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Editoriaal 

 

Beste lezer, 

In 2015 kreeg de vleermuizenwerkgroep een nieuwe wind onder 

de vleugels. Onder impuls van Kris Boers, de nieuwe voorzitter, 

werd een nieuw bestuur bij elkaar gezocht. De nieuwe 

bestuursploeg heeft er alvast zin in. Naarmate we onze werking 

terug nieuw leven inblazen zullen we zeker ook nog extra mensen 

nodig hebben, bijvoorbeeld voor de redactie van Chiropcontact 

en de nieuwe facebookpagina (zie verder). Wie zich graag wil 

inzetten voor de werkgroep mag dat altijd laten weten.  

Sinds jaar en dag wordt de Chiropcontact naar iedereen gestuurd 

die zich daar ooit voor registreerde. Ons ‘ledenbestand’ is echter 

nooit geactualiseerd en daarom gaan we jullie éénmalig vragen 

om jullie opnieuw te registreren als je Chiropcontact in de 

toekomst nog wil ontvangen.  

WIE GRAAG IN 2016 NOG CHIROPCONTACT 

WIL ONTVANGEN  SURF NAAR 

http://eepurl.com/bV6ADv EN REGISTREER 

JEZELF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt 

Voorzitter: Kris Boers, krisboers@yahoo.com 

Secretaris: Daan Dekeukeleire, daan.dekeukeleire@gmail.com 

Penningmeesters: Alex Lefevre, vleermuizenalex@yahoo.com & 
Frank Van Gorp, frank.van.gorp2@telenet.be 

Redactie Chiropcontact: Sven Verkem & Daan Dekeukeleire, 
chiropcontact@gmail.com 

Provinciale coördinatoren 

 West-Vlaanderen: Bob Vandendriessche, 
bob.vandendriessche@natuurpunt.be 

 Oost-Vlaanderen: Daan Dekeukeleire, 
daan.dekeukeleire@gmail.com 

 Limburg: Ghis Palmans, ghis.palmans@gmail.com 
 Vlaams 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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Vleermuizenwerkgroep wil betere communicatie 

 

Een van dé prioriteiten voor het nieuwe bestuur is communicatie. Het bleek één van de grootste 

frustraties te zijn bij alle leden dat er zoveel gebeurt, maar dat niemand het lijkt te weten. Voor 2016 

hebben we onszelf twee doelen gesteld: 

 Van Chiropcontact terug een echt ledenblad te maken  3x per jaar 

met aankondigingen, verslagen van activiteiten, materiaalbesprekingen, …De 

doelgroep zijn de actieve leden van de werkgroep, maar ook de wat bredere 

groep van geïnteresseerden. 

 Een facebookpagina uit de grond stampen  voor snelle communicatie, kort op 

de bal. Hoe we dit juist invullen werken we de komende maanden verder uit.  

Voorlopig hebben Daan Dekeukeleire (facebook) en Sven Verkem (Chiropcontact) 

de taak op zich genomen om dit te trekken, maar alleen lukt dat natuurlijk niet. We 

zoeken een aantal mensen die graag als redacteur of als facebooker willen 

meewerken om dit verder uit te werken. Vleermuiskennis is helemaal geen must, 

iedereen is welkom. In ruil kan je je ongebreidelde nieuwsgierigheid bevredigen en 

ben je steeds van alles als eerste op de hoogte. Heb je interesse  stuur een 

mailtje naar Chiropcontact@gmail.com. 

De provincie Oost-Vlaanderen geeft alvast het goede voorbeeld met een up-to-date website en een 

facebookpagina: 

 https://www.facebook.com/VleermuizenwerkgroepOVL/?ref=aymt_homepage_panel 

 https://www.natuurpunt.be/vleermuizenwerkgroep-oost-vlaanderen 

Wie wint de vleermuistrofee van 2016? 

 

Vleermuizen waarnemen is leuk, maar nog leuker is het als die gegevens ook gebruikt kunnen 

worden. Daarom organiseren we in 2016 een wedstrijd waarnemingen invoeren op 

www.waarnemingen.be. Wie het meeste waarnemingen invoert krijgt 

een schitterende vleermuisbeker. Je kan meedoen in de categorieën: 

 Bat-detector waarnemingen 

 Koloniebomen 

 Kolonies in gebouwen 

Opgelet, enkel waarnemingen van 2016 tellen mee (en uiteraard 

worden de bestuursleden en de professionele medewerkers van de 

wedstrijd uitgesloten). Vanaf volgende Chiropcontact maken we hier een vast rubriekje van met 

grafiekjes en opvallende waarnemingen. 

  Chiropcontact verschijnt 3x per jaar: 15 februari, 15 juni en 15 november. 

Artikels en aankondigingen kunnen worden doorgestuurd via Chiropcontact@gmail.com. 
Deadline voor het insturen van artikels en aankondigingen: telkens 1 maand voor de 

publicatiedatum. 
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Aankondigingen 

 

Het wordt een drukke zomer in 2016 met heel wat projectjes en weekendjes. Wie dacht dat de 

vleermuizenwerkgroep in torpor was, heeft het mis. Kruis volgende activiteiten alvast aan in je 

agenda: 

Meervleermuizenproject West-
Vlaanderen 
 
Wanneer: 15 april, om 20u, 22 april , om 21u en 20 
mei, uur nog te bepalen 
 
Wat: in juli 2014 werd langs de vestinggrachten in 
Brugge op straat een dood juveniel vrouwtje 
meervleermuis gevonden. Die vondst doet ons 
stilletjes hopen dat er in de ruime regio een (kleine) 
kraamkolonie te vinden is. Het plan is om een aantal 
avonden met kleine groepjes op verschillende 
locaties te gaan posten.  
 
Waar: 15/4 om 20u aan de frituur van Steenbrugge 
(naast de abdij, vlakbij de brug over het kanaal, 
Baron Ruzettelaan in Brugge). 
 

Meebrengen: (indien beschikbaar): detector met 
opnamefunctie, topo-atlas of topokaarten regio 
Brugge , GPS, GSM, fototoestel, 
reservebatterijen, draagbare spot,...). 
 

Inschrijven: 'Graag een seintje op voorhand als 
je komt aan Marc en Bob via e-mail of sms: 

 marc.van.de.sijpe@telenet.be, 0474473050 

  bobvdd@hotmail.com, 0477/75.74.91. 
We spreken sowieso af die avond, ook als het een 
beetje waait, miezert of wisselvallig is. Enkel als het 
uitzonderlijk koud zou zijn, én hard zou waaien én 
voortdurend regenen, blazen we alles af. Twijfel je 
of het doorgaat? Bel dan even.  

 
Bechsteins terug volgen naar 
zomerhabitat bij uitvliegen 
winterverblijven 
 
Wanneer: weekend van 15-17 april, of de dagen 
ervoor/erna. 
 
Wat: Het doel is om het verspreidingsbeeld van de 
Bechsteins in Vlaams (en Nederlands?) Zuid-
Limburg te vervolledigen.  
 
Vanaf 12 t/m 18 april zal er een groep in 
verschillende samenstellingen proberen dieren te 
vangen en te volgen tot hun zomergebied(en). Als 
je zin hebt, kom vooral af en laat weten. Ervaring in 
telemetrie is geen vereiste; kun je kaart lezen, dan 
ben je zeker welkom! 
 
Inschrijven: Wie mee wil werken geeft een seintje 
aan René Janssen op 0031 6 45454914 of 
anomalus@gmail.com. Opgelet, het nachtelijk 
veldwerk is zwaar en je kan niet na een paar uurtjes 
naar huis. Wie geen ervaring heeft met zenderen 
kan helpen navigeren. Kunnen kaartlezen is dus 
een must. 
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Weekendje boomkolonies in het 
Turnhouts Vennengebied 
 
Wanneer: vrijdag 17 juni (19u) tot zondag 19 juni 
(12u) + losse avonden/ochtenden in april, mei en 
juni 
 
Wat: het Turnhouts Vennengebied huisvest een 
groot aantal boombewonende vleermuizen. Een 
deel van het bos moet echter verdwijnen voor het 
geplande heideherstel. Daarom is het belangrijk de 
vleermuiskolonies zo goed mogelijk in kaart te 
brengen. Op het weekend zullen alle mogelijk 
methodes om boomkolonies op te sporen worden 
uitgelegd en toegepast.  
 
Waar: we verblijven op de camping de Baalse Heide. 
Je gezin meebrengen is daarom geen enkel 
probleem, die kunnen overdag op de camping naar 
hartenlust ravotten. Je kan ook één van de 
trekkershutten of stacaravans reserveren.  
 
Organisatie/Lesgevers: Frank Van Gorp, Sven 
Verkem en Marc Van de Sijpe in samenwerking met 
Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete.  
 
Kosten: de kost bedraagt 50 € + de overnachting. 
Hierin zijn de maaltijden en de drank inbegrepen. De 
kost van de overnachting hangt af van de formule 
waar je voor kiest. 
 
Interesse: Voorkennis niet vereist. Inschrijven kan 
bij  Sven Verkem (sven.verkem@gmail.com). Om de 
overnachtingen te regelen vragen we om zo snel 
mogelijk in te schrijven. 
 

 

 
Vleermuizen-vang-cursus in het 
Drongengoed (Maldegem) 
 
Wanneer: vrijdag 5 augustus (19u) tot zondag 7 
augustus (15u) 
 
Wat: Vleermuizen vangen met mistnetten kan tot 
erg veel informatie leiden, maar is een moeilijke 
methode. Daarom organiseren we een cursus in 
het Drongengoed, één van de grootste 
bosgebieden in het westen van Vlaanderen. 
 
De workshop is een afwisseling van presentaties en 
oefenen overdag en veldwerk ’s avonds en ‘s 
nachts. De presentaties gaan in op het gebruik van 
mistnetten bij vleermuisonderzoek. Onderwerpen 
hierbij zijn: 
• Soortherkenning 
• Hanteren van vleermuizen 
• Beschrijven van gevangen dieren 
• Mistnetgebruik in relatie tot andere 
onderzoeksmethoden 
• Vangplek- selectie 
• Ethische aspecten 
 
Voor wie: De cursus is voor zowel voor beginners 
als gevorderden in het gebruik van mistnetten.  
Voor deelname aan de cursus is een volledige 
rabiës-vaccinatie van drie prikken in een maand of 
een titerbepaling hoger dan 1 verplicht. 
 
Docenten: Daan Dekeukeleire & René Janssen 
 
Locatie: De cursus gaat door in Zomergem. We 
slapen in een scoutslokaal. Er zal geslapen worden 
op zelf mee gebrachte luchtbedden en/ of 
matrassen. 
 
Kosten: De kosten bedragen € 50 voor vrijwilligers. 
Daarnaast is het mogelijk reductie aan te vragen 
voor studenten of mensen met een laag inkomen. 
Hierbij is een fullcolor cursusmap en het eten en 
(niet alcoholische) drinken inbegrepen.  
Annuleren van deelname aan de cursus is alleen 
schriftelijk mogelijk tot 2 weken voor de aanvang 
van de cursus. Daarna wordt het volledige bedrag 
in rekening gebracht. 
 
Vragen en opgaves: Voor vragen over de cursus en 
inschrijvingen kan contact opgenomen worden met 
daan.dekeukeleire@gmail.com 
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Vleermuizenprojecten 2016: geïnteresseerden welkom! 
 

Ook in 2016 zullen we weer een aantal vleermuisprojecten uitvoeren, waaraan je zeker kan 

meewerken. Een overzicht van deze projecten vind je hieronder. Hiervan liggen nog geen exacte data 

vast, omdat die doorgaans pas in de loop van het seizoen (in functie van het weer) worden bepaald. 

Heb je interesse om mee te werken, dan kan je je altijd opgeven bij de projectverantwoordelijke. Je 

wordt dan op de hoogte gehouden van de veldwerkdata. 

Voor alle duidelijkheid: indien dit betaalde projecten zijn, vloeien er middelen naar de 

Vleermuizenwerkgroep in ruil voor de inzet van deze vrijwilligers. 

 
Provincie West-Vlaanderen 
 

 Binnenduinen Knokke. een 5tal avonden inventarisatie, zowel met automatische als met 

manuele detector. Bij interesse: contacteer Bob Vandendriessche 

(bob.vandendriessche@natuurpunt.be). 

 

 Simpelaereduinen (Koksijde). Detectoronderzoek voor opmaak beheerplan. Bij interesse: 

contacteer Diederik D’Hert (diederik_dhert@hotmail.com). 

Provincie Oost-Vlaanderen 
 

 Vleermuizenonderzoek in Drongengoed en omgeving. Uitgebreid vleermuizenonderzoek: 

detectorinventarisatie, transecten, zolderonderzoek, mistnetvangsten en telemetrie en 

wintertellingen in Drongengoed en ruime omgeving (Maldegemveld, Het Leen). Enthousiaste 

medewerkers welkom en nodig. Bij interesse: contacteer Wout Willems 

(wout.willems@natuurpunt.be). 

 

 Mopsvleermuisproject Oost-Vlaanderen. Na het succes van de vorige jaren wordt ook dit jaar 

ijverig verder gewerkt. Bat-detectoronderzoek en mogelijk ook telemetrie komen aan bod. 

Bij interesse: contacteer Joris Everaert (joris.everaert@telenet.be). 

 

 Monitoring Antwerpse Haven (linkeroever), luik vleermuizen. Plaatsen en ophalen 
automatische detectoren, en geluidsanalyses. Vooral voor de analyses van geluidsopnames 
zijn medewerkers welkom! Bij interesse: contacteer Alex Lefevre 
(vleermuizenalex@yahoo.com). 
 

Provincie Antwerpen 
 

 Ecoduct Kempengrens (Postel), Monitoring luik vleermuizen. Bij interesse: contacteer Alex 
Lefevre (vleermuizenalex@yahoo.com). 
 

 Groenmonitoring Stad Antwerpen. Detectorinventarisaties in parken Boekenberg en 

Bouckenborgh. Bij interesse: contacteer Wout Willems (wout.willems@natuurpunt.be). 
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 Monitoring Antwerpse Haven (rechteroever), luik vleermuizen. Plaatsen en ophalen 
automatische detectoren, en geluidsanalyses. Vooral voor de analyses van geluidsopnames 
zijn medewerkers welkom! Bij interesse: contacteer Alex Lefevre 
(vleermuizenalex@yahoo.com). 
 

 Provinciaal Prioritaire Soorten (provincie Antwerpen). Project dat zowel onderzoek als 

beschermingsmaatregelen bundelt. Niet apart voor aanmeldbaar, maar de verschillende 

onderzoeken worden wel gecommuniceerd (oa fortenweekend). 

 

Provincie Vlaams-Brabant 
 

 Ontsnipperingsonderzoek Zoniënwoud, luik vleermuizen. Detectoronderzoek en/of 

mistnetvangsten. Bij interesse: contacteer Wout Willems (wout.willems@natuurpunt.be). 

 

 Opvolging eerdere vleermuizenprojecten. Opvolging van enkele belangrijke 

vleermuizenlocaties (zolderkolonies, winterverblijven) en ad hoc vragen van derden – vaak 

met afzonderlijke kleine veldbezoeken. Bij interesse: contacteer Wout Willems 

(wout.willems@natuurpunt.be). 

 

 (Mogelijk) vleermuizenonderzoek rond riviervalleien in het Hageland. Indien het project 

doorgang vindt volgt meer info in volgende Chiropcontact, maar geïnteresseerden om 

eventueel mee te werken mogen zeker al aanmelden bij Wout Willems 

(wout.willems@natuurpunt.be). 

 
Brussels Gewest 

 

 Monitoring Natura2000-gebieden Brussels Gewest, luik vleermuizen. Een langlopend project 
waar de Brusselse Vleermuizenwerkgroepers en Plecotus (Waalse vleermuizenwerkgroep) de 
toestand van de vleermuizen in het Brussels gewest monitoren. De onderzoeken zijn 
gevarieerd: veel transecten, maar ook detectorinventarisaties, uitvliegertellingen, 
mistnetvangsten, etc. Nieuwe geïnteresseerden in de Brusselse vleermuizenploeg zeker 
welkom. Bij interesse: contacteer Wout Willems (wout.willems@natuurpunt.be).  

 
Provincie Limburg: voorlopig geen projecten bekend 
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Nieuws vanuit Mechelen 

 

In 2015 werden door Natuur.Studie verschillende betaalde vleermuisprojecten uitgevoerd, vaak in 

samenwerking met jullie (de vrijwilligers). Wout Willems coördineert deze projecten en voert 

geregeld een deel van het veldwerk uit. Vanaf volgende Chiropcontact zal hij in deze rubriek 

rapporteren over deze projecten en over de acties ter ondersteuning van de werkgroep.  

Je vind hieronder alvast een overzichtje van alle vleermuizenrapporten die sinds 2012 op de site van 

Natuurpunt terecht kwamen (zowel van betaalde als onbetaalde projecten). Vind je het rapport niet 

direct terug, of wil je zoeken op andere rapporten: ga naar www.natuurpunt.be/publicaties en 

gebruik trefwoord ‘vleermuizen’ (of een ander kernwoord uit de rapporttitel). 

 

Overzicht vleermuisrapporten 
 Vleermuizen in bos en park in Vlaams-Brabant (2012). 20 bossen en parken werden 

geïnventariseerd op vleermuizen, met focus op Bosvleermuis en Ingekorven vleermuis. 
http://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/vleermuizen_in_bos_en_park_i
n_vlaams-brabant.pdf 

 Vleermuisonderzoek in het kader van het provinciaal RUP voor de “Poort Vrieselhof – Fort 
van Oelegem” te Ranst (2012). Overzicht van habitatgebruik Vrieselhof door vleermuizen 
dmv detectorwaarnemingen en door mistnetvangsten aan de fortingang. 
http://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/rapport_vleermuizen
_vrieselhof.pdf 

 Drie jaar vleermuizenonderzoek in het Turnhouts Vennengebied (2012). Een 20-tal 
detectoravonden brachten voorkomen en habitatgebruik van vleermuizen in het gebied in 
kaart. 
http://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/rapport_vleermuizen
_turnhouts_vennengebied.pdf 

 Verslag fortenweekend (2013). Resultaten van de simultaantelling 2013 van overwinterende 

vleermuizen in een 19 Antwerpse forten en schansen. 

http://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/verslag_fortentelwee

kend_2013_website_v2_0.pdf 

 Vale en Bechsteins vleermuis in Vlaams-Brabant (2013). Onderzoek naar het voorkomen van 
beide vleermuizensoorten in Vlaams-Brabant. 
http://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/vale_en_bechsteins_v
leermuis_vlaams-brabant.pdf 

 Winter- en zwermonderzoek van vleermuizen in de Citadel en overige werken van de Vesting 
Diest (2013 en 2014). Reeds vier rapporten beschikbaar, twee zijn in voorbereiding.  

o http://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/rapport_vleer
muizen_citadel_diest_wintertelling_2013.pdf 

o http://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/rapport_zwer
mgedrag_vleermuizen_citadel_diest.pdf 

o http://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/rapport_wint
ertellingen_vleermuizen_in_diestse_versterkingen_2014.pdf 

o http://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/2014-
25_zwermonderzoek_2014_vleermuizen_citadel_diest.pdf 
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 Overzicht wintertellingen Limburg (2013 en 2014). Rapporten met de resultaten van de 
vleermuizentellingen in de Limburgse mergelgroeven. 

o http://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/jaarrapport_
wintertellingen_limburg_zk_20122013.pdf 

o http://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/rapport_wint
ertellingen_vleermuizen_limburg_2013-2014.pdf 

 Vleermuizenstudie Natuurinrichtingsproject Biscopveld te Beernem (2014). Inventarisaties 
van vleermuizen, nagaan van het landschapsgebruik en aanbevelingen voor vleermuizen in 
het Biscopveld. 
http://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/natuurpunt_studie_vl
eermuizen_biscopveld_eindrapport.pdf 

 Monitoring vleermuizenbestand op domein Fort 3 te Borsbeek (2014). Een vijfjarige 
monitoring geeft een beeld van het habitatgebruik in en om het fort, en de elementen van 
belang voor overwinterende vleermuizen. 
http://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/monitoring_vleermuiz
enbestand_domein_fort_3_borsbeek.pdf 

 Vleermuizen op (kerk)zolders in Vlaams-Brabant (2014). Onderzoek naar het voorkomen van 
vleermuizen op kerk- en andere grote zolders in de provincie. 
http://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/2014-
22_vleermuizen_op_kerkzolders_in_vlaams-brabant_webversie_0.pdf 

 Verbindingen voor vleermuizen in Zuid-Limburg (2014). Lijnvormige landschapselementen, 
verkeersinfrastructuur en grote waterlopen in Zuid-Limburg werden onderzocht op het 
gebruik door vleermuizen. 
http://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/2014-
19_verbindingen_voor_vleermuizen_in_zuid-limburg.pdf 

 Monitoringrapporten van drie ecoducten bevatten telkens een luik vleermuizenonderzoek? 
Ecoduct Kempengrens (2013), Ecoduct Warande (2013) en Ecoduct Kikbeek (2014) 

o http://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/rapport_ecod
uct_kempengrens.pdf 

o http://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/rapport_ecod
uct_warande.pdf 

o http://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/ecoduct_kikb
eek_monitoring_t7_en_vgl_met_t3_en_t1.pdf 
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5 jaar monitoring in Fort 3 (Borsbeek) 

Bram Van Ballaer & Kris Boers 

In 2008 werd door de Vlaamse Overheid een vijfjarige studieopdracht in het Fort van Borsbeek 

toegewezen aan Natuurpunt, naar aanleiding van de daar uitgevoerde ontbossingen uit 2006. In de 

periode 2008-2013 kon daardoor een grootschalig onderzoek uitgevoerd worden naar de 

vleermuizen in dit habitatrichtlijngebied, hun habitatgebruik en de kenmerken van dat habitat. 

De winterpopulatie in het fort werd reeds langer gemonitord en was ook het enige onderdeel met 

oudere gegevensreeksen. In de afgelopen jaren werden er 11 soorten aangetroffen (inbegrepen: 

ruige dwergvleermuis, grijze grootoorvleermuis, meervleermuis en ingekorven vleermuis). De 

aantallen fluctueerden in de periode 2001-2013 tussen 200 en 400 exemplaren. In de winter van 

2006-2007, de eerste tellingen na de bewuste ontbossing, stelden we een duidelijke piek vast die ook 

in de aangrenzende forten werd vastgesteld (Mortsel en Wommelgem), maar niet in de globale trend 

van de overige Antwerpse forten. De piek was hier te wijten aan een toename van watervleermuizen, 

de oorzaak hiervan kon echter niet achterhaald worden door het ontbreken van nulmetingen voor 

habitatgebruik en eventuele koloniebomen voorafgaand aan de werken. Over de uitgangsvraag van 

het onderzoek, de impact van kappingen op een winter-verblijfplaats als het Fort van Borsbeek, kon 

dan ook geen uitsluitsel gegeven worden. 

In zowel de hoofdcaponnière als het reduit gelijkvloers werd gemiddeld ongeveer een derde van de 

vleermuizen aangetroffen, de rest was verspreid in de overige delen aanwezig. We zagen wel een 

stijging van de aantallen in de hoofdcaponnière tussen de december-telling (laatste weekend voor de 

kerstvakantie) en de februari-telling (telweekend), vermoedelijk doordat in dit deel de 

tempratuurschommelingen beter gedempt worden. 

Tijdens het najaarsonderzoek werd vastgesteld dat minstens 5 van de 11 overwinterende soorten in 

het fort rondvliegen en het ook mogelijk gebruiken als zwermlocatie. Vanaf augustus tot in de late 

herfst worden specifieke delen van het fort gebruikt als ontmoetingsplek, ook door dieren die in 

andere objecten overwinteren. Er werden immers meer ingekorven vleermuizen aangetroffen tijdens 

de herfst (vangstonderzoek) dan in de daaropvolgende winter. 

 

 



Gemiddelde spreiding van de vleermuizen gedurende de studieperiode 

 

Gedurende anderhalf jaar werden ook opnames gemaakt met een SM2BAT. Deze data werd vooral 

gebruikt om de vleermuizenactiviteit in de lokalen te bepalen (grootte van de opnamebestanden = 

voorkomen van ultrasone geluiden = maat voor de activiteit vleermuizen). Op basis daarvan kregen 

we onder andere een beeld van de intensiteit tijdens de ganse zwermperiode (vnl. zomer 2012), de 

variatie van zwermactiviteit bij regenweer en de toename van activiteit in het voorjaar (maart-april 

2013). 



Overzicht van de met SM2BAT gemeten vleermuizenactiviteit (x-as: grootte van de opnamebestanden 

als maat voor activiteit) 

Voor het habitatgebruik werden een punt-lijntransect van 3 km uitgezet met 30 meetpunten, zowel 

op als rond het fort. Daarbij werd vastgesteld dat in de zomer de soortendiversiteit op het fort erg 

beperkt was, met slechts 2 regelmatige soorten die maandelijks werden aangetroffen rond het 

binnenfort, de fortgracht of de ruigte op het glacis: gewone dwergvleermuis en watervleermuis. 

Buiten het eigenlijke fortdomein werden nog minder soorten (enkel gewone dwergvleermuis) en 

exemplaren aangetroffen, zelfs langsheen de speciaal hiervoor aangelegde landschapselementen in 

het kader van de boscompensatie. 

  

Aanwezigheid van dwergvleermuis (links) en watervleermuis (rechts): totaal aantal avonden 

aangetroffen (op 17 avonden), som van maximaal aangetroffen exemplaren en gemiddelde 

activiteitsgraad (100% = aanwezig gedurende elk van de 36 meetperiodes van 5 seconden) 



De overwinterende vleermuizen zitten verspreid in het ganse fort en 

maken dus gebruik van de aanwezige temperatuur- en 

vochtigheidsgradiënten, alsook de variatie aan beschikbare 

hangplaatsen. In enkele lokalen werd permanent de temperatuur, 

vochtigheid en waterpeil opgevolgd om de variatie aan 

klimatologische omstandigheden in kaart te brengen. 

Permanente metingen van 

temperatuur en luchtvochtigheid 

(links: met dataloggers) en waterpeil 

(rechts: met Keller druksensoren, nog 

steeds lopend) 

 

De dataloggers bleken niet steeds opgewassen tegen de vochtige 

omstandigheden in een fort, maar gaven wel voldoende goede 

resultaten om een classificatie van de kamers op te stellen. Hierbij 

vergeleken we de temperatuursamplitude in de ruimte, met die 

buiten om aldus een gradatie in “demping” te bepalen. Deze demping 

kan variëren van 0% wanneer de temperatuursamplitude per dag even groot is als in de buitenlucht, 

tot 100% wanneer er binnen geen enkele temperatuurschommeling meer wordt vastgesteld. 

Hieruit bleek dat de metingen in de ruimte niet steeds een volledig beeld geven van de geschiktheid 

van een kamer. In de “slechtste” kamer (mediaan tijdens winterperiode = 50%), met in de winter 

soms ijs op de muren, telden we toch gemiddeld 14 vleermuizen in de aanwezige spleten. 

 

IJspegels binnen op 5/02/2012 en franjestaart 

overwinterend op 1/02/2014 op minder dan 50 

cm van de buitenlucht (foto’s: Bram Van Ballaer) 

 

 

 

 



Conclusies 

Dit was het eerste groot onderzoeksproject binnen de Antwerpse fortengordels waarbij de diverse 

habitatfuncties voor vleermuizen werden onderzocht. Vijf jaar monitoring hebben een grote schat 

aan informatie opgeleverd, maar natuurlijk ook weer bijkomende vragen. 

 

Op basis van het onderzoek werden reeds een aantal bijkomende inrichtingsmaatregelen uitgewerkt. 

Met de opgedane kennis kan nu ook werk gemaakt worden van het vrijwaren van het zwermhabitat. 

Bijkomend konden we met onze lopende metingen ook erger voorkomen toen het waterpeil begon 

te dalen bij grondwaterbemaling in de omgeving. 

 

 

Lectuur 

- Het volledige rapport kan je nalezen op de publicatiesite van Natuurpunt 

- Een ingekorte versie kan je lezen als natuurstudieartikel in Antenne 

Bijzondere waarnemingen 

 

Vleermuis Charlotte 23 kilometer lang gevolgd met zender 
Sven Verkem 

In het najaar van 2015 werden bij het zwermonderzoek in het fort van Broechem enkele vleermuizen 

van een zendertje voorzien. Het meest spectaculaire resultaat leverde een vrouwtje Ingekorven 

vleermuis op, die Charlotte werd gedoopt. Zij legde een afstand van 23 km af, 15km in vogelvlucht, 

die we grotendeels in kaart konden brengen. Een mannetje Ingekorven vleermuis dat enkele dagen 

later werd gezenderd werd bijna langs de vliegroute van Charlotte teruggevonden.  

Op basis van de resultaten is het heel waarschijnlijk dat de Ingekorven vleermuizen die in de forten 

Broechem, Kessel, Lier, en wellicht ook Oelegem gevonden worden tijdens de winter allemaal uit de 

kraamkolonie van Herentals komen.  

Verder viel het op dat Charlotte niet gewoon in één rechte lijn vloog, maar een groot deel van de 

afstand langs kleine en grote waterlopen vloog zoals de Grote Nete en de Wimp. Dat vermoeden was 

er al langer, maar nu hebben we het ook kunnen aantonen. Verder vloog de vleermuis voornamelijk 

langs houtkanten en bomenrijen. 

Charlotte koos steeds de donkerste route. Om wegen over te steken koos ze plaatsen uit waar 

boomkruinen het licht van straatlantaarns dempten of waar straatverlichting ontbrak of stuk was. 

https://www.natuurpunt.be/publicaties?combine=borsbeek
http://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/dlm/dmn/natuur-en-landschap/samenwerkingsverbanden/ankona/natuurstudieartikels/ANTenne_2015_3_Vleermuizen_hyperlinks_def_tg_LR.pdf


 

Figuur 1: Vliegroute van Charlotte (oranje lijn) en locatie verblijfplaats van vleermuis James (rode ster). De blauwe lijn is 
de Grote Nete. Het laatste deel van de vliegroute wordt niet getoond omdat de eigenaars van de kolonie de locatie niet 
willen bekendmaken. 

 

Twilight app (Android) 
David Galens 

Vleermuisonderzoek speelt zich vooral ’s nachts af. Na een kleine 

aanpassingsperiode kunnen onze ogen net voldoende onderscheiden in de 

duisternis. Felle lichtbronnen zorgen echter voor een tijdelijk verlies van dat 

nachtzicht doordat onze pupillen gaan vernauwen. Een situatie die omwille 

van veiligheidsredenen en eventuele zichtwaarnemingen best wordt 

vermeden. Om dat probleem zoveel mogelijk te beperken voorzien we onze 

zaklampen van een roodfilter, met als bijkomend voordeel dat ’t ook minder 

verstorend is voor nacht(zoog)dieren. De staafjes in onze ogen zijn immers 

ongevoelig voor de lange golflengten van rood licht. De lcd-schermen van 

onze mobiele slimmerds daarentegen produceren heel wat verstorende 

blauwe verlichting. Even een waarneming ingeven of binnenkomend 

berichtje bekijken is zelfs in de laagste helderheidsstand goed voor een 

periode nachtblindheid terwijl het ook nog eens ongewenste aandacht kan 

trekken.  

Twilight is een app die speciaal werd ontwikkeld om de effecten van het 

blauw licht op onze nachtrust teniet te doen en te filteren door een 

roodachtige overlay. Ik heb ondervonden dat deze eigenschap de app echter 

ook heel geschikt maakt voor nachtelijk gebruik. Zowel de helderheid, 

Fort Lier 

Fort Broechem 

Fort Kessel 



kleurtemperatuur als intensiteit van de filter kunnen naar wens aangepast worden. Ook de 

filtertijden zijn volledig instelbaar, van manueel tot zonsondergang en –opgang waarbij de filter ook 

bij apps naar keuze kan worden uitgeschakeld.  

Deze (gratis) app is dan ook een aanrader voor wie z’n smartphone/tablet vaak in het donker 

gebruikt.  

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.urbandroid.lux&hl=nl 

Uit de krant 
 

Dreef hersteld als 'kraamafdeling' voor vleermuizen 
 
Het Belang van Limburg* - 07 Mar. 2016, Pagina 23 
In de historische 'kastanjedreef' vlak aan de 
Beverbeek in Hamont-Achel is een 
vernieuwingsoperatie gebeurd. Maar liefst de helft 
van de oude eiken was onderhevig aan aftakeling en 
moest worden vervangen. De uitdaging was om 
rekening te houden met de beschermde 
vleermuissoorten die huizen in de holtes van deze 
bomen…. 
Dit werk moest echter voorzichtig gebeuren door de 
aanwezigheid van de diertjes. “Eind september 
hebben we bewoonde gaten dichtgemaakt met 
plastic, en zoals bij een soort kattenluik konden 
vleermuizen er wel uit maar niet meer in. Ze gaan dan 
zelf op zoek naar een andere geschikte 
winterslaapplaats. Op die manier waren we zeker dat 
er geen dieren zouden sneuvelen. ….We hebben niet 
alle bomen gekapt. De dreef moet immers een zekere 
lijn bewaren omdat vleermuizen die gebruiken om 
zich te oriënteren.” 

Vademecum voor vleermuisvriendelijkheid 
 
Bijlage “Regionaal: Waasland”, - 22 Mar. 2016, Pagina 4 
 
Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD) start een 
vleermuizenproject op in Waasmunster. De parochiekerk 
Ruiter blijkt al een favoriet oord te zijn voor deze 
nachtdieren. RLSD wil nagaan in welke potentiële 
gebouwen al vleermuizen aanwezig zijn en waar gebouwen 
eventueel vleermuisvriendelijk(er) ingericht kunnen 
worden. 
 
“Vleermuizen positief onder de aandacht brengen bij de 
inwoners van deze gemeente is de belangrijkste doelstelling 
van dit project”, zegt schepen van Kerkfabrieken Jurgen 
Bauwens (CD&V)…..In Waasmunster zal de klemtoon vooral 
liggen op de kerken, pastorijen en kastelen omdat die 
volgens RLSD de meeste mogelijkheden bieden. “Door hun 
centrale ligging en hun link met de inwoners hebben kerken 
veel potentieel om vleermuizen meer onder de aandacht te 
brengen bij de inwoners. Een combinatie van erfgoed en 
natuur is altijd interessant.” 
 
…. We gaan nauw samenwerken met regionaal 
verantwoordelijke Robbert Schepers. Het is onze intentie 
om, na het in kaart brengen van de vleermuizenpopulatie, 
acties te organiseren om deze bedreigde diersoort in de 
kijker te plaatsen”, besluit schepen Bauwens. (jvdv) 

 

  
 
Vleermuizen krijgen onderdak in ijskelder kasteel 

 
Bijlage “Regionaal: Vlaamse Ardennen - Gentse Rand”, - 06 
Jan. 2016, Pagina 5 
 
Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen restaureerde 
samen met Natuurpunt kern Rondom Burreken de ijskelder 
van het kasteel in Schorisse. 
De ijskelder werd ingericht als vleermuizenreservaat en 
wordt voortaan door Natuurpunt beheerd. 

 

Leerlingen planten bomen voor Bechsteinvleermuis 
 
Het Belang van Limburg* - 07 Mar. 2016, Pagina 19 
 
Een veertigtal leerlingen van het 5de en 6de leerjaar 
van Basisschool De Klok uit Kortessem planten 
vandaag honderden inheemse bomen in 
natuurgebied Nietelbroeken ten bate van de 
zeldzame Bechsteinsvleermuis, die er huist. 
….Michael Huygen, Natuurpunt: “Met deze 
boomplantactie willen we op termijn leefruimte te 
creëren voor de zeldzame Bechsteinvleermuizen. De 
werken kaderen in het Europees 
natuurherstelproject. “. 
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