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Voorwoord: Meten is weten… en beschermen 
Kris Boers 

 

Directe aanleiding voor dit stukje is een succesvolle actie ongeveer twee maand geleden. In Herentals 
volgden we enkele dieren van de grootste kolonie ingekorven vleermuizen van Vlaanderen om hun 
landschapsgebruik en foerageergebieden in kaart te brengen. Eén van die dieren jaagt dagelijks in de 
bossen rond een provinciaal domein, maar niet op het domein zelf. Daar brandt immers heel de nacht 
de parkingverlichting. Eén mailtje en drie dagen later krijg ik van de provincie de melding dat de 
verlichting tijdelijk volledig is afgezet ’s nachts en dat er op termijn een timer zal geplaatst worden. 
Blanche, want zo noemden we de vleermuis, kan haar jachtgebied weer flink uitbreiden. 

Dit soort kleine, en grote, successen geven me weer telkens de zin om verder te gaan, meer te weten, 
meer te tellen, meer te communiceren… en minder te slapen. Want het werkt echt wel: wekelijks, 
zoniet dagelijks, wordt onze kennis gebruikt om vleermuizen in het veld te beschermen; van het 
bepalen van prioriteiten in het soortbeschermingsplan over de inrichting van verblijven tot de opmaak 
van beheerplannen en het al dan niet toestaan van windturbines, telkens zijn en worden onze 
gegevens en kennis gebruikt. 

Daarom ook is het zo belangrijk de kwaliteit van onze data en de beschikbaarheid ervan steeds te 
verbeteren. Waarnemingen.be is op 10 jaar tijd uitgegroeid tot hét verzamelpunt van faunagegevens 
en kennis in Vlaanderen. Steeds meer komen er ook toepassingen om gestructureerde data op te 
nemen: routetellingen en kerkzoldertellingen zijn voor ons de belangrijkste. Voor de wintertellingen is 
het nog wat geduld uitoefenen, maar ook daar wordt aan gewerkt. Bij deze dus nogmaals een warme 
oproep om dit portaal zo goed mogelijk te vullen met informatie; of het nu de dwergvleermuis in je 
tuin is of de grootoorvleermuis op de zolder van de buren, vergeet het niet door te geven. 

Loopt het dan nooit fout met die bescherming? Natuurlijk wel. Maar dankzij die massa aan beschikbare 
data wordt het steeds moeilijker om te zeggen dat ‘je niet wist dat er beschermde dieren zaten’. Ook 
(lokale) overheden maken steeds meer gebruik van die info om projecten te beoordelen. En zelfs die 
‘mislukkingen’ zorgen in zekere zin voor bewustwording: de discussie is aangegaan, er zijn gesprekken 
geweest (voor of na de ingreep)… 

Veel plezier op pad, overdag of ’s nachts, en… vergeet vooral je waarnemingen niet te documenteren. 
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Nacht van de Vleermuis 
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Europese Nacht van de Vleermuis 

 

Over héél in Europa worden eind Augustus activiteiten georganiseerd om mensen te laten 

kennismaken met de mysterieuze wereld van vleermuizen. In Vlaanderen organiseert Natuurpunt elk 

jaar de Nacht van de Vleermuis. Gewapend met een bat detector trek je 's avonds het bos in, op zoek 

naar vleermuizen. Een ervaren gids helpt je om de beestjes te spotten. De ideale afsluiter van de 

zomervakantie! 

Op meer dan 40 locaties worden activiteiten georganiseerd:  

 Meer info over activiteiten in de Provincie Antwerpen 

 

 Meer info over activiteiten in de Provincie Limburg 

 

 Meer info over activiteiten in de Provincie Vlaams Brabant & Brussel 

 

 Meer info over activiteiten in de Provincie West-Vlaanderen 

 

 Meer info over activiteiten in de Provincie Oost-Vlaanderen 

 

De Europese Nacht van de Vleermuis wordt georganiseerd door Natuurpunt, het Agentschap voor 

Natuur en Bos (ANB), Eurobats en de Vleermuizenwerkgroep. 

 

 

 

  

https://www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken?filters%5bwhat%5d=nacht%20van%20de%20vleermuis&filters%5blocation%5d%5bid%5d=tid-35
https://www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken?filters%5bwhat%5d=nacht%20van%20de%20vleermuis&filters%5blocation%5d%5bid%5d=tid-33
https://www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken?filters%5bwhat%5d=nacht%20van%20de%20vleermuis&filters%5blocation%5d%5bid%5d=tid-27
https://www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken?filters%5bwhat%5d=nacht%20van%20de%20vleermuis&filters%5blocation%5d%5bid%5d=tid-31
https://www.natuurpunt.be/activiteiten/zoeken?filters%5bwhat%5d=nacht%20van%20de%20vleermuis&filters%5blocation%5d%5bid%5d=tid-29
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Pareltjes van waarnemingen(.be) 
Daan Dekeukeleire & Wout Willems 

Watervleermuis in het water 

 

In het vroege voorjaar jagen vleermuizen wel 

vaker overdag. De dieren zijn dan net uit 

winterslaap, en kunnen soms niet wachten op 

een goede maaltijd. Begin April werd zo een 

watervleermuis jagend waargenomen in het 

Molsbroek in Lokeren. Het diertje kwam echter 

in het water terecht. De natte watervleermuis 

zwom naar een rietstengel, maar telkens als ze 

wou vertrekken kwam ze weer in het water 

terecht. Joris Everaert was echter in de buurt, en 

met een vlugge kajak-tocht kon het diertje 

opgepikt worden, en werd het weer vrijgelaten 

op een knotwilg. Na even op te drogen, vertrok de watervleermuis, droog en wel. 

Voorjaarswaarneming van Tweekleurige vleermuis 
Op 5 mei vond Rudy Aeschlimann een vreemde 

vleermuis, hangend om 6u50 ’s ochtends aan een 

muur in het centrum van Lichtaart in de Antwerpse 

Kempen. Het bleek hier om een tweekleurige 

vleermuis te gaan. Later op de ochtend was het dier 

al weg.  Net als de ruige dwergvleermuis is de 

Tweekleurige vleermuis een lange afstandstrekker. 

In het najaar, met een piek in september, zijn er 

regelmatig waarnemingen van rustende dieren die 

overdag aan een muur hangen. Deze waarnemingen 

zijn er voornamelijk - maar niet uitsluitend - aan de 

kust. Waarnemingen in het voorjaar zijn echter veel 

zeldzamer, maar lijken meer over heel het land verspreid te zijn.  

https://waarnemingen.be/waarneming/view/150357139
https://waarnemingen.be/waarneming/view/150357139
https://waarnemingen.be/waarneming/view/155915524
https://waarnemingen.be/waarneming/view/155915524
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Baardvleermuis on the rocks  

Op 27 februari 2018 werd in de Stadswallen van Diest een overwinterende Baardvleermuis gevonden, 

die een wel erg koud overwinteringsplaatsje had gekozen: tussen ijspegels. Helaas voor het beestje, 

bleven de ijspegels groeien waardoor het met achterpoten, staart en rechtervleugel in het ijs zelf vast 

kwam te zitten. 

De vleermuis er uit halen bleek geen sinecure: het plafond was hoog en moeilijk bereikbaar, en het 

dier zat dicht bij de basis van de pegels waardoor het losmaken daarvan ook erg problematisch was. 

Het diertje raakte bij het losmaken aan de elleboog gekwetst, en vermoedelijk mede door verzwakking 

bij het vastvriezen stierf het helaas enkele uren later. Foto’s: Dirk Hautekiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 kan je invoeren (met dezelfde account) op www.observado.org. 

 

  

http://www.waarnemingen.be/
http://www.observado.org/
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Nieuws uit de wetenschap 
Daan Dekeukeleire 

Competitie van invasieve halsbandparkieten veroorzaakt achteruitgang bij 

zeldzame Grote rosse vleermuizen in Zuid-Spanje 

 

Invasieve soorten zijn een groot probleem voor de biodiversiteit. Een lange-termijnstudie uit Sevilla, 

in het zuiden van Spanje, toont aan hoe de Aziatische Halsbandparkiet zorgt voor de achteruitgang van 

een populatie bedreigde Grote rosse vleermuis (Nyctalus lasiopterus) in een stadspark. In 14 jaar tijd 

nam de populatie Halsbandparkieten toe met een factor 20, terwijl de vleermuiskolonie met 81% 

achteruit ging. Beiden soorten hebben een sterke voorkeur voor gelijkaardige boomholtes, en de 

parkieten zijn zeer agressief naar de vleermuizen toe, wat vaak leidt tot sterfte.  

Naast een sterke achteruitgang, 

werd ook vastgesteld dat de Grote 

rosse vleermuizen bomen met 

parkieten sterk vermijden. Hierdoor 

ontstaat een ongewone clustering 

van vleermuis-bomen, wat mogelijk 

het sociaal gedrag van de kolonie 

verbreekt.   

Ook in België zijn Halsband-

parkieten zeer talrijk, en breid de 

populatie zich steeds verder uit. 

Hoge dichtheden van de parkiet 

worden echter enkel in steden 

bereikt. Concurrentie met inheemse 

vleermuizen bij ons is dan ook 

voornamelijk in stadsparken te 

verwachten, en het ‘buiten-gebied’ 

lijkt gelukkig gespaard te blijven. 

 

Het volledige artikel is gratis te lezen op de website van het tijdschrift ‘Royal Society Open Science’: 

Hernández-Brito D, Carrete M, Ibáñez C, Juste J & Tella J (2018) Nest-site competition and killing by 

invasive parakeets cause the decline of a threatened bat population. Royal Society Open 

Science: https://doi.org/10.1098/rsos.172477 

 

 

 

https://doi.org/10.1098/rsos.172477
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Vleermuizen kunnen prooien leren vinden van andere soorten vleermuizen 

 

Er is een gigantische diversiteit aan vleermuizen op de wereld, en vaak worden verschillende soorten 

vleermuizen samen jagend waargenomen. Het was al aangetoond dat vleermuizen prooien kunnen 

vinden aan de hand van informatie van hun soortgenoten, maar een recente studie toont nu aan dat 

ze ook informatie van andere soorten kunnen gebruiken. 

Onderzoekers van het Amerikaanse Smithsonian Tropical Research Institute, voerden een experiment 

uit met twee soorten Trachopps Cirrhosus en Lophostoma silvicolum, in Panama. Een groep 

vleermuizen werd aangeleerd om in een vliegkooi voedsel te vinden aan de hand van computer-

geluidje. Daarna werden een nieuw, onervaren individu in de vliegkooi gebracht. Deze onervaren 

individuen bleken erg snel het computer-geluidje te leren herkennen als eten. Bijzonder was dat de 

onervaren vleermuizen ongeveer even snel nieuw voedsel leerden herkennen van hun eigen 

soortgenoot, als van een andere soort. Vleermuizen kunnen dus van andere soorten leren. Onervaren 

individuen konden ook alleen of samen met een onervaren individu van de andere soort, het voedsel 

vinden, via trial-and-error, maar deden er dan veel langer over. 

 

 

Het volledige artikel is gratis te lezen op de website van het tijdschrift ‘Science advances’: 

Patriquin K, Kohles J, Page R & Ratcliffe J (2018) Bats without borders: Predators learn novel prey 

cues from other predatory species. Science Advances: 4(3) eaaq0579. 

https://doi.org/10.1126/sciadv.aaq0579 

 

 

https://doi.org/10.1126/sciadv.aaq0579
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Vleermuizen kunnen verschillende geluidsbronnen gebruiken 

 

Als je ooit in een drukke kamer met veel mensen zal je vast wel gemerkt hebben dat verschillende 

gesprekken simultaan volgen bijzonder moeilijk is. Recent onderzoek toont echter aan dat 

vleermuizen wel in staat zijn om simultaan verschillende bronnen van geluid te kunnen opvangen en 

verwerken. In een experiment plaatsten onderzoekers van het Max Planck Instituut voor 

Ornithologie uit Duitsland grote hoefijzerneus-vleermuizen in een vliegkooi, uitgerust met 

verschillende microfoons. Grote hoefijzerneuzen hebben een erg gespecialiseerde sonar, die als een 

soort straal werkt. Ze kunnen met die sonar heel goed prooien vinden, maar hebben een beperkt 

‘zicht-veld’. Terwijl de vleermuizen sonar gebruikten, speelden de onderzoekers geluiden af van 

fladderende motten en controle geluiden, en de vleermuizen reageerden hier op om hun sonar te 

richten naar waar het geluid vandaan kwam. Grote hoefijzerneuzen bleken geen voorkeur te hebben 

voor geluiden van de motten, en lijken dus ook te luisteren naar geluiden uit hun omgeving, en die te 

gebruiken om hun sonar te richten. 

 

Lattenkamp E, Kaiser S, Kaučič R, GroßmannM , Koselj K, Goerlitz HR (2018) Environmental acoustic 

cues guide the biosonar attention of a highly specialised echolocator. Journal of Experimental 

Biology 221: jeb165696 doi.org/10.1242/jeb.165696 
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Hoe dikwijls en door wie worden onze gegevens 

geraadpleegd? 
Kris Boers 

 
Sinds ongeveer 40 jaar verzamelen we met zijn allen een hoop data over vleermuizen in Vlaanderen. 

In de beginjaren waren dit vooral data van verblijfplaatsen zoals overwinteringsplaatsen en 

(kerk)zolders, nadien kwamen er steeds meer gegevens over vliegende dieren. Deze schat aan 

informatie wordt door allerlei bedrijven en instanties gebruikt.  

Op het secretariaat van Natuurpunt komen voornamelijk de datavragen van bedrijven en hogere 

overheden terecht. In de eerste categorie vallen bijvoorbeeld studiebureaus die een dossier opmaken 

voor het plaatsen van windturbines of een beheerplan voor een groengebied opmaken. Van 

overheden komen er algemene vragen om een beeld te krijgen over verspreiding, maar geregeld ook 

vragen voor een specifiek dossier zoals de opmaak van het Soortbeschermingsprogramma 

vleermuizen. 

Gemiddeld één aanvraag om de twee weken! 

In 2017 waren er op deze manier 20 datavragen van bedrijven. Deze gingen meestal over een 

specifieke regio, bijvoorbeeld de ruime omgeving van een plaats waar gekeken wordt of er windmolens 

geplaatst kunnen worden. Van het INBO kwamen er 6 aanvragen. Eentje daarvan was voor de opmaak 

van een nieuw subsidiebesluit voor soort-specifieke beheermaatregelen. Verder werden er gegevens 

bezorgd aan de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant in het kader van een algemene 

data-overeenkomst die met deze overheden loopt. Dit komt met andere woorden neer op meer dan 

1 vraag per twee weken! 

In 2018 is het aantal vragen ongeveer gelijklopend. Tot eind mei waren er 4 datavragen van bedrijven, 

3 van INBO en aan de provincie Vlaams-Brabant werden ook al gegevens geleverd. In 2018 werd voor 

het eerst een datavraag geweigerd – waarover verder meer. 

Bij dit soort aanvragen worden steeds, tenzij anders aangevraagd, de data uit waarnemingen.be én de 

data van de wintertellingen aangeleverd. De data worden gratis ter beschikking gesteld. Wel wordt 

een kleine kost aangerekend voor het administratieve werk (opmaken offerte en factuur, opzoeken 

van de data, …) en wanneer het om veel data gaat, wordt een kleine bijdrage voor de werkgroep 

gevraagd (doorgaans 75 euro). 

Verder zijn er nog heel wat gegevens die gebruikt worden, maar via minder officiële wegen worden 

aangeleverd. Regionale landschappen die een gebouw willen inrichten of kleine landschaps-elementen 

willen aanplanten, een gemeente die beplanting voorziet langs trage wegen of een deel van de 

wegverlichting dooft ’s nachts, een privé-eigenaar die “iets wil doen voor vleermuizen”, een bos- of 

natuurwachter die lokaal wat maatregelen wil treffen, een student die een thesis of eindwerk wil 

maken en een deel van de data wil analyseren of verwerken. Steeds weten ze wel iemand lokaal te 

vinden die hen de nodige data kan aanleveren. Vragen van partners, zoals bijvoorbeeld Eurobats, 

Batlife of Plecotus, worden ook meestal rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van het secretariaat, 
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afgehandeld. In 2017 werden bvb. data aangeleverd voor de Europese Bat Hibernation Index dat wordt 

opgesteld door Batlife. Tegelijk werden alle data van België ook samengebracht en apart verwerkt. 

Daarvan zagen jullie het verslag in een eerdere Chiropcontact. En ook de medewerkers van de dienst 

beheer bij Natuurpunt kunnen de data van waarnemingen.be raadplegen. Voor het opstellen van 

beheerplannen kunnen zij zo rechtstreeks zien welke soorten waar zijn waargenomen. 

 

En die ene weigering dan? Daar hoort wat geschiedenis bij. 

Om de 6 jaar moeten de lidstaten aan de EU rapporteren over de staat van instandhouding van een 
aantal dier- en plantensoorten. Die soorten moeten dus opgevolgd worden. Alle vleermuizen staan in 
dat lijstje. In 2014 schreef het INBO daarom een opdracht uit voor het monitoren van die soorten. 
Toen hebben we beslist niet in te tekenen voor de vleermuizen omdat een aantal zaken niet haalbaar 
waren om met vrijwilligers uit te voeren en er geen middelen meer beschikbaar waren voor 
professionele ondersteuning. Er was ook geen enkele andere organisatie of bureau dat heeft 
ingeschreven. Wel lopen sindsdien (net zoals de jaren voordien) gesprekken met het INBO om te 
kijken hoe we mekaar tegemoet kunnen komen. 
Deze specifieke vraag van het INBO ging net over data data voor die verplichte rapportage aan de EU. 

Data dus die in het kader van de eerder genoemde opdracht zouden ingezameld moeten worden (o.a. 

een deel van de wintertellingen). Vermits we eerder beslisten hieraan niet deel te nemen en de 

gesprekken over die opdracht nog steeds lopen, leek het ons niet opportuun om die data te leveren. 

Ervaring leert dat dit op termijn voornamelijk tot veel frustratie leidt door gebrek aan goede afspraken.  

Missen we dan geen kans op betere bescherming? Dat valt nogal mee. De rapportage draagt niet echt 

bij tot directe bescherming en is, voorlopig althans, vooral een administratieve aangelegenheid; ze 

wordt samen met de Waalse en Brusselse data in een soort (heel summier) rapport gegoten (zie hier 

en hier) en aan de EU bezorgd. Die kijkt voornamelijk of de rapportage effectief gebeurde en of ze 

voldoet aan de vormvereisten. Bovendien is er nog niet zo lang geleden een Rode lijst van de 

zoogdieren in Vlaanderen gepubliceerd (waarvoor wel onze data werden gebruikt) en is het 

Soortbeschermingsprogramma voor vleermuizen bijna af (waarvoor ook onze kennis werd gebruikt); 

beleidsmatig zijn de toestand, de bedreigingen … op dit moment dus goed gedocumenteerd. 

In dit hele verhaal hopen we vooral met het INBO snel op 1 lijn te komen tegen de nieuwe opdracht 

die in 2020 zal uitgeschreven worden zodat in de volgende rapportageperiode wel samengewerkt 

kan worden. 

 

http://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/art17/envujb4ka/auditTrail_BE_FINAL.xlsx/manage_document
http://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=be/eu/art17/envujb4ka/BE_species_reports-13916-154440.xml&conv=354&source=remote
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Litouwse vleermuis op reis naar Stekene 
Kris Boers 

 
Vorig jaar kon u in Chiropcontact al lezen dat er tweemaal een in Letland geringde ruige 
dwergvleermuis in Vlaanderen werd teruggevonden. Dit voorjaar was het de beurt aan een dier dat 
geringd werd in Litouwen. 
 
Op 18 april 2018 werd in Stekene een erg verzwakte vleermuis 
gevonden. Het diertje was niet in staat om te vliegen en werd 
naar het opvangcentrum voor wilde dieren in Kieldrecht 
gebracht. Het bleek een ruige dwergvleermuis te zijn en een 
ring te dragen met ringnummer JJ21451. Navraag bij de Letse 
collega’s leerde dat dit geen dier was dat door hen geringd, 
maar wel door de Litouwse collega’s. Zij ringen vleermuizen in 
of rond Ventes Ragas Ornithological Station (55°20'30''N, 
21°11'30''E).  
Dit station is vergelijkbaar met dat in Letland; het bestaat 
eveneens uit een grote fuik op een landtong langs de Baltische 
kust.  
Het dier uit Stekene was een wijfje, geringd op 1 september 
2016 in het vogelringstation zelf. Het was toen op trek. De 
terugmelding uit Stekene was de eerste van dit dier. Iets meer 
dan anderhalf jaar na het ringen (594 dagen) werd ze dus op 
1225 km van haar oorspronkelijk ‘ringplaats’ gevonden. 
 
Een tiental jaren geleden werden de eerste vleermuizen in het 
vogelringstation in Ventè van een ring voorzien. Dit gebeurt door een professioneel team van het 
Zoological Museum (in Kaunas), meestal bijgestaan door wat vrijwilligers. De afgelopen jaren loopt het 
aantal geringde vleermuizen op tot honderden per jaar.  
 
 

Jaar Aantal 

2008 13 

2009 58 

2010 4 

2011 13 

2012 26 

2013 156 

2014 14 

2015 828 

2016 1596 

2017 500 

Totaal 3208 
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Het overgrote deel van de geringde dieren zijn ruige dwergvleermuizen, maar in totaal werden al 11 
soorten van een ring voorzien. De ruige dwergvleermuizen worden teruggevonden uit verschillende 
windrichtingen, maar komen vooral uit West-Europa of onderweg daar naartoe. De andere soorten 
worden vooral in Litouwen zelf teruggevonden. 
 

Soort Aantal 
geringd 

Terugmeldingen 

Meervleermuis  2 - 

Rosse vleermuis  16 1 (Litouwen) 

Bosvleermuis  2 - 

Laatvlieger  2 - 

Noordse vleermuis  10 - 

Tweekleurige vleermuis  35 - 

Gewone dwergvleermuis  86 1 (Litouwen) 

Kleine dwergvleermuis  121 - 

Gewone 
grootoorvleermuis  

52 1 (Litouwen) 

Mopsvleermuis  1 1 (Litouwen) 

Ruige dwergvleermuis  2881 31 

 
Terugmeldingen van Ruige dwergvleermuizen uit Litouwen zijn er vanuit: 
    - België - 1 
    - Duitsland - 6 (1 dier werd tweemaal teruggevonden) 
    - Frankrijk - 7 
    - Verenigd Koninkrijk- 2 
    - Zwitserland - 1 
    - Polen - 1 
    - Rusland (Kaliningrad regio) - 1 
    - Litouwen - 12 
 

 
Het dier uit Stekene sterkte snel 
aan en het werd enkele dagen later 
weer vrijgelaten.  
 
 

 

 

 

 

Veel dank aan Ricardas Patapavicius, het hoofd van het Lithouwse Bird Ringing Centre, voor 
de informatie over hun project en het gevonden dier. Ook veel dank aan Bram Rumes van 
het Wildlife Taxi Team voor het transporteren van het dier naar het opvangcentrum, het 
aflezen van de ring, de foto’s en het verstrekken van de informatie over de situatie in 
Stekene. 
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Uit de pers   
Wout Willems

Bijna vierduizend vleermuizen geteld 

in mergelgroevenvleermuizen 
Het Belang van Limbug  

18 april 2018, p16 

 

Natuurpunt heeft de voorbije maanden liefst 

3.997 vleermuizen geteld in de mergel-

groeven van Riemst. Dat waren er precies 500 

meer dan in de winter van 2017. Het 250 

kilometer lange ondergrondse gangenstelsel 

is volgens Natuurpunt één van de 

voornaamste overwinteringsplaatsen van 

vleermuizen in West-Europa. 

“Zowat 40 procent van alle getelde 

overwinterende vleermuizen in Vlaanderen 

wonen in Riemstse grotten” Ghis Palmans  

De ‘vleermuizenwerkgroep’ van Natuurpunt 

telde de voorbije winter 3.997 vleermuizen. 

Volgens Ghis Palmans van Natuurpunt zijn er 

dat precies 500 meer dan vorige winter. “De 

meest voorkomende soorten in de 

mergelgroeven zijn de baardvleermuis en de 

franjestaart. Daarnaast troffen we ook enkele 

zeldzame soorten aan. Zo komen de Bechstein-

vleermuis en de vale vleermuis alleen in de 

mergelgroeven van Riemst voor. Meer zelfs: 

nagenoeg 40 procent van alle getelde 

overwinterende vleermuizen in Vlaanderen 

wonen in Riemstse grotten. Dat maakt van de 

mergelgroeven een toplocatie, niet alleen in 

Vlaanderen maar in heel Europa.” 

 

Voor Riemst hebben de ondergrondse 

mergelgroeven niet alleen een cultuur-

historische en toeristische waarde, ze zijn ook 

ecologisch erg belangrijk” zegt burgemeester 

Mark Vos (CD&amp;V). “Door hun constante 

temperatuur en vochtigheidsgraad zijn ze een 

ideale overwinteringsplek voor vleermuizen. 

De groeven – of grotten zoals ze in de 

volksmond genoemd worden – zijn één van de 

belangrijkste overwinteringsplaatsen van 

West-Europa. Ze zijn ook als habitat-

richtlijngebied voor vleermuizen afgebakend. 

Al in 2008 ondertekenden we daarom een 

protocol tot samenwerking met het 

Agentschap Natuur en Bos (ANB), Natuurpunt, 

de internationale Studiegroep Onderaardse 

Kalksteengroeven en de vzw Hulpdienst 

Groeven, waarbij we het Life-project BatAction 

erkenden.” 

“BatAction is een door Europa gesubsidieerd 

project waarbij afspraken gemaakt worden 

tussen de diverse gebruikers van de groeven 

om actief mee te werken aan de inter-

nationale bescherming van vleermuizen”, vult 

schepen Mathieu Eycken (CD&V) aan. “Zo zijn 

er bijvoorbeeld vleermuisvriendelijke 

toegangen tot de groeven gemaakt. Met de 

steun van ANB werden onlangs aan vier 

ingangen van de Roosburg en de Lacroixberg in 

Zichen-Zussen-Bolder metalen hekken 

geplaatst. 

Die hebben horizontale spijlen waardoor de 

vleermuizen makkelijk naar binnen en buiten 

kunnen vliegen en tegelijk houden we zo 

illegale bezoekers en avonturiers tegen.” 
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Leerlingen Don Bosco maken fraaie 

Vleermuizenkasten 
Het Nieuwsblad Pajottenland 

20 juni 2018  

 

De leerlingen van het vierde jaar grafische 

communicatie van de Halse Don Bosco-school 

raakten in de ban van vleermuizen en besloten 

er een klasproject rond te maken. “Ik gaf de 

leerlingen een rondleiding in een 

oorlogsbunker op het kerkhof in Halle, waar 

vleermuizen overwinteren. In de zomer kiezen 

de dieren voor warme locaties als gebouwen of 

boomholtes”, zegt Christine Goessens van de 

Halse vleermuizenwerkgroep Myotis. “Het 

wordt het steeds moeilijker om toegankelijke 

en rustige plekjes te vinden omdat huizen 

steeds beter geïsoleerd worden. 

Vleermuizenkasten aan gevels kunnen een 

oplossing bieden.” 

De leerlingen maakten samen met leerkracht 

Kristien Garcet geschikte kasten, die ze tonen 

op zaterdag 23 en zondag 24 juni, van 14 tot 18 

uur, tijdens de open dag van de school. Myotis 

organiseert zondag ook een gegidste fietstocht 

langs verschillende vleermuizenplekjes in 

Halle. Start om 14 uur aan het station van Halle. 

.” 

 Cohousen met vleermuizen en kunst 
Het Laatste Nieuws Limburg 

21  april  2018 

In de oude Malmarfabriek in Sint-Amandsberg 
beginnen binnenkort de werken aan het 
grootste cohousingproject van het land. Daar 
krijgen niet alleen 56 gezinnen een stek. De 
zeldzame en beschermde kolonie vleermuizen 
blijft er in de kelder wonen. Kunstwerken van 
de bekende straatartiest ROA worden er 
beschermd. “We hopen heel wat 
dierentekeningen elders in Gent een plaats te 
geven.” 
Wie wil cohousen, is maar beter geduldig en 
flexibel. “Met een hele groep moet je op zoek 
naar een consensus en dat maakt het niet 
gemakkelijker”, zegt Hein Pons. “Je mag er niet 
aan beginnen met het idee ‘zo moet het zijn’, 
want dan loopt het mis. Dat heb ik bij het vorige 
project gemerkt. Dat heeft mij vijf jaar van mijn 
leven gekost, net omdat iemand geen 
toegevingen kon doen. Hier loopt het anders. 
We hebben tot nu toe met alle 56 gezinnen 
snel een consensus gevonden”, vertelt hij. “Nu 
is het nog wel twee jaar wachten. Tegen de 
verhuizing ben ik er al 70.” 
Het cohousing-project is een enorme 
onderneming. Er komen niet alleen drie 
verschillende cohousing-groepen (Biotope, 
Wijgaard en de Spore) maar ook een 
wijkgezondheidscentrum voor de buurt. 
 

Beschermde kolonie 
Ook werden de architecten geconfronteerd 
met een aantal onverwachte bijzonderheden 
van de oude fabriek. Zo zit er in de kelders van 
de fabriek een enorme kolonie vleermuizen, de 
grootste van Gent. Die vleermuizen mogen niet 
verjaagd worden. “De kelders blijven en we 
zorgen zelfs voor een extra toegang naar de 
kelder om zeker te zijn dat de vleermuizen vlot 
de weg naar hun rustplaats blijven vinden. We 
zullen ook rekening houden met de 
winterslaap en het paarseizoen van de 
vleermuizen. We zullen een paar weken uit de 
buurt moeten blijven en voor de rest van de 
werken plaatsen we een akoestische gleuf die 
rust moeten brengen”, zegt Willam Riche van 
architectenbureau Bogdan & Van Broeck. 
Verder blijkt de fabriek ooit ook gebruikt te zijn 
door de bekende straatkunstenaar ROA uit 
Gent. De hele fabriek staat vol met 
indrukwekkende dierentekeningen. “We 
weten vandaag nog steeds niet hoeveel 
werken van ROA er aanwezig zijn. We zullen er 
een deel van kunnen bewaren, maar niet alles. 
Maar we werken wel aan een plan om een 
aantal van die tekeningen in zijn geheel te 
verwijderen. Die kunnen dan elders worden 
opgesteld”, zegt Riche. 
Het hele project wordt zeer duurzaam. Door 
het plaatsen van een BEO-veld wordt warmte 
en energie uit de aardwarmte gehaald. Er 
zullen geen fossiele brandstoffen verbruikt 
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worden. Bovendien moeten de gezinnen het 
stellen met 25 parkeerplaatsen. Door aan 
autodelen te doen en de nadruk te leggen op 
gebruik van de fiets en het openbaar vervoer 

moet dat volstaan. De bewoners hebben ook 
één ruimte waar een gezin op de vlucht kan 
verblijven. Die woning zal goedkoop verhuurd 
worden. 

 

 

Nieuwe tunnel voor werken en 

beschermde vleermuizen 

Het Nieuwsblad Regionaal: Limburg  
14 Mei 2018 

In de ondergrond van de Lacroixberg in 
Zichen-Zussen-Bolder heeft een 
gespecialiseerd Nederlands bedrijf een nieuwe 
tunnel gezaagd die onder andere werken 
veiliger maakt. “Het zagen van de nieuwe 
tunnel verliep vlotter dan verwacht maar ook 
weer niet zonder slag of stoot”, vertelt Mike 
Lahaye, de ‘grottendeskundige’ van de 
gemeente Riemst. “Een onvoorziene grote 
barst in de lengte van de tunnel heeft de 
aannemer moeten opvangen en stutten met 
extrametalen draagbalken. Die balken steunen 
op hun beurt op onzichtbaar gemaakte 
muurtjes in de mergelwanden. Al bij al heeft 
het bedrijf er acht werkdagen over gedaan om 
de verbinding te maken met het 
achterliggende gangenstelsel. Hierdoor wordt 
het werken - met name het stabilisatiewerk-in 
de ondergrond heel wat eenvoudiger. We 
kunnen er nu met kleine graafmachines en 
ander materiaal makkelijk binnen en zelfs de 
verst gelegen gangen onder de Misweg en 
Waterstraat zijn snel en makkelijk te bereiken. 
Dat verhoogt uiteraard de algemene 
veiligheid.” Grottenlopers Mike Lahaye en zijn 

collega-‘grottenlopers’ inspecteren geregeld 
de Riemstse ondergrond voor werken en 
beschermde vleermuizen. 

Nieuwe tunnel 

In de ondergrond van de Lacroixberg in 
Zichen-Zussen-Bolder heeft een 
gespecialiseerd Nederlands bedrijf een nieuwe 
tunnel gezaagd die onder andere werken 
veiliger maakt. op scheuren en barsten in de 
wanden, plafonds en pilaren. De Lacroixberg, 
genoemd naar de vroegere eigenaar van het 
gebied, heeft het grootste gangenstelsel. Nu 
en dan zijn er verzakkingen, komen brokken 
mergel los in de plafonds of sijpelt de 
bovengrond via de aardpijpen en schachten 
naar beneden. Het opruimen en stabiliseren 
kan via het nieuwe Lacroix-getske voortaan 
heel wat sneller en eenvoudiger. “Ook de 
beschermde vleermuizenkolonies zijn gediend 
met de nieuwe doorsteek”, meent 
burgemeester Mark Vos. “De duizenden 
diertjes hebben nu een bijkomende brede 
toegang waardoor er extra lucht naar de 
achterliggende gangen stroomt. Dat is volgens 
het agentschap Natuur en Bos erg bevorderlijk 
voor hun leefwereld. Om die reden heeft het 
agentschap dit werk ook voor 80 procent 
gefinancierd met een subsidie van 27.000 
euro.” 
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Nieuwe rapporten op de website 
 

Van drie projecten uit 2017 zijn er nieuwe rapporten verschenen nieuw op de website. Het zijn alle 
rapporten van projecten waar vleermuizen uitgebreid onderzocht werden, in combinatie met ook 
andere soortgroepen. 

Oude kasteelparken. Een multisoort(groep)en-benadering. 
Provinciedomein Huizingen en Hanenbos  

Er werd kennis verzameld over vleermuizen en enkele andere 
soortengroepen binnen een goed voorbeeld van een oud 
kasteelpark, in dit geval Provinciedomein Huizingen. De hier 
uitgeteste en bijgewerkte methodiek kan nadien uitgerold worden 
als standaard voor andere oude kasteelparken.  

 

Rapport: https://www.natuurpunt.be/publicatie/oude-
kasteelparken-een-multisoortgroepenbenadering-provinciedomein-
huizingen-en-hanenbos 

  

 

Inventarisatie fauna en fungi Balenberg 

Inventarisatie van vleermuizen, andere fauna en fungi uitgevoerd naar aanleiding van de inrichting 
van het Sven Nys cyclo center. Verder dient ze als onderbouwing voor de opmaak van het 
natuurbeheerplan door Regionaal Landschap Noord‐Hageland.  

Rapport: https://www.natuurpunt.be/publicatie/inventarisatie-fauna-en-fungi-balenberg 

  

Ecologische monitoring Groenplan Stad Antwerpen 

Onderzoeksrapporten van de indicator- en doelsoorten van de gebieden van de Stad Antwerpen in 
kader van het groenplan, om de evolutie in deze gebieden op te volgen en een gepast beheer toe te 
passen. Rapporten van de verschillende deelgebieden: 

 Reigersbos Berendrecht 
 Klaverblad/Hollebeek te Wilrijk  
 Rivierenhof / Ruggeveld (Park Groot Schijn) te Deurne  
 Vallei Kleine Struisbeek te Wilrijk  
 Fort 6 te Wilrijk  

 

Alle Natuurpunt-publicaties rond vleermuizen (oude en nieuwe onderzoeksrapporten, brochures, 
eerdere nummers van ChiropContact, …)  vind je terug op de website. 

https://www.natuurpunt.be/publicatie/oude-kasteelparken-een-multisoortgroepenbenadering-provinciedomein-huizingen-en-hanenbos
https://www.natuurpunt.be/publicatie/oude-kasteelparken-een-multisoortgroepenbenadering-provinciedomein-huizingen-en-hanenbos
https://www.natuurpunt.be/publicatie/oude-kasteelparken-een-multisoortgroepenbenadering-provinciedomein-huizingen-en-hanenbos
https://www.natuurpunt.be/publicatie/inventarisatie-fauna-en-fungi-balenberg
https://www.natuurpunt.be/publicatie/ecologische-monitoring-groenplan-stad-antwerpen-reigersbos-berendrecht
file:///C:/Users/Daan%20Dekeukeleire/Downloads/•%09https:/www.natuurpunt.be/publicatie/ecologische-monitoring-groenplan-stad-antwerpen-klaverbladhollebeek
file:///C:/Users/Daan%20Dekeukeleire/Downloads/•%09https:/www.natuurpunt.be/publicatie/ecologische-monitoring-groenplan-stad-antwerpen-rivierenhofruggeveld
file:///C:/Users/Daan%20Dekeukeleire/Downloads/•%09https:/www.natuurpunt.be/publicatie/ecologische-monitoring-groenplan-stad-antwerpen-vallei-kleine-struisbeek-wilrijk
https://www.natuurpunt.be/publicatie/ecologische-monitoring-groenplan-stad-antwerpen-fort-6-wilrijk
https://www.natuurpunt.be/publicaties?search_api_views_fulltext=vleermuizen
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Aankondigingen  

Vrijwilligersdag zaterdag 13 oktober – Save the date! 

 
Dit najaar organiseren we een vrijwilligersdag voor lokale en nationale vrijwilligers van de 
vleermuizenwerkgroep. Naast nieuws uit lokale en de gewestelijke werkgroep en over 
bestuursfuncties, is er ook veel ruimte voor gezellig samen zijn. 
 
Deze dag zal doorgaan op zaterdag 13 oktober, in de Herisemmolen - Fabriekstraat 20  -  Alsemberg, 
in Vlaams Brabant. 
 
Meer info volgt later!  
 
 

 

Op zoek naar Ruige dwergen 
 

Trekgedrag van vleermuizen is bijzonder boeiend. Soorten 

als Ruige dwergvleermuis leggen elke nazomer duizenden 

kilometers af,, maar er is heel weinig over geweten. In de 

Baltische staten, en in mindere mate ook in Engeland, 

worden grote aantallen Ruige dwergvleermuizen voorzien 

van een ring. Er zijn al enkele terugmeldingen van deze 

dieren uit Vlaanderen (zie ondermeer elders in deze 

Chiropcontact). 

Eind september zullen we op enkele plaatsen langs de kust 

en langs de schelde en leie, vleermuizen vangen met 

mistnetten, in de hoop meer te weten te komen over trek 

van Ruige dwergvleermuis, en (héél) misschien een geringd 

dier te vangen. Exacte data worden bepaald aan de hand 

van het weer. Heb je interesse, neem dan contact op met 

Bob voor West-Vlaanderen en Daan voor Oost-Vlaanderen. 

 Bob Vandendriessche, bobvdd@hotmail.com   

 Daan Dekeukeleire: daan.dekeukeleire@gmail.com  

 

 

 

 

1: Ruige dwergvleermuis (foto Bram 
Conings) 

mailto:bobvdd@hotmail.com
mailto:daan.dekeukeleire@gmail.com
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Vleermuizenprojecten 2018 
In de eerste ChiropContact van 2018 publiceerden we reeds een overzichtje van projecten die we in 
2018 wilden uitvoeren. Ondertussen zijn die (meestal) gestart, maar zijn er ook enkele projecten bij 
gekomen. Tijd dus voor een geactualiseerd overzichtje. 

Voor alle projecten en activiteiten zijn medewerkers erg welkom. Meer zelfs: we kunnen niet zonder 

vrijwilligers ☺! Vooral voor de avonden waar dieren gevolgd worden (telemetrie) is wel wat volk 
nodig. Dat met velen gezelliger is dan alleen, is mooi meegenomen! 

Bij de projecten hieronder staat aangegeven bij wie je je kan aanmelden als je graag je steentje er 
aan wil bijdragen. 

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

Data:  

 Vr 10 aug: vangsten (avond) & telemetrie (nacht) 
 Za 11 aug – ma 13 aug: telemetrie (avond & nacht) 
 Vr 31 aug: vangsten (avond) 
 Za 22 sept: vangsten (avond) 
 Za 13 okt: Fort Liezele vangsten (avond) 

Vleermuizen in Fort Duffel. Onderzoek naar zwermgebruik binnen het fort. Aanmelden bij Wout 
Willems (wout.willems@natuurpunt.be). 

Data: 

 Vr 31 aug: vangsten (avond) 
 Za 15 sept: vangsten (avond) 
 Za 06 okt: vangsten (avond) 

Zwermende vleermuizen in het Duits Kamp (Arendonk): Detectorinventarisaties, en vangstonderzoek 
naar zwermgedrag. 

Data:  

 Vr 17 aug: vangsten (avond) 
 Vr 07 sept: vangsten (avond) 
 Vr 28 sept: vangsten (avond) 

Groenmonitoring Stad Antwerpen. Detectorinventarisaties in verschillende parken en 
groendomeinen. Onderzoeksgebieden: Nachtegalenpark, Schoonselhof, Brilschans Berchem, Fort 8 & 
Park Sorgvliedt. Aanmelden bij Wout Willems (wout.willems@natuurpunt.be) en Kris Boers 
(krisboers@yahoo.com) 

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

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

mailto:wout.willems@natuurpunt.be
mailto:wout.willems@natuurpunt.be
mailto:wout.willems@natuurpunt.be
mailto:krisboers@yahoo.com
mailto:vleermuizenalex@yahoo.com
mailto:krisboers@yahoo.com
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Monitoring Natura2000-gebieden Brussels Gewest, 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). 

 

Life ELCN. Beheerplannen opstellen van forten samen met privé-eigenaars. Info bij Kris Boers 
(krisboers@yahoo.com) 

 

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

 

Windturbines nabij Veurne. Impactonderzoek met automatisch detectoren. Info bij Wout Willems 
(wout.willems@natuurpunt.be). 

  

mailto:wout.willems@natuurpunt.be
mailto:krisboers@yahoo.com
mailto:krisboers@yahoo.com
mailto:wout.willems@natuurpunt.be
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Oproepen 

 

Oproep controle vleermuizenkasten Antwerpen-Linkeroever 

 

In het voorjaar van 2018 werden er in de bossen op de Linker Schelde-oever een achttal 

vleermuizenkasten opgehangen door het Agentschap voor Natuur en Bos. Benieuwd of vleermuizen 

nu ook effectief van die kasten gebruik maken, zoekt men geïnteresseerden – uit de buurt, of die 

daar af en toe passeren – die de kasten vrijblijvend en bij gelegenheid willen inspecteren.  

Bij interesse en voor meer info: contacteer Wout (wout.willems@natuurpunt.be) en Lucas 

(lucas.bergmans@vlaanderen.be). 

  

Zoldertellingen doorgeven via waarnemingen.be 

 

De zomer is de periode om (kerk)zolders te onderzoeken. Afgelopen jaar werd een project in 

www.project.waarnemingen.be  aangemaakt om die data beter en gestructureerder te verzamelen. 

Ga je dieren aan/in een zolder tellen of zoeken, probeer dan zoveel mogelijk die toepassing te 

gebruiken. 

Project.waarnemingen.be   Onderzoek vleermuizen op zolders  bezoek toevoegen 

 

  

mailto:wout.willems@natuurpunt.be
mailto:lucas.bergmans@vlaanderen.be
http://www.project.waarnemingen.be/
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Abonneren op Chiropcontact: 

Dit kan via deze link: Chiropcontact 

 

Contactgegevens Natuurpunt 

Vleermuizenwerkgroep 
 

 
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 Chiropcontact 
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
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