
 

 

  

24e jaargang nummer 1  - april 2018 
 



 

 

In
h

o
u

d
 

 2
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

V
o

o
rw

o
o

rd
 

 3
 

Kris Boers 

Daar is de lente… 

bijna, maar ik denk dat ze weldra zal komen 

 

Laat me beginnen met een kleine correctie: de vorige keer half aangekondigde samenkomstdag dit 

voorjaar hebben we naar het najaar verplaatst. In ruil daarvoor is er op 14 april een 

discussienamiddag over bomen en vleermuizen, waarvoor je al een uitnodiging ontving. Bedoeling is 

om die dag te komen tot een verenigings ”standpunt”. We krijgen immers veel vragen over dit 

thema, zowel van bezorgde burgers, vrijwilligers als overheden. 

Ook dit voorjaar staan er verschillende cursussen voor vleermuisgidsen op het programma. In het 

verleden werden deze ook al wel eens georganiseerd, maar dat is intussen al meerdere jaren 

geleden. Bedoeling van de cursussen is om mensen voldoende informatie mee te geven om te 

kunnen gidsen bij bijvoorbeeld de nacht van de vleermuis. 

Over die nacht van de vleermuis vertrekken in april de eerste mailings naar de afdelingen, personen 

die eerder bij de organisatie van een evenement waren betrokken,… Check gerust eens bij de 

afdelingen in jouw buurt of ze een evenement plannen. Het blijk tenslotte een ideaal moment om 

veel mensen, zowel direct als via de media, meer bekend te maken met vleermuizen. Zoals steeds 

gaat de nacht van de vleermuis door in het laatste weekend van augustus (25-26 augustus). 

Verder staat er veel onderzoek op het programma: automatische en niet-automatische detectoren 

voor inventarisaties, vleermuizen vangen en zenders voor het zoeken van vliegroutes en 

verblijfplaatsen, warmtecamera’s om kolonies op te sporen,… Of gewoon in de schemering in de tuin 

genieten van de vreemde capriolen van deze immer boeiende diertjes. Vergeet in dat laatste geval 

vooral het glaasje wijn (of ander lekkers) en het goed boek niet. 

 

Veel leesplezier! 
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Daan Dekeukeleire 

De winter is ondertussen over, en de vleermuizen zijn ontwaakt uit hun winterslaap. Maar 
afgelopen winter werden heel wat leuke waarnemingen gedaan. Overal in vlaanderen gingen 
tientallen vrijwilligers op zoek naar vleermuizen, in forten, bunkers en op minder verwachte 
plaatsen zoals holle bomen. En hier en daar werd ook batdetectorwerk verricht! 

…

Bij een wintertelling in het fort van Kessel vond An Lenaerts 
een vleermuisskeletje. Bijzonder was dat dit skeletje nog mooi 
aan de wand hing! Als de spieren in de voeten en benen van 
een vleermuis ontspannen, ‘sluiten’ hun voeten en blijven ze 
zonder moeite hangen. Dus ook als een vleermuis sterft, kan 
het diertje blijven hangen!  

De vorm van de schedel, en de grootte van de achterpoten, 
wijzen erop dat het hier om een watervleermuis gaat.  

 

 

 

Hangend skeletje van een 
watervleermuis in het fort 
van Kessel foto Ann 
Lenaerts 

Grootoren komen maar onregelmatig voor in de traditionele winterverblijfplaatsen. Het grootste 
deel van deze dieren overwintert op onbekende plaatsen. Er zijn waarnemingen gekend 
overwinterende grootoortjes in holle bomen van bij kappingen, maar toch is er erg weinig over 
gekend. Vleermuizen vinden in holle bomen is namelijk niet eenvoudig, maar eind februari vond 

Marc van de Sijpe overwinterende Gewone 
grootoren in twee bomen in de Palingbeek 
in Ieper! In dit provinciaal domein zijn er 
verschillende ‘klassieke’ 
winterverblijfplaatsen (kelders en 
bunkers). In de ene boom kon Marc drie 
grootoortjes vinden, in de andere twee 
exemplaren. Het ging in beide gevallen om 
diepe spleten, vrij laag in een tamme 
kastanje. De overwinterende vleermuizen 
zaten hoog in de spleet verborgen, en 
konden enkel met een endoscoop gezien 
worden. Smaakt naar meer!  

Spleet in een Tamme Kastanje met 
overwinterende vleermuizen 

https://waarnemingen.be/waarneming/view/149055512
https://waarnemingen.be/waarneming/view/149055512
https://waarnemingen.be/waarneming/view/149055511
https://waarnemingen.be/waarneming/view/149055511
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Overwinterende gewone 
grootoorvleermuis diep in een 
spleet in een tamme kastanje – 
foto Marc van de Sijpe

In de winter zijn vleermuizen 
niet enkel te vinden diep in 
slaap.  . Zo pikte David Galens 
op Kerstavond een 
overvliegende franjestaart op. 
In het Waasland waren dan 
weer wekelijkse waarnemingen 
van foeragerende 
mopsvleermuizen, soms op 
avonden met een temperatuur 
van ca. 2°c!  

Sonogram van een franjestaart 
op Kerstavond – David Galens 

 

https://waarnemingen.be/waarneming/view/146991144
https://waarnemingen.be/waarneming/view/148004922
https://waarnemingen.be/waarneming/view/148004922
http://www.waarnemingen.be/
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Daan Dekeukeleire 

Intensieve landbouw is één van de grote bedreigingen voor biodiversiteit. Het omploegen 
van de bodem en het gebruik van pesticiden zijn twee van de belangrijkste oorzaken hiervan. 
Het is dus te verwachten dat biologische landbouw beter is voor landbouw-biodiversiteit, 
maar wetenschappelijk onderzoek bij soorten hoger in de voedselketen, zoals vleermuizen, 
vind niet altijd duidelijk resultaat. Bovendien is het vaak niet duidelijk welke factoren de 
verschillen in biodiversiteit tussen landbouwsystemen juist kunnen verklaren. 

In een onderzoek in Noord-Frankrijk werden 
in 64 plots in enkele graanakkers in 
hetzelfde gebied automatische batdetectors 
geplaatst. De onderzoekers vergeleken de 
vleermuisactiviteit in (1) biologische akkers 
waarbij de bodem omgeploegd werd, maar 
geen pesticiden gebruikt werden, (2) 
conventionele akkers met ploegen, maar 
waar weinig herbiciden gebruikt werden, (3) 
conventionele akkers waarbij de bodem 
niet omgeploegd werd en weinig herbiciden 
gebruikt werden en (4) conventionele 
akkers waarbij de bodem niet omgeploegd 
werd maar waar wel veel herbiciden 
gebruikt werden.  

Uit de resultaten blijkt, niet geheel 
onverwacht, dat biologische graanakkers 
een hogere vleermuisdiversiteit, en een 
hogere activiteit van Gewone 
dwerglveermuis en Kuhls dwergvleermuis 
vertonen dan conventionele akkers. Bijzonder was echter dat conventionele akkers waarbij 
de bodem niet omgeploegd wordt en er minder pesticiden gebruikt worden, een 
vleermuisactiviteit vertoonden die vergelijkbaar was met die van biologische landbouw. Dit 
toont aan dat ook in de conventionele landbouw erg grote biodiversiteitswinst kan geboekt 
worden door aanpassingen te doen door het ploegen van de bodem en het 
pesticidengebruikt te verminderen. 

Dit artikel is gratis te lezen op de website van het tijdschrift Ecology & Evolution. 
Barré K, Le Viol I, Julliard R, Chiron F  & Kerbiriou C. (2018) Tillage and herbicide reduction 
mitigate the gap between conventional and organic farming effects on foraging activity of 
insectivorous bats. Ecology & Evolution 8:1496–1506.  

https://doi.org/10.1002/ece3.3688 
 

Voorspeld aantal vleermuizenpassages per nacht en de 
geassocieerde 95% zekerheidsinterval voor de 4 systemen. 
(a) Pipistrellus kuhlii, (b) P. pipistrellus, (c) P. nathusii & (d) 
Pipistrellus spp. 

https://doi.org/10.1002/ece3.3688
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Vleermuizen leggen vaak grote afstanden af om te gaan zwermen en overwinteren in grotten en 
andere ondergrondse verblijfplaatsen. Het is echter onduidelijk hoe jonge vleermuizen zo’n 
verblijfplaatsen vinden. Vaak wordt gedacht dat tijdens het zwermgedrag moeders hun jongen tonen 
waar ze kunnen overwinteren, maar recent onderzoek vond echter weinig tot geen bewijs voor deze 
hypothese. Sommige studies wijzen erop dat jonge vleermuizen winterverblijfplaatsen eerder 
onafhankelijk van hun ouders vinden, mogelijk aangetrokken door de vele sociale geluiden bij zo’n 
plekken. 

In een recente studie vingen onderzoekers vleermuizen aan ‘Brunnen Meyer’, een waterput in het 
westen van Duitsland waar vele duizenden vleermuizen overwinteren. Via genetische analyses 
gingen ze bij twee soorten, namelijk watervleermuis en franjestaart, de verwantschappen na tussen 
adulte vrouwtjes en juveniele dieren die gevangen werden. 

Bij de 63 adulte en 112 juveniele watervleermuizen werden 4 ‘moeder-dochter’-paren gevonden, 
maar slechts één daarvan werd op dezelfde avond gevangen (maar wel met meer dan een uur tussen 
de vangsten). Bij 64 adulte en 130 juveniele franjestaarten werden echter 8 ‘moeder-dochter’-paren 
gevonden, waarvan 7 binnen de 10 minuten van elkaar gevangen werden. Simulaties tonen aan dat 
het aantal ‘moeder-dochter’-paren bij Franjestaart, maar niet bij Watervleermuis, hoger is dan wat 
op basis van toeval kan verwacht worden. 

Er zijn verschillende mogelijkheden voor deze resultaten. Mogelijk tonen moeders hun dochters 
vooral waar te zwermen vroeg in het seizoen, en werd dit gemist bij watervleermuis (die al vroeg in 
augustus kan zwermen). Een andere mogelijkheid is dat jonge watervleermuizen niet meegaan met 
hun moeder, maar met andere onverwante volwassen koloniegenoten. Of misschien is het 
zwermgedrag tussen soorten veel variabeler is dan we denken, en komen verschillende soorten op 
andere manieren naar zwermplaatsen. 

Stumpf M, Meier F, Grosche L, Halczok T, van Schaik J & Kerth G (2017) How Do Young Bats 
Find Suitable Swarming and Hibernation Sites? Assessing the Plausibility of the Maternal 
Guidance Hypothesis Using Genetic Maternity Assignment for two European Bat Species. 
Acta Chiropterologica 19 (2), 319-327. 

https://doi.org/10.3161/15081109ACC2017.19.2.008 
  

https://doi.org/10.3161/15081109ACC2017.19.2.008
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Voor hun kleine lichaamsgrootte leven vleermuizen bijzonder lang. Zo kan de kleine Brandts 

vleermuis meer dan 40 jaar oud worden, terwijl een muis van dezelfde grootte het maar een jaar 

uithoudt. Vleermuizen zijn dan ook een perfecte studiesoort om veroudering te bestuderen. In een 

recente studie, geleid door een groep uit Ierland, onderzocht een team wetenschappers de 

telomeren van vleermuizen. Telomeren zijn korte 

beschermende stukjes DNA, aan de top van 

chromosomen. Deze stukjes verkorten bij elke 

celdeling, waardoor mogelijk de celdeling na een 

tijd niet meer kan doorgaan. Verder spelen 

telomeren ook een rol in veel kankers.   

Door gebruik te maken een lange dataset aan 
vangst- hervangst data van dezelfde vleermuizen 
over verschillende jaren kon aangetoond worden 
dat deze telomeren verkorten in Grote 
Hoefijzerneus en Schreibers vleermuis, maar niet in 
Bechsteins vleermuis en Vale vleermuis, twee 
soorten in het genus Myotis, waarvan de soorten de 
langste levensduur hebben. In deze Myotis soorten 
vonden de onderzoekers ook verschillende genen 
die coderen voor celmechanismen die zorgen voor 
langere telomeren. 

 

Dit artikel is gratis te lezen op de website van het tijdschrift Science advences. 
Foley NM, Hughes GM, Huang Z, Clarke M, Jebb D, Whelan CV, Petit E, et al. (2018) 
Growing old, yet staying young: The role of telomeres in bats’ exceptional longevity. 
Science Advances 42(2): eaao0926. 

https://doi.org/10.1126/sciadv.aao0926 
  

Levensduursquotient voor 779 zoogdierensoorten, 

uitgezet t.o.v. lichaamsgewicht. 

https://doi.org/10.1126/sciadv.aao0926
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Wout Willems

Het Laatste Nieuws : Dendermonde  

19 december 2017, p15 

 

Dendermonde en Regionaal Landschap 

Schelde-Durme slaan de handen in elkaar om 

vleermuizen te beschermen. 

 

Speciale aandacht gaat daarvoor naar de 

kazemat van Bastion V, de vroegere 

oorlogsbunker aan de LeopoldII-laan. Daar 

overwinteren jaarlijks zo’n twintig 

vleermuizen. Maar met wat inspanningen 

kunnen dat er makkelijk een pak meer zijn. 

Het stadsbestuur financierde, op aangeven 

van het Regionaal Landschap Schelde-Durme, 

de nodige ingrepen om de kazemat op en top 

vleermuisvriendelijk te maken. Zo is er een 

grotere invliegopening voorzien en kregen de 

vleermuizen enkele wegkruipstenen cadeau. 

Die bieden hen voldoende rust tijdens hun 

winterslaap. Een volle regenton moet 

bovendien de luchtvochtigheid verbeteren en 

de toegangsdeur gaat weer vlot open. 

 

Als bekroning voor de inspanningen heeft de 

bunker nu het schildje ‘vleermuisvriendelijk 

object’ toegekend gekregen. 

 

Medewerkers van de stad en het Regionaal 

Landschap Schelde-Durme bezoeken 

momenteel bovendien samen met de 

kerkfabrieken ook de grote zolders van de 

Dendermondse kerken. Ook die kunnen 

vleermuisvriendelijker ingericht worden. 

(DND)

Het Nieuwsblad: Gent 
06 Januari 2018, p4 

 

54 populieren langs het Luisdonkbospad, ter 
hoogte van de Meierij in Schelderode, gaan 
tegen de vlakte. De eigenaar vreest dat 
takken op voorbijgangers zullen vallen, maar 
Natuurpunt wil eerst zien of er vleermuizen 
in de bomen zitten. “Anders kan een 
volledige populatie in één keer sterven.” 

De gemeente Merelbeke heeft de 
kapvergunning verleend, maar vroeg dat 
slechts de helft van de bomen wordt gekapt. 
De andere helft mocht dan zeven jaar na de 
heraanplanting worden gekapt. Bovendien 
moest een screening worden uitgevoerd om 
na te gaan of in de bomen vleermuizen zitten. 
In de aangrenzende Makegemse Bossen, een 
Europees beschermd gebied, huizen 
vleermuizen. 

Honderd dieren in één holte 

De eigenaar zag die voorwaarden niet zitten 
en ging in beroep bij de Provincie. De 
beschermende maatregelen zouden hem geld 
kosten en de vleermuizen zullen wel 
wegvliegen als naast hen een boom wordt 
gekapt, haalde hij aan. De deputatie volgde 
hem en verleende de kapvergunning. De man 
moet wel alle 54 bomen opnieuw aanplanten 
en laten volgroeien. 

Bij Natuurpunt begrijpen ze er niets van. “In 
deze bomen zitten zeldzame vleermuizen”, 
vertelt Daan Dekeukeleire. “We begrijpen dat 
de bomen moeten worden gekapt, maar in de 
winter zitten de vleermuizen in een diepe 
slaap en duurt het een halfuur tot een uur 
voor ze wakker zijn en wegvliegen. De rosse 
vleermuis komt hier veel voor. Soms kruipen 
die dieren met honderd dicht bij elkaar in één 
holte van dezelfde boom. Als die boom gekapt 
wordt, kan de volledige populatie uit de 
Scheldevallei in één keer sterven.” 
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De natuurvereniging hoopt dat de eigenaar 
alsnog een screening laat uitvoeren. “Dat kost 
geen stukken van mensen. Ofwel kan hij de 
kap uitstellen tot het najaar, wanneer de 
dieren geen winterslaap houden.” 

Dekeukeleire doet een oproep aan Vlaams 
minister van Leefmilieu Joke Schauvliege 
(CD&V): “Verplicht die vleermuizenscreening, 
neem dat op in het 
soortenbeschermingsprogramma. Dat is beter 
dan een lange procedure voeren voor elke 
boom die moet worden gekapt. We willen 
graag met de eigenaar overleggen en hem 
advies geven.” 

Grote kosten 

“Het is makkelijkom te zeggen dat ik maar de 
helft van de bomen mag kappen. Ik ben wel 
verantwoordelijk als er iets gebeurt”, reageert 
eigenaar Bruno Van Der Bruggen. “De firma 
wilde werken nie tin twee keer doen, en dat 
brengt grote kosten met zich mee. Als 
Natuurpunt zo zeker is dat er vleermuizen 
zitten, moet het die screening maar zelf 
betalen.” “Misschien worden ze pas volgend 
jaar gekapt, het hangt ervan af wanneer de 
firma tijd heeft. Maar ik hou mijn hart vast en 
hoop dat intussen geen tak op een 
voorbijganger waait. Mensen zijn nog altijd 
belangrijker dan dieren.” 

Lieven Van Imschoot

Het Laatste Nieuws Limburg 
25 januari 2018, p 17 

 
Het comité dat ijvert tegen het plan van de 
stad om 400 platanen op cité noord te 
kappen maakt zich sterk dat ze de kap kan 
tegenhouden. Er zitten namelijk vleermuizen 
in en rond de bomen. Vleermuizenexpert Gis 
Palmans van Natuurpunt gingen met hen na of 
en in welke mate de platanen een invloed 
hebben op vleermuizen. «Elf dagen lang 
gingen door de wijk», stelt het echtpaar. Met 
batdetectoren werden de vleermuizen 
opgespoord. Drie soorten zijn geteld: de 
grootoorvleermuis, de laatvlieger en de 
gewone dwergvleermuis. Zo’n 300 
vleermuizen houden zich op in en rond de 
platanen. «Ze gebruiken de lijnvormige 

elementen als vliegroutes», legde Palmans, 
coördinator van werkgroep vleermuizen in 
Limburg, uit. «Op de cité vormen de platanen 
een lange rij. Het zijn voor de vleermuizen 
verbindingen tussen hun verblijfplaats en 
jachtgebieden waar ze insecten vinden. De 
bomen zijn belangrijk voor het leefgebied van 
de dieren. Als de stad de bomen zou kappen, 
wordt de habitat van de vleermuizen ernstig 
verstoord.»  

Extra troef 
Zijn de vleermuizen echt een stok achter de 
deur tegen het kapplan? Tegen de lente dit 
jaar zal het schepencollege de knoop over wat 
er met de platanen moet gebeuren 
doorhakken. «Of we naar de rechter stappen? 
Dat is nog niet bepaald en zal afhangen van 
wat de stad beslist. We moeten daar bij het 
comité overleg houden», stelt Peter 
Vandeperre van het comité. 

Het Laatste Nieuws: Buggenhout 
07 februari 2018 

De heropbouw van de historische ijskelder op 
het Kasteeldomein in Opdorp, in de 
omgeving van de Damstraat, is gestart. 

Een aannemer voert er momenteel volop 
metselwerken uit. Die volgt nauwgezet de 
eivormige glooiing van de plannen. Voor de 
restauratie van de ijskelder werkt het 
gemeentebestuur samen met onder andere 

de eigenaar van het Kasteeldomein, Regionaal 
Landschapspark Schelde-Durme, de provincie 
Oost-Vlaanderen en de Capelderij van Opdorp. 
Bedoeling is de ijskelder in zijn oude glorie te 
herstellen. De kelder was jarenlang verbonden 
aan het Kasteel van Opdorp en werd gebruikt 
om ijs tot in de zomer te kunnen bewaren. 
“Na de restauratie zal de ijskelder de grootste 
van Oost-Vlaanderen zijn”, zegt schepen Geert 
Mannaert. “Bedoeling is de site vervolgens 
open te stellen voor het grote publiek. De al 
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bestaande wandeling Keisdruppersroute zal er 
passeren en tussen het Kasteeldomein en de 
kelder wordt een wandelpad aangelegd.” De 
ijskelder wordt overigens niet alleen volledig 
hersteld, hij krijgt ook een inrichting die goed 
is voor de huisvesting van vleermuizen. Omdat 
de kelder vlakbij de poel gelegen is waar 

talloze padden zich in het voorjaar 
voortplanten, houden ook de vrijwilligers van 
Natuurpunt en de Milieuraad de heropbouw 
nauwgezet in het oog. Iedereen kan aan de 
werf passeren om de werken te zien 
opschieten. (DND) 

Gazet van Antwerpen: Kempen 
 08 februari. 2018, p 16  

Herentals, Hulshout en Westerlo hebben een 
plan klaar om de druk gebruikte fietsostrade 
op de oude spoorbedding naar Aarschot te 
verlichten. Een hoofdrol is weggelegd voor 
vleermuis Charlotte.  

Leden van de vleermuizenwerkgroep van 
Natuurpunt slagen er in 2015 in om vleermuis 
Charlotte te volgen terwijl ze in één nacht de 
23 kilometer van haar winterverblijf in het fort 
van Broechem (Ranst) naar haar zomerverblijf 
in Noorderwijk (Herentals) overbrugt. Het 
diertje dat met een minuscuul zendertje is 
uitgerust, volgt tijdens de vlucht duidelijk 
grote en kleine waterlopen, bomenrijen en 
houtkanten en mijdt fel verlichte plekken. 

Dat laatste aspect steekt nadrukkelijk de kop 
op wanneer de gemeentebesturen van 
Herentals, Hulshout en Westerlo samenzitten 
met het Agentschap Natuur en Bos (ANB) om 
over de geplande verlichting van de 
fietsostrade tussen Herentals en Aarschot te 
overleggen. Dit erg druk gebruikte fietspad op 
de oude spoorbedding kent op het deel tussen 
Aarschot en Hulshout al een witte 
fietspadverlichting. De lokale besturen willen 
die over de hele lengte doortrekken. Maar 
Charlotte en haar vleermuizenvriendjes steken 
daar een stokje voor. 

Amber 
De gevoeligheid bij de natuurinstanties is 
begrijpelijk: in de omgeving van het kasteel 
van Noorderwijk heeft de grootste kolonie 
ingekorven vleermuizen van Vlaanderen haar 
zomerverblijfplaats. Het diertje is zeer 
zeldzaam in ons land en bij wet beschermd. 

Hoe verlicht je een fietspad dat dwars door de 
vliegroute van de lichtschuwe ingekorven 
vleermuis snijdt? 

“Daarover hebben we na veel overleg bij 
onder meer de intergemeentelijke 
begeleidingscommissie een consensus bereikt, 
die zowel de veiligheid van de fietser als de 
natuur eerbiedigt”, zegt de Herentalse 
mobiliteitsschepen Jan Michielsen (CD&V). “In 
plaats van fel wit licht hebben we ten behoeve 
van de vleermuizenpopulatie voor 
amberkleurig licht gekozen. Voor de 
uniformiteit gebruiken we die kleur over de 
volledige lengte van het fietspad. Enige 
uitzonderingen zijn de oversteken van 
kruisende wegen, die geaccentueerd worden 
met wit licht.” 

Maar voor ANB volstond de zachtere 
kleurkeuze niet. “Het resultaat is dat we op de 
strook die in de vliegroute van de vleermuizen 
ligt dynamische verlichting toepassen. Die 
springt pas aan wanneer er een fietser 
passeert, om nadien weer te dimmen. Het 
gaat om een afstand van bijna 1,1 kilometer 
tussen de Hogewegmolen en Lankem in 
Noorderwijk”, zegt Michielsen. 

Voor dit project kunnen de gemeentebesturen 
rekenen op financiële steun van de provincie 
Antwerpen. Daarvoor is het wachten op een 
advies van de kwaliteitsadviseur in de 
regionale mobiliteitscommissie. “Met hem 
hebben we met alle betrokkenen op 22 
februari een onderhoud. We hebben 
vernomen dat hij eventueel nog verder wil 
gaan. Zo wordt er in Nederland 
geëxperimenteerd met rode 
fietspadverlichting, speciaal voor vleermuizen. 
Hoe dan ook hopen we dat de verlichting 
tegen komende winter een feit is.” 

Hans Otten 
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Het Nieuwsblad: Pajottenland 
10 februari. 2018 p,8  

De vleermuizenwerkgroep Myotis van 
Natuurpunt Halle sleepte een Bronzen 
Boommarter in de wacht. Met die prijzen 
willen de stad en het Agentschap voor Natuur 

en Bos projecten belonen die werk maken van 
groene stapstenen tussen verschillende 
natuurgebieden. Myotis zorgde vorig jaar voor 
een aantal overwinteringsplaatsen voor 
vleermuizen in Halle en verbond alle 
vleermuizenspots met elkaar via een 
fietsroute van zo'n 22 kilometer , de batbike, 
rond de stad. . 

(idh)

Het Laatste Nieuws RIEMST 
15 februari 2018   

 

De gemeente Riemst begint aan grote 
werken in de Lacroixberg, een buiten gebruik 
gestelde mergelgroeve in Zussen. Een 
gespecialiseerde firma uit Nederland gaat 
een tunnel van zeven meter lang boren in de 
berg. Het is de eerste keer dat werken van 
zo’n omvang en moeilijkheid op het 
grondgebied worden gerealiseerd. 

«We bouwen een derde toegang tot de 
groeve», vertelt burgemeester Mark Vos. 
«Een extra toegang betekent ook een 
bijkomende uitgang die zeer waardevol kan 
zijn bij noodgevallen. Het komt de 
hulpverlening ten goede», klinkt het. 
«Voortaan kunnen we via die weg voertuigen 
en materiaal aanleveren om werken in de 
groeve uit te voeren», vult Mike Lahaye, 
coördinator groeven bij de gemeente, aan. 
«De twee bestaande toegangen zijn te smal 
om werktuigen aan te voeren.» 

Stabiliteitswerken 

«Als we stabiliteitswerken onder de huizen, 
die bovenop de groeve of in de buurt ervan 
staan, willen uitvoeren, kunnen we dat met 
een grote en brede tunnel makkelijker doen. 
En daarbij, we kunnen efficiënter werken en 
sparen ook heel wat kosten uit», aldus nog 

Lahaye, die voor de gemeente toezicht zal 
houden op de werken. Naast de veiligheid en 
de grotere bereikbaarheid van de groeve, 
wordt de tunnel ook geboord voor de 
vleermuizen. «De Lacroixberg is een 
zogenaamd Natura 2000-gebied omdat in de 
groeve een grote populatie vleermuizen z’n 
winterslaap houdt», licht Mike Lahaye toe. 

Schuiloorden 

De groeven in de mergelgemeente zijn ideale 
schuiloorden voor de vleermuizen. De 
beestjes worden niet gestoord, ze gedijen 
goed in het donker. In de groeven heerst een 
constante temperatuur van 11 à 12 graden 
met een vaste en hoge vochtigheidsgraad van 
95 procent en meer. «Belangrijk voor de 
vleermuizen is dat ook in de groeven 
voldoende ventilatie is», legt Lahaye uit. «Een 
nieuwe tunnel in de Lacroixberg zorgt juist 
door de grootte van de toegang voor meer 
doorstroming van lucht. Hierdoor wordt het 
achterliggende gebied in de groeve 
interessanter voor de vleermuizen», besluit de 
coördinator. 

Toelage 

Doordat het een mooie plek voor de 
nachtdieren is, heeft de gemeente bij het 
Agentschap Natuur en Bos een toelage 
aangevraagd voor de bouw van de tunnel. 
«Juist omdat de werken de habitat van de 
vleermuizen optimaliseren, bekomen we een 
subsidie van 80 procent op de kostprijs van de 
werken», stelde burgemeester Vos. Aan de 
realisatie van de tunnel hangt een prijskaartje 
van 33.400 euro vast. Bijna 27.000 ervan 
wordt door het agentschap gefinancierd.  
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.  

Onderzoek naar het gebruik van valleigebieden door 
vleermuizen in Oost-Brabant. 

Dit project werd uitgevoerd door Natuurpunt Studie vzw en 

werd gecofinancierd door de Provincie Vlaams-Brabant. We 

vergaarden met dit project informatie over vleermuizen in de 

valleien van de Winge, Velpe en Gete. We gingen na welke 

soorten er waar voorkomen en in welke mate, welke vliegroutes 

ze momenteel gebruiken en waar er hiaten zijn. Bijkomend 

werkten we met dit project rond draagvlakverbetering en 

verdere uitbouw van de capaciteit van het vrijwilligersnetwerk 

rond vleermuizen. 

 

https://www.natuurpunt.be/publicatie/vleermuizen-valleien-vlaams-brabant 

. 

Onderzoek naar voorkomen in en potenties van historische 

gebouwen. 

Dit  rapport  is  het  eindverslag  van  het  project  ‘Vleermuizen  op

  (kerk)zolders  in  de  provincie  Antwerpen’. De hoofddoelstelling 

van dit project was het verzamelen van kennis over welke soorten 

vleermuizen  in  welke  mate  gebruik  maken  van  (grote)  zolders 

 als  verblijfplaats  door  gericht  onderzoek.  Een  bijkomend doel 

is draagvlakverbreding. Door het verzamelen van een grote 

hoeveelheid uitwerpselen  van vleermuizen werken we ook mee 

aan de verdere kennisopbouw over de genetische toestand 

van  zolderbewonende vleermuizen in de provincie Antwerpen 

https://www.natuurpunt.be/publicatie/vleermuizen-op-kerkzolders-de-provincie-antwerpen 

https://www.natuurpunt.be/publicatie/vleermuizen-valleien-vlaams-brabant
https://www.natuurpunt.be/publicatie/vleermuizen-op-kerkzolders-de-provincie-antwerpen
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Dit voorjaar en deze zomer worden verspreid over Vlaanderen 6 cursussen georganiseerd over 
vleermuizen. De cursussen zijn gericht op natuurgidsen en geïnteresseerden. Voorkennis over 
vleermuizen is niet nodig. 
Op deze cursus maak je kennis met de ecologie van onze Belgische vleermuizen, en dit onder 
begeleiding van vrijwilligers van de vleermuizenwerkgroep. Daarnaast leer je de kneepjes van het 
gebruik van een batdetector - een apparaat dat de ultrasone vleermuissonar omzet in hoorbare 
geluiden - alsook de basis over hoe je de verschillende soorten vleermuizen van elkaar kan 
onderscheiden aan de hand van deze geluiden. 

De cursussen gaan door op: 

 

 

 

 

 

 

 

14 april 2018 
Een groot deel van onze inheemse vleermuizen brengt minstens een deel van het jaar door in 

bomen. Dat kan zowel 's zomers zijn, 's winters als in de tussenseizoenen of zelfs jaarrond! Het kan 

gaan om individuen of om heuse kraamkolonies van soms heel zeldzame soorten. Vaststellen of een 

boom (soms) bewoond is door vleermuizen, is niet altijd eenvoudig, en toch legt het natuurdecreet 

op dat eigenaars en beheerders hier aandacht aan besteden. Onvermijdelijk leidt dat tot lastige 

situaties bij het aanduiden van te kappen van bomen, zowel in los verband als in dreven of 

bossen, bv. bij de opmaak van een beheerplan. Ook in de criteria van kapmachtigingen worden 

vleermuizen niet altijd consequent meegenomen.  

Daarom steken we de koppen bijeen om in kaart te brengen wat volgens ons de grootste 

knelpunten zijn, ervaringen uit te wisselen en werkbare oplossingen uit te dokteren. We werpen 

daarbij zeker een blik over de landsgrenzen. Denk je je steentje te kunnen bijdragen, dan nodigen we 

je graag uit om onze vragenlijst ingevuld terug te sturen en, nog beter, je meteen ook in te schrijven 

voor de discussienamiddag. Voor alle duidelijkheid: we verwachten dus niet enkel 

vleermuisspecialisten, maar ook boom- en bosbeheerders.  

 

https://www.natuurpunt.be/agenda/vrijwilligersopleiding-vleermuizen-voor-vleermuisgidsen-neerpelt-28369
https://www.natuurpunt.be/agenda/vrijwilligersopleiding-vleermuizen-voor-vleermuisgidsen-diksmuide-28294
https://www.natuurpunt.be/agenda/vrijwilligersopleiding-vleermuizen-voor-vleermuisgidsen-muizen-28454
https://www.natuurpunt.be/agenda/vrijwilligersopleiding-vleermuizen-voor-vleermuisgidsen-lummen-28430
https://www.natuurpunt.be/agenda/cursus-vleermuizen-26222
https://www.natuurpunt.be/agenda/vrijwilligersopleiding-vleermuizen-voor-vleermuisgidsen-zulte-26864
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmIgR-D1sYYf8Zff_0RZKdkzeVQwrBLeMLjpNVQFCSh743AA/viewform?usp=sf_link
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Ook in 2018 zijn we superenthousiast om vleermuizenonderzoek uit te voeren! 
Je kan uiteraard op je eentje in een ijskelder kruipen of rondstruinen met een detector, maar het is 
toch steeds super als je met andere enthousiastelingen kan (mee)werken aan een project. Er staan er 
voor 2018 een aantal op stapel, waarvan we hieronder graag een overzichtje geven. We vermelden 
daarbij ook bij wie je kan aanmelden als je graag je steentje er aan wil bijdragen. 

   Project dat zowel onderzoek 
als beschermingsmaatregelen bundelt. Niet apart voor aanmeldbaar, maar de verschillende 
onderzoeken worden wel gecommuniceerd (oa fortenweekend). Info bij Kris Boers 
(krisboers@yahoo.com) 

 . Detectorinventarisaties in parken en groendomeinen. 
Onderzoeksgebieden: Nachtegalenpark en Schoonselhof. Aanmelden bij Wout Willems 
(wout.willems@natuurpunt.be). 

 , luik vleermuizen. O.a. onderzoek met automatische 
detectoren. Aanmelden bij Alex Lefevre (vleermuizenalex@yahoo.com). 

 . Onderzoek zwermgedrag, en gebruik omgeving door zenderen 
van dieren. Aanmelden bij Wout Willems (wout.willems@natuurpunt.be). 

 , luik vleermuizen. 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). 

 . Monitoring vleermuizen. Info bij Kris Boers (krisboers@yahoo.com) 

 . Door de dienst beheer worden beheerplannen opgesteld voor enkele forten (ook van 

privé-eigenaars). Daarvoor gaan we nog zwermgegevens verzamelen. Vangen met mistnetten. 

Info bij Kris Boers (krisboers@yahoo.com) 

 . De provincie Antwerpen subsidieert onderzoek naar de grote 

kolonie ingekorven vleermuizen in Herentals. Dieren worden gevangen en gezenderd, we 

trachten hun gedrag ter hoogte van wegen/verlichting te bekijken met warmtecamera's en 

nachtkijkers,... Info bij Kris Boers (krisboers@yahoo.com) 

 

mailto:krisboers@yahoo.com
mailto:wout.willems@natuurpunt.be
mailto:vleermuizenalex@yahoo.com
mailto:wout.willems@natuurpunt.be
mailto:wout.willems@natuurpunt.be
mailto:krisboers@yahoo.com
mailto:krisboers@yahoo.com
mailto:krisboers@yahoo.com
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Contactpersoon Natuurpunt:  
 
Coxiestraat 11   Wout Willems, Wout.willems@natuurpunt.be  
2800 Mechelen   015/29 72 68 

 
 

Voorzitter:    Kris Boers, krisboers@yahoo.com 
Secretaris:    Daan Dekeukeleire,  daan.dekeukeleire@gmail.com  
Penningmeester:   Alex Lefevre,  vleermuizenalex@yahoo.com  
Redactie Chiropcontact:  Daan Dekeukeleire, René Janssen, Bob Vandendriessche, 

Joost Vandenberge, Hans Vermeiren,  chiropcontact@natuurpunt.be 
 

Provinciale coördinatoren 
 

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

 
 
Wie jonger is dan 26 en interesse heeft in vleermuizen, kan ook contact opnemen met de 

vleermuizenwerkgroep van JNM 

Kortrijksepoortstraat 192, 9000 Gent, 09/223 47 81  zwg@jnm.be 

  
 
 

 

 

Bijdragen voor een volgend nummer van Chiropcontact mogen via mail naar 

chiropcontact@natuurpunt.be  

De redactie waardeert het wanneer Iedereen artikelen of korte bijdragen in te sturen. Hulp hierbij 

kan geboden worden indien gewenst. 

Met dank, de redactie 

http://natuurpunt.us13.list-manage.com/subscribe?u=4f602eb5f4a82b42befc9c05d&id=714383874d
mailto:Wout.willems@natuurpunt.be
mailto:krisboers@yahoo.com
mailto:daan.dekeukeleire@gmail.com
mailto:vleermuizenalex@yahoo.com
mailto:chiropcontact@natuurpunt.be
mailto:daan.dekeukeleire@gmail.com
mailto:ghis.palmans@dxadsl.be
mailto:roosenhans@yahoo.com
mailto:bobvdd@hotmail.com
file:///C:/Users/Bionet/Downloads/vleermuizen@natuurpunt.be
file:///C:/Users/Joost/Downloads/chiropcontact@natuurpunt.be

