatus 

MM Vale vleermuis Myotis myotis 

MB Bechsteins vleermuis Myotis bechsteinii 

Mspec Myotis spec. Myotis spec. 

PaA 

Gewone of Grijze 

grootoorvleermuis Plecotus auritus/austriacus 

Pa Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus 

PA Grijze grootoorvleermuis Plecotus austriacus 

Ppn Dwergvleermuis spec. Pipistrellus spec. 

Es Laatvlieger Eptesicus serotinus 

Bb Mopsvleermuis Barbastella barbastellus 

Cspec Vleermuis spec. Chiroptera spec. 

 

(Let op het verschil tussen grote en kleine letters bij de afkortingen!) 

 

 

 
Provincie Limburg 

 
Voor alle plaatsen geldt dat er vooraf contact wordt opgenomen met Ghis Palmans 

ghis.palmans@gmail.com, gewoon om het praktisch in goede banen te kunnen leiden. 

 

 

zaterdag 19 dec. 2015 9:00 Ternaaien Boven lokaal 

 

ghis.palmans@gmail.com & 

ruddycors@yahoo.fr 

zaterdag 26 dec. 2015 9:00 Coolen Val-Meer lokaal 

 

ghis.palmans@gmail.com  

zaterdag 9 jan. 2016 9:00 Ternaaien Beneden lokaal 

 

ghis.palmans@gmail.com & 

ruddycors@yahoo.fr 

zaterdag 9 jan. 2016 9:00 Koegat Zichen regionaal 

 

ghis.palmans@gmail.com 

zaterdag 9 jan. 2016 9:00 Jageneau's Huiske regionaal 

 

ghis.palmans@gmail.com  

vrijdag 15 jan. 2016 19:00 Drie Dagen regionaal 

 

ghis.palmans@gmail.com  

vrijdag 15 jan. 2016 19:00 Flessenberg regionaal 

 

ghis.palmans@gmail.com  

zaterdag 16 jan. 2016 9:00 Caestert provinciaal 

 

ghis.palmans@gmail.com & 

ruddycors@yahoo.fr 

vrijdag 22 jan. 2016 19:00 Mathuus en Opcanne provinciaal 

 

ghis.palmans@gmail.com  

mailto:kris.boeckx@vleermuizeninfo.be
mailto:ghis.palmans@gmail.com
mailto:ghis.palmans@gmail.com
mailto:ruddycors@yahoo.fr
mailto:ghis.palmans@gmail.com
mailto:ghis.palmans@gmail.com
mailto:ruddycors@yahoo.fr
mailto:ghis.palmans@gmail.com
mailto:ghis.palmans@gmail.com
mailto:ghis.palmans@gmail.com
mailto:ghis.palmans@gmail.com
mailto:ghis.palmans@gmail.com
mailto:ruddycors@yahoo.fr
mailto:ghis.palmans@gmail.com
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zaterdag 30 jan. 2016 9:00 Henisdael Vechmaal lokaal 

 

ghis.palmans@gmail.com  

zaterdag 30 jan. 2016 9:00 Ternaaien Boven lokaal 

 

ruddycors@yahoo.fr  

zaterdag 6 feb. 2016 9:00 Pitjesberg provinciaal 

 

ghis.palmans@gmail.com  

zaterdag 13 feb. 2016 9:00 Collasgroeve Zussen provinciaal 

 

ghis.palmans@gmail.com  

zaterdag 13 feb. 2016 9:00 Juge Zussen provinciaal 

 

ghis.palmans@gmail.com  

vrijdag 19 feb. 2016 19:00 Keel Kanne nationaal 

 

ghis.palmans@gmail.com  

zaterdag 27 feb. 2016 9:00 Verbiest nationaal 

 

ghis.palmans@gmail.com  

vrijdag 4 mrt 2016 19:00 Lacroix nationaal 

 

ghis.palmans@gmail.com  

 

 

Provincie Antwerpen 

 

 

Voor alle plaatsen geldt dat er vooraf contact wordt opgenomen met de telverantwoordelijke, 

gewoon om het praktisch in goede banen te kunnen leiden. 

 

 

 
zondag 20 december 2015 9:00 Fort 3 (Borsbeek) regionaal Kris Boers 0474/227 428 krisboers@yahoo.com 

27 dec - 2 jan,  

en diverse data daarna 

 

Bunkers  

Antwerpen Noord lokaal Wout Willems 0485/037 985  wout.willems@natuurpunt.be 

do 31 december 2015 10:00 

Bunkers Elsenbos,  

Stabroek lokaal Wout Willems 0485/037 985  wout.willems@natuurpunt.be 

vr 1 januari 2016 12:00 

Bunkers Loopgravenpad,  

Kapellen lokaal Wout Willems 0485/037 985  wout.willems@natuurpunt.be 

zondag 20 december 2015 

 

Fort Brasschaat regionaal Filip Borms 0473/919 051 

 
zondag 3 januari 2016 9:30 Fort Oelegem regionaal Wout Willems 0485/037 985  wout.willems@natuurpunt.be 

za 9 januari 2016 

(onder voorbehoud,  

terreurdreiging) 10:00 Fort Kruibeke regionaal Arno Thomaes 0478/56 21 11 arno.thomaes@gmail.com  

zo 10 januari 2016 9:30 Kasteelkelder Schilde lokaal Kris Boers 0474/227 428 krisboers@yahoo.com 

datum nog te bepalen 

 

Schans van Tallaart lokaal Wout Willems 0485/037 985  wout.willems@natuurpunt.be 

23-24 januari 2016  

(onder voorbehoud) 

 

Fort Kapellen lokaal 

Ben Van der 

Wijden 0476/742 652 ben.van.der.wijden2@telenet.be  

maandag 25 januari 2016 8:30 Fort Schoten regionaal Dirk Swaenen 0476/72 44 49 dirk.swaenen@telenet.be 

30 januari 2016  

(onder voorbehoud) 

 

Fort 2 (Wommelgem) lokaal Kris Boers 0474/227 428 krisboers@yahoo.com 

30 januari 2016  

(onder voorbehoud) 

 

Fort 4 (Mortsel) lokaal Kris Boers 0474/227 428 krisboers@yahoo.com 

vr 5 - zo 7 februari 2016  

(onder voorbehoud) 

 

Fortentelweekend  

Antwerpen nationaal Wout Willems 0485/037 985  wout.willems@natuurpunt.be 

datum nog te bepalen 

 

Fort 5 (Edegem) regionaal Wout Willems 0485/037 985  wout.willems@natuurpunt.be 

zondag 28 februari 2016  

(onder voorbehoud) 9:30 Fort Oelegem regionaal Wout Willems 0485/037 985  wout.willems@natuurpunt.be 
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Provincie Vlaams Brabant en Brussel 

 
Data: nog te bepalen 

 

 

 

Oostelijk Vlaams-Brabant Hans Roosen 

 

roosenhans@yahoo.com  

 

Fort Leopold & Citadel van Diest 

Hans Roosen, 

Wout Willems 0485/037 985 

roosenhans@yahoo.com,  

wout.willems@natuurpunt.be 

 

 

Provincie Oost Vlaanderen 

 
za 23 - zo 24 januari 2016  

 

Telweekend Oost-Vlaanderen David Galens vleermuizenwg.ovl@gmail.com  

za 20 - zo 21 februari 2016 

 

 

Fort Steendorp 

Arno Thomaes 

0478/562 111 arno.thomaes@gmail.com  

datum nog te bepalen 

 

 

Bunkerweekend Eeklo 

Roeland Develter 

0474/309 279 roel_d_@hotmail.com  

 
Telweekend Oost-Vlaanderen 

Na enkele jaren van afwezigheid blazen we het Oostvlaamse wintertelweekend terug nieuw 

leven in. Tijdens het weekend van 23-24/1 doen we diverse objecten aan doorheen 

verschillende regio’s. Gaande van weiland tot heus stadsgebied waarbij we naast te land zelfs 

te water zullen gaan. We willen onze ploeg graag versterken, deze activiteit is dus gericht op 

mensen die telervaring willen opdoen en/of bijschaven. We voegen daarbij het woord bij de 

daad en bieden op zaterdagavond ook een cursus winterdeterminatie aan waarbij de innerlijke 

mens met eten en drinken wordt aangesterkt.  

 

Inschrijven via vleermuizenwg.ovl@gmail.com , de plaatsen zijn beperkt. 

 

Zie ook onze facebookpagina:   https://www.facebook.com/VleermuizenwerkgroepOVL/ 

 

 

Provincie West Vlaanderen 

 
16-17 januari 2016 

 

Telweekend West-Vlaanderen Joost Vandenberghe 

 

joostensybille@gmail.com  

datum nog te bepalen 

 

Telling Westhoek/Ieper 
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