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Kris Boers
In 1992 werd de Habitatrichtlijn goedgekeurd; een richtlijn die alle Europese landen verplicht om een
aantal bedreigde habitats en soorten in wat men noemt ‘een gunstige staat van instandhouding’ te
brengen. In mensentaal: elk land wordt door de richtlijn verplicht om o.a. alle vleermuissoorten te
beschermen en ervoor te zorgen dat ze niet meer bedreigd zijn.
Intussen zijn we meer dan 25 jaar later en recent verscheen de zesjaarlijkse, verplichte rapportage
van Vlaanderen aan de Europese unie over de stand van zaken. De resultaten zijn ronduit slecht
helaas. Van de 19 soorten vleermuizen waarover gerapporteerd wordt, bevinden zich 6 soorten in de
slechtste categorie (U2 = zeer ongunstig) en nog eens 1 in de op 1 na slechtste (U1 = matig
ongunstig). Van nog eens 4 anderen weet de overheid niet hoe het gaat (XX = onbekend) en 1 soort is
niet beoordeeld. Kortom, het gaat slecht, barslecht. Nog geen derde van de vleermuissoorten
bevindt zich op dit moment in een gunstige staat De Vlaamse overheid slaagt er niet alleen niet in om
vleermuizen beschermen, ze slaagt er zelfs niet in om de nodige info te verzamelen om te weten hoe
het met de soorten gaat.
Nochtans zijn er wel wat goedbedoelde pogingen geweest. In de jaren ’90 was er een eerste
soortbeschermingsprogramma. Helaas – alweer – kwam er van de uitvoering van het
soortbeschermingsprogramma niks in huis. Vorig jaar dan werd een nieuwe poging ondernomen,
met ditmaal een soortbeschermingsprogramma, goedgekeurd door de minister in september. En ook
nu weer ziet het er niet goed uit. Na 7 maanden, oftewel meer dan 10% van de tijdsduur van het
programma, moeten we vaststellen dat er alweer niets gebeurt. Het is zelfs nog niet eens duidelijk
welke personen voor de uitvoering zullen moeten zorgen.
De gegevensverzameling dan? Bijna goed nieuws daar… 6 jaar geleden ging het INBO op zoek naar
een firma/organisatie die alle Europees beschermde soorten zou opvolgen in Vlaanderen. Zoals reeds
eerder vermeld, wordt deze opdracht uitgevoerd door Natuurpunt.Studie. Totale budget: 180.000
euro/jaar, ongeveer de kostprijs om 100 meter asfalt op een weg te vernieuwen. Voor dit bedrag lukt
het zelfs mét vrijwilligers en met inbreng van die hun eigen financiële middelen niet om alle soorten
op te volgen. En dus worden ook de vleermuizen niet opgevolgd.
Hopelijk wordt 2019 een soort doorstart-jaar voor de overheid. Wil er nog iets terecht komen van het
soortbeschermingsprogramma, dan zullen deze zomer de budgetten daarvoor moeten ingeschreven
worden in de begroting. En de overeenkomst met het INBO loopt stilaan op zijn einde; hopelijk zijn
de voorbije jaren de juiste conclusies getrokken en worden in de nieuwe opdracht wel realistische
verwachtingen gesteld.
Gelukkig is er de immer aanwezige enthousiaste groep vrijwilligers die zich dag in, dag uit, inzet om
onze vleermuizen in kaart te brengen, te beschermen, eigenaars te overtuigen van hun belang en
nut, samen te werken met landbouwers,… Het blijkt jammer genoeg nog steeds meer dan nodig.

Ann Lenaerts

In de periode 1 april 2018 tot 31 oktober 2018 werd intensief vleermuizen onderzoek uitgevoerd in
de Hoge vijvers en het Duits kamp te Arendonk. Dit gebied wordt beheerd door ANB (Agentschap
voor natuur en bos) en is te situeren in het noordoosten van België.
Gedurende de onderzoeksperiode werd ongeveer om de twee weken het gebied eerst verkend bij
daglicht en nadien ’s avonds uitvoering onderzocht. Tijdens de eerste verkenning van dit gebied
werden er 3 meter hoge afgetopte naaldbomen gevonden met twee verticale zaagsneden van
ongeveer 30 cm lang en dikte van ongeveer 1 cm.

Omdat onze nieuwsgierigheid gewekt was, hadden we graag geweten wat het nut is van deze
afgetopte bomen met verticale zaagsneden en gingen ten rade bij Kris Eggers, boswachter ANB regio
Turnhoutse Kempen.
Kris wist ons te vertellen dat na een studiebezoek in de Nederlandse Strabrechtse Heide (NoordBrabant - NL) het opviel dat in dit gebied veel staand dood hout aanwezig was ter hoogte van een
grote bosrand centraal in het gebied. Sinds dit studiebezoek zijn Kris Eggers en enkel van zijn
collega’s begonnen om jaarlijks een beperkt aantal bomen te laten “hoogstobben” .
Sinds 2017 is een gedeelte van deze “hoogstobben” voorzien van verticale zaagsneden, aangebracht
met een kettingzaag, om versneld een extra habitat te creëren voor diverse diersoorten.
Tijdens het vleermuizen onderzoek werden een 15 tal van deze “hoogstobben” systematisch
gecontroleerd bij daglicht of de zaagsneden gebruikt werden door vleermuizen.
In de periode 1 april 2018 tot 30 september 2018 werden in de zaagsneden enkel hoornaar en
lieveheersbeestjes gevonden maar was er geen evidentie van gebruik door vleermuizen. Vanaf 1
oktober 2018 echter, werd in 3 bomen een dwergvleermuis (Pipistrellus species) en in 5 andere
bomen duidelijke gebruikssporen van vleermuizen gevonden.
Vermoedelijk worden de zaagsneden enkel als tijdelijke rustplaats gebruikt gezien we slechts in een
zeer korte periode vleermuizen hebben aangetroffen in de zaagsneden. Mijn eerste gedacht was dat
dit trekkende dieren betrof maar kon niet direct informatie terugvinden om dit vermoeden te
onderbouwen. Mogelijks gaat het om territoriale mannetjes.
Graag ook een klein woordje van dank voor de ondersteuning die ik kreeg van Bob Lens bij dit
vleermuizen onderzoek en voor Kris Eggers vanwege zijn bijdrage aan dit artikeltje met betrekking
tot het hoogstobben, de fijne samenwerking en de mogelijk die ik kreeg om dit onderzoek te mogen
uitvoeren.

Walter Weckhuysen
Op het einde van een doodlopende straat, grenzend aan dennenbossen, kocht ik een paar jaar
geleden een huis. Het huis werd rond 1950 gebouwd, maar was iets te klein naar mijn zin en de
binnenmuren waren te rot om het nog te kunnen te verbouwen. Daarom heb ik er voor gekozen om
een nieuw huis in de plaats te zetten. De gevelstenen van het huis wil ik recupereren voor het
nieuwe huis. Daarom hebben we in November het huis steen per steen afgebroken. Tijdens de
afbraak ben ik verschillende keren een vleermuis tegengekomen in de spouw tussen gevel en de
binnenmuur.

Dankzij Waarnemingen.be kon ik achterhalen welke vleermuizen nu eigenlijk in het voormalige huis
woonden. Zo ben ik een Gewone Grootoorvleermuis tegengekomen bij de afbraakwerken. Op 1,5m
van de grond vond ik nog een laatvlieger in de spouw. De gevel werd afgebroken met een
breekhamer en zo zag ik bij het weghalen van de stenen een vleermuis bewegen tussen de cement
en stenen. Deze heb ik op de stelling in de zon gezet om te kunnen opwarmen. Toen heb ik enkele
foto's getrokken en na een tijdje is de vleermuis gaan vliegen. De derde soort vleermuis die ik
tegenkwam is de dwergvleermuis.

Daan Dekeukeleire
Dit boek, verschenen in maart 2019, is geschreven, en
geïllustreerd met foto’s van Merlin Tuttle. Het boek bestaat
uit twee delen. Het eerste deel begint met een standaard
overzicht van bouw, sonar, evolutie, ecologie, etc van
vleermuizen. Dit deel is vrij droog geschreven, maar toch
mis ik wetenschappelijke diepgang in de tekst (amper
bronvermeldingen bv.). Het tweede deel bestaat uit een
overzicht van alle soorten vleermuizen. Per familie volgt een
droge oplijsting van de genera en soorten, en worden een
aantal soorten meer in detail besproken. Van deze 288
soorten wordt een (vaak) mooie foto gegeven, een
verspreidingskaartje, bedreigings-status (IUCN rode lijst) en
een kort tekstje over gedrag en ecologie. Verwacht hier
echter geen details. Hierdoor blijf je als lezer wat of je
honger zitten. Ook de selectie van soorten is niet duidelijk
(op basis van de beschikbare foto’s?). Van Europese
soorten wordt bijvoorbeeld wel Rosse vleermuis en
Mopsvleermuis besproken, maar zoek geen Laatvlieger,
Gewone dwergvleermuis of Watervleermuis.

Tussen de foto’s bij de soortsbesprekingen zitten echte
pareltjes, zowel van bizarre beesten, als gewoon zeer
sterke foto’s (op een aantal uitzonderingen). Het zijn
echt wel de foto’s van Merlin Tuttle die het boek de
moeite waard maken. Merlin Tuttle is naast pionier
vleermuisbeschermer en mede-oprichter van Bat
Conservation International, ook een pionier in de
vleermuis-fotografie. Hij reisde de afgelopen decennia
een groot deel van de wereld rond, en dit boek is rijkelijk
geïllustreerd met prachtige foto’s vanuit alle continenten.
Conclusie: een mooi en informatief boek, maar ondanks
de titel, is dit geen geïllustreerde gids over alle soorten.
Als je daar op zoek naar toe bent, kan het ‘handbook of
the mammals of the world, volume 9: bats’ dat in
september verwacht wordt hopelijk wel aan je
verwachtingen voldoen.

Bestuur Vleermuizenwenwerkgroep
Eén van de meest fascinerende fenomenen in de vrije natuur is dat van de jaarlijkse trek bij dieren.
Heel wat vogels doen het, sommige insecten (zoals vlinders) doen het, maar ook enkele soorten
vleermuizen doen het!
Inzicht in de vleermuizentrek wordt almaar belangrijker, door het toenemende verkeer, nachtelijk
kunstlicht, maar vooral door de bouw van tienduizenden windmolens her en der verspreid in Europa.
Om het effect daarvan goed te kunnen inschatten en slimme keuzes te kunnen maken die
vleermuizen maximaal ontzien, is er dringend meer kennis nodig: hoe verplaatsen vleermuizen op
trek zich door Europa? Bij welke weersomstandigheden doen ze dat? Vliegen ze ook boven zee?
Enzovoort…
Om op die vragen te kunnen antwoorden, startte het onderzoeksinstituut Wageningen Marine
Research (Nederland) in 2016 een uniek project: door in het najaar langs de Nederlandse kust een
groot aantal vleermuizen (vooral ruige dwergvleermuizen) te zenderen, en beroep doende op het
Motus-netwerk (een netwerk van vaste luisterantennes voor faunaonderzoek, dat vooral in NoordEuropa al sterk uitgebouwd is, zie: https://motus.org/data/receiversMap), hopen ze voor het eerst
op grote schaal gedetailleerde informatie te bekomen over de vleermuizentrek langs de
Noordzeekust en ook landinwaarts. Mooi meegenomen is dat ook het onderzoek naar trekvogels
meeprofiteert van extra luisterposten (en vice-versa uiteraard).
Voor het installeren van luisterposten langs de Belgische kust, deed het VLIZ al een aardige bijdrage:
ze maakten budget vrij voor de installatie van drie luisterposten: één op zee, één in Heist en één in
Koksijde. Ook het KBIN bekijkt momenteel de mogelijkheden voor steun aan het onderzoek.
Overbodig te zeggen dat ook de Vleermuizenwerkgroep dit project wil steunen! Daarom lanceren
we hier graag een oproep voor crowdfunding: als we samenleggen, kunnen we mogelijk ook één of
meer luisterposten landinwaarts -langs de Schelde en/of langs de Ijzer- helpen bekostigen. Elke extra
luisterpost maakt het uiteindelijke beeld ruimer en bruikbaarder!
Doe mee en schrijf met vermelding van ‘gift GEW-2461’ jouw bijdrage over op het
rekeningnummer BE12 2300 5247 4592 van Natuurpunt Studie vzw. Je gift vanaf 40 euro is fiscaal
aftrekbaar, maar ook kleinere bijdragen zijn meer dan welkom!
Als donateur houden we je ook persoonlijk verder op de hoogte van de resultaten van het
onderzoek!

Bob Vandendriessche
‘Bossen’: het thema van de jaarlijkse Natuurstudiedag in West-Vlaanderen was een mooie
gelegenheid om nog eens een verhaal te brengen over vleermuizen. Deze tekst verscheen in de
referatenmap van de studiedag.
Het doelgerichte onderzoek naar vleermuizen in bossen -en daarbuiten- maakte in West-Vlaanderen,
net als overal in Europa, een sterke technologische evolutie door. Tot begin de jaren 1990 vormden
wintertellingen in grotachtige objecten (bunkers, ijskelders, ruïnes,…) de voornaamste bron van
gegevens, met o.a. die beperking dat sommige soorten (o.a. rosse vleermuis) enkel in boomholten
overwinteren, of zelfs wegtrekken. In de jaren 1990 werd het gebruik van de ultrasoon-detector
praktisch en betaalbaar. Veel, niet toevallig vooral in bos jagende soorten konden met die methode
toen echter nog niet onderscheiden worden, en dus bleven netvangsten en vooral zwermonderzoek
noodzakelijk (voor zonsopkomst ‘zwermt’ een kolonie vaak in groep rond de verblijfplaats). Vanaf de
jaren 2000 werd de analyse van geluidsopnames met de hulp van software voor nog meer soorten
een betrouwbare determinatiemethode, wat snel een gedetailleerder verspreidingsbeeld opleverde.
Vanaf ongeveer 2010 kwam de geluidsanalyse in een stroomversnelling met de inzet van onbemande
‘automatische’ detectoren, gevolgd door de introductie van software voor soortherkenning op basis
van slimme algoritmen (intussen zelfs AI). Automatische soortherkenning staat nog niet op punt,
maar is nu al praktisch toepasbaar (o.a. voor wegfilteren van ruisopnames) en verbetert snel. Ook
het opsporen van kraamkolonies in boomholten kent een snelle evolutie: na het zwermonderzoek als
low-techmethode kwam daar geleidelijk het gebruik van detectoren, zenders (radiotracking),
warmte- en andere camera’s bij, en anno 2019 komen ook speurhonden in beeld.
Het gebruik van vleermuiskasten in bossen blijft een dubbel verhaal: in heel wat West-Vlaamse
bossen (Beisbroek, Aanwijsputten-Bulskampveld, Groenhovebos, de Zwinbossen, ‘t Hogebos, De
Palingbeek,…), hangen intussen allerlei types vleermuiskasten, maar het succes is voorlopig
onduidelijk door een gebrek aan onderzoek. Wel is duidelijk dat kasten zeker niet zomaar als
volwaardige vervanging of ‘mitigatie’ voor te vellen bomen gebruikt mogen worden.
Het vangen van vleermuizen met netten, in bossen en daarbuiten, kent in West-Vlaanderen nog geen
lange traditie. Een eerste doelgerichte poging (meervleermuizen in Ieper) dateert nog maar van het
jaar 2000, en in de tien jaar daarna gebeurde op dat vlak in West-Vlaanderen bijna niets. Rond 2010
waren er geslaagde vangstpogingen in en rond het Hoornwerk in Ieper en in ’t Hogebos, van waar
een toen als Brandts vleermuis genoteerde vangst recent opnieuw op ‘onzeker’ gezet werd, maar
waar mooie kolonies van rosse vleermuis en watervleermuis standhouden.
In 2012-2014 gaf de vleermuizenstudie Biscopveld (Vleermuizenwerkgroep Np Studie i.o. VLM) het
(vangst-)onderzoek in West-Vlaanderen een serieuze boost. Direct na 2014 verschoof de aandacht en
capaciteit tijdelijk naar het onderzoek op mopsvleermuizen in de Durmevallei en ander onderzoek in
Vlaanderen. In 2017 en 2018 leverden vangsten in Damme zomerkolonies op van meervleermuis (de
tweede kolonie ooit voor België) en watervleermuis (in een populier langs de Damse vaart). In 2017
werden vleermuizen gevangen in de omgeving van het Bulskampveld in functie van dieetonderzoek
op basis van DNA-analyse van insectenresten in keutels (faunaplan Houtland, RL Houtland, Inagro en
Inbo) met het oog op de detectie van landbouwpestsoorten. In het najaar van 2018 tot slot waren er
vangstpogingen in de Zwinbosjes, kasteelpark De Blankaart en in het Hannecartbos (Nieuwpoort),
onder meer met het oog op het vangen van geringde ruige dwergvleermuizen uit Noord-Oost-Europa

(op vraag van onze Baltische collega’s), maar ook in functie van een lopend onderzoek naar het
voorkomen van rabiës en White nose syndrome (WNS).
Een groot hiaat in West-Vlaanderen blijft de gebrekkige kennis omtrent de eventuele aanwezigheid
van bijlage II-soorten van de habitatrichtlijn in bossen: ingekorven vleermuis en mopsvleermuis zijn
van de radar verdwenen en voorlopig blijft hun status in onze provincie onduidelijk.
In de boscontext blijven ondoordachte kappingen en de bouw van windmolens op korte afstand tot
de bosrand twee bronnen van hernieuwbare energie, maar ook van grote zorg voor vleermuizen.
Voor beheerders vormt het online platform Ecopedia intussen een almaar belangrijker referentie. Tot
slot vormde de ondertekening van het Soortenbeschermingsprogramma vleermuizen in september
2018 een belangrijke stap richting het realiseren van de Europese natuurdoelen.
De presentatie is hier terug te vinden:
http://www.westvlaamsemilieufederatie.be/wp-content/uploads/2019/03/2-maart-2019vleermuizen-1.pdf

Floris Verhaeghe
Op 30 januari 2019 werd bij het verleggen van een stapel hout in Houthulst een vleermuis gevonden.
De vinder mailde me een foto door waarop een ruige dwergvleermuis te zien was met een ringetje.
Het ringnummer was echter niet volledig leesbaar op de foto dus werd snel teruggemaild om het
volledige ringnummer af te laten lezen. Helaas bleek de vleermuis al gaan vliegen…
Met de informatie die wél leesbaar was, konden we toch aan de slag. Op de foto waren de letters
‘DRES’ te lezen. In Duitsland is de ringcentrale voor vleermuizen gevestigd in Dresden. Weliswaar
worden de ‘Dresden’-ringetjes ook soms in andere Midden- en Oost-Europese landen gebruikt.
In tegenstelling tot bij vogels, is het ringen van vleermuizen geen courante praktijk. Aangezien er niet
zo heel veel vleermuizen worden geringd kon men op basis van de op de foto leesbare cijfers (8168)
gaan zoeken op mogelijke combinaties. Wonder boven wonder lukte het om via eliminatie het
ringetje (met volledige nummer V08168) terug te brengen tot een vrouwtje ruige dwergvleermuis
dat werd geringd op 11 mei 2016 in de Gartzer Bürgerheide, aan de Duits-Poolse grens, zo’n 100 km
ten noordoosten van Berlijn. In rechte lijn zo’n 815km van Houthulst verwijderd. Een hele afstand
voor een klein diertje van amper 5 à 10 gram.

Een geringde vleermuis vinden is uiteraard geen alledaagse gebeurtenis maar voor de Westhoek is
het al het tweede geval: op 12 september 1989 werd een geringde ruige dwergvleermuis gevonden
aan de Drie Grachten in Noordschote. Die droeg toen een ringetje uit Letland, dat is dubbel zo ver als
de ringplek van die van Houthulst! Maar het kan nog straffer, want geringde ruige dwergvleermuizen
uit Letland en Litouwen worden ook in Engeland gevonden. Hoe ze dan de Noordzee oversteken is
niet duidelijk en wordt momenteel onderzocht via onder meer het MOTUS-netwerk (zie onze oproep
voor een crowdfunding!).

Het kan bizar lijken dat dergelijke kleine dieren op eigen kracht zo’n grote afstanden kunnen
afleggen. Vroeger ging men er daarom vaak van uit dat het wel moest gaan om verstekelingen die in
ladingen hout naar West-Europa meereisden. Tegenwoordig is duidelijk dat grote trekbewegingen
deel uitmaken van de jaarlijkse routine van de soort: ruige dwergvleermuizen hebben hun
kraamkolonies vooral in Noordoost Europa, in de landen rond de Oostzee. In de nazomer trekt een
groot deel van de populatie (adulte en jonge dieren) richting (Zuid-)-West-Europa. Niet alleen om te
overwinteren, maar ook om te paren. De mannetjes, die vaak in West-Europa blijven overzomeren,
kiezen in de nazomer boomholten uit om van daaruit overtrekkende vrouwtjes te lokken in hun
harem. Overwinteren gebeurt typisch op weinig beschutte plaatsen: in boomholten, achter
loshangende schors, in houtstapels … Na de winterslaap verdwijnen de vrouwtjes (met het zaad op
zak) terug naar het noorden terwijl de mannetjes (deels) bij ons achterblijven.
Dank in eerste plaats aan Kurt Devriendt voor de foto, Bob Vandendriessche voor de contacten met
de Duitse vleermuisringcentrale en Esther Pašalić van ‘Die Fledermausmarkierungszentrale Freiberg’
voor het bezorgen van de details over het geringde diertje.

Graag danken wij Paul en Hilde van de B&B Bij ’t Fort in Steendorp voor het
jaarlijks warme ontvangst tijdens de telling van het fort in Steendorp.

Onze B&B Bij ’t Fort is gelegen in Steendorp, een deelgemeente van
Temse. Met de fiets kunt u de prachtige Schelde- en Rupelstreek leren
kennen, zeker in combinatie met de verschillende veerdiensten. De aanpalende natuurgebieden van
deze B&B geven u leuke wandelmogelijkheden zoals een geleid bezoek aan het Fort van Steendorp.
Brussel en Gent zijn goed bereikbaar zowel met de auto als het openbaar vervoer; Antwerpen ligt
binnen fietsafstand! Met de naam Bij 't Fort verwijzen we niet alleen naar de locatie, maar ook naar
onze eigen verbondenheid met de natuur. Bij dat laatste horen ook onze bijtjes die we als imker
verzorgen. De voormalige conciërgewoning naast het fort biedt u twee unieke gastenkamers aan met
eigen douche en toilet. Het is eveneens gezellig vertoeven in de gemeenschappelijke woonkamer.

Wij zijn Paul en Hilde en beiden gepassioneerd door de natuur. Paul is al meer dan 20 jaar actief
imker. Hilde kookt en experimenteert graag met eigen gekweekte groenten en fruit. Een beetje bij
toeval zijn wij terechtgekomen op deze boeiende, unieke en groene locatie bij het Fort van
Steendorp. Met de gasten van de B&B Bij ’t Fort delen wij graag onze passies, de rust en de stilte van
‘onze’ natuurgebieden.

Onze B&B Bij ’t Fort heeft voor jullie twee themakamers ter beschikking. Elke kamer heeft een
dubbel bed, eigen douche, WC en wastafel. Voor de gasten is er overal internet beschikbaar. Je zult
zeker goed slapen dankzij een comfortabel bed en de stilte. ’s Ochtends serveren we in de gezellige
woonkamer of op het terras met uniek uitzicht op het Fort een gezond en uitgebreid ontbijt met
streekproducten en natuurvoeding.
Prijs: 85 euro per kamer per nacht (inclusief ontbijt).
Reserveren of meer informatie.
Tel: +32 (0) 3 777 81 20
Gsm: +32 (0) 474 62 05 41
info@bijhetfort.be

Daan Dekeukeleire

Het aantal overwinterende Ingekorven vleermuizen in Vlaanderen nam de laatste 20 jaar sterk toe,
maar de soort blijft beperkt tot de grote objecten waar de soort al jaren overwinterde (zoals de
Antwerpse forten, de Limburgse mergelgroeves en het kezelfort in Oudenaarde). Het blijft daarom
bijzonder interessant als er overwinterende Ingekorven vleermuizen opduiken in nieuwe locaties,
zeker als het meerdere dieren zijn. Deze winter werden vier ingekorven vleermuizen geteld in een
ijskelder in Meise (Vlaams-Brabant). Benieuwd of dit een
vaste locatie voor de soort wordt…

Een Bechsteins vleermuis waarnemen in een
winterverblijfplaats is altijd bijzonder – de meeste
exemplaren van deze soort overwinteren diep verborgen
in spleten en kraken – maar soms is het wel extra
bijzonder. Bij een wintertelling in het Waalse Hotton kwam
Pieterjan Dhont een Bechsteins vleermuis met een grote
wonde aan zijn oor tegen. Vermoedelijk ontstaan zo’n
wondes door vorst (lange oren zijn daar extra gevoelig
aan), en ontsteken ze dan waarbij allerlei bacteriën
groeien. Onze Waalse collega’s nemen dergelijke wondes
regelmatig waar, en gelukkig lijken ze soms te genezen.
Meer info vind je op deze poster.

Tijdens een controleronde van vleermuiskasten in de bossen van het
Limburgse Haspengouw werd deze kolonie bosvleermuizen
gevonden! Bosvleermuizen zijn typische bosbewoners die zeer
zelden ook in hoogstamboomgaarden en parken worden
waargenomen. Bosvleermuizen hebben een uitgesproken voorkeur
voor bossen met oude, hoge boombestanden. Ze hebben een
voorkeur voor natuurlijk ontwikkelde boomholten boven
spechtengaten en zijn dus meestal terug te vinden in spleten en
scheuren van gestorven takken of blikseminslagen. De kraamkolonies
bestaan uit 20-50 vrouwtjes, maar ook mannetjes zijn in deze
periodes al in groepen tot 12 individuen waargenomen.

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

Bob Vandendriessche

Opnieuw heel wat inspirerend nieuws van bij onze Waalse
collega’s. Zo plannen ze dit jaar een uniek aanbod voor de
Europese Nacht van de vleermuis: ze bieden gegidste
vleermuizenwandelingen aan op zomerkampen van
jeugdverenigingen! Verder ook de aankondiging van een
jaarcursus ‘Chiropterologie’ in het schooljaar 2019-2020
(wekelijkse les!) in Marche (op dinsdag) en in Brussel (op
donderdag). Frederic Forget kondigt voor 2019
onderzoek in stallen aan in de provincie Luxemburg, met
o.a. netvangsten en inzet van SM4-detectoren, alle hulp is
welkom.
Verder o.a. ook:















Een Interreg-project ‘Smart Light Hub’ rond
slimme verlichting, met daarin een luik rond
vleermuizen, meer info bij Claire Brabant.
Een project ‘vleermuizen in mijn tuin’, met een
rondreizende automatische detector, door
Béatrice Herry
De voorstelling van het nieuwe bestuur van
Plecotus, met heel wat bekende en minder
bekende namen.
Een onderzoek naar de ‘ontwaak-factoren’ van diep ondergronds overwinterende
vleermuizen door Thierry Cambier en Béatrice Herry
Een Save the Date voor de inventarisatieweek van 6 – 14 juli in de grensregio NoordFrankrijk-West-Vlaanderen-Wallonië, meer info bij Bob Vandendriessche of Claire Brabant
Een uitgebreid verslag met hoogtepunten van de afgelopen wintertellingen in Wallonië.
The Big Bat Year, door Nils Bouillard (zie www.bigbatyear.com)
Verslag van uitgebreide monitoring met SM3-detectoren in de Hoge Ardennen (Hoge Venen
en Oost-België) door Sandrine Lamotte en Quentin Smits.
Verslag van een vleermuizenonderzoek in Bois des Cresses, Ciney, door Yann Lahaise
Verslag van een onderzoek met SM4-detector in het najaar in Brussel-stad door Cécile Herr.
Artikel: beïnvloedt het CO2-gehalte in de lucht in grotten de keuze voor een winterobject bij
vleermuizen? Door Hélène Bartholomé.

Daan Dekeukeleire

Vleermuizen activiteit kan sterk variëren van avond tot avond. Het is daarom soms moeilijk om te
weten waar welke soorten voorkomen en hoeveel activiteit er is. Vleermuizen activiteit juist en
volledig inschatten is ook erg belangrijk om te kunnen inschatten welke maatregelen nodig zijn op
plaatsen waar wind turbines gepland worden. Onderzoekers uit Groot-Brittannië onderzochten data
van 48 wind-parken waar SM2BAT-detectors geplaatst waren (passieve detectors die de hele nacht
vleermuizen opnemen). Ze selecteerden willekeurige nachten per site (uit de periode juli-oktober),
en herhaalden dat een hele boel keer om zo een inschatting te kunnen maken hoeveel nachten je
minimum nodig hebt om meer dan 80% kans te hebben dat je locaties hoge vleermuis-activiteit
correct inschat. Uit deze analyses bleek dat je meer nachten moet onderzoeken dan nu meestal
geadviseerd wordt. Voor Gewone dwergvleermuis en Kleine dwergvleermuis zijn respectievelijk 8
nachten voldoende om een inschatting te kunnen maken. Logischerwijs heb je minder nachten nodig
als het weer goed is (resp. 4 en 6). Maar voor een soort als Rosse vleermuis, die erg kwetsbaar is voor
aanvaringen met windturbines, heb je minimum 12 nachten nodig. Verrassend genoeg, veranderd
dat voor Rosse vleermuis niet als je enkel nachten met goed weer onderzoekt. Handige info om te
onthouden als je detectors uitlegt, of een impact-studie wilt inschatten.

Richardson S, Lintott P, Hosken DJ, Mathews F (2019) An evidence-based approach to specifying
survey effort in ecological assessments of bat activity. Biological Conservation
https://doi.org/10.1016/j.biocon.2018.12.014

Vleermuizen zijn bijzonder sociale dieren. In de zomer leven vrouwtjes leven samen in
kraamkolonies, waar de jongen groot worden. Zo’n kolonies, zeker bij soorten die in boomholtes
verblijven, verhuizen regelmatig (bij sommige soorten om de paar dagen). Dat moeders hun jongen
in zo’n situaties tonen waar te slapen, werd al lang vermoed, maar kon nog nooit aangetoond
worden. Onderzoekers uit Duitsland gebruiken een nieuw type ‘proximity-sensors’, zenders die
opslaan als twee dieren op minder dan 10m van elkaar zijn, in een kolonie Rosse vleermuizen. Dit
type zenders is vrij zwaar (1.1-1.9 gr), dus kan enkel gebruikt worden op grotere soorten. Uit dit
onderzoek blijkt dat Rosse vleermuis-moeders informatie doorgeven aan hun jongen waar de
verblijfplaatsen zich bevinden. Jonge vleermuizen volgen dus hun moeders, en geen andere
individuen uit de kolonie. Tijdens de nachtelijke foerageer vluchten waren er slechts kortstondige en
toevallige ontmoetingen, wat er op wijst dat moeders geen informatie doorgeven over waar jongen
kunnen foerageren.

Ripperger S, Günther L. Wieser H, Duda N, Hierold M, Cassens B, Kapitza R, Koelpin A, Mayer F.
(2019) Proximity sensors on common noctules bats reveal evidence that mothers guide juveniles to
roosts but not food. Biology Letters https://doi.org/10.1098/rsbl.2018.0884

Begin jaren 2000 bleek bij genetisch onderzoek dat er bij vleermuizen in Europa een grote cryptische
diversiteit is: sommige soorten blijken eigenlijk te bestaan uit meerdere, nauwverwante, soorten.
Meestal is deze diversiteit gelinkt aan de ijstijden: toen werden vleermuispopulaties in het zuiden
van Europa teruggedrongen, en leefden de populaties van het Iberisch schiereiland, Italië, de Balkan
en de Kaukasus afgescheiden, en ontwikkelden zich tot andere soorten. Het gaat hier om genetisch
(en vaak ook ecologisch) heel verschillende soorten, maar morfologische verschillen zijn klein en
moeilijk te zien. Vooral bij ‘Franjestaart’ werden de afgelopen jaren veel van die cryptische diversiteit
onderzocht en beschreven, maar die ‘nieuwe’ soorten’ moesten wachten tot dit jaar om nieuwe
namen te krijgen. Een uitzondering is de Myotis escalerai, de franjestaart in het Iberisch schiereiland.
Een recente studie (çoraman et al.) probeert wat duidelijkheid te brengen door de cryptische soorten
een naam en een beschrijving te geven. De franjestaarten in de Maghreb worden als ondersoort
beschouw van de Iberische franjestaart, en krijgen als naam Myotis escalerai cabrerae. De soort in
Italië, Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje werd dan weer een ondersoort van de ‘gewone’ franjestaart;
Myotis nattereri helverseni. In de Kaukasus heb je dan Myotis tschulliensis, terwijl de franje in Iran
Myotis araxenus heet; en de Levant heb je Myotis hoveli. En dan zijn er nog onduidelijkheden:
Corsica heeft ook nog zijn ‘eigen’ unieke (maar voorlopig naamloze) franjestaart, en de situatie in
Cyprus, Iran en centraal Azië is nog niet voldoende onderzocht. Maar los daarvan blijft de
franjestaart-taxonomie nog steeds verwarrend, want enkele dagen na het eerste artikel verscheen
een ander artikel in een ander vakblad (Juste et al.) die de ondersoort-franjestaarten als volwaardige
nieuwe soorten beschrijft: Myotis crypticus in Italië, Zuid-Frankrijk en Noord Spanje en Myotis
zenatius in de Maghreb. De taxonomische regels zeggen dat deze studie te laat is, maar vermoedelijk
zullen verschillende mensen deze namen blijven gebruiken.

çoramansd E, Dietz C, Hempel E, Ghazaryan A, Levin E, Presetnik P, Zagmajster M, Mayer F. 2019.
Reticulate evolutionary history of a Western Palaearctic Bat Complex explained by multiple mtDNA
introgressions in secondary contacts. Jounal of Biogeography https://doi.org/10.1111/jbi.13509
Juste J, Ruedi, Puechmaille S, Salicini I & Ibanez C. 2019 Two New Cryptic Bat Species within the
Myotis nattereri Species Complex (Vespertilionidae, Chiroptera) from the Western Palaearctic. Acta
Chiropterologica https://doi.org/10.3161/15081109ACC2018.20.2.001

In deze rubriek vind je de ongewijzigde bijdragen uit de geschreven pers van afgelopen maanden.

Het Nieuwsblad Regionaal: Kortrijk-WaregemMenen - 17 Jan
Provinciaal domein De Gavers mikt op een
nieuw doelpubliek: vleermuizen. Zij krijgen
een eigen stek in een speciaal voor hen
gebouwde vleermuizenkelder.
Vleermuizen krijgen hun eigen stek in
provinciaal domein De Gavers. Een
vleermuizenkelder
wordt
momenteel
gebouwd aan de oostzijde van het domein, in
het bosrijke arboretum. De vleermuizen
hebben zo eindelijk weer een plek waar ze
terecht kunnen.
“Vroeger konden de soorten vleermuizen die
graag in zo'n kelder verblijven in onze regio
terecht in de ijskelders van kasteelparken. Die
ijskelders verdwijnen echter met de jaren,
maar de populatie vleermuizen is gebleven”,
zegt Yann Feryn van Natuurpunt Gaverstreke.
Zijn vereniging is zeer blij met de bouw van de
kelder. “Zo kunnen de vleermuizen toch in
onze contreien blijven.” Natuurpunt was al
een aantal jaar vragende partij om zo'n kelder.
“Maar we hebben wel meer wensen, het
voorstel om de kelder effectief te bouwen
komt van de provincie. En we kunnen het
alleen maar toejuichen.”

Natuurpunt stond in voor het aanwijzen van
de beste locatie voor de kelder. “We kozen
deze locatie op advies van Natuurpunt, omdat

het er vochtig is en ze in een rustige, bosrijke
omgeving ligt”, zegt gedeputeerde voor
Milieu, Natuur en Landschap, Jurgen
Vanlerberghe (SP.A).
De bouw krijgt vorm. Het metselwerk is
afgewerkt. In het voorjaar van 2019 wordt de
kelder afgedekt met aarde en planten. Het
diervriendelijke project kost net geen 70.000
euro.
Omdat
vleermuizen
Europees
beschermde dieren zijn kan de provincie via
Projectsubsidies Natuur van het Agentschap
voor Natuur en Bos (ANB) tot tachtig procent
van de geraamde kostprijs voor de bouw
terugkrijgen.

Wie de vleermuizen wil spotten, is eraan voor
de moeite. “Aangezien vleermuizen zeer
gevoelig zijn voor verstoring, is de kelder niet
toegankelijk voor publiek”, zegt gedeputeerde
Vanlerberghe. “Als je daar mensen toelaat,
jaag de dieren weg. Bovendien is er niets te
zien, want het is er pikdonker”, vult Feryn aan.
Momenteel wordt ook werk gemaakt van een
vleermuizenkelder in provinciedomein De
Kemmelberg in Heuvelland. Bos- en waterrijke
domeinen
hebben
een
grote
aantrekkingskracht op vleermuizen. Ook
provinciedomeinen d'Aertrycke, Tillegembos
in Brugge, Bulskampveld in Beernem, de
Palingbeek in Ieper en Raversyde in Oostende
hebben al plekken waar vleermuizen terecht
kunnen.

Het Nieuwsblad Regionaal: Leuven-Hageland 12 Feb
De laatste jaren worden tijdens de tellingen
in de gekende bunkers en Hei-molen van
Keerbergen opvallend meer vleermuizen
geteld dan een vijftiental jaar geleden. Dat
werd tijdens de telling begin februari nog
eens overduidelijk. Ze telden tot veertig
procent meer dieren.
“Onze tellers van dienst hebben tot veertig
procent meer vleermuizen geteld dan in de
vorige recordjaren: 2016 en 2018”, zegt Ivo
Verbeke van Natuurpunt Keerbergen. “Twee
soorten werden waargenomen: de gewone
grootoorvleermuis en de baardvleermuis. De
laatste soort is sterk in aantal toegenomen”,
zegt Verbeke.
Deze toename van het aantal vleermuizen
heeft mogelijk te maken met de inspanningen

Het Laatste Nieuws: Oostkust - 18 Feb. 2019
In het kasteeldomein d’Aertrycke is de
historische
ijskelder
heropgebouwd.
Daarmee heeft het kasteel er een attractie bij
en is er ook goed nieuws voor de
vleermuizen.
De ijskelder bevindt zich in het kasteelpark en
dateert uit 1889. Maar van dat bouwwerk
bleven tot voor kort alleen nog de
funderingen over. De provincie WestVlaanderen heeft geld vrijgemaakt om het
herop te bouwen. "We weten niet hoe het
gebouw tegen de vlakte is gegaan, maar we

die Natuurpunt en de Vleermuizenwerkgroep
Keerbergen de laatste jaren geleverd hebben,
om de winterverblijfplaatsen te optimaliseren.
De groei van het aantal logees is een
rechtstreeks gevolg van het steeds geschikter
maken van de logeerplaatsen (voornamelijk
bunkers) door gerichte ingrepen.
“We zorgden hierbij onder andere voor
buitendeuren die de temperatuur constant
houden, extra schuilmogelijkheden en een
interne
compartimentering.
Of
we
verhoogden de vochtigheid”, zegt Verbeke.
“Ook verstoring van de winterslaap vermijden,
blijkt keer op keer van groot belang. Door de
betere omstandigheden lijkt het erop dat
steeds meer vleermuizen die in het najaar
deze plekjes komen verkennen, er na een
gunstige evaluatie ook effectief blijven
overwinteren”, besluit hij.

wilden het een nieuwe toekomst geven", zegt
gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V). De
werken zijn in oktober 2018 gestart en zijn nu
af. "De ijskelder was vroeger de plaats om
producten koel te bewaren, maar het is ook
een favoriet toevluchtsoord voor vleermuizen.
Het wordt hun nieuwe verblijf. De
omstandigheden zijn ideaal: een stabiele
temperatuur en nauwelijks luchtstroming. Ook
de luchtvochtigheid is hoog."
De werken hebben vijftigduizend euro gekost,
waarvan het Agentschap Natuur en Bos
tachtig procent subsidieerde. Vleermuizen zijn
namelijk
een
beschermde
diersoort.

Het Nieuwsblad: Regionaal: Leuven-Hageland 19 Feb
De Fonteinstraat krijgt binnenkort een nieuw
openbaar park: het 'schuilkelderparkje'.
Bijzonder is dat Regionaal Landschap
Dijleland vzw er momenteel een historische
schuilkelder inricht, opdat vleermuizen er
zouden kunnen overwinteren.
Het parkje aan de sociale woningen langs de
Fonteinstraat zal de naam 'schuilkelderparkje'
dragen omdat er een historische schuilkelder
uit WO II staat. “Vroeger maakte die deel uit
van de binnentuin van de sociale huisvesting”,
vertelt Wim Aertsen van Regionaal Landschap
Dijleland. “Door de renovatie stellen ze die
open. Over twee tot drie maanden zal het
parkje waarschijnlijk klaar zijn en ingehuldigd
worden.”
Ondertussen is Regionaal Landschap Dijleland
vzw de schuilkelder aan het inrichten als

De Standaard: Oost-Vlaanderen - 21 Feb
Het fietspad over de oude spoorwegbedding
tussen Lokeren en Eksaarde wordt
vernieuwd. Als het van vzw Durme afhangt
wordt er nooit verlichting aangebracht.
Het fiets- en wandelpad over de oude
spoorwegbedding tussen Lokeren en Eksaarde
wordt niet alleen door heel veel scholieren
gebruikt, ook lopen er heel wat fietsroutes
langs. Maar op sommige plaatsen is het
wegdek door boomwortels flink beschadigd,
waardoor het voor fietsers niet comfortabel
en veilig fietsen is.
'We zullen het wegdek vernieuwen. Maar
onder het nieuwe asfalt worden eerst speciale
matten gelegd die moeten verzekeren dat het

overwinteringsplaats voor vleermuizen. “We
hebben nieuwe deuren voorzien, waardoor de
vleermuizen naar binnen kunnen vliegen en
een aantal 'wegkruipplekjes', zoals kasten. We
gaan er met een buis water ook voor zorgen
dat de vochtigheidsgraad hoog genoeg is.”
Zal het daar binnenkort dan krioelen van de
vleermuizen? “Dat denken we niet. Het is nog
een beetje een experiment. Gewoonlijk zijn de
overwinteringsplaatsen van vleermuizen op
het platteland gelegen. We zullen zien of ze
deze ook daadwerkelijk zullen gebruiken.”
De kelder is erfgoed, maar Aertsen verzekert
dat de vleermuizen er geen afbraak aan zullen
doen. “Op het moment dat ze er zullen
hangen, doen ze een winterslaap. Dus zullen
er zelfs geen uitwerpselen zijn. De bedoeling is
om in de zomer de kelder open te stellen voor
het
publiek.
Zo
combineren
we
'erfgoedherstel'
met
natuurbehoud.”

wegdek egaal blijft en het effect van de
boomwortels wordt tenietgedaan', zegt
schepen van Openbare Werken Sabine Van
Rysselberghe (Open VLD).
Het bestek voor de heraanleg van het fiets- en
wandelpad wordt allicht nog op de
gemeenteraad van de maand maart ter
goedkeuring voorgelegd, zodat de werken nog
voor het bouwverlof kunnen worden
uitgevoerd.

De plaatsing van verlichting, waar door heel
wat fietsers al herhaaldelijk op is
aangedrongen, staat niet op de agenda.
'Als het van ons afhangt, komt die verlichting
er nooit', zegt Joris Everaert van vzw Durme.

'Wanneer verlichting geplaatst zou worden in
natuurgebied
zoals
de
Buylaers,
Moervaartmeersen of Daknamse Meersen,
maar
ook
langs
belangrijke
natuurverbindingen, zoals het hele traject van
het fiets- en wandelpad, betekent dat een
ernstige aantasting van de natuurwaarden,
inclusief de belevingswaarde voor de mens.
Het hele traject vanaf de Daknamse Meersen
tot Eksaarde is trouwens ook erkend
natuurreservaat.'
'Wetenschappelijke studies tonen ook aan dat
lichthinder bij mens en dier belangrijke
effecten kan veroorzaken. Bij dieren gaat het
om effecten op onder meer het gedrag, de
voortplanting, de gezondheid, het leefgebied
en natuurverbindingen. De effecten zijn niet
alleen vastgesteld bij zoogdieren, zoals
vleermuizen, maar ook bij vogels, amfibieën,
nachtvlinders, enz. Duisternis 's nachts hoort
bij de natuur, we moeten daar als mens
respect voor hebben', zegt Everaert.

Gazet van Antwerpen: Kempen - 22 Feb. 2019
De grootste Belgische populatie van de
ingekorven vleermuis, een beschermde soort
in ons land, heeft zijn vaste zomerstekje in
Noorderwijk
(Herentals).
Om
de
migratieroute te bevorderen, plant Herentals
extra groene verbindingslijnen aan.
De stad Herentals is volop bezig om in de
omgeving van Roetershoek -sinds twee jaar de
nieuwe naam voor een stukje Duipt- in
Noorderwijk jonge bomen naast de weg te
planten. Er komen in de buurt ook houtkanten
bij. Dat gebeurt in samenwerking met het
Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete.
Het extra groen moet niet alleen passerende
fietsers tijdens hete zomers extra schaduw
bieden, maar is vooral de ingekorven
vleermuis ter wille. De grootste Belgische
populatie van deze Europees beschermde
soort heeft haar zomerverblijf rond het
kasteel van Noorderwijk. Maar uit recent

'Als alternatief stellen we vanuit de
natuurverenigingen voor om de zichtbaarheid
op het fiets- en wandelpad desnoods te
verbeteren met duurzame reflecterende verf.'
Björn Rzoska (Groen) ziet verlichting wel
zitten. 'Een compromis is mogelijk', zegt
raadslid Alain Debbaut. 'Er bestaan
alternatieven voor de traditionele witte
halogeenverlichting. Die zijn onder andere in
Aalter al uitgeprobeerd, met instemming van
Natuurpunt. Het gaat om rode of
amberkleurige
verlichting,
die
vleermuisvriendelijk is en toch voldoende licht
geeft om veilig te fietsen.'
Schepen van Omgeving Filip Liebaut (CD&V)
zat al samen met vzw Durme. 'Ik ken hun
standpunt. Maar ik hoop op het gezond
verstand van iedereen om een oplossing te
vinden waarmee iedereen kan leven', zegt
Liebaut.

onderzoek van Natuurpunt is gebleken dat de
populatie dan wel groot is, maar ook dat ze
ernstig onder druk staat.

Zo gebruikt ze natuurlijke lijnelementen zoals
houtkanten, struiken en bomenrijen om
tussen haar zomerplek in Noorderwijk en haar
winterverblijf in het fort van Broechem (Ranst)
te navigeren, maar ook om op jacht te gaan.
Daarbij verkiest de vleermuis duidelijk de
beschutting van bomen, waar ze gewoon
dwars doorheen vliegt. De nieuwe bomen
bieden de vleermuis zo een groene snelweg
tijdens de nachtelijke vluchten.
Dat is een tweede opvallende ingreep waarbij
expliciet rekening wordt gehouden met het
gevleugelde zoogdier. Bij het plaatsen van
nieuwe verlichting op het recreatieve fietspad
tussen Herentals en Aarschot werd ook al

nadrukkelijk voor amberkleurig licht gekozen.
Bovendien gaat het in de buurt van het kasteel
van Noorderwijk om dynamische verlichting,
die de hele nacht op een laag pitje brandt. Pas
wanneer een fietsers passeert, gloeit de lamp

kortstondig op volle kracht op. “Het was
tijdens onze studie opgevallen dat de
vleermuis pas wegen durfde over te steken
van zodra de verlichting uitging.”

Het Laatste Nieuws : Antwerpen Zuid - 11 Apr

eigenheid en gevoeligheid van de setting en
de initiatiefnemers zetten verschillende
samenwerkingen op met lokale partners", zegt
Sofie De Leeuw (N-VA), schepen voor
Omgeving.

Het ziet ernaar uit dat de organisatie achter
de voormalige zomerbar Kaffée Allée aan de
Agfa-site ook de nieuwe Edegemse zomerbar
aan Fort 5 zal mogen uitbaten.
Het gemeentebestuur schoof Kaffée Allée
woensdag naar voren als beste kandidaat. Alle
partijen bekijken nu of het voorstel van Kaffée
Allée
verzoenbaar
is
met
de
vleermuizenhabitat in het beschermde gebied.
Eind februari ging het gemeentebestuur van
Edegem op zoek naar een concessionaris voor
de uitbating van een tijdelijke zomerbar aan
Fort 5. De uitbater mag van juni tot 15
september een gedeelte van de binnen- en
buitenruimte van Hangar 23 inrichten en
uitbaten. Drie geïnteresseerden dienden een
dossier binnen.
Dat van Kaffée Allée, oude bekenden in
Edegem, kon blijkbaar het sterkst overtuigen.
"Hun voorstel leunde het beste aan bij de

"Het fort zit al boordevol verenigingen en
organisaties. Het zou idioot zijn om die niet te
betrekken in onze zomerbar", zeggen Geert
Verheyden en Victor De Clercq van Kaffée
Allée. "De nieuwe bioklas, het Bolwerk
Coworking, Natuurpunt en alle andere
verenigingen en sportclubs zitten al op die
locatie." Over de uiteindelijk invulling van de
zomerbar
en
welke
activiteiten
de
Edegemnaar deze zomer kan verwachten, wil
Kaffée Allée voorlopig nog niks kwijt
aangezien de plannen mogelijk nog gewijzigd
moeten worden in kader van de beschermde
vleermuizenpopulatie.
Begin juni zou de toewijzing definitief moeten
zijn.

Wout Willems
Zoals iedere actieve vleerder weet, heeft onze Vleermuizenwerkgroep in de loop der jaren een hoop
materiaal bijeen gegaard. Daaronder vallen technologische zaken (detectoren, ontvangers,
boomcamera’s, …), velduitrusting (waadpakken, ladders, mistnetten, …) en diverse andere items
(educatieve koffers etc.). In grote lijnen weten werkgroepsbestuur en regionale coördinatoren wel
welk materiaal waar (ongeveer) zit, maar het is uiteraard niet echt praktisch om bv 5 telefoons te
doen voor een waadpak, om dan te weten te komen dat dit lek is.
Vandaar deze vraag om het materiaal van de Vleermuizenwerkgroep dat bij jou (of jouw
lokale/regionale/provinciale vleerwerking) beschikbaar of gestockeerd is, door te geven op onze
materiaallijst. Dat kan via deze link:
https://docs.google.com/a/natuurpunt.be/forms/d/e/1FAIpQLScMubQ2ulcKASJeflyk3My0RGByjPucSwzoCyOTjkYgNbRuA/viewform
(Heb je echt veel materiaal, dan kunnen we je een excel-sjabloon doorsturen – dan gaat invullen
sneller).
De bedoeling is dat we in eerste instantie de materiaallijst zo volledig krijgen, en up-to-date houden.
Zo weet iedereen welk materiaal we hebben, en waar het zich bevindt. We voorkomen zo ook dat
materiaal verloren dreigt te gaan, of gemixt wordt met privé-materiaal. Eens materiaallijst volledig,
dan willen we in een volgende fase hier graag een werkbaar uitleensysteem aan koppelen.
privé-materiaal mag je indien je wenst hier ook op de lijst aanduiden. Moest je materiaal ooit
verloren geraken of we vinden iets dat niet tot het werkgroepsmateriaal behoort, dan kunnen we het
gemakkelijk traceren (bv via serienummer). Je kiest uiteraard zelf of je al dan niet je materiaal wil
uitlenen).
Meer info via wout.willems@natuurpunt.be

Als actieve werkgroep zitten we niet stil. Er zijn altijd nieuwe vleermuizenzaken die te wij (of
anderen) graag willen weten. En is dat wat te veel om in je eentje te gaan onderzoeken, dan is een
projectje daarvoor ideaal. Ook dit jaar zijn er al een aantal projecten opgestart.
Voor deze 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!
Hieronder een overzichtje van de projecten die we in 2019 willen verwezenlijken. Bij de projecten
staat aangegeven bij wie je je kan aanmelden als je graag je steentje er aan wil bijdragen.
luik vleermuizen. Doel is om beheermaatregelen voor de vallei (ruwweg tussen Zaventem, Leuven
en Bonheiden) af te stemmen op de vleermuizenpopulaties. Een uitgebreid onderzoek met
manuele en automatische detectorinventarisatie, zoeken van koloniebomen, netvangsten en
telemetrie. Aanmelden bij Kris Boers (krisboers@yahoo.com) en Wout Willems
(wout.willems@natuurpunt.be)
Doel is functie van Albertkanaal te Zuid-Limburg voor vleermuizen na te gaan, en welke
verbindingen ze van daar gebruiken naar omringende gebieden. Een uitgebreid onderzoek met
manuele en automatische detectorinventarisaties. Aanmelden bij Wout Willems
(wout.willems@natuurpunt.be)
Detectorinventarisaties in verschillende parken en groendomeinen. Onderzoeksgebieden:
Muisbroek (Bospolder/Ekers moeras), Hof Ter Beke (Wilrijk) en Den Brem/Hollebeek (Wilrijk).
Aanmelden bij Wout Willems (wout.willems@natuurpunt.be)
luik vleermuizen. O.a. onderzoek met automatische detectoren. Aanmelden bij Alex Lefevre
(vleermuizenalex@yahoo.com).
Beheerplannen opstellen van forten samen met privé-eigenaars. Info bij Kris Boers
(krisboers@yahoo.com)
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)
Monitoring vleermuizen. Info bij Kris Boers (krisboers@yahoo.com)
Onderzoek met manuele en automatische detectoren. Aanmelden bij Alex Lefevre
(vleermuizenalex@yahoo.com).

luik vleermuizen. Onderzoek met automatische detectoren. Aanmelden bij Wout Willems
(wout.willems@natuurpunt.be)
Onderzoek met automatische detectoren (mogelijk ook beperkt netvangsten en telemetrie) in de
Getevallei, omgeving Linter (ZO-Brabant). Aanmelden bij Wout Willems
(wout.willems@natuurpunt.be)
Project ism Wallonië en Noord-Frankrijk voor het opstellen van een grensoverschrijdende
vleermuizenatlas, als basis voor een grensoverschrijdend actieplan (Chiro’Act). Info bij Bob
Vandendriessche (bob.vandendriessche@west-vlaanderen.be)
luik vleermuizen (project nog onder voorbehoud). Gevarieerde onderzoeken: veel transecten,
maar ook detectorinventarisaties, uitvliegertellingen, mistnetvangsten, etc. Nieuwe
geïnteresseerden om mee te werken met de Brusselse vleermuizenploeg altijd welkom.
Aanmelden bij Wout Willems (wout.willems@natuurpunt.be).

Save the date: bos-, ingekorven en meervleermuizen vangen in het kader van het Interreg-project
Chiro’Act. Meer info bij Claire Brabant (claire.brabant@natagora.be)

Avondwandeling met vangstsessie in het Kluisbos, Aalst (daan.dekeukeleire@gmail.com)
Kom met ons mee de kortste nacht van het jaar beleven. We starten met een educatieve
schemerwandeling in het kluisbos, voor de echte nachtbrakers volgt hierna een avondje aan het
mistnet.
Mopsenvangstweekend (daan.dekeukeleire@gmail.com)
We proberen te achterhalen of in de waaslandse bossen nog kolonies of verblijfplaatsen van de
Mopsvleermuis kunnen vinden.

Natuurpunt maakt het beheerplan op voor enkele forten en schansen rond Antwerpen. Het
beheerplan zorgt ervoor dat lange termijn afspraken worden gemaakt en dat het behoud van zowel
de erfgoedwaarden als de vleermuispopulaties gegarandeerd zijn. Voor de opmaak van het
beheerplan is het belangrijk vooraf een goed zicht te hebben op o.a. hoe de forten en schansen
tijdens de zwermperiode gebruikt worden. Daarom organiseren we tussen half juli en begin oktober
in al deze locaties (tenzij er eerder al voldoende data verzameld werden) zwermonderzoek (vnl.
vangen van dieren met mistnetten).
Hieronder vindt u de data. Heb je zin om langs te komen, heel graag. Maar gelieve een seintje te
geven vooraf. We starten steeds rond zonsondergang en eindigen rond 1:30 uur (afhankelijk van de
hoeveelheid vleermuizenactiviteit). De data zijn steeds onder voorbehoud van de
weersomstandigheden, en sommige nog van toestemming van de eigenaar.
Fort 2, Wommelgem (krisboers@yahoo.com)
Fort Bornem (krisboers@yahoo.com)
Schans Landmolen, Kruibeke (daan.dekeukeleire@gmail.com)
Fort Koningshooikt (margaux.boeraeve@gmail.com)
Fort Bornem (hans_vermeiren@hotmail.com)
Fort 2, Wommelgem (krisboers@yahoo.com)
Schans Schilde (krisboers@yahoo.com)
Schans Landmolen, Kruibeke (hans_vermeiren@hotmail.com,
daan.dekeukeleire@gmail.com)
Fort 2, Wommelgem (krisboers@yahoo.com)
Fort Bornem (krisboers@yahoo.com)
Fort Koningshooikt (margaux.boeraeve@gmail.com)
Schans Landmolen, Kruibeke (hans_vermeiren@hotmail.com,
daan.dekeukeleire@gmail.com)
Schans Schilde (krisboers@yahoo.com)

Zoals reeds eerder vermeld loopt er in Vlaams-Brabant, in de driehoek tussen Brussel, Leuven en
Mechelen, het natuurherstelproject LIFE Green Valleys. In dat project is ook een
vleermuizenonderzoek voorzien. Volgende weekends wordt een deel van dat onderzoek gedaan:

Op het programma staan het vangen (en zenderen + volgen) van dieren, het zoeken van de
koloniebomen van de gezenderde dieren, het zoeken van koloniebomen door op zoek te gaan naar
ochtendzwermers (dieren die ’s ochtends voor zonsopkomst nog even zwermen voor de
kolonieboom, het bekijken / filmen van vliegende dieren met een warmtebeeldcamera (en het tellen
van uitvliegers bij de koloniebomen) en eventueel het onderzoeken van boomholtes met een
endoscoop/boomcamera. Tussendoor kunnen we genieten van het lokale bier, de Zwarte Madam.
We komen vrijdagavond samen in het bezoekerscentrum van de Groene Vallei,
Lelieboomgaardenstraat 60, 3071 Erps-Kwerps. Daar kunnen we ook slapen
Wil je één of meerdere nachten langs komen, of overdag mee op zoek naar de koloniebomen, geef
dan zeker een seintje: krisboers@yahoo.com (opgelet: ik ben in het buitenland van 15-30 mei, dus
niet bereikbaar de tee weken voor het eerste weekend. In die periode kan je contact opnemen met
daan.dekeukeleire@gmail.com). Daarna krijg je de concrete informatie.

Save the date: Bechvleermuizen zoeken in het Zoniënwoud. Meer info via René Janssen of Hans
Roosen (anomalus@gmail.com)

Contactpersoon Natuurpunt:
Coxiestraat 11
2800 Mechelen

Wout Willems, Wout.willems@natuurpunt.be
015/29 72 68

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Redactie Chiropcontact:

Kris Boers, krisboers@yahoo.com
Daan Dekeukeleire, daan.dekeukeleire@gmail.com
Alex Lefevre, vleermuizenalex@yahoo.com
Daan Dekeukeleire, René Janssen, Bob Vandendriessche,
Joost Vandenberge, Hans Vermeiren, chiropcontact@natuurpunt.be

Provinciale coördinatoren






Oost-Vlaanderen:
Limburg:
Vlaams Brabant:
West-Vlaanderen:
Antwerpen:

Daan Dekeukeleire, daan.dekeukeleire@gmail.com
Ghis Palmans, ghis.palmans@gmail.com
Hans Roosen, roosenhans@yahoo.com
Bob Vandendriessche, bobvdd@hotmail.com
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 van iedereen vij toegestuurde artikelen of korte bijdragen. Hulp hierbij kan
geboden worden indien gewenst.
Kris Boers, Daan Dekeukeleire, Ann Lenaerts, Bob Vandendiessche, Floris Verhaeghe
Hans Vermeiren, Walter Weckhuysen & Wout Willems
Laatvlieger bevangen in het steenpuin – Walter Weckhuysen

