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Voorwoord 
 

De grote puzzel… 
 

Vleermuizen leiden een behoorlijk verborgen bestaan, daarover bestaat weinig discussie. Ik 

vergelijk het nogal gemakkelijk met een grote puzzel. Elk stukje is wat kennis die we kunnen 

vergaren over het leven van (de verschillende soorten) vleermuizen. Stiekem hoop ik dan dat we 

vroeg of laat de puzzel volledig kunnen afwerken.  

Maar onderzoek is niet altijd eenvoudig, en we zijn nogal sterk afhankelijk van technologische 

evoluties. Lange tijd bleef onderzoek dan ook relatief beperkt tot die enkele puzzelstukken die 

wel gemakkelijk te observeren waren: overwinteringsplaatsen in gebouwen en kraamkolonies 

op grotere zolders. 

 

Dankzij allerlei nieuwe technologieën is daar de laatste 30 jaar toch wel heel wat verandering in 

gekomen. Batdetectoren, radiozenders, warmtecamera's, infraroodpoorten, ... hebben elk hun 

steentje bijgedragen aan het leggen van één of meerdere puzzelstukjes.  

In deze chiropcontact leest u dat er het afgelopen jaar weer enkele werden aangevuld. Kijk maar 

naar het onderzoek met een automatische detector in een bos. Waar het tot nog toe een quasi 

onmogelijke opgave leek om bossen met overwinteringsplaatsen van Rosse vleermuizen in kaart 

te brengen, hebben we nu ineens een werkwijze om mee aan de slag te gaan. Ook het 

zwermonderzoek in de Antwerpse forten heeft heel wat informatie opgeleverd over deze 

cruciale periode in het vleermuisleven, althans voor de soorten die in ondergrondse constructies 

overwinteren. En het intensieve onderzoek naar Mopsvleermuizen in het Waasland leverde 

weer enkele nieuwe kraamkolonies en jachtgebieden op.  

Allemaal kleine maar belangrijke puzzelstukjes die nodig zijn om vleermuizen degelijk te 

kunnen beschermen. 

 

Die grote puzzel is nog verre van compleet; er blijven nog heel veel kennishiaten over. Dat houdt 

het onderzoek naar vleermuizen ook nog zo boeiend. 

Toch is het belangrijk om wat we al wél weten, breed en laagdrempelig te communiceren zodat 

beleidsmakers en eigenaars er mee aan de slag kunnen. Dat is niet altijd makkelijk, want nog 

voor het ene onderzoek is afgerond, ligt de volgende uitdaging al te wachten. Communicatie 

blijft daardoor nogal gemakkelijk achterwege of beperkt. een aandachtspuntje waar we met z'n 

allen aan kunnen werken... Dat het wel loont, bewijst de prijs die de vleermuizenwerkgroep van 

Antwerpen-Noord in ontvangst mocht nemen voor hun jarenlange inzet. Ook van ons via deze 

weg een dikke proficiat, en doe zo voort! 

 

Ik wens jullie veel leesplezier, en vooral, veel plezier buiten met het observeren van 

vleermuizen. Vergeet vooral je ervaringen niet te delen met anderen... 
 
Kris 
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Nieuws uit de werkgroep: 
 

Onderzoek van vleermuisactiviteit in ’t Hogebos (Ieper) tijdens de late herfst, 
winter en vroege lente met de hulp van een automatische detector. 
 

Marc Van De Sijpe 

 

Tussen 3 oktober 2016 en 8 maart 2017 verbleef een automatische detector SM4 permanent in ’t Hogebos, een 

eikenbos enkele km ten oosten van Ieper op de heuvelrij van de Ieperboog. In meerdere opzichten is dit een 

interessant bos voor vleermuisonderzoek. Tussen 1998 en 2016 werd er regelmatig detectoronderzoek 

gevoerd en er zijn boomkolonies gevonden van Rosse vleermuis, Brandts vleermuis, Watervleermuis en 

Gewone grootoorvleermuis. Maar er was nog geen detectoronderzoek in de late herfst en winter gevoerd. Rond 

het bos ligt een open agrarisch landschap en er zijn geen traditionele winterkwartieren in het bos. 

Het systematisch onderzoek met een automatische detector in de winter in ’t Hogebos heeft heel wat nieuwe 

vleermuisgegevens en inzichten opgeleverd. Uit de detectoropnamen blijkt dat de Myotis- soorten gradueel uit 

het bos verdwijnen in de loop van het najaar om in het voorjaar terug te verschijnen. De data waarbij de 

vleermuizen uit het bos lijken weg te trekken in het najaar komen bijzonder goed overeen met de data waarop 

de vleermuizen binnenkomen in een groot winterverblijf in de buurt, de kazematten van het Ieperse 

Hoornwerkpark, zoals door Floris Verhaeghe werd vastgesteld tijdens tweewekelijkse wintertellingen. Midden 

november verdwijnen de laatste watervleermuizen uit ’t Hogebos, en midden december de laatste 

Baardvleermuizen (Mmb) en Franjestaarten. Ook de terugkeerdata van twee soorten, Franjestaart (midden 

februari) en Watervleermuis (begin maart) in ’t Hogebos, en het feit dat er voor 8 maart nog geen 

Baardvleermuizen in ’t Hogebos verschenen, lijkt opnieuw goed overeen te komen met de winterteldata in de 

kazematten van het Ieperse Hoornwerkpark. 

Anders is het met gesteld met Rosse vleermuis, Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis en 

Grootoorvleermuis. Die blijven in de winter in het bos actief, ook al gaat het om maar heel weinig contacten. De 

kans is bijzonder groot dat Rosse vleermuizen in bomen overwinteren in ’t Hogebos (in onze streken is deze 

soort ook in de winter dendrofiel), en dat geldt vermoedelijk ook voor Ruige dwergvleermuis en Grootoor. De 

Gewone dwergvleermuizen overwinteren waarschijnlijk ergens in huizen aan de rand van of vlakbij het bos en 

trekken bij gunstig winterweer soms het bos in. Het onderzoek heeft aangetoond dat de Rosse vleermuis kan 

overwinteren in hetzelfde bos waar de zomerkolonie ligt. Of het om dezelfde bomen gaat waar de dieren ’s 

zomers en ’s winters in verblijven, is nog niet onderzocht. 

In de onderstaande grafiek kan je zien wanneer de detector opnamen van Rosse vleermuis heeft gemaakt in de 

winter, en wat de temperatuur bij zonsondergang was en de regenval (op dagbasis) toen was. De Rosse 

vleermuizen zijn niet actief als het regent of bij koude temperaturen. Bij droog, rustig en niet te koud weer zijn 

er altijd wel enkele contacten met Rosse vleermuis. Monitoring met automatische detectoren is dus zeker een 

nuttige manier om na te gaan of er in een bosgebied wel of geen Rosse vleermuizen overwinteren. 

Wie meer over dit onderzoek wil lezen, kan het volledige rapport downloaden op  
https://www.researchgate.net/publication/316830803_Batdetector_onderzoek_in_%27t_Hogebos_

tijdens_de_winter_2016-2017 

https://www.researchgate.net/publication/316830803_Batdetector_onderzoek_in_%27t_Hogebos_tijdens_de_winter_2016-2017
https://www.researchgate.net/publication/316830803_Batdetector_onderzoek_in_%27t_Hogebos_tijdens_de_winter_2016-2017
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Tweede jaar op rij kraamkolonies van zeldzame Mopsvleermuis ontdekt 
 

Joris Everaert 

Het begon in augustus 2014 met één toevallige geluidsopname van een Mopsvleermuis langs een 

natuurgebied van de regionale natuurvereniging vzw Durme in Waasmunster. Bioloog Joris Everaert deed 

hiermee één van de meest opvallende vleermuis-ontdekkingen in jaren. Eerder dat jaar werd de 

Mopsvleermuis namelijk nog officieel als uitgestorven verklaard in Vlaanderen. De laatste waarneming 

dateerde al van 13 jaar geleden in West-Vlaanderen. 

 

Na heel wat bijkomende waarnemingen in Waasmunster en Hamme, startte vzw Durme in samenwerking met 

de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt in 2015 een soortenbeschermingsproject met steun van de 

provincie Oost-Vlaanderen. Dankzij vangst en telemetrieonderzoek, waarbij drie tijdelijk gezenderde 

vrouwtjes werden gevolgd, konden de onderzoekers in juli 2015 twee kraamkolonies (vrouwtjes en jongen) 

lokaliseren in Sint-Niklaas: achter de losse schors van een dode populier in een bos (min. 9 dieren) en achter 

het luik van een huis (19 vrouwtjes met jongen). 

Verder onderzoek in 2016 

Het soortenbeschermingsproject kreeg een vervolg en in juli 2016 kon ook telkens één vrouwtje gevangen en 

gezenderd worden in het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke en in het Wullebos in Moerbeke-

Waas en Stekene. In Puyenbroeck konden zo achter de losse schors van twee dode populieren in de 

avondschemering minstens 3 uitvliegende Mopsvleermuizen geteld worden. Ook in het Wullebos zaten de 

Mopsvleermuizen achter losse schors van een dode populier. Daar werden 's avonds eerst 7 tot 8 uitvliegers 

geteld terwijl (een deel van) de jongen nog duidelijk achterbleven in de boom. Eind juli vlogen ook de jongen 

mee en werden in totaal 13 Mopsvleermuizen geteld.  

In het kader van het project werden in 2016 ook beschermingsmaatregelen getroffen, zoals  de (her-

)inrichting van potentiële verblijfplaatsen. 

Op de locaties waar in 2015 al kolonies zijn ontdekt, vlogen in juli 2016 kort na zonsondergang dagelijks ook 

nog Mopsvleermuizen rond. Wellicht waren die kolonies dus ook nog aanwezig. Eind augustus verbleef 

alleszins een (afgesplitst) groepje van 8 Mopsvleermuizen achter het luik van de woning in Sint-Niklaas waar 

in 2015 de kolonie was. 

In Puyenbroeck werden ook vrouwtjes van Baardvleermuis, Franjestaart en Ruige dwergvleermuis 

gezenderd. Deze brachten de onderzoekers naar een boomkolonie van zeker 29 Baardvleermuizen (ook 

achter losse schors van dode populier) en een kolonie van zeker 14 Franjestaarten in het dak van een huis. 

Het vrouwtje Ruige dwergvleermuis bleek in een kolonie van Gewone dwergvleermuizen te zitten. Het is 

onduidelijk of dit vrouwtje daar jongen heeft grootgebracht. Dit zou anders de eerste gekende voortplanting 

zijn van Ruige dwergvleermuis in Vlaanderen. De vangst van een zwanger vrouwtje van de zeldzame Grijze 

grootoorvleermuis het Wullebos, was ook een belangrijke vondst. 

Licht in de duisternis? 

De Mopsvleermuis blijkt aanwezig te zijn in bijna alle grotere boscomplexen van het Waasland. Toch blijft het 

een bedreigde soort die in andere Vlaamse regio's voorlopig nog niet kon (her)ontdekt worden. 

 



 

8 

 

 Chiropcontact 23 nr 2 

Predatie van vleermuizen door Kerkuil in het Fort van Oelegem 
 

Wout Willems & Kris Boers 

 

Reeds vele jaren is de Kerkuil een vaste bewoner van het Fort van Oelegem (Ranst). Waar die daar een 15 à 20 

jaar geleden nog broedde in een schietgat, beperkt de aanwezigheid zich sindsdien tot één, mogelijk 

sporadisch twee individuen (https://waarnemingen.be/gebied/view/191307?from=2011-01-01&to=2017-

03-22&sp=33&g) . Een vaak gebruikte verblijfplaats van dit dier is een verluchtingsgat in één van de lokalen 

van het keelfront (nabij toegangsbrug), maar verspreid over de minder duistere gangen en lokalen van het 

fort zijn vaste zitplaatsen van het dier terug te vinden, waarvan uitwerpselen en braakballen getuigen. 

Tijdens de vleermuizentelling in het Fort van Oelegem van 7 januari 2017 werden onder één van die 

zitplaatsen twee à drie oudere, uit elkaar gevallen braakballen gevonden. Ons oog viel op een opvallende 

inhoud: vleermuizenschedeltjes. De schedeltjes werden ingezameld en in de mate van het mogelijke 

gedetermineerd. Dit gaf volgend resultaat: 
 

Bovenkaak Linker onderkaak Rechter onderkaak 

Watervleermuis 4 4 5 

Baardvleermuis 1 - - 

Myotis species 3 3 1 

Vleermuis species - 1 1 

Totaal 8 8 7 

 

De schedeltjes waren erg onvolledig: met onvolledige onderkaken of afgebroken achterhoofd, en (op kiezen 

na) vrijwel nergens meer tanden in de kassen. De ondetermineerbare Myotis-schedeltjes waren alle Baard-, 

Brandts of Watervleermuizen. De onderkaken van vleermuis species waren te hard beschadigd om tot soort- 

of genusniveau te determineren. 

De vondst van minimum acht vleermuizen in zo weinig braakballen duidt er op dat deze Kerkuil gericht op 

vleermuizen heeft gejaagd. Dit is mogelijk verontrustend nieuws: het Fort van Oelegem telt immers het 

hoogste aantal overwinterende vleermuizen van Vlaanderen (1330 dieren tijdens de telling van 7/1/2017). 

Een gespecialiseerde vleermuizenpredator zou daar dus een hoge impact op kunnen hebben. Er zijn maar 

weinig gevallen bekend van Kerkuilen die gericht op vleermuizen jagen in winterverblijven, maar het blijkt 

wel nog voor te komen (Sommer et al., 2009). De uil legt dan geen specifieke voorkeur aan de dag voor een 

bepaalde vleermuizensoort: het zijn opportunisten die pakken wat er voorkomt. 

Voorlopig is het nog niet duidelijk in welke periode of omstandigheden de Oelegemse vleermuizen gepredeerd 

werden. Het meest plausibel lijken zwermende dieren, die in de nazomer/herfst in hoge aantallen  het fort 

bezoeken (Dekeukeleire et al., 2010; Boers et al., 2012; Willems et al., 2016). Maar jagende vleermuizen 

(boven de fortgracht of langs bospaden) of overwinteraars vallen niet volledig uit te sluiten. 

Om meer duidelijkheid hierover te krijgen, werden eind februari alle braakballen uit het fort, in de mate van 

het mogelijke, ingezameld. We hopen dat het pluizen van deze ballen een beter inzicht oplevert over het dieet 

van de uil en de omvang van de predatie op vleermuizen. Verder kunnen dan in de loop van het komende jaar 

op gezette tijden de nieuwe braakballen ingezameld worden. Op die manier kan nagegaan worden in welke 

periode vleermuizen door de uil geslagen worden. Die kennis kan dan weer ingezet worden om te bepalen of 

er maatregelen moeten genomen worden om impact op de vleermuizenpopulatie van het fort te voorkomen.  

https://waarnemingen.be/gebied/view/191307?from=2011-01-01&to=2017-03-22&sp=33&g
https://waarnemingen.be/gebied/view/191307?from=2011-01-01&to=2017-03-22&sp=33&g
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Wordt dus nog vervolgd in een volgende ChiropContact… 
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Antwerpse fortengordels met het oog op het behalen van een goede staat van instandhouding. Natuurpunt 

Studie in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos. Rapport Natuurpunt Studie 2016/3, Mechelen, 

België. 

https://www.natuurpunt.be/publicatie/zwermgedrag-van-vleermuizen-de-antwerpse-fortengordels-deel-1 

 

  

https://www.natuurpunt.be/publicatie/vleermuisinventarisatie-de-poort-vrieselhof-%E2%80%93-fort-van-oelegem-te-ranst
https://www.natuurpunt.be/publicatie/vleermuisinventarisatie-de-poort-vrieselhof-%E2%80%93-fort-van-oelegem-te-ranst
https://www.natuurpunt.be/publicatie/verkennend-onderzoek-van-zwermende-vleermuizen-bij-de-forten-van-antwerpen-2010
https://www.natuurpunt.be/publicatie/verkennend-onderzoek-van-zwermende-vleermuizen-bij-de-forten-van-antwerpen-2010
http://www.ivb.cz/folia_zoologica/archive/58_98-103.pdf
https://www.natuurpunt.be/publicatie/zwermgedrag-van-vleermuizen-de-antwerpse-fortengordels-deel-1
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Monitoring ecoduct Kempengrens, Postel 
 

Alex Lefevre en Jorg Lambrechts 

Ligging 

In het najaar van 2014 werd het ecoduct Kempengrens over de E34 (A67 genoemd in Nederland) ter hoogte 
van de grens met Nederland in Postel (Mol) voltooid. Het ecoduct situeert zich vlakbij de grens van de 

gemeenten Mol (B) en Bladel (Nl). 
Ligging ecoduct Kempengrens 

 
Het ecoduct is ongeveer 53m breed bovenaan op het smalste deel. Van daar waaiert het paraboolvormig uit tot 
een breedte van 67m. De totale overspanning bedraagt 55m. 
Een omvangrijke stobbenwal en verspreid liggende stronken werden aangebracht en zorgen voor dekking voor 
dieren. Een vleermuiskelder werd aangelegd in het aanlooptalud aan de noordzijde van het ecoduct. 
 

 
Zicht op het ecoduct Kempengrens in het monitoringsjaar 2016, het tweede jaar na de aanleg van het ecoduct (T2). Foto 
Maarten Jacobs.  
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Nevenontwikkelingen 
De aanleg van het ecoduct zorgde ook voor heel wat natuurontwikkelingsacties in de omgeving.   

 
Natuurdoelenkaart van de Postelse bossen. Deze kaart toont waar welke vegetaties nagestreefd worden. 

 

De ontwikkeling van heide-ecotopen (4030/6230) op en rond het ecoduct past in de uitvoering van het 

Soortbeschermingsprogramma Gladde slang, dat eind 2016 door Minister Schauvliege werd goedgekeurd. De 

dier- en plantensoorten van oude bossen hebben baat bij de bosdoelen (9120/9190). (deze codes verwijzen 

naar Europees bepaalde natuurtypes, zie 

http://www.ecopedia.be/europees_beschermde_natuur/habitats_overzicht en 

http://www.ecopedia.be/60/natura2000/Structuurrijke,_oude_aanplanten_van_Grove_den). De heidezone 

net ten van het ecoduct werd reeds in een voorbereidende fase van de bouw aangelegd. 

 
Opvolging 
In 2012 werd, in opdracht van de Vlaamse overheid, de ecologische situatie in de omgeving van het op dat 
moment geplande ecoduct opgemeten (T0). Dit onderzoek is uitgevoerd door Natuurpunt Studie 
(https://www.natuurpunt.be/publicatie/de-huidige-ecologische-situatie-t0-de-omgeving-van-het-geplande-
ecoduct-kempengrens-over). 
 
In 2016 volgde een monitoringsonderzoek op het ecoduct Kempengrens, het tweede jaar na de aanleg van het 
ecoduct (de zogenaamde T2). Ook dit onderzoek is uitgevoerd door Natuurpunt Studie en de 
studiewerkgroepen van Natuurpunt (Vleermuizenwerkgroep, Zoogdierenwerkgroep en Hyla, de amfibieën- en 
reptielenwerkgroep) in samenwerking met Nature ID en de Bosgroep Zuid Nederland. 
De opdracht bestond er in om na te gaan in hoeverre een aantal relevante diersoort(groep)en in 2016 gebruik 
maken van het ecoduct en/of aanwezig zijn in de omgeving ervan. Ook de evolutie van de vegetatie op en in de 
directe omgeving van het ecoduct is opgevolgd.  
Vleermuizen zijn door een lage reproductiesnelheid, relatief lange zoogtijd en een lang leven zeer kwetsbaar 
voor habitatconversie en habitatwijzigingen. Daarenboven kan er plaatselijk een hoog sterftecijfer optreden 
door drukke verkeerswegen. Een vijftal studies uitgevoerd in Frankrijk gaven een mortaliteit weer van tussen 
de 1 en 30%.  

http://www.ecopedia.be/europees_beschermde_natuur/habitats_overzicht
http://www.ecopedia.be/60/natura2000/Structuurrijke,_oude_aanplanten_van_Grove_den
https://www.natuurpunt.be/publicatie/de-huidige-ecologische-situatie-t0-de-omgeving-van-het-geplande-ecoduct-kempengrens-over
https://www.natuurpunt.be/publicatie/de-huidige-ecologische-situatie-t0-de-omgeving-van-het-geplande-ecoduct-kempengrens-over
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Vleermuizen zijn met andere woorden een zeer belangrijke diergroep om mee te nemen in 
ontsnipperingsstudies. Ze vallen niet enkel als verkeersslachtoffer, maar tal van vleermuissoorten zijn door hun 
lichtschuw karakter gevoelig voor verstoring door verlichting van de snelweg.  
Anderzijds kan een goede landschappelijke inrichting in combinatie met een ontsnipperingsobject de 
verkeersslachtoffers (en de lichthinder) beperken. 
 
In de abdij van Postel huist een zeer grote kraamkolonie (>300 ex) Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus), 
een sterk bedreigde soort in NW-Europa. Uit een recent voedselonderzoek door Natuurpunt Studie en de 
Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt blijkt dat de dieren uit de kolonie van Postel vooral spinnen eten en 
vermoedelijk langsheen structuurrijke bosranden in de wijde omgeving gaan jagen (Lambrechts et al., 2011b). 
Het betreft één van de 6 Vlaamse voortplantingsplaatsen van Ingekorven vleermuis. 
 
Methodiek veldwerk 
Bij de T0 meting in 2012 is het onderzoek voornamelijk uitgevoerd met een manuele D240x batdetector, daar 
het onderzoek toen verkennend van aard was, in een gebied van ca. 300 ha. Er zijn toen ook korte perioden (van 
telkens 2 nachten) met 2 stationaire automatische batdetectoren type D500x uitgevoerd.   
 
Het onderzoek van de T2 in de zomer van 2016 werd volledig uitgevoerd op basis van automatische 
batdetectoren type D500x. Het doel van het onderzoek was nu namelijk anders: data verzamelen op een 
gestandaardiseerde manier, wat het mogelijk maakt om in de toekomst de resultaten te vergelijken. Dit kan 
uiteraard onder voorbehoud dat de data dan ook met D500x toestellen verzameld worden. Data werden tijdens 
het voorjaar, zomer en najaar van 2016 verzameld. Telkens werden gedurende minstens 2 volledige nachten 
met 4 automatische batdetectoren de echolocatiegeluiden van voorbijvliegende vleermuizen geregistreerd.  
 
De figuur hieronder illustreert de opstelling van automatische detectoren. Twee automatische detectoren 
werden op de noordzijde van het ecoduct geplaatst, in de verwachte aanvliegroutes van vleermuizen, en twee 
toestellen werden aan de zuidzijde geplaatst. Aangezien kleinere vleermuissoorten gebruik maken van 
verbindingselementen zoals houtkanten, bosranden en dreven, leek dit de meest gewenste opstelling om na te 
gaan of de ecoduct al tijdens het tweede zomerseizoen na aanleg gebruikt wordt door vleermuizen.  
Voorts werd in augustus 2016 één extra D500x aan de vleermuizenkelder geplaatst, specifiek om na te gaan of 
het overwinteringsobject ook zwermende dieren aantrekt. Zwermende vleermuizen voor een ondergrondse 
overwinteringsplaats wijzen er meestal op dat het object als paarplaats gebruikt wordt. 
 
Het onderzoek werd uitgevoerd door Alex Lefevre en Ann Lenaerts van de Vleermuizenwerkgroep van 
Natuurpunt. 
 

 
Zicht op het ecoduct Kempengrens vanuit het noordwesten, met situering van de D500x toestellen voor 
vleermuizenonderzoek. Toestellen 1 en 2 zijn geplaatst aan de noordzijde en 3 en 4 aan de zuidzijde van het ecoduct. 
Toestel 5 is geplaatst voor de ingang van de vleermuiskelder. 
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Resultaten 
Het ecoduct bevindt zich in het tweede jaar na aanleg nog in een pionierfase. Er groeien vooral veel 
pionierplantensoorten en ruderale soorten (‘storingssoorten’). Het merendeel hiervan is gebonden aan droge 
ecotopen maar er zijn er ook kenmerkend voor vochtige standplaatsen. Zelfs een aantal moerasplanten dook 
op, wellicht uit de zaadbank. Bij de bouw van het ecoduct werd gepoogd om plaatselijk water vast te houden 
om vochtige zones te creëren. Mogelijk houden de vochtminnende plantensoorten daar stand. 
 
Zomeronderzoek vleermuisactiviteit 
De eerste registratieronde werd uitgevoerd rond half mei 2016, net voor de jongen geworpen worden. De 
tweede ronde vond plaats begin augustus 2016, net wanneer de jongen vliegvlug zijn en de derde periode was 
rond half september 2016, wat volop in de trekperiode is. In totaal werden 5433 geluidsopnames verwerkt. 
 
Niet minder dan 8 verschillende vleermuissoorten werden aangetroffen:  

 Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus): Pp; 
 Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii): Pn; 
 Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus): PaA; 
 Rosse vleermuis (Nyctalus noctula): Nn; 
 Laatvlieger (Eptesicus serotinus): Es; 
 Watervleermuis (Myotis daubentonii): Md; 
 Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus): Me; 
 Baardvleermuis (Myotis mystacinus): Mm. 

 
Bij de T0 in 2012 waren 6 vleermuissoorten aangetroffen. De zesde ‘soort’ was toen Myotis species (slechts 
éénmaal vastgesteld). In 2016 werden drie Myotis soorten met zekerheid aangetroffen: Watervleermuis, 
Baardvleermuis en Ingekorven vleermuis. Minstens 2 van deze 3 soorten zijn dus nieuw voor het gebied. 
 
Opvallend is dat Gewone dwergvleermuis en Rosse vleermuis tijdens elke periode op elke detector zijn 
geregistreerd, en Laatvlieger tijdens iedere registratieronde vastgesteld op bijna elke detector. 
Het is zeer opmerkelijk dat gedurende het volledige seizoen het gebied intensief gebruikt wordt als jachtgebied 
voor Rosse vleermuizen en Laatvliegers. Dergelijke hoge percentages (zie tabel) jachtgedrag zijn eerder amper 
vastgesteld in Vlaanderen. Meestal domineren de dwergvleermuizen volledig. 
 
Detector 5, specifiek geplaatst voor de ingang van het winterobject om zwermgedrag vast te stellen in augustus, 
registreerde weinig zwermgedrag van soorten die we zouden verwachten in de kelder. Enkel Gewone grootoren 
werden zwermend vastgesteld, maar erg beperkt. 
 

Soort Minimaal (%) Maximaal (%) 

Pipistrellus species 5,4 14,3 

Plecotus species 0,4 0,7 

Nyctalus noctula 17,0 45,6 

Eptesicus serotinus 48,3 74,0 

Myotis species 0,3 1,2 

 
Overzicht van de minimale en maximale percentages dat de betreffende soort of genus in het gebied werd 
vastgesteld. 
 
Rosse vleermuis: Jagende dieren werden ook ten tijde van de T0 in het studiegebied vastgesteld en er werden 
toen eveneens roepende dieren gehoord in een dreef Amerikaanse eiken net in Nederland. Dit wijst op 
paarbomen. 
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Laatvlieger: Tijdens de T0 in 2012 is de soort opvallend veel jagend aangetroffen boven de douaneparking, 
tijdens de T2 in 2016 is het de talrijkst waargenomen soort op het ecoduct. 
 
Gewone dwergvleermuis: Ze is tijdens elke periode op elke detector geregistreerd maar was toch minder 
dominant in aantal opnames dan in vrijwel elk ander vleermuisonderzoek in Vlaanderen.  
 
Ruige dwergvleermuis: We registreerden de soort zowel in mei, augustus als september, doch slechts in 
beperkte mate (steeds slechts op 1 detector). Het kan telkens om trek gaan.  
 

Watervleermuis is in augustus zowel ten noorden als ten zuiden van de snelweg waargenomen. De 

aangelegde waterpartijen zijn zeer interessant als jachtgebied voor alle soorten vleermuizen, maar in het 

bijzonder voor Watervleermuis. Voor deze soort zal het belang wel afnemen als deze waterpartijen 

dichtgroeien met vegetatie, wat te verwachten is via natuurlijke successie. 

Belangrijk zijn de 2 opnamen van Ingekorven vleermuis, aan de zuidzijde van het ecoduct. Dit is niet geheel 
onverwacht, gezien het voorkomen van een grote zomerkolonie te Postel én overwinterende Ingekorven 
vleermuizen te Arendonk. De Abdij van Postel, waar de kolonie Ingekorven vleermuis huist, ligt 3,6 km ten 
zuid(west)en van het ecoduct Kempengrens. 
Om van Postel in Arendonk te komen, moet de E34 gepasseerd worden. Een mogelijke passage is via het kanaal 
Dessel-Turnhout dat onder de E34 door loopt. 
Ons onderzoek toont aan dat er minstens al Ingekorven vleermuizen het ecoduct Kempengrens komen 

verkennen. Gezien ons onderzoek een beperkte steekproef is, is het mogelijk dat ze de ecoduct al gebruiken en 

deze nieuwe passagemogelijkheid van de E34 dus kennen. 

De Gewone grootoorvleermuis is zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde van het ecoduct aangetroffen. 

Er is in beperkte mate zwermgedrag vastgesteld in augustus, voor de ingang van het winterobject. 

 

Het open karakter op het ecoduct is hoogstwaarschijnlijk de reden dat kleinere vleermuissoorten zoals 
Dwergvleermuizen, Myotis-soorten en Grootoren in lage tot zeer lage aantallen werden geregistreerd. Kleinere 
vleermuissoorten zijn in open gebieden kwetsbaarder, vandaar dat ze zich vooral verplaatsen langs houtkanten, 
dreven en bosranden. Grotere soorten zoals de Laatvlieger en Rosse vleermuis daarentegen jagen meer boven 
open gebieden. Het feit dat de Rosse vleermuis en Laatvlieger intensief jaagden boven het ecoduct, wordt 
bevestigd door de grote aantallen ‘vangstbuzzen’ van Rosse vleermuizen en Laatvliegers. 
‘Vangstbuzzen’ zijn de geluiden die geregistreerd worden wanneer een vleermuis een poging doet om een prooi 
(insect) te vangen. Indien deze poging succesvol is, wordt zo'n buzz gevolgd door een korte stilte, wat 
overeenkomt met de periode waarin de vleermuis haar prooi opeet. Veel ‘vangstbuzzen’ betekent dus veel 
(potentiële) prooien. 
De hoge aantallen jagende vleermuizen zijn te verklaren door de hoge aantallen ongewervelden op het ecoduct, 
dankzij het open thermofiele karakter. 
 
Wintertelling vleermuiskelder 
In het nieuwbouw overwinteringsobject voor vleermuizen, in het noordelijk talud van het ecoduct, vonden 
reeds drie wintertellingen plaats door de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt. 
In de winter 2014-2015, dus het eerste jaar na aanleg, is er reeds een overwinterende Gewone 
grootoorvleermuis gevonden. 
Binnen de T2-monitoring zijn 2 controles uitgevoerd. Tijdens de winter 2015- 2016 is opnieuw één Gewone 
grootoorvleermuis gevonden. In de winter 2016-2017 werd een telling uitgevoerd onder leiding van Ann 
Lenaerts. Hierbij werden 4 Gewone Grootoorvleermuizen (Plecotus auritus), 7 Dagpauwogen, 7 Roesjes, 3 
Bruine kikkers en 1 Alpenwatersalamander overwinterend aangetroffen. 
Grootoorvleermuizen nemen nieuwe objecten snel in gebruik, maar dit is zeker een zeer goed resultaat. 
 
Conclusies 
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Het ecoduct Kempengrens toont amper 1,5 jaar na de officiële openstelling (op 19/11/2014) al het belang aan 
voor vleermuizen. Er zijn immers 8 soorten vleermuizen waargenomen. Alle 8 soorten zijn opgenomen in 
Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, de Ingekorven vleermuis ook in Bijlage II. 
 
Opmerkelijk zijn de hoge aantallen jagende Rosse vleermuizen en Laatvliegers. Dit zijn soorten die minder 
gevoelig zijn voor versnippering door transportinfrastructuur dan de kleinere vleermuizen, dus een ecoduct is 
iets minder belangrijk voor hen. Zo werd ten tijde van de T0 een Laatvlieger waargenomen die de E34 over 
vloog. Maar Rosse vleermuis neemt recent enorm sterk af in Vlaanderen en is al uit bepaalde grote geschikte 
gebieden verdwenen, dus de aanwezigheid hier is zeer verheugend.  
 
De vaststelling van Ingekorven vleermuis in dit beperkte onderzoek, dat als steekproef dient beschouwd te 
worden, werd waargenomen, is erg belangrijk. Het ecoduct is mogelijk reeds actueel, en minstens potentieel, 
een cruciale verbinding tussen enerzijds de in Vlaanderen tweede belangrijke zomerkolonie in de Abdij van 
Postel, ten zuiden van de E34, en anderzijds gekende (te Arendonk) en wellicht ook niet gekende 
overwinteringsobjecten ten noorden van de E34. Het ecoduct is een open en thermofiel milieu en dit resulteert 
in hoge aantallen ongewervelden die op hun beurt het voedsel zijn voor deze vleermuizen. 
 
We kunnen tenslotte nog een aanbeveling doen naar beheer. Een ecoduct is belangrijk voor kleinere 

vleermuissoorten en minder voor grotere soorten. Het is heel belangrijk dat er een goede aansluiting is op het 

omliggende bos. Dit kan door het aanplanten van enkele struiken en/of een kleine houtkant tot aan het begin 

van de ecoduct. Dit is zeker aan te bevelen tot aan de overwinteringstunnel. In plaats van door aanplant kan 

dit ook door plaatselijk de spontane boomopslag te laten ontwikkelen die men elders verwijdert. 
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Vleermuizen in het Landschapspark Drongengoed en omgeving: 

De resultaten van twee jaar onderzoek 
 
Wout Willems 

 
In 2015 en 2016 werd in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos het Landschapspark 
Drongengoed en omgeving zeer uitgebreid onderzocht op vleermuizen. Het onderzoek werd 
uitgevoerd door de vrijwilligers van de Vleermuizenwerkgroep en JNM in samenwerking met 
Natuurpunt Studie vzw, Greenspot en Daan Dekeukeleire. Het studiegebied omvatte de deelgebieden 
Drongengoedbos, Maldegemveld, Torrebos, Burkel, Koningsbos, Kasteel De Wapenaar, Keigatbos en 
Het Leen. 
 
Er werden in totaal op een 30-tal inventarisatie-avonden 1.046 manuele detectorwaarnemingen 
verricht. Tevens werden punttransecttellingen van 3 transecten gehouden. Er werd gedurende 243 
nachten opnames met automatische detectoren gemaakt, resulterend in 64.300 
vleermuizenopnames. 
Alles tezamen werden 10 verschillende vleermuizensoorten met detector vastgesteld, waarvan 
Bosvleermuis als spectaculaire verrassing. Ook enkele waarnemingen van Kleine dwergvleermuis 
zijn vermeldenswaardig. 
Mistnetvangsten leverden 64 dieren op (waaronder een Bosvleermuis), waarvan er 9 gezenderd 

werden en via telemetrie verder gevolgd om 
jachtgebieden, routes en kolonieplaatsen in 
kaart te brengen.  
 
Kaart 1 toont een voorbeeld van het 
terreingebruik van de drie gezenderde 
Franjestaarten Famke, Fien en Frederica. 
Ook acht kerken in de omgeving werden 
onderzocht op vleermuisverblijfplaatsen. Er 
werden tellingen van overwinterende 
vleermuizen gehouden in de 
onderzoeksgebieden en onmiddellijke 
omgeving, samen goed voor een 200-tal 
gevonden overwinteraars. 
 
Als resultaat van het onderzoek werden de 
activiteitszones van de verschillende soorten 
op kaart aangeduid, konden 
verbindingsroutes (of afwezigheid ervan) en 
terreingebruik van de dieren bepaald 
worden en werden kolonie- en 
overwinteringsplaatsen in kaart gebracht. 
 
Kaart 2 geeft een voorbeeld van 
landschapsgebruik door Rosse vleermuis en 
Bosvleermuis, op basis van automatische 
detectoren.  

 
Kaart 1: overzicht vangsten en telemetrie van Franjestaarten, 2016 
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Op basis van de onderzoeksresultaten werden concrete aanbevelingen geformuleerd met betrekking 
tot inrichting en beheer voor het behoud en het versterken van aanwezige vleermuispopulaties in de 
onderzoeksgebieden: aanbevelingen voor het optimaal beschermen en versterken van de zomer- en 
winterverblijfplaatsen van vleermuizen, aanbevelingen voor een optimale inrichting per geografisch 
deelgebied (verbindende corridors, infrastructurele aanpassingen (bv lokaal aangepaste verlichting, 
aanpassen kerkzolders,..), en aanbevelingen voor een optimaal vleermuisvriendelijk beheer van 
dreven, KLE’s en bos. 
 

 
Kaart 2: gemiddeld aantal automatische detectorwaarnemingen per nacht van Bosvleermuis en Rosse 
vleermuis (zwarte stip: nulwaarneming) 

 
Een dikke proficiat en veel dank aan alle veldwerkvrijwilligers: Margaux Boeraeve, David Claeys-
Bouuaert, Christine De Bie, Peter De Bock, André De Coninck, Kurt De Kesel, Michiel De Koster, Maya 
De Maegdt, Ellis De Mets, Stefanie De Meulenaere, Bart De Pauw, Daan Dekeukeleire, Roeland 
Develter, Pieterjan Dhont, Joris Everaert, Elisabeth Fraeyman, David Galens, Ann Lenaerts, Jonathan 
Nachtergaele, Marc Spanhove, Marjan Speelmans, Ward Tamsyn, Simon Trenson, Marc Van De Sijpe, 
Lode Van De Velde, Sofie van der Meer, Bart Van Mol, Eva Vangenechten, Hans Vermeiren, Karolina 
Wawrocka en Kamila Willems. 
Ook dank aan de medeauteurs, en aan Bob Vandendriessche en Joris Everaert voor het 
becommentariëren. 
 
Het volledige rapport, met alle resultaten, conclusies en aanbevelingen naar beheer is te vinden op de 
publicatiedatabank van Natuurpunt: 
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https://www.natuurpunt.be/publicatie/vleermuizen-het-landschapspark-drongengoed-en-
omgeving. 
 
Referentie: Willems W,, Dekeukeleire, D. & B. Opstaele 2017. Vleermuizen in het Landschapspark 
Drongengoed en omgeving. Rapport Natuurpunt Studie 2017/2, Mechelen 
 
 

https://www.natuurpunt.be/publicatie/vleermuizen-het-landschapspark-drongengoed-en-omgeving
https://www.natuurpunt.be/publicatie/vleermuizen-het-landschapspark-drongengoed-en-omgeving
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Zwermende vleermuizen in Antwerpse forten geven geheimen prijs 
 

Wout Willems & Han Lagring 

In de nazomer en herfst vliegen vleermuizen er ‘s nachts op uit. Ze bezoeken dan plekjes die geschikt 
zijn om de winter door te brengen en vliegen er samen rond. Veel van die zogenaamde zwermplaatsen 
liggen in de Antwerpse fortengordels. Maar over het zwermgedrag daar was nog weinig bekend. Tot 
nu. De Vleermuizenwerkgroep ging op pad en legde enkele geheimen van de zwermende vleermuizen 
bloot. 
 

 

Fort van Kessel, foto Rob Koelman 

Een snelle schim, een flits in de nacht. Elke ontmoeting met een vleermuis - hoe vluchtig ook - blijft 
bijzonder. Tijdens de (na)zomer en herfst trekken heel wat vleermuizen er ‘s nachts op uit en 
inspecteren ze winterverblijfplaatsen. Ze vliegen rond in en om de winterverblijven. Dat 
verkennende rondvliegen - met vele dieren tegelijk - heet zwermen. Het is tegelijk ook een sociaal 
gebeuren. Vleermuizen ontmoeten er soortgenoten: er wordt gebaltst en gepaard. Net daarom is de 
bescherming van zwermplaatsen zo belangrijk: ze zijn cruciaal voor de voortplanting en dus ook 
voor het voortbestaan van heel wat soorten vleermuizen. 
 

Maar het aantal bekende zwermplaatsen in Vlaanderen is beperkt. De helft van de vleermuizen die 
geteld worden in Vlaanderen, overwintert in de Antwerpse forten. Er was al bekend dat daar volop 
wordt gezwermd. Maar heel veel aspecten van het zwermgedrag in en rond de forten waren tot voor 
kort een goed bewaard geheim. Welke soorten zwermen er? Waar, in welke periode en op welke 
tijdstippen?  
Het verzamelen van die bijkomende kennis over zwermgedrag in de forten is een cruciale stap, 
zowel voor het bepalen van de (her)bestemming en bijhorende zonering van forten, als voor het 
beschermen van vleermuizen. Natuurpunt Studie trok daarom op onderzoek, samen met haar 
Vleermuizenwerkgroep en drie onderaannemers, in opdracht van het Agentschap voor Natuur en 
Bos (ANB). De onderzoekers gingen aan de slag in zeven forten, met automatische detectoren, 
netten en... hun eigen ogen. 
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Netvangstonderzoek, foto Kamila Willems 

 

Dat leverde een heleboel nieuwe en interessante informatie op. De onderzoekers vingen 8 
verschillende soorten. In elk fort werd de Watervleermuis het meest gevangen. Ook de zeldzame 
Ingekorven vleermuis werd in elk fort waargenomen. Maar de soortverhouding tijdens het zwermen 
komt niet noodzakelijk overeen met die tijdens de winter. Opvallend is bijvoorbeeld het eerder lage 
aantal zwermende Ingekorven vleermuizen in het fort van Oelegem en het relatief hoge aantal in 
Koningshooikt, in vergelijking met de overwinterende aantallen in deze forten. Wat ook opvalt zijn 
de relatief hoge zwermende aantallen van Baardvleermuizen in het fort van Koningshooikt, 
Franjestaarten in het fort van Oelegem en Gewone dwergvleermuizen in het fort van Kapellen. Voor 
bepaalde vleermuizen is het ene fort duidelijk het andere niet. Elke soort heeft zo z’n favoriete 
locatie. 
 

Daarnaast heeft de nachtelijke zwermactiviteit van vleermuizen een duidelijk patroon. Van zodra de 
nacht valt, beginnen er vleermuizen te zwermen. Naar het einde van de nacht toe, verdwijnt de 
activiteit. Bij kortere nachten duurt hun zwermgedrag minder lang, om de sneller opkomende zon 
voor te zijn. Al is de ene soort er vroeger bij dan de andere. De Watervleermuis duikt vaak al op 
meteen na zonsondergang. De Gewone dwergvleermuis en Ingekorven vleermuis wachten liever tot 
ongeveer een uur na zonsondergang, en de Baardvleermuis en Franjestaart arriveren pas twee uur 
na zonsondergang.  
Ook de seksuele status van een vleermuis bepaalt wanneer die komt zwermen. Vleermuizen duiken 
meer op naarmate hun seksuele activiteit hoger is. Is de piekperiode daarvan voorbij, dan zijn ze 
weer minder talrijk. Maar die periode met hoge seksuele activiteit is niet bij elke soort dezelfde. 
Gewone dwergvleermuizen zijn bijvoorbeeld vroeger actief dan Franjestaarten: begin september 
neemt het aantal Gewone dwergvleermuizen al af, terwijl Franjestaarten zelfs half oktober nog 
volop zwermen. 
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Gewone grootoorvleermuis in Fort 5, foto Kamila Willems 

Nog duidelijk werd dat zwermgedrag in een fort niet op kamerniveau moet bekeken worden, maar 
op niveau van lokaalclusters. Kleine openingen tot de clusters van lokalen in de forten kunnen de 
toegang voor de dieren moeilijk maken. Ook de verbindingen tussen de verschillende clusters zijn 
niet altijd optimaal. De combinatie van visuele observaties, lokaalclusters en vliegopeningen laat toe 
om op fortniveau een overzicht te krijgen van de zwermfunctie van de verschillende ruimtes, en 
welke vliegopeningen daarbij van belang (kunnen) zijn. Wijzigingen aan het gebouw met een 
mogelijke invloed op het ruimtelijk gebruik van vleermuizen, zoals plaatsing van tralies of 
permanent sluiten van een voordien open deur, zijn dan ook traceerbaar. Dat is van groot belang 
voor lange termijn monitoring van zwermgedrag in de forten. 
 

Benieuwd naar de details van het onderzoek en de gebruikte methoden? Het volledige rapport vind 
je hier. 
 
Tekst overgenomen uit dit  Natuurbericht. 

 

https://www.natuurpunt.be/publicaties?search_api_views_fulltext=zwermgedrag+van+vleermuizen+in+de+antwerpse+fortengordels
https://www.natuurpunt.be/nieuws/zwermende-vleermuizen-antwerpse-forten-geven-geheimen-prijs-20170411#.WQDJZdKLSM8
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Het beweegt onder de grond … 
 

Ghis Palmans 

Als je zoiets hoort in de omgeving van Riemst, dan horen we dat niet zo graag. Want als er beweging is in de 

ondergrond van mergelland, wil dat zeggen dat er een instorting is in een van de gangenstelsels van de 

mergelgroeven. In het verleden zijn er al verschillende grote en kleinere instortingen geweest en de bewoners 

van Zichen-Zussen-Bolder kunnen ze missen als kiespijn. 

Boven de uitgestrekte ontginningsgangen ligt ook een bovengrond. Meestal zijn dat akkers, weiden of bossen, 

maar soms staan er ook huizen boven op een groeve. Door de roofbouw in de groeven zijn op sommige plaatsen 

de pilaren te dun om de veiligheid van de stelsels te garanderen. Regelmatig begeeft een pilaar het en zakt het 

plafond naar beneden. Bovengronds zie je dan een verzakking in het landschap.   

In het verleden werden preventieve opvullingen gedaan. Via luchtschachten of boorgaten werd de ruimte 

rondom de verzwakte pilaar opgevuld met stabilisatiemiddel. Na uitharding was de veiligheid voor de 

bewoners boven het instortingsgevoelige gedeelte gegarandeerd. Op deze manier zijn al kilometers gangen 

verdwenen en zelfs ganse stelsels terug opgevuld om te voorkomen dat de huizen niet zouden verdwijnen na 

een instorting. 

De mergelgroeven zijn beschermd volgens de habitatcode 8310: “Niet voor het publiek opengestelde grotten”. 

Daarom hebben ANB en INBO de handen in elkaar geslagen om de gevolgen van de toekomstige opvullingen te 

bestuderen voor de komende jaren. Samen met de gemeente Riemst en de Vleermuizenwerkgroep Limburg zal 

er de volgende jaren gekeken worden welke invloeden de ingrepen hebben voor de vleermuizenpopulatie.  

De werken gaan uitgevoerd worden in de grootste groeve op grondgebied Zussen. De totale oppervlakte van de 

groeve beslaat ongeveer 80 ha. Het hele gangenstelsel wordt niet volledig gecontroleerd tijdens de 

wintertellingen. De “secties” of individuele stelsels die het meest vooraan liggen zijn enkel interessant voor 

vleermuizen, omdat er voldoende luchtstroming en temperatuursdynamiek aanwezig is. Bij de dieper gelegen 

stelsels valt die luchtstroom weg omdat de luchtschachten opgevuld zijn met stabilisatie of vol gestort werden 

met huisafval.  

De kwetsbare plaatsen zijn in kaart gebracht door de gemeente Riemst. De secties waar opvullingen moeten 

gebeuren liggen net achter de gangenstelsels die het meeste door vleermuizen worden gebruikt. Omdat ze 

verder van de ingang verwijderd zijn, zijn dit ook de warmste gedeelten van de groeve. In die warme secties 

verblijven dan ook de meeste Ingekorven vleermuizen, 297 tijdens de winter 2016-2017. Verstoring door een 

verandering van microklimaat moet zoveel mogelijk vermeden worden. Daarom wordt de toestand van de 

temperatuur en luchtstroming nog in kaart gebracht vóór de werken uitgevoerd gaan worden.  

Uiteindelijk moeten de werken een win-win-proces zijn voor zowel de gebruikers van de bovengrond als voor 

de vleermuizen. Om gemakkelijker bij de achterliggende sectie te geraken, moet er een bredere doorgang 

gemaakt wordt zodat machines tot bij de kwetsbare plaatsen kunnen komen. Deze doorgang komt door een 

sectie waar veel vleermuizen overwinteren. De aanpassingen in het stelsel zullen dan ook van die aard zijn, 

zodat de vleermuizen er geen of weinig nadeel bij zullen ondervinden. Doordat de achterliggende sectie 

gemakkelijker bereikbaar zullen zijn, kunnen de stortkegels onder de oude luchtschachten opgeruimd worden. 

Hierdoor komt er weer een natuurlijke luchtcirculatie op gang die voor de nodige dynamiek moet zorgen. Als je 

bedenkt dat in deze secties opschriften staan van “Grote hoef ‘73”, dan ga je alleen maar hopen dat de situatie 

terug zijn oude glorie krijgt. Het eerste overleg is inmiddels geweest en de krijtlijnen zijn uitgezet.  
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Hasseltse Tower of Torpor nieuwe unieke verblijfplaats voor vleermuizen  
 

Ghis Palmans 

 

Een unieke mix tussen functionaliteit en esthetiek. Dat is de ‘Tower of Torpor’, de nieuwe zes 

meter hoge vleermuizentoren in het Hasseltse park Prinsenhof. Twee jaar lang werkten de 

Stad en de leerlingen van de opleiding Hout van de technische school Hast zowel aan het 

ontwerp als de realisatie. Het resultaat: een unicum in Vlaanderen!  

 

Op vrijdag 17 maart onthulden schepen van Groen Valerie Del Re en de leerkrachten van de 

technische school Hast samen een infobord nabij de Tower of Torpor in het park Prinsenhof. “Deze 

onthulling markeert de officiële oplevering van een toch wel bijzondere bouwwerk”, aldus schepen 

van Groen Valerie Del Re. “Onze Tower of Torpor, een zes meter hoge vleermuizentoren, vormt een 

unicum voor Vlaanderen. Elders in het land vind je weliswaar al enkele exemplaren. Maar de 

ontwerpen zijn steevast erg functioneel opgevat. Met de hulp van kunstenaar Tom Vanuytrecht 

kozen wij bewust voor een meer kunstzinnige benadering. Hierdoor is onze vleermuizentoren een 

bijzondere mix geworden van functionaliteit en esthetiek. Iets wat de Vlaamse Landmaatschappij 

ook erg waardeerde, waardoor het project kon rekenen op een subsidie.”  

“De toren bestaat uit drie verschillende delen”, aldus Del Re. “Het metalen onderstel is ingericht als 

werkzone waar we onderhoud kunnen uitvoeren aan de vleermuiskasten in de toren. Het 

middengedeelte bestaat uit allemaal kraamkasten die verschillen in grootte en aangepast zijn aan de 

woonnoden van de Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Watervleermuis en Franjestaart. Het 

bovenste deel is qua inrichting vergelijkbaar met een oude zolder. De vleermuizen kunnen er 

ondersteboven hangen aan verschillende ruwe balken.”  

 

In samenwerking met leerlingen van Hast  

“Het project kwam tot stand in samenwerking met de laatstejaars van de opleiding Hout van Hast, 

Katholiek Onderwijs Hasselt”, aldus directeur Rembert Henderix. “Twee jaar lang werkten ze mee 

aan de realisatie van de Tower of Torpor. Het eerste jaar lag de focus op het ontwerpproces. Elke 

leerling mocht een eigen ontwerp maken. Deze verschillende ontwerpen werden vervolgens door 

kunstenaar Tom Vanuytrecht herwerkt tot één gemeenschappelijk ontwerp.”  

“De hoofdinspiratiebron moet je niet ver zoeken”, aldus Tom Vanuytrecht. “De toren werd gebouwd 

op restanten van de toren van de waterburcht. Na de ontwerpfase mochten de leerlingen het tweede 

jaar hun gezamenlijk ontwerp ook bouwen, ondersteund door de uitvoeringsdiensten van de stad. 

Voor het natuurtechnische aspect konden we dan weer een beroep doen op de vleermuizenexperten 

van Natuurpunt. De naam ‘Tower of Torpor’ is afgeleid van de toestand van verminderde 

fysiologische activiteit die kan worden waargenomen bij vleermuizen. Torpide dieren  
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zijn volledig inactief en hebben een sterk verlaagde lichaamstemperatuur, hartslag, ademhaling en 

stofwisseling. Via deze toestand willen ze energie besparen in tijden van extreme temperaturen, 

droogte of voedselschaarste.”  

 

Muggen vangen  

 

“De toren gaat een nieuwe kraam- en verblijfplaats vormen voor de aanwezige vleermuizen”, aldus 

Del Re. “Vleermuizen hebben het, zeker in een stedelijke omgeving, zeer moeilijk door het alsmaar 

verder afnemende aantal geschikte verblijfplaatsen. Luchtdicht bouwen is de norm geworden en 

steeds meer spouwen van oudere woningen worden opgevuld. Hierdoor is de potentiële 

‘woonmarkt’ voor vleermuizen de afgelopen jaren erg verengd. Onze toren moet dan ook een nieuw 

en veilig onderkomen vormen in de erg voedselrijke omgeving van park Prinsenhof. Door de 

overvloedige aanwezigheid van water, vind je hier elke zomer veel muggen en andere insecten. Heel 

wat parkbezoekers zullen er niet rauwig om zijn als de toekomstige bewoners van onze Tower of 

Torpor zich te goed doen aan de muggenpopulatie.”  
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Milieuprijs Schoten 2016 voor Vleermuizenwerking Natuurpunt Antwerpen 

Noord 

 
De milieuraad van de gemeente Schoten reikte haar milieuprijs 2016 uit aan de Vleermuizenwerkgroep van 

Natuurpunt Antwerpen Noord, voor hun inrichtingswerken in het Fort van Schoten en voor hun jarenlange 

inspanningen voor de monitoring van de daar overwinterende vleermuizen. 

Na de inrichtingswerken tijdens de zomer van 2016 is het aantal overwinterende vleermuizen in het Fort van 

Schoten met 22% toegenomen. De voorbije winter werden er niet minder dan 521 slapende vleermuizen 

aangetroffen. De Ingekorven vleermuis steeg hier op 17 jaar tijd van 4 naar 198 exemplaren (173 in 2015-

2016). Dit bevestigt de potenties en het belang van het Fort van Schoten voor deze soort die in gans Europa 

sterk bedreigd wordt. De Antwerpse fortengordel is zonder meer het allerbelangrijkste winterverblijf voor 

deze Ingekorven vleermuizen in Vlaanderen. Er worden jaarlijks slechts een 600-tal individuen geteld in een 

beperkt aantal forten en mergelgroeven in Vlaanderen. Het fort van Schoten staat hier met zijn hoog aantal 

overwinteraars op de eerste plaats. 

Op 6 maart 2017 mocht Dirk Swaenen een oorkonde in ontvangst nemen uit handen van voorzitter Paul Staes. 

Aan de milieuprijs is ook een cheque verbonden van 500 euro. Dit bedrag laat toe om bijkomende dataloggers 

aan te kopen die worden gebruikt voor het opvolgen van temperatuur en luchtvochtigheid in de 

fortgebouwen. 

De verdienste voor deze prijs kan voornamelijk op naam geschreven worden van Dirk Swaenen, die al 17 jaar 

het tel- en inrichtingswerk voor vleermuizen in het fort van Schoten coördineert en rapporteert. Proficiat! 

.  

Foto 1: Dirk Swaenen (rechts) ontvangt de oorkonde van Milieuraad-voorzitter Paul Staes  

Dit artikel vind je ook hier 

http://www.antwerpennoord.be/cms/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=130&cntnt01origid=15&cntnt01returnid=63
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Nieuwe vleermuizenrapporten op de Natuurpunt-website 
Vleermuizenrapporten kunnen geraadpleegd worden op de Natuurpunt-website: 

www.natuurpunt.be/publicaties. Gebruik trefwoord ‘vleermuizen’ (of een ander kernwoord uit de 

rapporttitel). 

Nieuw verschenen: 

Onderzoek naar vleermuizen in de Vesting Diest  
Twee nieuwe rapporten beschikbaar: over zwermonderzoek in de bastions en tenailles van de citadel van 
Diest, en een rapport over wintertellingen in Citadel, Stadswallen en Fort Leopold 

 https://www.natuurpunt.be/publicatie/zwermgedrag-van-vleermuizen-de-bastions-en-tenailles-
van-de-citadel-van-diest 

 https://www.natuurpunt.be/publicatie/vleermuizen-de-vesting-diest-wintertelling-2017 
 
Ecologische monitoring Groenplan stad Antwerpen 
De Stad Antwerpen volgt de indicator‐ en doelsoorten op van haar gebieden, waaronder verschillende 
vleermuizensoorten, in kader van het Groenplan. Onderstaande rapporten geven de resultaten weer van de 
deelgebieden Te Boelaerpark te Borgerhout en Bouckenborghpark te Merksem.  

 https://www.natuurpunt.be/publicatie/ecologische-monitoring-groenplan-stad-antwerpen-
deelgebied-te-boelaerpark 

 https://www.natuurpunt.be/publicatie/ecologische-monitoring-groenplan-stad-antwerpen-
deelgebied-bouckenborgh 

 
Zwermgedrag van vleermuizen in de Antwerpse fortengordels  
Een lijvig, driedelig rapport waarin een standaardmethode voor zwermgedrag bepaald wordt, de resultaten 
van onderzochte forten uitgewerkt worden en een handleiding voor zwermonderzoek wordt opgesteld. Voor 
meer info wordt verwezen naar de uitgebreidere rapportbespreking hier in deze Chiropcontact. 

 https://www.natuurpunt.be/publicatie/zwermgedrag-van-vleermuizen-de-antwerpse-
fortengordels-deel-1 

 
Vleermuizen in het Landschapspark Drongengoed en omgeving 
Dit rapport wordt uitgebreid besproken hier in deze ChiropContact. 

 https://www.natuurpunt.be/publicatie/vleermuizen-het-landschapspark-drongengoed-en-omgeving 
 

Nieuwe brochure ijskelders in Vlaams-Brabant 
De Provincie Vlaams-Brabant bracht recent een erg interessante brochure uit:  

"COOL! Van ijsberg tot winterhotel. IJskelders in Vlaams-Brabant". 

De brochure geeft uitgebreide informatie over de historiek en het gebruik van ijskelders. Verder zoomt men in 

op het huidige gebruik door vleermuizen, en de wijze waarop inrichting voor vleermuizen en restauratie hand 

in hand kunnen gaan. Dit wordt rijk geïllustreerd met voorbeelden uit Vlaams-Brabant, waar de Regionale 

Landschappen een trekkende rol spelen. Als laatste wordt een overzicht meegegeven van de ijskelders in de 

provincie.  

 

Je kan de brochure downloaden via volgende link:  

http://www.rlnh.be/sites/default/files/ijskelders_brochure_016-web.pdf 

 

 

 

http://www.natuurpunt.be/publicaties
https://www.natuurpunt.be/publicatie/zwermgedrag-van-vleermuizen-de-bastions-en-tenailles-van-de-citadel-van-diest
https://www.natuurpunt.be/publicatie/zwermgedrag-van-vleermuizen-de-bastions-en-tenailles-van-de-citadel-van-diest
https://www.natuurpunt.be/publicatie/vleermuizen-de-vesting-diest-wintertelling-2017
https://www.natuurpunt.be/publicatie/ecologische-monitoring-groenplan-stad-antwerpen-deelgebied-te-boelaerpark
https://www.natuurpunt.be/publicatie/ecologische-monitoring-groenplan-stad-antwerpen-deelgebied-te-boelaerpark
https://www.natuurpunt.be/publicatie/ecologische-monitoring-groenplan-stad-antwerpen-deelgebied-bouckenborgh
https://www.natuurpunt.be/publicatie/ecologische-monitoring-groenplan-stad-antwerpen-deelgebied-bouckenborgh
https://www.natuurpunt.be/publicatie/zwermgedrag-van-vleermuizen-de-antwerpse-fortengordels-deel-1
https://www.natuurpunt.be/publicatie/zwermgedrag-van-vleermuizen-de-antwerpse-fortengordels-deel-1
https://www.natuurpunt.be/publicatie/vleermuizen-het-landschapspark-drongengoed-en-omgeving
http://www.rlnh.be/sites/default/files/ijskelders_brochure_016-web.pdf
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Sprokkels uit de wetenschappelijke literatuur 

 

Het effect van LED-verlichting op vleermuis-activiteit 
LED-verlichting gebruikt veel minder elektriciteit en is makkelijker flexibel in te zetten dan conventionele 

(kwikdamp) straatverlichting. Er is dan ook een wereldwijde tendens om straatlampen te vervangen door 

energiezuinige LED-verlichting. 

Nachtelijke verlichting heeft een gigantische invloed op biodiversiteit, onder andere op vleermuizen. De meeste 

soorten zijn lichtschuw, maar enkele, zoals de Gewone dwergvleermuis, foerageren vaak net opportunistisch 

op de insecten die aangetrokken worden door straatlantaarns.  

Bij een onderzoek in Duitsland werden de lampen van straatlantaarns vervangen door LED-verlichting, en het 

effect hiervan vergeleken met controle-palen waar er nog een conventionele straatlantaarn was. Jachtactiviteit 

van de licht-tolerante Gewone dwergvleermuis nam sterk af bij LED-lampen, terwijl de meer licht-schuwe 

Myotis soorten net toenamen. Andere soorten, zoals Ruige en Kleine dwergvleermuis, of de groep van 

Laatvlieger-Rosse-Bosvleermuis vertoonden geen significant verschil. LED-verlichting is dus positief voor de 

meest kritische soorten, en zorgt voor een ‘natuurlijkere’ competitie tussen de vleermuizen in stedelijke 

gebieden, waarbij de gewone dwergvleermuis minder voordeel heeft.  

Maar de wetenschappers waarschuwen wel dat deze positieve effecten van een omschakeling naar LED-

verlichting te niet gedaan kunnen worden als het zou leiden tot meer verlichting. Hoe minder nachtelijk licht, 

hoe beter voor de natuur. Eerder onderzoek op Kleine hoefijzerneuzen toonde bv. al aan dat ook LED licht 

slechter is dan duisternis. 

 

Lewanzik, D., Voigt, C.C. (2017) Transition from conventional to LED street lighting changes activity of urban 

bats. Journal of Applied Ecology.  doi: https://10.1111/1365-2664.12758 

 

Vleermuizen beïnvloeden elkaars verblijfplaats-keuze 
Boombewonende vleermuizen gebruiken veel verblijfplaatsen, maar holtes zijn vaak moeilijk te vinden in een 

bos. In een studie in een bosgebied in centraal Duitsland werden 5 kolonies opgevolgd (3 van Gewone 

grootoorvleermuis, 1 van Franjestaart en 1 van Bechsteins vleermuis). Deze kolonies maakten gebruik van 

houtbetonnen nestkasten in. De dieren in deze kolonies zijn allemaal uitgerust met een transponder-chip, en zo 

kan het automatisch opgevolgd worden welke kasten ze binnengaan. Gewone Grootoorvleermuizen 

inspecteerden regelmatig kasten van andere kolonies Gewone grootoor, maar dan vermeden ze net om deze te 

gebruiken. De drie kolonies van deze soorten hadden allemaal een gescheiden ‘verblijfplaats’-gebied. 

Franjestaarten verblijven in een kasten in een groter gebied, en zij inspecteerden vaak verblijfplaatsen van alle 

drie de kolonies Gewone Grootoren. Deze kolonie maakte dan juist extra gebruik van kasten die de Gewone 

grootoren recent gebruikt hadden. Bechsteins vleermuizen ten slotte inspecteerden geen kasten van andere 

soorten.  

 

Zeus, V. M., Puechmaille, S. J., & Kerth, G. (2017). Conspecific and heterospecific social groups affect each 

other’s resource use: a study on roost sharing among bat colonies. Animal Behaviour, 123, 329–338. 

https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2016.11.015 

 

https://10.0.4.87/1365-2664.12758
https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2016.11.015
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Sterfte bij windturbines bedreigd de leefbaarheid van populaties van de 
Amerikaanse Hoary bat 
Windturbines kunnen voor grote sterfte zorgen bij vleermuizen. Vooral trekkende soorten, zoals de Ruige 

dwergvleermuis in Europa en de Hoary bat in Noord-Amerika zijn kwetsbaar. Maar door hun verborgen 

levenswijze is er weinig gekend van populatie-groottes en populatie-groei van deze soorten. Daardoor is het 

moeilijk in te schatten wat de impact juist is van de sterfte bij windturbines op populatie-niveau, en of dat nu 

voor problemen zorgt of niet. 

Noord-Amerikaanse vleermuis-experts maakten een inschatting van de populatie-grootte en populatie-groei 

van de Hoary bat en modelleerden de populatie voor deze verschillende scenario’s. De huidige sterfte door 

wind-turbines heeft een grote invloed op de leefbaarheid van de populatie. Zo wijzen modellen die uitgaan van 

een lagere huidige populatiegrootte van 2.5 miljoen Hoary bats in Noord-Amerika, erop dat sterfte door 

windturbines voor 90% afname van de soort kan zorgen over de komende 50 jaar. Ook als uitgegaan wordt van 

een grotere populatie blijft de sterfte door windturbines voor een significante afname zorgen. 

 

Frick, W. F., Baerwald, E. F., Pollock, J. F., Barclay, R. M. R., Szymanski, J. A., Weller, T. J., … McGuire, L. P. (2017). 

Fatalities at wind turbines may threaten population viability of a migratory bat. Biological Conservation, 

209, 172–177. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2017.02.023 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.biocon.2017.02.023
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Pareltjes van waarnemingen(.be) 
 

Geringde Ruige dwergvleermuis gevonden in Leuven 
Herwig Blockx & Wout Willems 

 

Op 20 september 2016 vond Herwig Blockx een dode Ruige dwergvleermuis aan het Koninklijk Atheneum 

Redingenhof (Redingenstraat te Leuven; 50.873 N, 4.694 E). Het beestje werd gevonden in een opslagruimte 

voor chemische producten, waar hij waarschijnlijk via ventilatieholten binnen was geraakt. Opvallend was dat 

het diertje geringd was: een ring met kenmerk ‘LATVIA RIGA SA 5745’. 

Bij navraag bij de Letse vleermuizencollega’s bleek dat zij inderdaad de vleermuis geringd hadden. 

  
 
De mannelijke Ruige dwergvleermuis werd gevangen aan het Pape Biological Station te Letland tijdens de 
nacht van 20 op 21 augustus 2016, de daaropvolgende dag geringd en ’s avonds gelost aan het uiteinde van 
het fuiknet waarin het dier gevangen werd (56°9'53"  N, 21°1'2"  E). De vleermuis heeft dus op 30 nachten een 
(rechtstreeks gemeten) afstand van 1230km overbrugd. 
 
Het ringen van de Ruige dwergvleermuis kadert in een groot Lets-Duitse samenwerking voor onderzoek naar 

migratie bij vleermuizen, geleid door Dr. Gunars Pētersons (Latvia University of Agriculture, Jelgava) en PD 

Dr. Christian C. Voigt (Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, Berlijn). Het onderzoek loopt sinds 

2014, en omvat een verscheidenheid aan experimenten rond gedrag en fysiologische aspecten rond 

vleermuismigratie met verschillende onderzoeksmethoden. 

Eén van deze methoden is ringonderzoek. Hiervoor werd ’s werelds grootste fuiknet geconstrueerd, van maar 

liefst 15m hoog. De vleermuizen passeren in Pape langs een smalle landstrook. Het fuiknet werd specifiek 

ontworpen om vleermuizen te vangen die langs de Baltische kust richting centraal en zuidwestelijk Europa 

trekken, en daar die flessenhals moeten passeren. Nergens in Europa kunnen zoveel trekkende vleermuizen 

gelijktijdig geobserveerd worden als op die strook. 
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Om een idee te geven van de schaal van het ringwerk: de vangstnacht 20-21 augustus was de recordnacht wat 

betreft het aantal gevangen vleermuizen (1408 dieren van 8 soorten, waaronder 1150 Ruige 

dwergvleermuizen). Het hoge aantal te ringen dieren verklaart waarom een deel van de vleermuizen, 

waaronder de Leuvense Ruige dwergvleermuis, pas de volgende avond terug vrij gelaten werden. 

Het project zoekt antwoorden op te leveren voor de grote kennislacunes rond migratie van vleermuizen. Zo is 

het bijvoorbeeld niet geweten of trekkende vleermuizen speciale migratiecorridors gebruiken, en welke 

zomer- en winterregio’s aan elkaar gelinkt zijn. De verkregen informatie moet bijdragen aan een betere 

bescherming van trekkende vleermuizen. Voor het beschermen van trekkende vleermuizen zijn nog vele 

uitdagingen te overwinnen, waaronder onderhandelingen met de ontwikkelaars van de massaal opduikende 

windturbineparken in vele Europese landen. Windturbines vormen dodelijke hindernissen voor vele 

diersoorten, en vooral voor migrerende vleermuizen. Alleen al in Duitsland sneuvelen jaarlijks naar schatting 

zo’n 300,000 vleermuizen door windturbines. Het is dus zoeken naar een juiste balans tussen hernieuwbare 

energie en vleermuizenbescherming. Turbines kunnen bijvoorbeeld zo afgesteld worden dat zij op nacht- en 

seizoensniveau tijdelijk buiten werking gesteld worden tijdens de momenten van hoge vleermuisactiviteit, 

waarmee al een groot deel vleermuisslachtoffers voorkomen wordt.  

Meer info over het onderzoek is te vinden op http://phys.org/news/2014-08-world-net-migrating-

latvia.html. 

 

Met dank aan Oliver Lindecke en Gunars Petersons voor de informatie, en aan Jasja Dekker voor het gebruik 

van de dronefoto. 

 

 

http://phys.org/news/2014-08-world-net-migrating-latvia.html
http://phys.org/news/2014-08-world-net-migrating-latvia.html
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Activiteiten en oproepen: 
 
Vleermuizenprojecten 2017 
 
Voor vleermuizenonderzoek blijven we niet op onze lauweren rusten. 
Ook dit jaar zijn er meerdere projecten gepland: sommige lopen reeds enige tijd, voor andere moet het 
veldwerk nog van start gaan. 
We geven hieronder een overzicht van de projecten voor 2017. We vermelden daarbij ook waar bijkomende 
vrijwilligers nog welkom zijn, en bij wie je daarvoor kan aanmelden. 
 
Vleermuizen in valleigebieden in Vlaams-Brabant 
Waar? Valleien van de Gete, Velpe en Winge (zuid-oosten van Vlaams Brabant). 
Wat? Hét project van 2017!! We gaan het belang na van de valleigebieden en hun natuurverbindingen voor 
vleermuizen door een uitgebreid onderzoek met detectorenavonden, plaatsing van automatische detectoren, 
en het vangen, zenderen en volgen van dieren. 
Geïnteresseerden zeker welkom!! Ervaring is handig (en dubbel welkom), maar ook beginnende vleerders en 
lokale natuurliefhebbers kunnen hier zeker hun steentje bijdragen. Het veldwerk valt in de periode mei – 
augustus (exacte data worden nog gecommuniceerd). 
Aanmelden bij Wout Willems (wout.willems@natuurpunt.be). Je krijgt dan alle laatste nieuwtjes & 
uitnodigingen voor veldwerkavonden door! 
 
Oude kasteelparken als leefgebieden 
Waar? Provinciaal Domein Huizingen (Vl-Brab) 
Wat? Een multisoort(groep)enproject, met voor vleermuizen detectorinventarisaties en een netvangstavond. 
Aanmelden bij Wout Willems (wout.willems@natuurpunt.be). 
 
Groenmonitoring Stad Antwerpen.  
Waar?  
 Kleine Struisbeek, Fort 6 en Klaverblad (Wilrijk) 
 Rivierenhof/Ruggeveld (Deurne) 
 Reigersbos (Berendrecht) 
Wat? Detectorinventarisaties in parken en groendomeinen. 
Aanmelden bij Wout Willems (wout.willems@natuurpunt.be). 
 
Monitoring Antwerpse Haven, luik vleermuizen. 
Waar? Antwerpse Haven 
Wat? Onderzoek met automatische detectoren.  
Aanmelden bij Alex Lefevre (vleermuizenalex@yahoo.com). 
 
Provinciaal Prioritaire Soorten 
Waar? Provincie Antwerpen  
Wat? Project dat zowel onderzoek als beschermingsmaatregelen bundelt.  
Niet apart voor aanmeldbaar, maar de verschillende onderzoeken worden wel gecommuniceerd (oa 
fortenweekend). 
 
Monitoring Natura2000-gebieden Brussels Gewest, luik vleermuizen.  
Waar? Brussels Gewest 
Wat? Gevarieerde onderzoeken: veel transecten, maar ook detectorinventarisaties, uitvliegertellingen, 
mistnetvangsten, etc.  
Nieuwe geïnteresseerden om mee te werken met de Brusselse vleermuizenploeg zeker welkom. Aanmelden 
bij Wout Willems (wout.willems@natuurpunt.be). 

 

mailto:wout.willems@natuurpunt.be
mailto:wout.willems@natuurpunt.be
mailto:wout.willems@natuurpunt.be
mailto:vleermuizenalex@yahoo.com
mailto:wout.willems@natuurpunt.be
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