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Voorwoord:  

Meer dan wetenschappers… 

Kris Boers 

 

Ik praat nogal dikwijls met mensen over de vleermuizenwerkgroep. 

 

Wat me daarbij opvalt, is dat velen echt verbaasd zijn over hoeveel mensen in Vlaanderen actief zijn 

rond onderzoek en bescherming vleermuizen. De klassieker blijven onze wintertellingen: jaarlijks zijn 

we met meer dan 200, jong en oud(er), op de been om honderden overwinteringsplaatsen te 

controleren. Maar ook in de zomer gaan steeds meer mensen met een batdetector op pad, en sinds 

enkele jaren zit ook het onderzoek naar vleermuizen op (kerk)zolders weer helemaal in de lift. Met 

dit onderzoek beschermen we de vleermuizen direct. 
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Maar er gebeurt veel meer in onze werkgroep dan onderzoek alleen. De lijst van activiteiten en 

taken, wensen en ideeën is quasi eindeloos. Een kleine greep om een ideetje te geven. 

 

Het vleermuis-gedeelte van Ecopedia (www.ecopedia.be) wordt door vrijwilligers van de werkgroep 

up-to-date gehouden en aangevuld (voor wie de website niet kent, ga zeker eens een kijkje nemen). 

Dagelijks zijn mensen in de weer om overheden, regionale landschappen en privé-eigenaars te 

helpen bij het vleermuisvriendelijk inrichten van hun eigendom. Andere vrijwilligers organiseren 

wandelingen om mensen meer te leren over vleermuizen en daardoor begrip en draagvlak voor 

vleermuizen te krijgen en te vergroten. Zoals je verderop kan lezen, zijn vleermuisverhalen ook 

steeds populair bij de pers. Maar er zijn bijvoorbeeld ook vragen van scholen om activiteiten rond 

vleermuizen op te zetten, waar we nu  maar beperkt op kunnen ingaan. Het blijft een uitdaging om 

een dikwijls ingewikkeld (ecologisch) verhaal van de vele soorten vleermuizen om te zetten naar een 

bruikbare en begrijpelijke boodschap voor deze heel diverse geïnteresseerden. 

 

Soms hebben we ook echt nood aan technische kennis. Hoe zorg je er bij de renovatie van een 

gebouw voor dat vleermuizen ook nadien nog vlot binnen en buiten kunnen? Of hoe kunnen we 

onderzoeksmateriaal maximaal inzetten of verbeteren? Hoe bevestig je best een radio- antenne op 

een wagen om een vleermuis te kunnen volgen? En een review zoals die van de Peersonic RPA3 

verderop is erg handig voor wie op zoek is naar degelijk onderzoeksmateriaal.  

 

Tekstverslinders hebben we ook rondlopen. Welk onderzoek, in Vlaanderen of erbuiten, gaf nieuwe 

inzichten en kan ook onze vleermuizen verder helpen? Wordt er bij de aanleg van die nieuwe 

fietsostrade, de bouw van die windturbines of de kap van bomen voldoende rekening gehouden met 

de impact op vleermuizen? Of moeten we toch gaan praten of een bezwaar indienen? Zijn in het 

‘Soortbeschermingsprogramma vleermuizen’ alle belangrijke maatregelen opgenomen die nodig zijn 

om vleermuizen een duurzame toekomst te garanderen in Vlaanderen? 

 

Om nog maar te zwijgen over de eindeloze lijst van ‘praktische’ zaken: deze Chiropcontact 

samenstellen, een inventaris van onze lange lijst beschikbaar (onderzoeks)materiaal bijhouden, de 

financiën in het oog houden, weekends organiseren, foto’s nemen op activiteiten, data op de 

correcte plaats invoeren,… Ideaal voor wie alles graag netjes op orde heeft. 

 

Kortom, je hoeft echt niet de grootste vleermuisdeskundige of superernstige onderzoeker te zijn om 

een steentje te kunnen bijdragen aan bescherming van vleermuizen of de uitbouw van onze 

werkgroep… Geef gerust een seintje als je graag wat meer info wil over onze activiteiten en wil 

bijdragen de vleermuizen in Vlaanderen een betere toekomst te geven. 

 

http://www.ecopedia.be/
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Eerste gevallen van vleermuisrabiës in België: wat nu? 
Sanne Terryn, Bernard Brochier en Steven Van Gucht 

Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid 

Nationaal referentiecentrum voor rabiës, Engelandstraat 642, 1180 Brussel 

 

Rabiës of hondsdolheid is een ziekte die, zoals de naam al laat vermoeden, voornamelijk wordt 

geassocieerd met honden, en in Europa ook met vossen. Veel mensen weten echter niet dat rabiës 

een ziekteverwekker is die ook bij vleermuizen voorkomt, of misschien sterker nog: het virus is 

waarschijnlijk ergens in de prehistorie bij vleermuizen ontstaan en vervolgens naar andere 

zoogdieren overgesprongen (Badrane & Tordo, 2001). Dit zou kunnen verklaren waarom er 

verschillende vleermuissoorten wel geïnfecteerd zijn met het virus, maar niet noodzakelijk sterven 

aan de infectie.  

EBLV-1 en EBLV-2 

De eerste ontdekking van rabiës bij vleermuizen in Europa dateert van 1954 in Duitsland. Sindsdien 

werden al meer dan 1000 rabiës-positieve vleermuizen gedetecteerd in Europa sinds 1977 

(www.who-rabies-bulletin.org). De vleermuisrabiësvarianten die in Europa circuleren, zijn 

voornamelijk European Bat Lyssavirus-1 en 2, en in mindere mate Bokeloh Bar Lyssavirus. Deze 

virussen werden tot nu toe slechts bij een beperkt aantal soorten teruggevonden. Zo komt European 

Bat Lyssavirus-1 voornamelijk voor bij de Laatvlieger (Eptesicus serotinus) en Isabelvleermuis 

(Eptesicus isabellinus; niet in België voorkomend) en European Bat Lyssavirus-2 eerder bij de 

Watervleermuis (Myotis daubentonii) en Meervleermuis (Myotis dasycneme). Bokeloh Bar Lyssavirus 

werd tot op heden enkel gedetecteerd bij de Franjestaart (Myotis nattereri). 

In Europa wordt het voorkomen van het virus voornamelijk opgevolgd via passieve surveillance. Dit 

houdt in dat enkel dode dieren getest worden en er meestal géén bemonsteringen gebeuren bij 

levende (gezonde) dieren. Het is dus ook waarschijnlijk dat de besmette dieren die opgepikt worden 

in onze bewakingssystemen juist die individuen of vleermuissoorten zijn die extra gevoelig zijn voor 

de infectie en deze niet overleven. Andere soorten kunnen mogelijk drager zijn van het virus zonder 

dat de ziekte een dodelijke afloop kent. In tegenstelling tot bij andere zoogdieren is rabiës immers 

niet altijd dodelijk bij vleermuizen. 

Eerste gevallen voor België 

In september 2016 werd het eerste geval van rabiës vastgesteld bij een vleermuis in België. Deze 

Laatvlieger werd gevonden door een Amerikaanse toerist tijdens een wandeling in de buurt van 

Bertrix. Wanneer hij het verzwakte diertje wou verplaatsen naar een meer beschutte plek, werd hij 

gebeten ter hoogte van de duim. Hij besloot onmiddellijk medische hulp in te roepen voor de 

behandeling van de wonde, waarop de behandelende arts ook besloot het diertje aan te bieden voor 

analyse in het rabiës referentielaboratorium*. Dankzij de alerte reactie van de arts werd de persoon 

onmiddellijk gevaccineerd tegen rabiës en behandeld met anti-rabiës antistoffen. Deze persoon 

verkeert 1 jaar later nog steeds in goede gezondheid.  

Recenter nog, in begin oktober 2017, werd opnieuw een verdachte Laatvlieger ontdekt, deze keer 

ongeveer 40 km zuidelijker dan Bertrix, in een tuin in Etalle. Na de vondst werd het diertje in 

verzwakte toestand overgebracht naar het revalidatiecentrum in Bertrix, waar het dezelfde dag 

overleed. De Laatvlieger was zeer agressief, niet in staat om te vliegen en viel steeds weer op zijn rug.  

Op 18 oktober werd het kadaver aangeboden op het referentielaboratorium voor rabiës* waar de 

diagnose van rabiës werd bevestigd.  
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Dankzij de alerte reactie van de bewoner en de personen van het revalidatiecentrum werd er 

niemand gebeten en kon de diagnose worden bevestigd in het labo.  

 

 

Figuur 1: Overzicht van besmettingen van vleermuizen met lyssavirus in België en buurlanden (2005 – 2017). De 2 
positieve gevallen in België worden aangeven met een ster (www.who-rabies-bulletin.org). 

 

Besmettingsroutes en hoe te voorkomen? 

Een besmette vleermuis kan in principe het virus overdragen naar andere zoogdieren, inclusief de 

mens, via een beet of een krab. Het virus zit in het speeksel en moet direct contact kunnen maken 

met een wonde of slijmvlies (oog, mond) om besmettelijk te zijn. De intacte huid vormt een goede 

barrière voor het virus. Het virus overleeft ook niet lang in de omgeving of op voorwerpen en spreidt 

niet via de lucht.  

Gelukkig gebeurt dit fenomeen van “spillover” infectie tussen verschillende soorten relatief zelden. 

Sinds de eerste ontdekking bij vleermuizen werden deze virussen nog maar een handvol keren 

waargenomen bij landzoogdieren en werden er nog maar 4 dodelijke gevallen beschreven bij de 

mens. 

Dit heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat vele mensen zich snel laten behandelen tegen het 

virus wanneer ze in contact komen met een vleermuis. Elke persoon die gekrabd of gebeten wordt 

door een vleermuis, moet onmiddellijk de wonde goed wassen met zeep, gevolgd door een 

behandeling met vaccin en mogelijk ook antistoffen (< 48u na de blootstelling). Voor mensen die 

voordien niet gevaccineerd werden, bestaat deze behandeling uit een dosis anti-rabiës antistoffen en 

5 dosissen rabiësvaccin. Wanneer de persoon wel preventief werd gevaccineerd, volstaan 2 

vaccindosissen. In dit geval is een behandeling met anti-rabiës antistoffen overbodig. 

 

Voor mensen die vaak in contact komen met vleermuizen is het sterk aan te raden om voldoende 
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voorzorgsmaatregelen te nemen. Deze bestaat in de eerste plaats uit een preventieve vaccinatie (3 

dosissen). Daarnaast is het sterk aangeraden om vleermuizen nooit met blote handen te 

manipuleren en dus stevige handschoenen te dragen die bescherming bieden tegen krabben en 

beten van de diertjes. Verder is het aangeraden om een jaarlijkse controle uit te voeren om na te 

gaan of er nog genoeg anti-rabiës antistoffen circuleren in het bloed. Dit gebeurt idealiter vóór het 

nieuwe vangstseizoen (ca. april tot oktober).  Wanneer de titer onder de 3 Internationale Eenheden 

per milliliter zakt, is een boostervaccinatie aangewezen. De LCI richtlijn in Nederland gaat uit van 2 

Internationale Eenheden per milliliter. Omdat er nog geen wereldwijde richtlijn bestaat en het vaccin 

evenals de titerbepaling gericht is tegen het klassieke rabiësvirus kan momenteel niet ingeschat 

worden in hoeverre deze bescherming correleert met een bescherming tegen vleermuisvarianten 

van het virus. Wij verkiezen dus het zekere voor het onzekere te nemen en de marges iets groter te 

houden.  

  

 

Waar vaccinaties te bekomen? 

Een preventieve rabiësvaccinatie kan bekomen worden in een reiskliniek, vaak gelinkt aan een groot 

ziekenhuis (voor een volledige lijst: www.gezondheidspas.be/erkende_centra_nl.php). Hier kan, op 

afspraak, een volledig vaccinatieschema worden afgerond.  

Voor een behandeling na een blootstelling, moet contact worden opgenomen met het Instituut voor 

Tropische Geneeskunde (ITG, Antwerpen). Dit gebeurt best binnen de 24 uren na de blootstelling. 

Het ITG kan dan een behandeling met antistoffen en vaccin voorschrijven. De antistoffen worden 

enkel toegediend aan het ITG (of het UZA buiten de werkuren). Vaccins kunnen ook toegediend 

worden door de huisarts. Ook mensen die voldoende antistoffen hadden vóór de blootstelling, 

moeten nog steeds twee vaccindosissen krijgen na een verdachte blootstelling. 

 

Conclusie en Discussie 

De gevallen van Bertrix en Etalle tonen aan dat het European bat lyssavirus-1 ook voorkomt in België. 

We tasten momenteel nog in het duister over hoe lang het virus reeds circuleert in België, welke 

kolonies Laatvliegers besmet zijn en of het om een stabiele of opkomende trend gaat. Hebben we 

toevallig twee besmette dieren ontdekt die enkel indicatief zijn voor een virusbesmetting die al lang 

circuleert bij onze Laatvliegers of zijn er factoren die maken dat het virus aan een opmars bezig is in 

onze contreien? Op basis van de gegevens van de afgelopen 5 jaar uit de buurlanden, worden 

ongeveer 7.3 positieve dieren gedetecteerd per 100 km². Net zoals in ons land gaat het hier om 

passieve surveillance en worden dus enkel de zieke dieren gedetecteerd. We zouden dus op basis 

hiervan kunnen verwachten dat we jaarlijks zo’n 2 gevallen zouden kunnen detecteren bij dode 

dieren. Ook bij de andere vleermuissoorten (franjestaart, watervleermuis en meervleermuis) waar 

onder andere het EBLV-2 kan voorkomen, tasten we over de prevalentie in België nog in het duister.  

We hopen in de toekomst in overleg met de verschillende betrokken overheden en verenigingen een 

betere surveillance te kunnen bewerkstelligen, in de eerste plaats bij Laatvliegers, maar ook bij 

andere vleermuissoorten. Momenteel worden er slechts 30-40 vleermuiskadavers per jaar 

aangeboden voor rabiësonderzoek, waarvan het merendeel verschillende dwergvleermuizen (géén 

reservoir voor het virus) en slechts enkele (1-3) Laatvliegers per jaar. Dit is een minimaal 

bewakingssysteem dat niet toelaat om uitspraken te doen over de verspreiding van lyssavirussen bij 

een zo diverse en complexe groep diersoorten als vleermuizen. We hopen in de toekomst de nodige 

middelen en medewerking te vinden om onze bewaking te kunnen verbeteren. 

 

http://www.gezondheidspas.be/erkende_centra_nl.php
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Insturen van dode dieren 

Indien personen dode Laatvliegers, watervleermuizen, meervleermuizen of franjestaarten 

ontdekken, willen wij deze graag annalyseren. Uiteraard kunnen andere soorten ook steeds 

opgestuurd worden ter analyse. Deze kunnen altijd worden opgestuurd naar het Nationaal 

Referentielaboratorium voor Rabiës. 

 Hieronder volgende verzendinstructies: 

Verpakking 
• Trek een onbeschadigd plastic zakje over je hand.  
• Leg deze hand voorzichtig over de dode vleermuis.  
• Trek met de andere hand het zakje over de vleermuis heen.  
• Verwijder zo veel mogelijk lucht uit het zakje en sluit het vervolgens. Eventueel kan de vleermuis ook in een 
plastiek bakje geplaatst worden.  
• Doe dit zakje in een tweede plastic zakje.  
• Download het inzendformulier: opsturen van doodgevonden vleermuizen voor rabiës surveillance 

https://www.wiv-isp.be/odobz-domti/nl/index42e2.html?page=238 

 
Gebruik per vleermuis die je opstuurt 1 formulier en 1 aparte verpakking. 
• Voeg in het tweede zakje het zo volledige mogelijk ingevulde inzendformulier 
• Voeg nooit briefjes of formulieren in het eerste (binnenste) plastic zakje toe. Ze worden vaak doorweekt en 
onleesbaar door condens of lichaamsvocht van de vleermuis. Voeg ze liever in een apart plastic zakje. 

Verzending 
• Plaats het zakje met de vleermuis in een stevig doosje en niet in een (blaasjes)envelop. Indien de vleermuis 
verpakt werd in een plastiek bakje, mag deze wel in een blaasjes envelop worden verstuurd.  
 
• Stuur het pakje naar:  

*Nationaal Referentielaboratorium voor Rabiës 

WIV-ISP, Engelandstraat 642, 1180 Brussel 

rage@wiv-isp.be 

02 373 32 56 

Enkele aandachtspunten 

● Verstuur de dieren niet net voor het weekend en bewaar de dieren bij voorkeur in de 

koelkast of beter nog ingevroren voor het transport, (half) vergane dieren kunnen namelijk 

niet meer geanalyseerd worden 

● Op aanvraag kunnen verzendpakketten bekomen worden bij het referentielaboratorium, 

deze bestaan uit plastieken potjes en zakjes om de dieren te verpakken, evenals 

geadresseerde enveloppen. Eveneens kan op aanvraag door het lab een transport worden 

georganiseerd om kadavers op te halen. Dit wordt echter enkel inpland wanneer het gaat om 

een gegroepeerd transport of om een verdacht geval. 

Referenties 

Badrane H, Tordo Nl (2001) Host Switching in Lyssavirus History from the Chiroptera to the Carnivora 
Orders. Journal of Virology 75: 8096-8104. 

 
www.who-rabies-bulletin.org 

https://www.wiv-isp.be/odobz-domti/nl/index42e2.html?page=238
mailto:rage@wiv-isp.be
http://www.who-rabies-bulletin.org/
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Review van de Peersonic RPA3  

David Galens 

 

Merk en type Peersonic RPA3 

Type detector Handheld en automatische detector voor langdurige opnames op 
vaste locaties 

Type geluiden Full spectrum opnames, die op computer ook o.a. in Time Expansion 
(TE) kunnen beluisterd worden.  

Jaar van aankoop  2017  

Prijs bij aankoop (incl. BTW) Ca. 400€ btw in (opties zoals tijdsmodule, pulsed load voorziening, 

remote mic adapter en externe microfoon inbegrepen)  

Voordelen:  - Prijsgunstig. 

- Zeer heldere opnames 

-  

-  

Nadelen  
Nadelen 

- 

-  

-  

 

Manueel gebruik 

Hoewel dit toestel hoofdzakelijk werd ontworpen voor statisch gebruik biedt ’t ook de mogelijkheid 

voor manueel gebruik. Met een sample rate van 384 kHz zijn de gemaakte opnamen van een zeer 

goede kwaliteit. De microfoon blijkt ook gevoelig genoeg om een deftig signaal op te nemen van stille 

soorten als Grootoor en Franjestaart. Wat de afmetingen betreft ligt het formaat tussen een D100 en 

een Griffin in en is het met het bijgeleverde riempje best handig in gebruik. Het blauwe scherm is een 

voordeel, op de groene varianten komen nog al eens Glimwormen afgevlogen (oa mannetjes 

Lampyris noctiluca). Het scherm flikkert wel iets teveel naar m’n zin en ik heb dit doorgegeven aan de 

constructeur. Volgens Peter Flory, de man achter Peersonic, is dit ondermeer te wijten aan de 

fabriekstolerantie van de schermen in combinatie met andere factoren waarvan ik de technische 

uitleg zal besparen. Het euvel valt blijkbaar via een software-update op te lossen, één dezer te 

verwachten.  

Er is geen luidspreker aanwezig , in de eerste plaats om vervorming door terugkoppeling te 

voorkomen. En natuurlijk ook om zowel kosten als energieverbuik binnen de perken te houden. 

Luisteren met een koptelefoon is dus aangeraden. 

De RPA3 draait op 3 AA-batterijen waarmee de actieradius beperkt blijft tot enkele nachten. Maar 

aangezien de meeste vleerders toch met koptelefoon werken wordt een speaker niet echt gemist.  

Wat ’t energieverbruik betreft: de batterijlevel wordt bij start weergegeven dus geen verrassingen.  

Het toestel is vrij simpel gebouwd en dat uit zich ook in het gebruik. De ietwat ambachtelijke 

afwerking is één van de redenen waarom de prijs zo laag is. Het kunststof wordt in de juiste vorm 

geplooid in plaats van gegoten, dat scheelt een pak in materiaalkost. Het zal wel geen designprijs 

opleveren maar vormt ook geen probleem in ’t gebruik terwijl het bakje stevig genoeg oogt.   

Mijn toestel kostte net iets meer dan 400€ btw in (opties zoals tijdsmodule, pulsed load voorziening, 

remote microfoon adapter en externe microfoon inbegrepen) maar de basisversie is nog een pak 

goedkoper terwijl je bijvoorbeeld ook de printplaat als standalone kan bestellen. Voor prijzen en 

specificaties verwijs ik door naar de website (http://peersonic.co.uk/).  



 Chiropcontact 

   8 

Naast het opnemen in tijdsexpantie kan je tegelijk ook luisteren in heterodyne en frequentiedeling. 

In HTD zit iets teveel ruis naar mijn zin om er meer dan een uur naar te luisteren. De frequentiedeling 

(instelbaar) bleek veel aangenamer hoewel determineren in deze stand niet vanzelfsprekend is. Maar 

in combinatie met de automatische opnamestand wordt tijdens je inventarisatie  alles geregistreerd 

(triggerdrempel en versterking zijn instelbaar) terwijl je ook daadwerkelijk hoort wanneer er activiteit 

is. Handig is het om de locatie van je waarneming direct te gaan loggen. Het toestel ontbeert  helaas 

GPS maar in deze prijsklasse is dit natuurlijk niet echt vreemd. Zelfs veel duurdere toestellen doen dit 

ook niet.  

Standaard zit een SD geheugenkaart van 8 Gb gemonteerd maar die kan je gerust gaan uitbreiden. 

Daarvoor moet je wel de behuizing verwijderen, met slechts twee schroeven een koud kunstje. En 

hier werd een slimme oplossing voorzien: uitlezen van data gebeurt langs een micro-usb poort aan 

de zijkant.  Geen heen en weer gepruts met kaartjes dus. Enig nadeel is dat de datatransfer nogal 

traag verloopt maar is ook weer niet onoverkomelijk. Nog een bijkomende slimmigheid van de usb-

poort  is dat die naast het uploaden van SW-updates ook de mogelijkheid biedt om een externe 

batterijpack, zoals bijvoorbeeld voor smartphones, aan de sluiten voor langdurig automatisch 

gebruik. Hiervoor dient de optie ‘pulsed load’. Het opladen van de interne batterijen is via deze weg 

echter niet mogelijk omwille van prijstechnische redenen.  Nog meer slimme oplossingen zijn het 

voorzien van 1/4e schroefdraad in de behuizing waardoor montage op bijvoorbeeld een tripod 

mogelijk is. Een simpele feature die toch tal van mogelijkheden biedt. En nog een handigheid is dat je 

naast ‘factory settings’ ook ‘static settings’ hebt, waarmee je na aanpassen voor manueel veldwerk 

(of uitlenen) direct terug naar je instellingen voor statisch gebruik kan teruggaan.  Allemaal kleine 

zaken waarmee dit toestelletje zich op sommige vlakken kan onderscheiden van de veel duurdere 

modellen.   

Voor wat de opnamen betreft kan een eigen prefix van drie karakters ingesteld worden voor de 

opnamen. Maar indien enkel het eerste karakter is aangepast is wordt het cijfer van de 

piekfrequentie weergegeven in de bestandsnaam.  En hoewel in eerste instantie wat vreemd blijkt 

dit soms wel handig als je vlug die Rosse vleermuis wil terugvinden tussen al je bestanden. Toch geef 

ik persoonlijk de voorkeur aan een bestandsnaam met tijdsvermelding.  

Type microfoons 

Mijn toestel is uitgerust met een interne microfoon (MEMS), de ‘groene’ mic met een bereik van 10-

150 kHz, standaard aanbevolen bij vleermuisonderzoek.  Er is keuze uit drie types, nog een gele en 

een rode (met resp 5 en 15 kHz ) terwijl ook maatwerk mogelijk is. Het grote voordeel is dat je de 

mic, die gemonteerd zit op een printplaatje, zelf kan vervangen zonder een diploma elektro-

ingenieur te moeten hebben.  Die zit eenvoudigweg op z’n plaats geklikt en valt zonder gereedschap 

minstens even eenvoudig te vervangen. Door bijvoorbeeld een andere mic of door een remote mic 

adapter waarmee dan de externe mic kan aangesloten worden (zie afbeeldingen). Deze microfoons 

zijn met hun kost van ong. 30 GBP + btw ook best betaalbaar te noemen. Zeker als je de prijzen van 

de andere merken ziet. De onderhoudskost van batdetectoren is zeker een niet te verwaarlozen 

factor want bij sommige merken kan dat aardig tegenvallen. Microfoons hebben niet het eeuwige 

leven, mettertijd neemt hun gevoeligheid af. Of ze nu 40 of 300€ kosten.  Ik heb het hier met Peter 

over gehad en momenteel is hij bezig een testapparaat  ’te ontwikkelen waarmee je de conditie van 

de microfoon kan nagaan.  Deze zal ongeveer hetzelfde als de microfoon kosten. Afhankelijk van de 

mogelijkheden lijkt dit alvast een koopje vergeleken met gelijkaardige  toestellen van de 

concurrentie.  

Automatische monitoring 
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Door de eenvoudige instellingen is het toestel minder geschikt voor monitoring op lange termijn. Er 

wordt immers geen rekening gehouden met de wijzigende zonsondergang terwijl ook geen 

gesofisticeerde filters ingebouwd zijn om parasietgeluiden te beperken. Anderzijds valt het toestel 

heel eenvoudig en zonder poespas te bedienen. Je hoeft alleen opnamedrempel (dB) en -lengte in te 

geven (van 0:05 sec tot 4 minuten) evenals de periode waarin het toestel in slaapstand. Door de 1/4e 

schroefdraad aan de achterkant kan je de RPA3 gewoon met een tripod opstellen. Maar voor 

buitenwerk is een waterdichte behuizing aan te bevelen. In de optielijst van Peersonic prijkt een 

water- en stofdichte (IP67 ) behuizing maar ik heb besloten zelf een behuizing te maken in 

combinatie met de externe microfoon, trouwens ook voorzien van een 1/4e schroefdraad. Je kan het 

toestel verderop netjes camoufleren en beveiligen terwijl de microfoon op een meer strategische 

plaats kan bevestigd worden. In tegenstelling tot dure oplossingen bij sommige andere fabrikanten 

volstaat een standaard 3,5mm audiokabel tot 10 meter lengte om de microfoon aan te sluiten. 

Verder is die externe microfoon trouwens volledig demonteerbaar, makkelijk voor onderhoud en 

vervanging van de mic-unit.  

Een waterdicht kistje van Mantona blijkt met een prijs van 21€ (foam inbegrepen) een goedkoop 

maar evenwaardig alternatief voor de duurdere merken zoals Peli case en Explorer. Hoewel de 

Peersonic het twee nachten volhoudt met de 3 interne AA-batterijen van elk 2500 mAh (periode mei) 

ben je daarmee toch wat beperkt en is een externe stroombron aan te bevelen. De RPA3 heeft een 

handige feature aan boord en is namelijk voorzien om een powerbank aan te sluiten op  de micro-

usb poort. Tegenwoordig vrij goedkoop en universeel inzetbaar. Een nadeel van veel powerbanks 

echter is dat ze zichzelf uitschakelen van zodra de stroomafname stopgezet wordt. Dat betekent dat 

van zodra de Peersonic terug in slaapmodus gaat niet meer kan opstarten. Om die reden is de ‘pulsed 

load’ als optie verkrijgbaar. Dit toestelletje, die in de USB-poort ingeplugd wordt,  zorgt voor een 

constante stroomafname, 200mA gedurende  800mSec per 8 seconden (opgave Peersonic). Daardoor 

blijft de powerbank wakker en kan je meerdere nachten na elkaar monitoren.  De pulsed load wordt 

door middel van een aparte kabel rechtstreeks op de RPA3 aangesloten. Ik gebruik een powerbank 

van 8800 mAh en daarmee kan je zo’n drie nachten opnemen (periode mei). Ter info: de capaciteit is 

eerder theoretisch maar nuttig om onderling te vergelijken. Tegenwoordig bestaan versies tot 

50000mAh, deze variëteit aan capaciteiten biedt voor ieder wat wils.  

Resultaat: de RPA3 deed steeds trouw z’n werk, de SD-kaart van 8GB bleek echter  iets te beperkt 

voor drie nachten activiteit maar die is vrij eenvoudig te vervangen.  

Conclusie: Ondanks het ambachtelijk uiterlijk biedt dit toestel heel wat waar voor z’n geld te bieden. 

Het toestel is met zijn dergelijke competitieve  prijs een ideaal toestel voor wie z’n eerste stappen wil 

zetten in de wereld van de tijdsexpantie en/of automatische monitoring. Of evengoed voor iemand 

die z’n budget graag binnen de perken wil houden en toch goed materiaal wil.  

De MEMS-microfoon is wat old tech maar doet toch wat die moet doen. En door de relatief 

goedkope en makkelijk zelf te vervangen onderdelen blijft ook het onderhoud zeer betaalbaar.  Met 

deze prijsklasse (tussen de prijs van een Pettersson  D100 en een Batbox Duet) waarmee dergelijk 

type toestel beter past in menig huishoudelijk budget kunnen we gerust van een democratisering van 

automatische monitoring spreken. 

Zoals ook vermeld in het eerste deel zijn onderhoud en reparatie aan dit toestel immers véél 

goedkoper dan de meeste concurrenten, iets wat vaak wordt onderschat. Mijn RPA3 kostte in totaal, 

dus ook waterdichte kist en powerbank inbegrepen, zo’n 520€. Daarvoor krijg je een toestel die je 

zowel manueel als automatisch kan gebruiken en nog eens kwalitatieve opnamen maakt ook.  
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Wat automatische monitoring betreft is er een keerzijde aan die extra nachtrust: deze manier van 

werken genereert een pak aan gegevens met dito analysewerk. Analysesoftware kan dat werk voor 

een deel verlichten maar is behoorlijk prijzig, zeker voor de particulier. Maar goed nieuws, er bestaat 

een gratis programmaatje dat geluidsopnamen analyseert en determineert:  BatClassify, ontwikkeld 

aan de universiteit van Leeds. De opzet is zeer simplistisch, het programma genereert een csv-

bestand met per soort een toegekende waarde van 0,00 tot 1,00 naargelang de kans.  Van de 12 

soorten zijn er 7 standaardsoorten, laatvlieger en ruige dwerg ontbreken jammer genoeg. De overige 

5 zijn eerder speciale gevallen die we in de meeste van onze regionen niet snel zullen tegenkomen 

(genre Hoefijzerneus, Alcathoe, Bechstein,…). Mijn ervaring is dat dit programma toch wel vrij correct 

is, met het gamma aan standaard pulsen wel te verstaan. Sowieso handig om alle gewone dwergen, 

meestal het gros dus van de waarnemingen, eruit te filteren. Het bestandje valt volledig gratis te 

downloaden via volgende link: https://bitbucket.org/chrisscott/batclassify 

 

Uit het bestuur, voor wie op de hoogte wil blijven: 
Kris Boers 
 
Viermaal per jaar komt het Vlaamse bestuur van de vleermuizenwerkgroep samen. In deze rubriek 
houden we jullie voortaan op de hoogte van de zaken die op deze bestuursvergaderingen werden 
besproken. Een greep uit de onderwerpen van de voorbije maanden: 
 
1. ANB-beslissingskader vleermuizen en windturbines 
Op vraag van zowel de vleermuizenwerkgroep als de wind-energie-sector schepte het Agentschap 
voor Natuur en Bos meer duidelijkheid over hoe zij in de toekomst het aspect ‘vleermuizen’ zal 
beoordelen bij vergunningsaanvragen voor windturbines. Tot voor kort was er een groot verschil in 
advisering van streek tot streek. Soms werden erg strenge beperkingen opgelegd (of turbines 
geweigerd), op andere plaatsen werden dan weer geen beperkingen opgelegd hoewel de turbines 
een groot gevaar vormden voor trekkende of lokale vleermuizen. 
Een interne beslissingsboom voor de ANB-adviseurs biedt voortaan een goed houvast. Rond 
loofbossen en oude dreven komt een buffer waar geen turbines worden toegestaan. Verder wordt in 
grote lijnen de logica gevolgd dat wie degelijk onderzoek heeft uitgevoerd, daar ook voor beloond 
wordt en correcte, goed afgemeten, beperkingen krijgt opgelegd. Voor wie weinig inspanningen doet 
om degelijk onderzoek te doen, wordt het voorzorgsprincipe gehanteerd. Deze firma’s krijgen 
zwaardere beperkingen opgelegd. 
We bediscussieerden de beslissingsboom en gaven onze opmerkingen door aan het ANB. Dat zo’n 
document bestaat en de volgende jaren zal geüpdatet worden wanneer er nieuwe inzichten komen 
en meer kennis is, is zeker positief. In de beslissingsboom zitten nu bovendien heel wat goede zaken, 
maar ook nog zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Maar het is vooral de praktijk die zal moeten 
uitwijzen of we nu in Vlaanderen een stap vooruit hebben gezet. We blijven dit verder opvolgen. 
Geef gerust goede en minder goede voorbeelden door, dat geeft ons de mogelijkheid om verder met 
ANB (en de wind-energie-sector) in overleg te gaan. 
 
2. Nieuw logo vleermuizenwerkgroep 
De communicatiedienst van Natuurpunt ontwierp de laatste maanden voor heel wat 
studiewerkgroepen een nieuw logo - allemaal in dezelfde stijl. Recent was de vleermuizenwerkgroep 
aan de beurt. Voortaan kan je ons herkennen aan deze logo’s: 

https://bitbucket.org/chrisscott/batclassify
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Wil je er zelf gebruik van maken, stuur dan een mailtje naar vleermuizen@natuurpunt.be om de 
originele bestanden te ontvangen. 

 
3. Nacht van de vleermuis 
De Nacht van de vleermuis was op vele plaatsen weer een groot succes. Naar jaarlijkse gewoonte 
intussen kwamen weer duizenden mensen wat nauwer in contact met deze fascinerende zoogdieren. 
Toch leeft het gevoel dat we een beetje veel op routine beginnen draaien. We besloten daarom als 
bestuur om op zoek te gaan naar middelen (geld dus), thema’s, nieuwe insteken,… om de Nacht van 
de vleermuis terug wat meer glans te bezorgen. Suggesties zijn uiteraard welkom… (op 
vleermuizen@natuurpunt.be) Wordt ongetwijfeld vervolgd. 
 
4. Nota ‘vleermuizen en natuurbeheer’ 
Onder andere naar aanleiding van een lang lopende discussie in het Turnhouts Vennengebied werd 
op de Raad van Bestuur van Natuurpunt.Beheer een nota besproken over ‘vleermuizen en 
natuurbeheer’. In de nota worden voorbeelden aangehaald waarbij soortbescherming en 
habitatherstel moeilijk verenigbaar waren. Dit stelt zich trouwens niet alleen bij vleermuizen, denken 
we bijvoorbeeld maar aan bever vs. hooilanden en everzwijn vs. hooilanden. 
We bespraken de nota die momenteel nog redelijk vaag is en beheerteams niet echt een stevig 
houvast geeft. Hij kan zeker wel dienen als eerste stap in een grote bewustwording rond de impact 
van bepaalde beheerwerken op deze doorgaans erg onzichtbare dieren. 
De nota is momenteel nog erg gefocust op bomenbeheer (omdat daar de meeste cases momenteel 
over gingen), maar naast het aanbod aan verblijfplaatsen speelt uiteraard ook het voedselaanbod 
een belangrijke rol in de overleving van vleermuizen.  
Daarom besloten we op zoek te gaan naar duidelijke en praktisch bruikbare informatie en 
voorbeelden om deze nota de volgende jaren concreter te maken en uit te breiden. We willen ook 
samen met beheerteams zoeken hoe we met deze nota in de praktijk kunnen om te gaan. Het is ook 
voor ons nog wat zoeken hoe we dit kunnen organiseren. 
Ken je zelf concrete voorbeelden, of heb je zelf een goede samenwerking met een beheerteam 

achter de rug, mag je dat zeker laten weten (vleermuizen@natuurpunt.be). Alleen door dingen te 

delen kunnen we van mekaar leren! 

 

 
 
 

mailto:vleermuizen@natuurpunt.be
mailto:vleermuizen@natuurpunt.be
mailto:vleermuizen@natuurpunt.be
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Pareltjes van waarnemingen(.be) 
Daan Dekeukeleire 

 

Afgelopen voorjaar werd weer heel wat met de batdetector rondgelopen, werden kerkzolders 

bezocht en boomkolonies gevonden. In deze rubriek willen we een overzicht geven van enkele 

bijzondere waarnemingen. 

 

Diversiteit in de boomgaard 

Boomgaarden kunnen belangere foerageerplaatsen zijn voor vleermuizen. Op 31 mei ving René 

Janssen vleermuizen in een laagstam boomgaard in Hoesselt, in Limburg. Op enkele uren tijd vlogen 

een mannetje Grijze grootoor, een mannetje Ingekorven vleermuis en een mannetje Bechsteisn 

vleermuis in het net! Verder waren ook nog Gewone grootoren en Gewone dwergen van de partij. 

Meer info over de resultaten van dit project, gesteund door de provincie Limburg, volgen in een van 

de volgende nummers van de chiropcontact. 

Kleine dwergen in het voorjaar 

De kleine dwergvleermuis is dan wel een van de zeldzaamste soorten in Vlaanderen, maar kan overal 

opduiken, zeker in het voorjaar. Afgelopen voorjaar waren er waarnemingen op twee plekken in 

Hamme, langs de schelde, en verspreid over het noorden van Oost-Vlaanderen, onder meer in 

Wachtebeke, Stekene en Ursel. Ook in Brussel was er een opname.  Vermoedelijk gaat het hier om 

dieren op trek. 

 

 

 

Ingekorven vleermuis verblijfplaats in Lille 

Reageren op oproepen kan soms leiden tot verrassingen. Wout Willems kreeg een oproep van 

vleermuizen in een huis in Lille. Bij een plaatsbezoek door Alex Lefevre konden 3 ingekorven 

vleermuizen gevonden worden. De diertjes onder een dak in een gat van de eiken balk. Bij één van de 

dieren was de penis zichtbaar, dus het lijkt hier om een mannetjes-groepje te gaan. 

https://waarnemingen.be/waarneming/view/140810679
https://waarnemingen.be/waarneming/view/140810679
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Geef je waarnemingen door! 

Heb je zelf vleermuiswaarnemingen gedaan? Geef ze dan zeker door! Zo kunnen die ook gebruikt 

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

waarnemingen die in notieboekjes blijven zitten. Waarnemingen kan je invoeren - met foto, sonogram 

of geluidsopnames - op de site www.waarnemingen.be 

 

Ook waarnemingen van op reis zijn welkom op www.observado.org (zelfde inlog gegevens als op 

waarnemingen.be) 

 

In de media: 
Wout Willems 

Ingangen mergelgroeve afgesloten Het Nieuwsblad: Regionaal: Limburg – 25 juli 2017, p. 3  

De situatie in de brandende mergelgroeve in de Cannerberg onderaan de Muizenberg in Kanne werd 

maandag uitvoerig onderzocht en besproken. Het eerder aangelegde waterscherm voor de ingang 

van de grot heeft alvast gezorgd voor minder rookoverlast voor de omwonenden. Om het hooi 

sneller gecontroleerd te laten uitbranden, werd er een grote tunnelventilator geplaatst vóór de 

ingang, maar zonder het beoogde effect. Later werd beslist om alle zes de ingangen van de 

mergelgroeve af te sluiten. Dat moet rookoverlast voor omwonenden beperken. 

Uit testen met de krachtige tunnelventilator is gebleken dat het toestel niet het gewenste effect 

heeft om de hooibrand in de mergelgrotten van de Muizenberg in Kanne sneller te laten verlopen. 

Aan de verschillende uitgangen van het gangenstelsel zijn dekzeilen bevestigd om de rookoverlast te 

beperken. Gisteren heeft de brandweer een grote ventilator ingezet om zuurstof in de gangen te 

blazen, in de hoop om de vuurhaard aan te wakkeren en de brand sneller te laten verlopen. Maar dat 

lukte niet te best. De tunnelventilator werd ook gebruikt om de rookoverlast voor de directe 

omwonenden te verminderen. De brandweer sloot de ingangen aan de zijde van de Muizenberg 

maandagavond met dekzeilen af. Ook werd contact opgenomen met het Belgische en het 

Nederlandse leger om te vragen of zij over gepantserde voertuigen beschikken die bestand zijn tegen 

vallende brokstukken van de mergelgrotten. Maar de voertuigen blijken te groot te zijn. Ze kunnen 

dus niet worden ingezet om te helpen bij de bluswerken. 

Vleermuizen 

Naast deze initiatieven is een groevespecialist met enkele leden van de brandweer op verkenning 

geweest om de stabiliteit in de grotten na te gaan. Op basis van die bevindingen zal vandaag worden 

bekeken of nog een alternatief scenario mogelijk is. Tot dan is het gecontroleerd laten uitbranden de 

enige optie. De Belgische brandweer heeft ook de luchtkwaliteit gemeten in de woningen langs de 

Muizenberg. Er zijn geen koolmonoxidewaarden vastgesteld. Er werd gevreesd dat duizenden 

vleermuizen de dood hadden gevonden in de verhitte groeves. “De mergelgroeves in Kanne zijn 

samen met de Forten in Antwerpen de belangrijkste plekken in West-Europa waar beschermde 

vleermuizen massaal overwinteren. Indien dit scenario van de brand in de groeves zich had 

http://www.waarnemingen.be/
http://www.observado.org/
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afgespeeld tijdens de winterperiode was het een ramp geweest. Maar nu waren er geen vleermuizen 

aanwezig in de grotten. In deze periode zijn de vleermuizen actief en verblijven ze veelal in holle 

bomen, gebouwen of kerkzolders”, verduidelijkt Hendrik Moeremans van Natuurpunt. “Welk effect 

de brand gaat hebben op de grotten als winterverblijfplaats, moet nog blijken. ”  

johnny geurts – BLG 

 

Toch bedreigd na een uitstekend jaar; De Standaard, vrijdag 1 september 2017, p. 7 

 

Moderne stal is slecht nieuws voor vleermuis  

Voor de ingekorven vleermuis is 2017 een boerenjaar. Maar de toekomst van deze bijzondere 

vleermuizensoort in Vlaanderen oogt onzeker.  

Hebt u ze deze zomer ook al zien vliegen? Het is de periode van het jaar waarin de vleermuizen, 

wanneer het donker is, uit deuren, ramen, kieren en bomen vliegen. Met het blote oog kunt u ze niet 

onderscheiden, maar weet dat er in onze regio een twintigtal soorten rondfladderen. En een daarvan 

beleeft een boerenjaar: de ingekorven vleermuis – zo genoemd vanwege een knik in de oren. Het is 

een soort met een bijzondere levenswijze. ’s Winters troepen de exemplaren samen in de 

mergelgroeves in Limburg en de forten rond Antwerpen, ’s zomers hangen ze met hun jongen 

bovenaan in, voornamelijk, koeienstallen, om er insecten te vangen. 

‘We weten precies waar zulke kraamkolonies – kolonies met jongen – te vinden zijn. Het zijn er maar 

een zevental in heel Vlaanderen’, zegt Kris Boers van de vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt. ‘We 

nemen elk jaar foto’s en tellen dan met hoeveel ze zijn. En dit jaar was uitstekend: ze houden van 

warmte en droogte en afgelopen lente was het uitzonderlijk droog en redelijk warm. De grootste 

kraamkolonie telt 1.200 exemplaren en bevindt zich in de Kempen. Een adres geven we niet, om ze 

te beschermen.’ 

 

Revival 

De ingekorven vleermuis, die voornamelijk zuidelijker in Europa leeft, kwam eind vorige eeuw nog 

maar weinig voor in Vlaanderen. Ze is aan een revival bezig, maar het herstel is bijzonder broos. 

‘Deze vleermuis is sterk afhankelijk van veeteelt. En dan dreigen twee problemen: sommige 

landbouwers kunnen hun bedrijf niet meer doorgeven aan de volgende generatie, anderen 

moderniseren hun stallen met meer verluchting en daardoor minder insecten. We weten dat dit voor 

enkele kraamkolonies te gebeuren staat, dus het is bang afwachten hoe het de ingekorven vleermuis 

zal vergaan’, zegt Boers. 

Het kan nog op andere manieren snel fout lopen met een soort die in groten getale samentroept. 

Eind juli brak brand uit in de mergelgrotten van Kanne. Was dat in de winter gebeurd, dan had de 

ingekorven vleermuis ongetwijfeld veel eerder het nieuws gehaald. Veel opties heeft deze 

vleermuizensoort niet: ‘De mergelgrotten en de forten zijn de enige plaatsen in Vlaanderen waar de 

omgeving ’s winters stabiel is, met steevast een temperatuur van 10 à 11 graden’, aldus Boers.  

 

Excursies 
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Natuurpunt organiseert af en toe excursies naar de kraamkolonies van de ingekorven vleermuis. ‘Dan 

gaan we aan de buitenkant van een stal staan, en zie je ze afen aanvliegen.’ Maar misschien hebt u 

genoeg aan uw eigen huis of tuin om (andere) vleermuizen te zien. Omdat de beestjes zich stilaan 

opmaken voor de winter, zijn ze vaker op pad om te verkennen en om zich nog eens goed vet te 

mesten. ‘En geen nood, ze zullen niet in uw haar vliegen’, geeft Boers nog mee. ‘Dat fabeltje dateert 

wellicht van de Middeleeuwen, en was naar verluidt bedoeld om vrouwen voor het  donker naar huis 

te krijgen.’   

LOTTE ALSTEENS 

 

Oude kelders ingericht als vleermuizenmotel; Het Nieuwsblad, Limburg, dinsdag 10 oktober 2017, 

p. 4 

In Eigenbilzen te midden van het stiltegebied van natuurreservaat De Hoefaert raasden de afgelopen 

dagen grote bulldozers om de historische hoeve, die ondertussen volledig onderkomen was, te 

slopen. “Onder het Hoefaerthuis uit de 18de eeuw bevonden zich twee gewelfde grote kelders. Die 

worden behouden en ingericht als winterhabitat voor de waardevolle aanwezige 

vleermuizenkolonies”, stelt schepen van milieu, Veerle Schoenmaekers. Het natuurgebied De 

Hoefaert in Eigenbilzen, gelegen op de overgang Kempen-Haspengouw, kende al sinds de 18de eeuw 

Huize Hoefaert, een hoeve destijds gebouwd door een rijke baron. “De zonevreemde woning was 

ondertussen erg onderkomen geraakt en stond al een 30-tal jaren leeg. De sloop was noodzakelijk 

omdat het vervallen pand te midden van het bos gevaarlijk was voor toevallige bezoekers”, 

onderstreept burgemeester Frieda Brepoels (N-VA). De ondergelegen imposante gewelfde kelders 

van ruim 200 jaar oud en 10 vierkante meter groot, blijven echter bewaard. “Het stadsbestuur heeft 

in overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos beslist om de kelder om te vormen tot een 

waardig onderkomen voor de aanwezige vleermuizen”, legt milieuambtenaar Filip Konings uit. In het 

gebied werden al eerder de rosse vleermuis, de dwergvleermuis, de ingekorven variant en de 

baardvleermuis opgemerkt die zich veelal nestelen in aanwezige boomholtes.  

Nodige aanpassingen 

“Een aantal waardevolle kolonies vleermuizen werden recent ook aangetroffen in de kelders. Op dit 

moment zijn de oude ijskelders echter niet optimaal voor de beestjes, omdat er een te sterke 

doorstroming van lucht is via het grote keldergat. We gaan daarom de nodige aanpassingen 

uitvoeren. De bovengrondse ruï- ne, wordt afgedekt met een betondek met een stevig afgesloten 

toegangsopening met trappenhuis tot in de kelders. Over het dek komt een halfronde heuvel met 

groen en struiken. Deze bult zal bovendien ideaal zijn als zomerhabitat voor de aanwezige gladde 

slang”, verduidelijken de natuurkenners. De huidige invliegopeningen worden voorzien van 

vandalismebestendige roosters. “De kelders zullen niet toegankelijk zijn, enkel bevoegde personen 

kunnen de ondergrondse ruimtes betreden in het kader van de inventarisatie van de vleermuizen. Op 

ecologisch vlak vormen deze kelders een enorme meerwaarde voor het natuurgebied”, besluit 

schepen schepen Veerle Schoenmaekers (Pro-Bilzen). Het beheer van de vleermuizenstek komt in 

handen van ANB en natuurvereniging Orchis. De kosten van de aanleg van het vleermuizenmotel 

wordt ondersteund met een Vlaamse subsidie van 15.000 euro. (JoGe) 

 

 



 Chiropcontact 

   16 

Gemeente investeert in herstel dreven, Experten zoeken eerst vleermuizen;  Gazet van 

Antwerpen: Metropool Noord p. 19, 24 oktober 2017  

Essen  

Regionaal Landschap De Voorkempen investeert samen met de gemeente Essen in het behoud van de 

dreven in het Hemelrijkpark. Daarbij wordt rekening gehouden met vleermuizen.  

Het Regionaal Landschap De Voorkempen en de gemeente Essen slaan de handen in elkaar voor het 

behoud van de dreven in het Hemelrijkpark. De komende drie jaar zal een vijftal dreven worden 

aangepakt. 

“De gemeente probeert de bomen in het Hemelrijkpark zo lang mogelijk gezond te houden”, zegt 

schepen van Leefmilieu en Groenbeleid Helmut Jaspers (sp.a). “Toch moet er af en toe worden 

ingegrepen en bijvoorbeeld een zieke boom worden gekapt. Stammen blijven soms staan omdat dood 

hout een bron van en voedingsbodem voor schimmels, dieren en planten is.” Screenen Regionaal 

Landschap De Voorkempen screent de bomen vooraf op de aanwezigheid van vleermuizen met een 

detector. “Wanneer je met dreven en bomen aan de slag gaat, zit daar uiteraard ook een 

achtergrondverhaal aan vast”, zegt Ines van Limbergen, coördinator van Regionaal Landschap De 

Voorkempen. “Zo wonen er in deze bomen bijvoorbeeld heel wat vleermuizen. Voor we van start gaan 

met de werken is het belangrijk dat er wordt gekeken waar er vleermuizen in bomen huizen. Op die 

manier kunnen we de werken aanpassen.” Twee experten van organisatie voor zoogdier- en 

vleermuisonderzoek N8, Sven Verkem en Ben Van Den Wijden, controleerden met een endoscoop 

verschillende spleten in bomen om zo het vleermuizenbestand in kaart te brengen. Concreet worden 

vijf dreven hersteld, gespreid over drie jaar. In totaal zullen 45 bomen gerooid worden en zal een 

heraanplanting van 64 bomen plaatsvinden. Bijkomend krijgen zo goed als alle andere bomen een 

goede snoeibeurt en wordt het dode hout uit de bomen gehaald. De werken duren tot 2019. De 

kostprijs bedraagt 100.000 euro. Vlaanderen en Provincie Antwerpen subsidiëren het project voor 

40%. i www.rldevoorkempen.be 

 

 

Restauratie start nog dit jaar, IJskelder Capelderij wordt grootste van Oost-Vlaanderen; Gazet van 

Antwerpen: Regionaal Waasland, 3 november 2017 - Pagina18 (Vergelijkbaar artikel in Het 

Nieuwsblad: Regionaal Dender Waasland, 03 Nov. 2017 – Pagina 6) 

Opdorp 

Eind maart 2018 moet de restauratie van de ijskelder op de kasteelsite Capelderij in Opdorp achter 

de rug zijn. De ijskelder zal dan de grootste van onze provincie zijn. Er komen ook wandelpaden en 

informatieborden op het kasteeldomein.  

Een ijskelder was een losstaande kelder, dikwijls ton- of cirkelvormig en van vrij grote diepte, waarin 

tijdens de winter stukken ijs van een (nabijgelegen) plas of sloot opgeslagen werden. Vandaag zijn 

ijskelders vaak overwinteringsplaatsen voor dieren. Van zo’n ijskelder zijn restanten te vinden op de 

kasteelsite Capelderij in Buggenhout. Die worden nu gerenoveerd. “Het project omvat het volledige 

herstel van de ijskelder, inbegrepen een vleermuisvriendelijke inrichting, de aanleg van wandelpaden 

op het domein - een ervan tot bij de ijskelder - en de installatie van een infobord bij het kasteel en de 

kelder”, vertelt schepen Geert Mannaert (NCD).  

Met hulp van BuSoleerlingen 
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De wandelpaden zullen deel uitmaken van de al bestaande Keisdruppers-wandelroute in het centrum 

van Opdorp. Het project maakt de Opdorpse ijskelder tot de grootste van Oost-Vlaanderen. Na 

restauratie zal de kelder elf meter boven het maaiveld uitsteken en zichtbaar zijn voor iedereen 

vanaf de Damstraat. Bij dit project zijn diverse instanties betrokken: het Regionaal Landschap Schelde 

en Durme, de gemeente Buggenhout, de Capelderij, Natuurpunt ‘s Heerenbosch, de provincie, Fortis 

Foundation en eigenaar V.M.-invest. De inbreng van de gemeente bedraagt zowat 15.000 euro. “De 

ingreep start nog dit jaar”, besluit de schepen. “Tijdens de werken zullen de leerlingen van de BuSo-

Capelderijschool waar mogelijk ingeschakeld worden. Die aanpak maakt het project dubbel 

interessant.” (pvr) 

Sprokkels uit de wetenschappelijke literatuur 
Daan Dekeukelaeire 

 

Grote variatie in registratie van vleermuisactitieit en diversiteit tussen nabije automatische 

detectoren  

Passieve automatische batdectors, worden steeds belangrijker in het vleermuisonderzoek. Ook in 

Vlaanderen werken vele binnen en buiten de vleermuizenwerkgroep met batloggers, D500x’en en 

SM4-detectors, wat leidt tot veel nieuwe kennis en inzichten. Maar data over de prestatie en 

limitaties in het veld ontbreekt vaak, zodat het moeilijk kan zijn om de data te vergelijken. 

Wetenschappers uit Oostenrijk onderzochten de variatie in waargenomen vleermuisactiviteit en 

vleermuisdiversitiet tussen automatische detectors die in elkaars directe omgeving geplaatst werden. 

Op meer dan 150 plekken plaatsten ze 3 Ecoobs Batcorders op minder dan 10m van elkaar. De 

variatie in de resultaten was enorm. Op slechts 17% van de plekken namen alle drie de detectors 

dezelfde soorten op, en de activiteit kon soms meer dan 10 maal verschillen tussen de detectors. Dit 

onderzoek toont aan dat vergelijkingen tussen biotopen erg moeilijk is als er maar 1 detector per 

plek is. 

Dit artikel is open acces (gratis te raadplegen) op de site van het tijdschrift Acta Chiropterologica 

Kubista & Bruckner (2017) Within-Site Variability of Field Recordings from Stationary, Passively 

Working Detectors.  Acta Chiropterologica 19(1):189-197. 

https://doi.org/10.3161/15081109ACC2017.19.1.015 

 

Rood licht is niet verstorend voor lichtschuwe vleermuizen 

Kunstmatige verlichting ‘s nachts nam de laatste decennia gigantisch toe, maar dit licht is een groot 

probleem voor nachtdieren zoals vleermuizen. In een groot veldexperiment op 8 plaatsen in 

Nederland werd onderzocht wat het effect is van verschillende kleuren licht op de activiteit van 

vleermuizen. De onderzoekers vonden een sterk verschillend effect van de verschillende kleuren 

licht. Dwergvleermuizen waren het talrijkst bij wit licht, waar ze vermoedelijk opportunistisch komen 

jagen op insecten die aangetrokken worden door het licht. Dwergvleermuizen kwamen verder even 

vaak voor bij rood licht als in duisternis. De traagvliegende en lichtschuwe Myotis-soorten en 

Grootoren werden amper waargenomen bij wit licht, maar werden niet verstoord door rood licht. 

Daar kwamen ze even vaak voor als in duisternis. Laatvliegers en Rosse vleermuizen vertoonden geen 

verschillend effect bij verlichting. 

https://doi.org/10.3161/15081109ACC2017.19.1.015
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De onderzoekers raden dan ook om, als kunstlicht nodig is, te kiezen voor rood licht, en wit of groen 

licht te vermijden. 

 

Spoelstra, van Grunsven, Ramakers, Ferguson, Raap, Donners, Veenendaal & Visser (2017) Response 

of bats to light with different spectra: light-shy and agile bat presence is affected by white and green, 

but not red light. Proceedings of the Royal Society: B 284: 1855  

https://doi.org/10.1098/rspb.2017.0075. 

 

Foto: http://www.newsroom.lighting.philips.com/b-dam/b2b-

li/en_AA/company/news/news/2017/bat-friendly-lighting/Philips-Lighting_Philips-ClearField-

technology-photo-credit_Kamiel_Spoelstra.jpg 

 

Vampiervleermuizen werken samen met onverwante individuen als risico-spreiding  

Meestal werken dieren vooral samen met verwanten, omdat die een deel van hun DNA delen, en ze 

door samenwerking ook een deel van hun eigen DNA helpen. Een andere manier van samenwerking 

kan ontstaan wanneer een gift leidt tot een latere teruggift. De Zuid-Amerikaanse 

Vampiervleermuizen zijn één van de mooiste voorbeelden van deze ‘wederkerige hulp’ in de natuur. 

In de kolonies helpen vampiervleermuizen soortgenoten die geen bloedmaal konden vinden door 

een deel van hun maal terug uit te braken en te delen. Als de helper enkele dagen later dan zelf geen 

bloedmaal vindt, kan hij terecht bij de partner die hij of zij daarvoor geholpen had.  

Het is echter nog niet helemaal duidelijk waarom vampiervleermuizen niet enkel sterke banden 

hebben met hun eigen familiegenoten, maar ook banden met onverwante kolonie-genoten. Bij een 

experiment werd de belangrijkste voedsel-partner weggehaald, en werd onderzocht wat het effect 

was voor de conditie van de individuele vampiervleermuizen. De dieren die geïnvesteerd hadden in 

banden met veel dieren (waaronder dus ook onverwante dieren) deden het dan beter dan zij die 

maar weinig partners hadden. Veel banden aangaan is dus een vorm van risico spreiding in 

onvoorspelbare condities. 

 

Carter, G, Farine D. & Wilkinson G. (2017) Social bet-hedging in vampire bats. Biology Letters 13112  

https://dio.org/10.1098/rsbl.2017.0112 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1098/rspb.2017.0075.
http://www.newsroom.lighting.philips.com/b-dam/b2b-li/en_AA/company/news/news/2017/bat-friendly-lighting/Philips-Lighting_Philips-ClearField-technology-photo-credit_Kamiel_Spoelstra.jpg
http://www.newsroom.lighting.philips.com/b-dam/b2b-li/en_AA/company/news/news/2017/bat-friendly-lighting/Philips-Lighting_Philips-ClearField-technology-photo-credit_Kamiel_Spoelstra.jpg
http://www.newsroom.lighting.philips.com/b-dam/b2b-li/en_AA/company/news/news/2017/bat-friendly-lighting/Philips-Lighting_Philips-ClearField-technology-photo-credit_Kamiel_Spoelstra.jpg
https://dio.org/10.1098/rsbl.2017.0112
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Het European Bat Research Symposium 2017 in Spaans 

Baskenland:  
Bob Vandendriessche  

Het Abstractbook staat online!  

Om de drie jaar vindt ergens in Europa het vierdaagse European Bat Research Symposium plaats. 

Afgelopen zomer was dat in Donostia, in Spaans Baskenland. Traditioneel zijn er deelnemers uit 

zowat alle Europese landen, maar ook wel uit aangrenzende en andere landen. Ideaal dus om 

contacten te leggen! Vlaamse deelnemers waren dit jaar onder anderen Ralf Gyselings, Luc De Bruyn 

en Ben Van der Wijden. In die vier dagen komt een hele resem thema’s aan bod via sprekers, 

workshops, excursies en posters. In het abstractbook vind je daarvan een mooie samenvatting -in het 

Engels, uiteraard- die zeker het lezen waard is. Het is te vinden via deze link: 

http://www.ebrs2017.eus/EBRS2017_AbstractBook.pdf 

Het volgende EBRS zal doorgaan in Helsinki, ergens halverwege de zomer van 2020. We houden jullie 

op de hoogte! 

Nieuws van onze Waalse collega’s van Plecotus:  
Voor u gelezen en vertaald door Bob Vandendriessche 

L’Echo des Rhinos nummer 96, september 2017 

Plecotus is vanaf nu te vinden op Facebook, lezen we in het voorwoord. Er zijn al zo’n honderd 

volgers en er verschijnen gemiddeld drie nieuwtjes per week. 

Bij de artikels vinden we in dit nummer: 

- Een bespreking van de RPA3-detector van Peersonic door David Galens (ook in deze Chiropcontact) 

- De beschrijving van de vondst van een verblijfsboom van bosvleermuizen in Henegouwen door 

David Galens en Marc Van de Sijpe. 

- Een artikel over het omgaan met vleermuisoproepen door Isabelle Mespouille, coördinator van SOS 

chauves-souris (www.chauves-souris.be). 

- ‘Radio Barba’: Een overzicht met kaartje en korte bespreking van de tot nu toe (2016/2017) 

gezenderde mopsvleermuizen in het westen van de provincie Luxemburg. (zonder auteur) 

- De eerste resultaten van een beperkte reeks wintertellingen in enkele fosfaatkrijtgroeves net ten 

zuiden van Mons (Bergen), met o.a. Bechsteins en ingekorven vleermuis. Door J.F. Godeau 

-Een verslag van de Journée d’action Chauves-souris ofte ‘JAC’, een publieke beheerwerkdag voor 

vleermuizen! Door Virginie Hess 

- Een overzicht van de kraamkolonies seizoen 2017 in Wallonië, met enkele spectaculaire vondsten, 

maar ook de duidelijke vaststelling van het quasi ontbreken van vondsten van kolonies van het 

geslacht Myotis (uitgezonderd Vale en ingekorven vleermuis). Door Julien Preud’homme. 

L’Echo des Rhinos nummer 96 staat online als pdf: 

http://www.natagora.be/fileadmin/Plecotus/Echo/EDR_96.pdf 

Het lezen waard, en voor wie echt geen Frans begrijpt: probeer Google Translate! 

http://www.ebrs2017.eus/EBRS2017_AbstractBook.pdf
http://www.natagora.be/fileadmin/Plecotus/Echo/EDR_96.pdf
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Weg-wijs in waarnemingenland 
Kris Boers 

Waarnemingen 

Onze waarnemingen van vleermuizen worden o.a. gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en 

voor beleidszaken. Voorbeelden zijn het Soortbeschermingsprogramma Vleermuizen, de Rode lijst 

van de zoogdieren in Vlaanderen,… Ook studiebureaus doen -tegen vergoeding- geregeld beroep op 

gegevens van de werkgroep. Door waarnemingen zorgvuldig te noteren en te verzamelen, helpen we 

dus direct en indirect mee aan de bescherming van vleermuizen. Hieronder een overzicht van wie 

waar en hoe welke gegevens bijhoudt.  

- waarnemingen.be is de centrale databank van Natuurpunt Studie. Losse waarnemingen kan je 

makkelijk invoeren eens je een gebruikersnaam en paswoord hebt aangemaakt. Vul ook zoveel 

mogelijk de velden ‘methode’ en ‘gedrag’ in. 

- automatische detectoren leveren soms een massa gegevens op van één plek. Het vraagt erg veel 

tijd om deze data allemaal in voeren. Daarom kunnen in waarnemingen.be nu ook excel-bestanden 

worden ingeladen. Bezorg daarvoor je tabel aan wout.willems@natuurpunt.be. In de toekomst zal 

elke gebruiker dat kunnen. 

- voor kerkzolders is in waarnemingen.be een project uitgewerkt: 

(https://project.waarnemingen.be/projects/2/). Je kan per bezoek aan een (kerk)zolder (onderzoek 

op basis van uitwerpselen, van uitvliegers of telling op de zolder) een waarneming toevoegen. Deze 

wordt gekoppeld aan de kerk of het gebouw, zo blijven de data gebundeld en beter bruikbaar voor 

analyses. Op termijn worden ook de oude gegevens over zolders die reeds als losse waarneming 

werden ingevoerd, nog gekoppeld aan deze projectpagina. Je hoeft die dus niet nog eens in te 

voeren. 

- routes kan je registeren via ObsMapp, de app (Android) voor het invoeren van waarnemingen.be. In 

de toekomst komt die mogelijkheid er normaal gezien ook voor iObs (iOs) en WinObs (Windows). 

Belangrijk is dat je, als je je route registreert, alle vleermuizen op die route noteert. Op die manier 

krijgen we een beter beeld op dichtheden, trefkans,… 

- wintertellingen worden voorlopig nog bijgehouden buiten waarnemingen.be. Bezorg je resultaten 

aan je provinciaal coördinator voor de wintertellingen. We hopen binnen enkele jaren ook op een 

mogelijkheid binnen waarnemingen.be. 

 

Dode vleermuizen 

Dode vleermuizen worden ingezameld door het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid 

(https://www.wiv-isp.be/nl). Contactpersonen zijn steven.VanGucht@wiv-isp.be (+32 2 373 32 56) 

en sanne.Terryn@wiv-isp.be (+32 2 373 33 52). De dieren worden gedetermineerd, getest op rabiës 

en bijgehouden voor eventueel ander wetenschappelijk onderzoek. Met hen kun je praktisch 

afspreken voor het vervoer of de verzending van de kadavers. Datum en plaats van de vondst zijn 

belangrijke gegevens. 

 

 

https://project.waarnemingen.be/projects/2/
https://www.wiv-isp.be/nl
file:///C:/Users/Joost/Downloads/steven.VanGucht@wiv-isp.be
file:///C:/Users/Joost/Downloads/sanne.Terryn@wiv-isp.be
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Geringde vleermuizen 

Op verschillende plaatsen in Europa worden nog vleermuizen geringd. Ook in Vlaanderen kunnen 

deze dieren opduiken. Mocht je zo’n dier vinden of horen dat er een dier met een ring is gevonden, 

kan u volgende personen contacteren. Vermeld steeds de vindplaats, de vinddatum en het 

ringnummer van het dier. 

 

Letland: 

•    ringnummers: “Latvia Riga S#####” 

•    contact: GunārsPētersons en Ilze Brila, Latvia University of Agriculture; gunars@llu.lv en 

ilzebrila@gmail.com 

  

Duitsland: 

•    ringnummers: “FMZ Dresden # ######“ of “Mus.Bonn# ######“ 

•    contact: Dr. Ulrich Zöphel, Bat Marking Centre Dresden, ulrich.zoephel@smul.sachsen.de 

 

In Duitsland loopt er ook een project rond migratie bij vleermuizen (2017). Meer info bij 

Bernd Ohlendorf, Federal bat conservation office Saxony-Anhalt (http://www.fledermauszug-

deutschland.de) en Kathleen Kuhring, Arbeitskreis Fledermäuse Sachsen-Anhalt e.V.; contact: 

info@fledermauszug-deutschland.de 

  

Groot-Brittanië: 

•    ringnummers: “Lond Zoo A####“ 

•    contact: Daniel Hargreaves and Katherine Boughey, National Bat Monitoring Programme 

(http://www.bats.org.uk/pages/nbmp.html); daniel@batdan.co.uk 

 

Rabiës / Hondsdolheid 

Hondsdolheid is een dodelijk ziekte. Vleermuizen kunnen drager zijn van het virus dat de ziekte 

veroorzaakt. Daarom zijn mensen die geregeld vleermuizen hanteren, ingeënt tegen hondsdolheid. 

Toch raden we iedereen aan om nooit vleermuizen (of andere wilde dieren) te hanteren zonder 

degelijke handschoenen. Dit geldt ook voor kleine en/of gewonde dieren rondom woningen. 

Ben je toch gebeten door een vleermuis, ontsmet dan grondig de wonde en neem altijd meteen 

contact op met je huisarts én het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid. Neem ook 

steeds enkele foto’s van de vleermuis, en mocht het diertje intussen overleden zijn, houd dan zeker 

het kadaver bij, bv in de diepvries. (https://www.wiv-isp.be/nl). Contactpersonen zijn 

steven.VanGucht@wiv-isp.be (+32 2 373 32 56) en sanne.Terryn@wiv-isp.be (+32 2 373 33 52). 

Indien zij niet bereikbaar zijn, bel dan het algemeen nummer +32 2 642 51 11. 

 

file:///C:/Users/Joost/Downloads/gunars@llu.lv
file:///C:/Users/Joost/Downloads/ilzebrila@gmail.com
file:///C:/Users/Joost/Downloads/ulrich.zoephel@smul.sachsen.de
http://www.fledermauszug-deutschland.de/
http://www.fledermauszug-deutschland.de/
file:///C:/Users/Joost/Downloads/info@fledermauszug-deutschland.de
http://www.bats.org.uk/pages/nbmp.html
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Nieuws van Waarnemingen.be 
Kris Boers 

1. Spraakgestuurd invoeren 

Je kent het wel (of niet): op stap met batdetector en zaklamp, mogelijk nog een plannetje ofzo, en 

dan moet je nog proberen goed bij te houden waar je wat hebt waargenomen. Of tijdens een 

nachtelijke tocht telkens even verblind te zijn  door je waarnemingen in je smartphone in te geven. 

Om deze ongemakken te verhelpen, werd in Obsmap (de app van waarnemingen.be voor Android) 

de mogelijkheid ingebouwd om je waarnemingen in te spreken. Je houdt je handen vrij en moet niet 

meer naar een schermpje kijken voor het invoeren. Een kort filmpje legt je uit hoe het werkt: 

https://www.youtube.com/watch?v=GqrvnTS4sB0&feature=youtu.be. Voorlopig is die toepassing 

nog niet beschikbaar voor de andere apps (voor ios en windows).  

 

2. Opsplitsing gedrag en methode 

Het veld 'gedag' zorgde al een tijdje voor wat onduidelijkheid in waarnemingen.be. 'Met batdetector' 

zegt bijvoorbeeld niets over het gedrag van het dier, maar wel van de waarnemer. Daarom werden 

deze zaken uitgesplitst. Voortaan is er zowel op de website als in de apps een veld 'gedrag' (wat iets 

zegt over het dier) en 'methode' (wat iets zegt over hoe je de waarneming deed). Dit geeft ook de 

mogelijkheid om meer informatie te geven over een waarneming. Vroeger moest je namelijk kiezen 

tussen 'met batdetector' en 'sociale geluiden'. De oude waarnemingen zullen na verloop van tijd ook 

aangepast worden zodat alles in het juiste veld terecht komt. 

 

3. Objectenmodule (kerk)zolders 

Nieuw sinds dit jaar in waarnemingen.be is de objectenmodule. In het kort komt het erop neer dat je 

vanaf nu ook waarnemingen zal kunnen koppelen aan een punt-locatie zoals een poel, gebouw, 

nestkast, ... Voor de gegevens van de overwinterende vleermuizen doen we dat bvb ook al heel lang 

buiten waarnemingen.be. 

Eén van de eerste modules wordt die van de (kerk)zolders. Alle kerken van Vlaanderen en Brussel zijn 

inmiddels ingetekend op kaart en hebben de correcte naam gekregen. Je zal de mogelijkheid hebben 

om per controle aan te geven of het om een zolderbezoek ging waarbij je de dieren telde, of je 

uitvliegers hebt geteld, of dat je uitwerpselen hebt ingezameld voor DNA-onderzoek. Verder kan je 

uiteraard doorgeven welke soorten (+ aantallen) je hebt waargenomen. De bedoeling is om op die 

manier data gestructureerder bij te houden en ze dus ook beter te kunnen verwerken. Na een korte 

testperiode wordt de module snel voor iedereen beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GqrvnTS4sB0&feature=youtu.be
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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: Daan Dekeukeleire, René Janssen, Bob Vandendriessche, 
Joost Vandenberge,  chiropcontact@natuurpunt.be 

Materiaal-verantwoordelijke: David Galens,  david.galens@gmail.com 
Provinciale coördinatoren 

 West-Vlaanderen: Bob Vandendriessche,  bobvdd@hotmail.com 
 Oost-Vlaanderen: Daan Dekeukeleire,  daan.dekeukeleire@gmail.com 
 Limburg: Ghis Palmans,  ghis.palmans@dxadsl.be 
 Vlaams Brabant: Hans Roosen,  roosenhans@yahoo.com 

 
Contactpersoon Natuurpunt:  
Wout Willems Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, 015/29 72 68  Wout.willems@natuurpunt.be 

 

 

Bijdragen voor een volgende Chiropcontact zijn welkom op chiropcontact@natuurpunt.be Het 

volgend nummer zou in januari verschijnen (deadline eind 2017). Dit keer werd de vooraf opgestelde 

deadline helemaal niet gehaald, waar voor onze excuses. De redactie hoopt op beterschap voor een 

volgende en doet alvast zijn best! 
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