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Voorwoord  
Kris Boers 

 

Delen mag… 
 
Volgende maand bestaat onze werkgroep 40 jaar. Jawel, u leest het goed: 4 x 10 kaarsjes mogen we 
uitblazen. Dat gaan we uiteraard flink vieren. The place to be is de studiedag op zaterdag 9 november 
in Brugge. Meer info daarover vond u al in de chiropflits even geleden en op onze facebookagina. 
Sprekers uit binnen- en buitenland komen vertellen over wat zij hebben onderzocht over het 
trekgedrag van vleermuizen. 
 
Want naast het samen plezier maken en leuke zaken ontdekken en onderzoeken, is kennis samen 
leggen en kennis delen wat we doen om op die manier een bijdrage te leveren aan de bescherming 
van vleermuizen. Zo ook dus op deze studiedag. Maar niet alleen daar… 
 
Waar het 40 jaar geleden allemaal begon met een vijftal mensen die net in een Volkswagen Kever 
pasten, nemen er intussen ongeveer 250 mensen deel aan de wintertellingen in Vlaanderen. Daar 
zijn we alleen maar gekomen doordat jullie elke dag opnieuw andere mensen enthousiasmeren voor 
vleermuizen en mensen opleiden. Heel erg bedankt daarvoor; hoe meer mensen mee kijken en 
zoeken naar vleermuizen, hoe beter we hun behoeften in kaart kunnen brengen, en hoe beter het zal 
lukken om ze te beschermen. 
 
Verder konden eind augustus, verspreid over Vlaanderen, alweer duizenden mensen terecht op 
tientallen evenementen in het kader van de Nacht van de Vleermuis. Ook de weken ervoor en erna 
waren er nog heel wat wandelingen en rondleidingen. Glunderende gezichten zag ik toen die 
vleermuis net boven de hoofden van de mensen vloog of toen de mensen van dichtbij een vleermuis 
konden zien. Heel wat extra mensen die de fascinerende wereld van deze nachtelijke dieren 
ontdekten. 
 
Van een andere orde, maar evengoed een manier een informatie te delen: Ongeveer een jaar na de 
oprichting van onze facebookpagina hebben we 290 likes en iets meer dan 300 volgers. Ook via deze 
weg krijgen we geregeld vragen over vleermuizen, mensen die overlast hebben, mensen die 
enthousiast zijn over een waarneming die ze hebben gedaan,… Hier is zeker nog heel wat 
groeimarge, maar toch een puik resultaat. 
 
En tenslotte: vorige maand werden ook enkele 10.000’en waarnemingen van vleermuizen ingevoerd 
op waarnemingen.be. Waarnemingen van automatische detectoren die in excel-lijstjes op harde 
schijven stof lagen te vergaren. Heb je zelf zo’n lijstjes, aarzel dan niet ze door te sturen naar 
vleermuizen@natuurpunt.be. Waarnemer, datum, soort en exacte locatie is al wat nodig is om de 
waarneming in te voeren. Hoe meer data we in dit online portaal krijgen, hoe meer er rekening mee 
kan gehouden worden. 
 
Veel plezier allemaal de volgende maanden met de wintertellingen, en bedankt voor al het harde 
werk. Op naar de volgende 40 jaar! Hou je vooral niet in om verder te vertellen wat voor fantastische 
en fascinerende diertjes vleermuizen zijn. Betrek mensen die interesse tonen bij de lokale activiteiten 
en vergeet niet je ontdekkingen te delen in chiropcontact, of facebook,... 
 
Groetjes 
Kris 

mailto:vleermuizen@natuurpunt.be
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Grote Hoefijzerneus in Oostkerke (Damme) 
Marc Van De Sijpe 
 
Tussen 11 april en 15 juli 2019 hebben twee automatische detectoren SM4 van Wildlife Acoustics 
opnamen gemaakt op 66 plaatsen langs de waterkant in open graslandgebieden verspreid over de 
kust- en IJzerpolders in de provincie West-Vlaanderen. Beide detectoren maakten samen 298.649 
opnamen, elk met een opnameduur van 5 seconden per opname, dus in totaal gaat het om 415 uur 
ononderbroken opname. Bedoeling was om een beter zicht te krijgen op het voorkomen en de 
activiteit van de typische soorten van de laaggelegen, vochtige en open graslandgebieden, zoals 
gewone en ruige dwergvleermuis, watervleermuis, meervleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis, 
zowel in de lente-trekperiode als in de zomer-kraamtijd.  
Tegen het einde van de monitoringsperiode, van 6 tot 11 juli, stond één van de detectoren langs de 
oever van het Schipdonkkanaal in de polders rond Damme met de microfoon beneden aan de talud 
tegen de waterlijn en naar het open water gericht. Deze detector maakte tijdens de 5 opeenvolgende 
nachten 16400 opnamen.  

 
De dataset werd verwerkt met een programma voor automatische soortdeterminatie (Tadarida-L & 
R-script ‘Belgium Bat Classifier’ van de hand van Yves Bas & Stuart Newson, 2019). Het script 
determineerde blijkbaar 3 opnamen uit deze dataset als Rhifer (grote hoefijzerneus). Het gebeurt wel 
vaker dat een automatisch determinatie programma enkele valse resultaten geeft, maar na manueel 
checken van de opnamen met BatSound bleek het vreemd genoeg inderdaad om de grote 
hoefijzerneus te gaan, met de typische lange CF pulsen bij 80 kHz. De 3 opnamen zijn gemaakt in de 
vroege ochtend van 11 juli om resp. 3:36, 3:38 en 3:40. In de pulsreeksen van de grote hoefijzerneus 
zijn ook enkele zeer luide pulsen te zien. Gezien de zwakke sonar van deze soort moet het dier 
wellicht vlakbij de microfoon gepasseerd zijn om nog zo’n luide pulsen te geven. 
Het landschap rondom de detector is een typisch open poldergebied, met graslanden, vaarten, 
bomenrijen, dorpen en enkele kasteelparken; bos is in de verste verte niet te bekennen... 
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Vogelvlucht-afstanden van de plaats van de opname naar enkele opvallende landschapspunten en de 
dichtstbij gelegen winter- en zomerverblijfplaatsen van de grote hoefijzerneus: 

• 1 km : Kerk van Oostkerke (Damme) 

• 7 km : Abdij Male en kasteel Ryckevelde, het dichtstbij 
gelegen bosgebied 

• 8 km : Belfort van Brugge 

• 12 km : Noordelijke strekdam van de haven van 
Zeebrugge 

• 74 km : Doornik (provincie Henegouwen), 
winterslaapplaats grote hoefijzerneus (2014) 

• 89 km : Ruïne van de abdij van Watten (Department 
du Nord, Frankrijk), winterslaapplaats grote hoef 
(1985, Rudi Vantorre) 

• 95 km : Rood Klooster (Brussels gewest), 
detectorwaarneming grote hoef 

• 101 km : Groeve van La Malogne (provincie 
Henegouwen), winterslaapplaats grote hoef (2019) 

• 102 km : Ardres (Departement Pas-de-Calais, Frankrijk) : zomerkolonie grote hoef 

• 103 km : Groeve van Acquin-Westbécourt (Departement Pas-de-Calais, Frankrijk), 
winterslaapplaats grote hoef 

• 108 km : Guînes (Departement Pas-de-Calais, Frankrijk) : zomerkolonie grote hoef  

• 129 km : Gozée (Provincie Henegouwen): zomerkolonie grote hoef 

• 138 km : Dover (Engeland) 

• 139 km : Montreuil-sur-Mer (Departement Pas-de-Calais, Frankrijk), zomerkolonie grote hoef 

• 160 km : Couvin (Provincie Namen), zomerkolonie grote hoef 

• 165 km : Vaucelles (Provincie Namen), zomerkolonie grote hoef 

• 233 km : Abdij van Orval (Provincie Luxemburg), zomerkolonie grote hoef 
 
Met dank aan Claire Brabant en Simon Dutilleul voor de huidige stand van zaken van de grote hoef in 
Wallonië en Noord-Frankrijk. 
 

Bij het ter perse gaan van deze ChiropContact kwam de melding binnen van nog een detectorwaarneming van 
een Grote Hoefijzerneus, begin september nabij het Albertkanaal te Riemst. Meer info hierover en een 
uitgebreide bespreking in de volgende ChiropContact! 

111/07/2019 om 3:38: het spectrogram in BatSound toont een bonte en bizarre mengelmoes van vleermuisgeluiden in de polders van 
Damme: sonarpulsen van een grote hoefijzerneus, drie gewone dwergvleermuizen, een meervleermuis en drie watervleermuizen 
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Vleermuizeninventarisatiekamp in de 

grensstreek van Henegouwen, de Westhoek en 

Noord-Frankijk: een topweek voor micro-Interreg 

Chiro’Act! 
 
Martin Windels, Jonathan Demaret, Pierrette Nyssen,  
Claire Brabant, Axel Gerson, Pierre Cao & Bob Vandendriessche 
 
In het kader van het micro-Interreg-project Chiro’act ging in de week van 6 tot 13 juli een heus 
inventarisatiekamp vleermuizen door in de Belgisch-Franse grensstreek. Een volle week niks anders 
dan vleermuizen zoeken: een droom zowaar! Het was die week nog eens vleermuizenonderzoek met 
alles erop en eraan: detectoren installeren, vleermuizen vangen, zenderen en opsporen, uitvliegers 
tellen, zolders doorzoeken, wildcamera’s ophangen, korte nachten, bier om 3 uur in de ochtend,… En 
als kroon op het werk: een ideale gelegenheid voor Fransen, Vlamingen en Walen om hun energie te 
bundelen en grenzen te overstijgen (zowel landsgrenzen als taalgrenzen), wat de basis is van alle 
Interreg-projecten.    

Een chronologisch verslag van deze vleermuizen-expeditie in de “Far West” van 
België en het noorden van Frankrijk: 
Zaterdag 6 juli: een eerste avond vangen; Twee ploegjes verdelen zich in het bekende reservaat van 
Ploegsteert. Er werden maar liefst elf netten opgesteld, en toch minder dan tien vangsten gedaan. Zo 
vingen we enkele gewone dwergen, twee watervleermuizen en een gewoon baardje. Nochtans leek 
de combinatie van water en begroeide dijken veelbelovend. Was het die frisse avondwind na de 
schemering die de beestjes binnen hield? Een wat zwakke start om zoveel volk van heinde en verre 
samen te brengen… maar, we hoopten dat dit een opwarmertje was!  
Zondag 7 juli, namiddag: de namiddag is helemaal besteed aan het herkennen van geluiden en het 
verwerken van geluidsopnames. We kregen de kans om daarvoor Marc Van de Sijpe onder ons te 
hebben, die zijn uitgebreide ervaring en onschatbare kennis met ons wou delen. Een zeer 
motiverende workshop!  
 
  

Bram Conings 
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Zondag 7 juli, ‘s avonds: werd een avond gevangen met een uitgebreid en ervaren team in het 
Couthofbos van Poperinge. In dit voormalige private bos ,dat tegenwoordig eigendom van het ANB 
is, met eeuwenoude eiken en een ruïne van de voormalige jachtwachter, waren vroeger al kolonies 
bekend van watervleermuis en gewone grootoor. Er waren de afgelopen jaren ook geregeld 
geluidsopnames van bosvleermuizen gemaakt. Het doel van de avond was dus minstens één 
bosvleermuis vangen, zenderen en volgen tot aan de kolonieboom. Zo gezegd zo gedaan! Met een  
tiental slim opgestelde netten vingen we op drie uur tijd in totaal 28 vleermuizen van maar liefst 
zeven verschillende soorten. Zo ook twee vrouwtjes Bosvleermuis (beide gevangen ruim na 1 uur ‘s 
nachts, net voor het sluiten van de netten) en een zogend vrouwtje Franjestaart. Enkel deze drie 
dieren kregen een zender. Het opsporen van de kolonies de volgende ochtend was zowaar een 
formaliteit, tenminste als je die vergelijkt met de soms eindeloze zoektochten in de heuvelachtige 
Ardennen. In een vingerknip waren de twee koloniebomen gevonden! De bosvleermuizen verbleven 
in een jonge staande dode eik, waaruit ‘s avonds met de nachtkijkers zo’n 27 uitvliegers geteld 
werden. De Franjestaart verbleef eerst in een oude zomereik, maar zat te hoog om uitvliegers te 
tellen. De avond erop verbleef ze gelukkig in een andere, monumentale nog levende veteraan-eik 
vlakbij, waaruit die tweede avond maar liefst 50 uitvliegers geteld werden. Uiteraard vlogen toen 
wellicht al jongen mee uit, maar desondanks is dit -voor zover we konden nagaan- het grootste 
aantal uitvliegende Franjestaarten uit één boom ooit in België! 

 
Maandag 8 juli: overdag controleren we wat kerkzolders in de Westhoek. Als leukste vondst een 
kolonie baardvleermuizen op de zolder van het oud klooster dat nu het huidig stadhuis van Lo is. 
Enkele weken later -bij een telling van de uitvliegers- werd de kolonie geschat op een twintigtal 
individuen. 
Dinsdag 9 juli: na een hele leuke namiddag waarop Wout Willems ons alles leerde over het 
determineren van vleermuizenschedels, keren we terug naar Ieper voor een vangstavond. Het was 
een kalme vangst waarbij uiteindelijk een vrouwtje baardvleermuis gezenderd werd. De kolonie 
vonden we in een huis aan de rand van het bos. De bewoners waren heel positief, de kolonie is dan 
ook in goeie handen. Een mooie vondst voor de zuidelijke Westhoek! 
Woensdag 10 juli ’s avonds: staken we de grens over en zijn we uitgenodigd bij onze collega’s van de 
CMNF (www.cmnf.fr) om vleermuizen te gaan vangen op Mont Noir in Saint-Jans Cappel. Ondanks de 
schitterende omgeving, die liet vermoeden dat we kans maakten op leuke soorten, bleef de vangst 
beperkt tot vier gewone dwergvleermuizen en een franjestaart. Ook op de talrijke detectoren bleef 
het opvallend stil. Gelukkig was de sfeer goed, werden er leuke anekdotes uitgewisseld, en met wat 
streekbieren en hapjes erbij werd het uiteindelijk toch nog een memorabele avond.  

Bosvleermuis (Nyctalus leisleri) gevangen en gezenderd - Bram Conings 

http://www.cmnf.fr/
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Donderdag 11 juli: keerden we terug naar Wallonië en een nieuw gebiedje van Ardenne et Gaume 
“le Vivier” in Escanaffles. We splitsten ons in twee vangstteams op. Heel wat netten leveren echter 
weinig resultaat: enkele gewone dwergvleermuizen, 1 ruige dwerg en 2 gewone grootoren. Niets om 
te zenderen vanavond. 
Vrijdag 12 juli: Het is de laatste vangstavond, aan een boerderij in Templeuve. De eigenaars 
ontvangen ons met open armen, de huisgemaakte quiche smaakt heerlijk, de omgeving ziet er 
opnieuw perfect uit voor leuke vangsten, en toch vangen we enkel wat gewone dwergvleermuizen. 
Een myotis die de hele avond rond de netten vliegt, slaagt erin de netten te ontwijken.    
 
Naast al die vangstavonden, werden er her en der ook automatische detectoren uitgezet, onder 
meer in enkele bossen, maar ook langs de Schelde waar we onder andere op meervleermuis doelde. 
Op 10 plekken verzamelden we zo samen 5758 opnames, die nog wachten op verwerking.  
Dankzij de voorbereiding door stagiair Axel van Plecotus konden we ook heel wat kerk- en andere 
zolders bezoeken. Dat leverde ook weer enkele mooie vondsten op: een kolonie van 40 gewone 
grootoren op een kerkzolder in Komen-Waatsen en een kolonie van minstens een 15-tal gewone 
baardvleermuizen op een oud klooster in Celles. De kerken in Doornik daarentegen bleken niet of 
nauwelijks door vleermuizen bewoond te zijn. Mogelijks wel te voorzien in een zo sterk bebouwde 
omgeving, omgeven door grootschalige landbouw met weinig bos.   
Al bij al was deze inventarisatieweek dus een 
succes: veel nieuwe gegevens in een eerder 
weinig onderzochte regio, vooral voor de Waalse 
regio. Daarnaast waren de contacten met de 
collega’s uit de verschillende regio’s heel 
aangenaam en verrijkend!    
 
Een dikke dankjewel aan iedereen deze week 
mee mogelijk maakte of erbij was!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het laatste nummer van l’Echo des Rhinos 
(104) kun je na dit verslag ook nog de terugblik 
lezen die enkele deelnemers maakten op de 
week. Een aanrader! Lees l’Echo des Rhinos via: 
https://plecotus.natagora.be/fileadmin/Plecotus/Echo/EDR104.pdf  

https://plecotus.natagora.be/fileadmin/Plecotus/Echo/EDR104.pdf
https://plecotus.natagora.be/fileadmin/Plecotus/Echo/EDR104.pdf
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 Vleermuisonderzoek in Tanzania 
Marta Falzon 
 
In Tanzania, een land in Oost-Afrika, komen naar schatting 105 soorten vleermuizen voor (meer dan 
vijf maal zoveel als in België). Maar ondanks deze diversiteit is er relatief weinig gekend over de 
verspreiding van deze soorten. Van de meeste soorten zijn er slechts een klein aantal waarnemingen, 
incidentele vangsten of geluidsopnames. De habitatvoorkeur van de soorten is dan ook slecht 
gekend. 
  
In mijn master thesis aan de Universiteit van Antwerpen, in het kader van mijn studies Biologie, 
onderzocht ik de vleermuizenfauna van Morogoro, een gebied met veel verschillende habitat types. 
Vleermuizen die in verschillende habitats jagen, en een verschillende jachtstrategie hebben, 
gebruiken verschillende types sonar, en voor dit onderzoek maakte ik gebruik van sonotypes omdat 
determatie tot op soort in de diverse afrikaanse vleermuisgemeenschap niet steeds mogelijk is. In 
mijn thesis-onderzoek bekeek ik of er een correlatie is tussen vleermuisactiviteit, sonotype en 
habitattype.  Ik nam echolocatie-geluiden op in 10 transecten van 4 km lang. Elk transect lag over een 
gradient van stedelijk gebied naar platteland. In het totaal werden meer dan 3500 opnames 
gemaakt, de meesten in gebieden met dichte vegetatie. Dit onderzoek is het eerste 
vleermuizenonderzoek in Morogoro, en zorgde voor nieuwe kennis over de diversiteit in deze 
onderbestudeerde region. We namen enkele verassende soorten waar, zoals de hoefijzerneus-
vleermuizen Rhinolophus clivosus, R. eloquens, en R. blasii.  
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Vleermuizen in de Vallei van de Molenbeek en 

Fort van Liezele 
Kris Boers & Wout Willems 
 
Dit onderzoek maakt onderdeel uit van een opdracht van de gemeente Puurs tot opmaak van een 
geïntegreerd beheersplan voor het gebied ‘fort Liezele en de Kleine Molenbeekvallei in Puurs’. 
Binnen het visiegebied liggen fort Liezele en het gehele glacis binnen het Habitatrichtlijngebied 
‘BE2100045: Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat’. De grootschalige 
restauratiewerken in het fort uit het verleden hebben een impact hebben gehad op het 
overwinteringshabitat van onder andere Ingekorven vleermuis. Oorspronkelijk zaten de dieren 
verspreid over het fort en vooral in het reservaatsgedeelte. Na de restauratiewerken zijn de meeste 
dieren teruggedrongen naar de voor hen minst ongeschikte locaties, met een drastische daling van 
aantallen tot gevolg. 
Het onderzoek biedt een basis voor de ontwikkeling van een langetermijnvisie voor het gebied 
(inclusief fort), met als doel het versterken van de natuurlijke valleistructuur met bijzondere 
aandacht voor vleermuizen. 
 
De vleermuizenwerkgroep onderzocht i.s.m. Natuurpunt Studie de zwermfunctie van het fort. 
Lokaalclusters, potentiële in – en uitvliegopeningen en zwermsporen werden op kaart aangeduid. 
Tijdens 5 vangstsessies werden 42 vleermuizen gevangen van 5 verschillende soorten: Gewone 
dwergvleermuis, Baardvleermuis, Watervleermuis, Ingekorven vleermuis en Gewone 
grootoorvleermuis. Tevens werden ook visuele observaties uitgevoerd. Op deze manier werden 
zowel zwermlocaties als de gebruikte in- en doorvliegopeningen in kaart gebracht. 
 



 

11 |  
 

 
 
Een analyse werd uitgevoerd van telgegevens van overwinterende vleermuizen in het fort van 
Liezele. Er werd een algemene terugval van de aantallen genoteerd vanaf 2005, die zich sterk laat 
voelen voor de drie soorten met de hoogste aantallen: Watervleermuis, Ingekorven vleermuis en 
Baardvleermuizen. Er is een duidelijke link tussen de terugval van de overwinterende aantallen van 
deze soorten, en de uitgevoerde werken in het fort. Deze laatste zorgden voor ontoegankelijkheid 
van verscheidene fortgedeelten voor vleermuizen, en de achteruitgang of compleet verdwijnen van 
geschikt overwinteringshabitat (vooral door verdroging) in tal van ruimten. Rond 2004-2006 lijkt een 
kritisch kantelpunt overschreden te zijn waarbij de vleermuizenpopulaties zich zelfs niet meer 
kunnen handhaven in de specifieke zones die voor hen aangeduid zijn. 
 

 
Getelde overwinterende vleermuizen in Fort Liezele. De soorten gemarkeerd met een * zijn verzamelsoorten. 

 
Er worden algemene maatregelen meegegeven voor behoud van de vleermuizenfuncties in forten, 
en  bijkomend aanbevelingen specifiek voor het fort van Liezele met betrekking tot de zwermfuncties 
en het herstel van de winterpopulaties. Voor deze laatste wordt uitgegaan van de noodzaak tot 
herstel van de oppervlakte en de toegankelijkheid van de ruimten met geschikt microklimaat. Verder 
wordt de mogelijkheid tot compensatie van winterhabitat toegelicht. 
 
De vastgestelde vleermuizenfuncties werden vertaald naar een zoneringsplan. Een zonering van het 
fort die het huidig publieksgebruik en vleermuizengebruik combineert bleek op lange termijn 
onhoudbaar, zodat een aangepaste zonering wordt voorgesteld die afgestemd is op de vereisten van 
een goede staat van instandhouding van vleermuizen en die het huidig publieksgebruik daar 
maximaal op af stemt. 
 
Om het ruimtelijk gebruik van de Molenbeekvallei en omgeving door vleermuizen in kaart te brengen 
werden in augustus 2018 een Ingekorven vleermuis, een Gewone grootoorvleermuis en een 
Watervleermuis gezenderd en gevolgd. 
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De vallei van de Molenbeek vormt het voornaamste foerageergebied voor de Ingekorven vleermuis 
en Gewone grootoorvleermuis. De meest gebruikte zones zijn deze waar de vallei een lappendeken 
vormt van bosjes/bomenrijen en open plekken. Ook duistere tuinen worden gebruikt om te 
foerageren. 
De Molenbeekvallei vormt een erg belangrijke vliegverbinding. Hierbij blijkt niet zozeer de beek zelf 
van belang voor de gevolgde soorten, maar wel de keten van bosjes, kleine open plekken, bosranden 
en bomenrijen. Vliegverbindingen dwars op de valleirichtingen komen weinig voor. Waar 
vleermuizen bebouwing moesten passeren gebeurde dit via de kortste en meest duistere route. 
De connectiviteit tussen het fort en naastgelegen landschap zijn essentieel in de verdere 
ontwikkeling van het gebied. Op basis van het vastgestelde gebruik van de vallei door vleermuizen, 
worden gepaste maatregelen geformuleerd naar beheer van bos, vallei en waterpartijen, en adviezen 
rond verlichting en verbindingselementen aangereikt. 
 
We danken de medewerkers: Dirk Hautekiet, Johan Jurriens, Claudia Van Den Eynde, Geert Van Den 
Eynde, Kamila Willems, Wout Willems 
 
 
 
De volledige studie kan je vinde via: 
Willems W. 2018. Vleermuizen in de Vallei van de Molenbeek en Fort van Liezele. Studie als onderdeel voor de 
opmaak van een geïntegreerd beheersplan. Rapport Natuurpunt Studie 2018/19, Mechelen. 69p. 
https://www.natuurpunt.be/publicatie/vleermuizen-de-vallei-van-de-molenbeek-en-fort-van-liezele 

 

  

https://www.natuurpunt.be/publicatie/vleermuizen-de-vallei-van-de-molenbeek-en-fort-van-liezele
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Kleine hoefijzerneus in de Groene Vallei 
Kris Boers 
 
In september 2018 startte in de driehoek tussen Brussel, Leuven en Mechelen het project LIFE Green 
Valleys. LIFE is een subsidie-pot van de Europese overheid om natuurherstelprojecten te financieren 
die bijdragen aan de realisatie van de Europese natuurdoelen van de Vogel- en de Habitatrichtlijn. In 
het project LIFE Green Valleys worden natuurherstelacties uitgevoerd in de Groene Vallei (de 
verzamelnaam van de natuurgebieden in de regio. Het LIFE-project loopt nog tot augustus 2025. 
 
Om meer informatie te verzamelen over de aanwezige vleermuissoorten in de regio en ervoor te 
zorgen dat door de herstelacties geen schade aan vleermuizen wordt toegebracht, is in het LIFE-
project een vleermuizenonderzoek voorzien. Dit onderzoek behelsde een inventaris en focust ook op 
de eventuele aanwezig van verblijfplaatsen in zones waar bomen gekapt zullen worden om open 
habitats te herstellen of om populierenaanplanten om te vormen tot inheems loofbos. 
Het onderzoek naar vleermuizen startte onmiddellijk bij de start van het project. Het (voorlopig) 
laatste onderzoekswerk werd verricht in augustus 2019. Afhankelijk van de acties die nog gepland 
worden in het project, kan bijkomende onderzoek gebeuren. Een rapport over het onderzoek is deze 
winter voorzien, en een deel van de opnames moet nog geanalyseerd worden, maar gezien er enkele 
leuke ontdekkingen gedaan werden wilden we hier al een kort tussenrapportje geven. 
 
In de 10 jaar voor de start va het LIFE-project werden in de gebieden van de Groene Vallei welgeteld 
12 vleermuiswaarnemingen gerapporteerd via waarnemingen.be. Daarom was in het project een 
grondige inventarisatie voorzien. Tussen september 2018 en juli 2019 hing bijna constant een 
automatische batdetector in de natuurgebieden binnen het projectgebied. Dit leverde enkele 
(tien)duizenden waarnemingen op. De opnames tot januari 2019 werden reeds allemaal 
geanalyseerd; de opnames van januari – juli 2019 zijn deels geanalyseerd. Daarbij werden een tiental 
soorten waargenomen; gewone en ruige dwergvleermuis, watervleermuis, baardvleermuis /brandts 
vleermuis, franjestaart, rosse vleermuis en gewone grootoorvleermuis waren de algemene soorten. 
Leuk waren zeker ook meerdere waarnemingen van bosvleermuizen. In bepaalde gebieden in de 
regio komt deze soort duidelijk foerageren. 
Er doken ook twee grotere verrassingen op. De eerste was een ingekorven vleermuis die in 
september 2018 al in het Silsombos opdook. Mogelijk was dit dier onderweg naar een 
zwerm/overwinteringsplaats. Voorlopig werd alleszins nog geen bevestiging gevonden dat deze soort 
geregeld in het gebied zou komen foerageren. 
De grootste verrassing was echter een kleine hoefijzerneus die in mei 2019 in het Floordambos 
verbleef. Het dier bleek gedurende minstens drie opeenvolgende nachten in het bos te verblijven. 
Daarbij werden een dertigtal opnames gemaakt, die zowel ’s morgens voor zonsopkomst als ’s 
avonds na zonsondergang gebeurden. 
 
De kleine hoefijzerneus was ooit een algemene soort in Vlaanderen. Door het verdwijnen van kleine 
landschapselementen, de opkomst van straatverlichting (de soort is erg lichtschuw) en het gebruik 
van pesticiden verdween ze ongeveer 50 jaar geleden uit Vlaanderen.  
Hoewel na mei 2019 nog geregeld een automatische batdetector in het Floordambos werd 
opgehangen, werd de soort niet meer terug gevonden. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de 
soort alleen waargenomen kan worden indien ze tot ongeveer 2,5 meter van de microfoon nadert, 
verder is de roep niet te horen. De kans om het dier te detecteren is dus niet erg groot. De volgende 
jaren zullen we nog wel geregeld in het gebied gaan luisteren of de aanwezigheid nog kan bevestigd 
worden. 
 
Het natuurbericht over de ontdekking kan je vinden via https://www.natuurpunt.be/nieuws/uitgestorven-
gewaande-vleermuis-duikt-op-steenokkerzeel-20190604. 

https://www.natuurpunt.be/nieuws/uitgestorven-gewaande-vleermuis-duikt-op-steenokkerzeel-20190604
https://www.natuurpunt.be/nieuws/uitgestorven-gewaande-vleermuis-duikt-op-steenokkerzeel-20190604
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Ruimtelijk gebruik door zwermende vleermuizen 

in het Fort van Duffel (2018) 
 

Het fort van Duffel is gelegen binnen het Habitatrichtlijngebied ‘BE2100045: Historische 
fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat’. Het fort vervult verscheidene functies voor 
vleermuizen, waaronder die van zwermlocatie. Dit toonden drie eerdere studies naar zwermgedrag 
in het fort van Duffel aan in 2009, 2010 en 2015 (Van der Wijden 2009, Dekeukeleire et al. 2011, 
Willems et al. 2016). De vastgestelde zwermlocaties in 2015 verschillen wezenlijk van die in 2009. De 
oorzaak van het gewijzigde zwermgedrag ligt bij de herbestemming van het fort tussen 2009 en 
2014, waarbij restauratiewerken werden uitgevoerd en onder meer een brasserie in de gebouwen 
werd ondergebracht. Om de impact van de werken op het zwermgedrag te milderen, werden een 
aantal mitigerende maatregelen voorop gesteld. 
 
In 2018 voerde de Vleermuizenwerkgroep ism Natuurpunt Studie een nieuw onderzoek uit in 
opdracht van vzw Kempens Landschap (de huidige forteigenaar), als opvolging van het fort als 
zwermlocatie. Het doel was het huidige zwermgebruik van het fort te vergelijken met de eerdere 
situaties. Hiervoor werden zwermgegevens verzameld op een gelijkaardige wijze als tijdens de 
eerdere onderzoeken. 
 
Vergeleken met de situatie in 2015, zijn de huidige lokaalclusters en openingen quasi identiek. 
Tijdens 5 vangstsessies tussen half juli en half oktober 2018 werden 136 vleermuizen gevangen van 6 
soorten: Gewone dwergvleermuis, Watervleermuis, Baardvleermuis, Franjestaart, Ingekorven 
vleermuis en Gewone grootoorvleermuis. Tevens werden ook viermaal visuele observaties 
uitgevoerd van zwermende dieren in de gebouwen, aangevuld met automatische detectoren op 
plaatsen waar voorgaande methoden moeilijk haalbaar waren. Op deze manier werden zowel 
zwermlocaties als de gebruikte in- en doorvliegopeningen in kaart gebracht. 
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De vastgestelde zwermlocaties en vliegpatronen zijn sterk gelijkaardig aan die van het in 2015 
uitgevoerd zwermonderzoek, wat betekent dat ook deze wezenlijk verschillen van het 
zwermonderzoek uit 2009. Voor restauratie van Fort Duffel (en in overige forten) zijn zwermlocaties 
steeds grotere, open ruimten. Bij restauratie ging een ruim aanbod aan in- en doorvliegopeningen en 
grote toegankelijke ruimten aan de binnenplaats verloren (afgesloten), en de overgebleven 
dergelijke ruimten die voor vleermuizen toegankelijk zijn, zijn verdroogd en tijdens de 
fortopeningsuren zwaar verstoord. De overvloedige vegetatie op en rond deze binnenplaats (klimop 
tegen de gevels, bomen en struiken op de daken) verdween, en er ontstond lichtverstoring. 
Dit alles veroorzaakte een verschuiving van het zwermgedrag naar een atypische zwermlocatie: 
achterliggende smalle gangen. Ook het in 2015 vastgestelde verschil in voorkeurslocatie voor het 
zwermen tussen de verschillende soorten wordt met de huidige studie bevestigd. 
De invloed van verlichting door de openstelling van brasserie op het zwermgedrag in de onmiddellijke omgeving 
daarvan werd nagegaan aan de hand van de verschillen tussen vangsten binnen en buiten de invloedzone van 
de verlichting. Het zwermgedrag rondom de binnenplaats neemt verhoudingsgewijs toe nadat de verstoring 
stopt, en lijkt dan de plaats van meest favoriete zwermlocatie over te nemen. 

 
Aangezien de resultaten vergelijkbaar zijn met deze van 2015, bleken de reeds uitgevoerde 
maatregelen om de impact van de werken op het zwermgedrag te milderen voorlopig nog 
onvoldoende. In overleg met Stichting Kempens Landschap wordt nagegaan hoe dit verbeterd kan 
worden. 
 
We danken de projectmedewerkers: Dirk Costrop, Nils Iwens, Dirk Hautekiet, Ann Lenaerts, Claudia 
Van Den Eynde, Geert Van Den Eynde, Filip Van Den Wijngaert, Sven Verkem, Kamila Willems & 
Wout Willems 
 
 
 
 

Overzicht van vastgestelde vliegpatronen. 
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Volledige studie 
Willems W. 2018. Ruimtelijk gebruik door zwermende vleermuizen in het Fort van Duffel. Rapport 
Natuurpunt Studie 2018/26, Mechelen. 36p. 
https://www.natuurpunt.be/publicatie/ruimtelijk-gebruik-door-zwermende-vleermuizen-het-fort-
van-duffel 
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https://www.natuurpunt.be/publicatie/ruimtelijk-gebruik-door-zwermende-vleermuizen-het-fort-van-duffel
https://www.natuurpunt.be/publicatie/ruimtelijk-gebruik-door-zwermende-vleermuizen-het-fort-van-duffel
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Pareltjes van waarnemingen(.be) 
Daan Dekeukeleire 

 
Afgelopen zomer en nazomer werden weer heel wat bijzondere waarnemingen gedaan. Over de 
spectaculaire waarnemingen van grote en kleine hoef kan je elders in dit nummer lezen, en ook de 
meervleermuizen en mopsvleermuizen werden gevonden. In dit overzicht proberen we het over 
andere bijzondere waarnemingen te hebben. 

Hypomelanistische dwergvleermuis 
Bij mistnet-onderzoek in de schans van landmolen, in het 
Oost-Vlaamse Kruibeke, ving Hans Vermeiren een 
vreemde vleermuis: het ging om een gewone 
dwergvleermuis met opvallend lichte pels en lichte 
vlieghuid, maar de ogen waren wel normaal (en niet rood 
zoals bij albino-dieren). Door hun verborgen en nachtelijke 
levenswijze worden kleurafwijkingen bij vleermuizen maar 
zelden opgemerkt, en bovendien bestaat er dan nog veel 
verwarring over hoe die kleurafwijkingen juist te 
benoemen. Een recent artikel suggereert dat deze 
kleurafwijking benoemt moet worden als 
‘hypomelanisme’: er is nog wel pigment (en daardoor zijn 
de ogen normaal gekleurd integenstelling tot albinisme), 
maar het dier heeft een beige, geelachtige tot roodachtige 
vacht- en huidskleur.  Het dier, een jong mannetje, leek 
gezond en had een normaal gewicht. Na opmeten en 
wegen vloog hij vrolijk weg. 

 

Brusselse Bechsteins 
De Bechsteins vleermuis is één van de zeldzaamste soorten in Vlaanderen, en kraamkolonies zijn alleen 
gekend uit oude bossen in Limburgs Haspengouw. De laatste jaren zijn er echter ook jaarlijkse 

waarnemingen van overwinterende dieren in tunneltjes 
in het Zoniënwoud. Dit jaar wouden we tijdens het 
weekend van 20-22 september zwermende bechen 
proberen vangen voor die overwinteringslocaties, en als 
we vrouwtjes konden vangen, die zenderen en 
terugvolgen naar zomerverblijfplaatsen, zodat die 
beschermd konden worden. In één van de grotere tunnels 
vingen we twee mannetjes, maar geen wijfjes. Voor 
andere gekende winterverblijfplaatsen van Bechsteins in 
het Zoniënwoud konden geen dieren gevangen worden, 
maar net over de taalgrens, bij een mergelgroeve in Grez-
Doiceau kon wel een vrouwtje gevangen worden. Dit dier 
werd gezenderd, en kon gevolgd worden tot het richting 
noord verdween, in de richting van het Meerdaalwoud. 
Bij het versturen van de chiropcontact zijn we nog op zoek 
naar dit gezenderd dier, hopelijk meer (en goed) nieuws 
in de volgende chiropcontact! 
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Ingekorven vleermuis onder de parasol 
In juni werd een overdag onder een parasol in Aarschot 
een vleermuis gevonden. Hans Roosen kreeg de foto te 
zien, en dacht metteen aan een Ingekorven vleermuis. 
De waarneming is dan ook niet zo ver de kraamkolonie 
op de kerk van Houwaert. Mogelijk gaat het om een 
dagrustplaats van een dier van deze kolonie, of om een 
mannetje. Vreemd genoeg is dit niet de eerste 
waarneming van een vleermuis onder een parasol: via 
waarnemingen.be b dit regelmatig, en ingekorven 
vleermuizen lijken goed vertegenwoordigd hierbij.  

 

Niewe invoermogelijkheden op Waarnemingen 
Waarnemingen blijft evolueren! Sinds kort kan je via 
waarneming.nl je Batlogger bestanden rechtstreeks 
uploaden, zo worden alle gegevens zoals, locatie, tijd en 
methode automatisch vastgelegd. Geen excuus meer 
dus als je een product van Elekon bezit en in bulk wil 
uploaden! 

Het uploaden doe je voortaan makkelijk via: 
https://waarnemingen.be/import/batlogger_import.php 

 
Na invoeren ziet dat er dus bijvoorbeeld zoals hiernaast uit. Momenteel is de functie enkel 
beschikbaar op het Nederlandse platform van Waarnemingen maar wie weet staat hij bij ons ook 
snel online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwaarneming.nl%2Fimport%2Fbatlogger_import.php%3Ffbclid%3DIwAR3NK7qfhSURgGcg6HzUdeSseIAXCm0FttKEA75mvi9LpyXqA_sWNP5bd88&h=AT0488-f_J7y1cSePb9kJda1QPOupYq2y4OS7-B6mIUAeQXNlDNsTLH1vl1EvcZs83sNH_gcxDkkb0tPbk7dmCfX9vovXLuOxbTODCZAJd65id2oexfIslE0c9ay4jXUKcnRV4AluhdST8wtnaWycDWFTTXp5C7rs46lL3nV
http://www.waarnemingen.be/
http://www.observado.org/
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Nieuws uit de Wetenschap 
Daan Dekeukeleire 

Vleermuizen gebruiken bladeren als ‘akoestische spiegel’ om stilzittende insecten 
te vinden.  
Voor vleermuizen is het vangen van insecten niet gemakkelijk. Als insecten rondvliegen in een open 
situatie kunnen ze met hun sonar de positie nog vinden, maar als insecten op of in de vegetatie zitten 
is dit bijzonder moeilijk. Stilzittende insecten zijn ‘akoestisch gecamoufleerd’: een vleermuis kan de 
echo van een prooi niet onderscheiden van die van de omgevende vegetatie. Daarom werd lang 
gedacht dat vleermuizen die stilzittende prooien vangen door ze van vegetatie te plukken (‘gleaning’) 
dit enkel kunnen als er extra informatie is zoals geluid (zo gebruikt franjestaart het parings-geluid van 
vliegen om de stilzittende (maar parende) vliegen te vangen). De Zuid-Amerikaanse vleermuis 
Micronycteris microtis slaagt er echter in, enkel op basis van sonar, toch stilzittende prooien te 
vinden. Een team onderzoekers vergeleek daarom in het lab de echo van ultrasoon geluid vanuit 
verschillende hoeken naar bladeren met en zonder insecten. Hieruit bleek dat, onder een hoek van 
42° tot 78° de echo van blad weggaat van de vleermuis, terwijl de echo van de prooi wel terugkomt. 
Deze vleermuizen kunnen dus bladeren gebruiken als ‘akoestische spiegel’, een beetje zoals 
‘trawling’ vleermuizen (zoals watervleermuis) het wateroppervlak gebruiken als spiegel om prooien 
te vinden. In een tweede deel van de studie in een vliegkooi in Panama, konden de onderzoekers 
door middel van high-speed camera's het 3D-vliegpatroon van vleermuizen reconstrueren als ze 
stilzittende prooien vingen. Uit deze video-observaties bleek inderdaad dat de vleermuizen het blad 
vanuit de hoek die voorspeld werd om het spiegel-effect te gebruiken benaderen. 

 
 
 
Geipel I, Steckel J, Tschapka M, Vanderelst D, Schnitzler H-U, Kalko E, Peremans H, Simon R (2019) 
Bats actively use leaves as specular reflectors to detect acoustically camouflaged prey. Current 
Biology 29(16): P2731-2736.E3. https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.06.076 
 

https://doi.org/10.1016/j.cub.2012.06.030
https://doi.org/10.1016/j.cub.2012.06.030
https://www.youtube.com/watch?v=IIrJQEQgQeA
https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.06.076
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White-nose Syndrome: lichtpuntjes bij verdere verspreiding 
White-nose Syndrome is een schimmelziekte veroorzaakt door de schimmel Pseudogymnoascus 
destructans. Deze schimmel, aanwezig in grotten en overwinteringsplaatsen, groeit op de huid van 
vleermuizen, waardoor de dieren een witte neus krijgen. De schimmel is afkomstig uit Europa, en 
onze vleermuizen zijn er duizenden jaren samen mee geëvolueerd, en worden er niet ziek van. Maar 
de schimmel werd ingevoerd in Noord-Amerika, en daar zijn de lokale vleermuizen er niet tegen 
opgewassen. Na schimmel-infectie tijdens de winterslaap worden de dieren wakker, en beginnen ze 
rond te vliegen. Hierdoor verliezen ze hun vetreserves, en komen ze de winter niet levend door. De 
schimmelziekte zorgde bij verschillende soorten voor gigantische populatie-afnames; van meer dan 
90%. De schimmel verspreidt zich ook heel snel over het hele Noord-Amerikaanse continent. Na de 
eerste vondst in New-York (aan de oostkust) in 2006, bereikte de schimmel dit jaar Texas en 
California. Onderzoek naar mogelijke behandelingen krijgt dan ook veel aandacht.  
Recent onderzoek probeert een vaccin te ontwikkelen. De onderzoekers testen verschillende 
mogelijke vaccins op Myotis lucifugus. Vaccins werden toegediend via de mond (een eetbare gel), en 
vervolgens werden de vleermuizen in winterslaap gehouden in het lab, en werd de schimmel 
geïntroduceerd.  Eén vaccin bleek effectief te helpen: de behandelde vleermuizen hadden specifieke 
anti-schimmel immuunrespons en slechts 1 van de 10 onderzochte dieren ontwikkelde white-nose 
syndrome. De dit vaccin oraal toe te dienen valt, kan helpen om het op grote schaal in het veld toe te 
passen.  
Een ander lichtpunt is de mogelijke behandeling met bacteriën. Eerder onderzoek in het lab toonde 
aan dat behandeling met Pseudomonas fluorescens, een algemene bacterie, overleving doet 
toenemen. Een team wetenschappers voerden een uitgebreide veldtest uit van deze behandeling. In 
een oude mijn in Wisconsin, werden twee experimenten gehouden op Myotis lucifugus. In één deel 
van de test werden vleermuizen in een kooi gehouden, waarbij de helft behandeld werd met 
bacteriën, en de helft niet. Bij deze behandeling werd geen verschil in overleving gemerkt, 
vermoedelijk omdat geïnfecteerde dieren wakker werden en dan ook de andere dieren in de kooi uit 
hun winterslaap haalden. In een andere test werden eveneens de helft van de dieren behandeld, 
maar werden de vleermuizen gemerkt en konden ze vrij overwinteren in de mijn. Uit dit onderzoek 
bleek dat slechts 8% van de onbehandelde dieren de winter overleefde, maar bij de behandelde 
groep overleefde 46%. Dit komt voornamelijk omdat behandelde dieren gemiddeld 32 dagen later uit 
winterslaap ontwaken. 46% overleving is nog altijd weinig, maar dit biedt wel perspectief, zeker als 
het kan gecombineerd worden met andere behandelingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocke TE et al. (2019). Virally-vectored vaccine candidates against white-nose syndrome induce anti-
fungal immune response in little brown bats (Myotis lucifugus), Scientific Reports 9: 6788 
https://doi.org/10.1038/s41598-019-43210-w 
Hoyt J, Langwig K, White JP, Kaarakka HM, Redell JA, Parise K, Frick W, Foster JT & Kilpatrick A. (2019) 
Field trial of a probiotic bacteria to protect bats from white-nose syndrome, Scientific Reports 9: 
9158. https://doi.org/10.1038/s41598-019-45453-z  

https://www.whitenosesyndrome.org/static-spread-map/july-5-2019
https://www.whitenosesyndrome.org/static-spread-map/july-5-2019
https://doi.org/10.1038/s41598-019-43210-w
https://doi.org/10.1038/s41598-019-45453-z
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Seksuele segregatie bij kast-bewonende kolonies Watervleermuizen 
In Wytham Woods, een oud loofbos van ca. 300 ha nabij Oxford (Engeland) hangen meer dan 1200 
houtbetonnen nestkasten voor onderzoek naar kool- en pimpelmezen. Naast vogels worden deze 
kasten ook bewoond door vleermuizen, waaronder verschillende kolonies watervleermuis. Deze 
watervleermuizen worden geringd, en door regelmatige nestkast-controles kan een beeld verkregen 
worden over de kolonies, hun sociale structuur en hun ruimtegebruik. Een recent artikel analyseerde 
meer dan 20 jaar data. De onderzoekers tonen aan dat er 5 ‘sociale groepen’ voorkomen in het bos 
(met tussen de 55 en 230 adulte vleermuizen). Deze kolonies hebben elk hun eigen ‘roosting gebied’ 
in het bos, waarbij in 37 tot 127 kasten werden waargenomen gedurende het zomerseizoen (april-
oktober). Opvallend is de seksuele segregatie: binnen elke sociale groep komen zowel kraamkolonies 
als ‘bachelor’-groepjes van mannetjes voor, die soms dicht bij elkaar verblijven (op minder dan 
250m). Maar 56% van de mannetjes en 39% van de vrouwtjes werden waargenomen in kasten met 
beide geslachten gemengd. Verschillende kasten werden in een zelfde seizoen zowel door bachelor-
groepen als door kraamkolonies bewoond. Zoals verwacht kan worden op basis van hun jacht 
habitat, bevonden de gebruikte kasten zich dichter bij water dan random. Binnen een roosting 
gebied van sociale groep bevinden kraamkolonies ook dichter bij water dan bachelor-groepjes.  
Dieren bleken over het algemeen ook erg trouw aan hun sociale groep. Een klein aantal dieren 
verhuisde van de ene naar de andere sociale groep (0.4% van de mannetjes en 0.4% van de 
vrouwtjes), maar de meerderheid van deze verhuizers werden later terug bij hun originele groep 
gevonden. Wel werden op de grens van ‘roosting gebieden’ soms kasten waargenomen met dieren 
van verschillende sociale groepen samen (voornamelijk bachelor-groepjes). Watervleermuizen die als 
jong geringd waren en later als adult terug waargenomen konden worden (41% van de jonge 
vrouwtjes en 27% van de jonge mannetjes) werden bijna uitsluitend terug waargenomen in de groep 
waar ze geboren waren. Het  aantal jonge mannetjes die teruggevonden werd is wel veel lager, wat 
er op kan wijzen dat een deel van deze dieren zich in een ander gebied vestigt. 
 
 

 
 
 
Linton D & Macdonald D (2019) Roost Composition and Sexual Segregation in a Lowland Population 
of Daubenton's Bats (Myotis daubentonii). Acta Chiropterologica, 21(1):129-137. 
https://doi.org/10.3161/15081109ACC2019.21.1.010  

https://doi.org/10.3161/15081109ACC2019.21.1.010
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Uit de pers 

Eerste stap richting toelage voor stabilisatie mergelgroeven 
Het Belang van Limburg - 06 Mei. 2019 

 
Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-
VA), ook bevoegd voor onroerend erfgoed, 
heeft het onroerenderfgoedrichtplan voor de 
bescherming van de mergelgroeven in Riemst 
goedgekeurd. Een primeur voor Vlaanderen en 
een eerste stap richting een betaalbare 
oplossing voor de stabilisatie van 
mergelgroeven. 
De gemeente Riemst telt een gangenstelsel 
van 350 kilometer onder de grond. Sommige 
gangen van deze mergelgroeven zijn tot 15 
meter hoog. De mergelgroeven hebben een 
cultuurhistorische en natuurwaarde. Maar de 
stabiliteit vormt een groot probleem. De 
ondergrond roert zich geregeld en de plafonds 
zijn niet overal even dik, waardoor 
instortingen of verzakkingen grote gevolgen 
kunnen hebben voor bovengrondse eigenaars. 
Die worden vervolgens aangepakt door 
opvullingen of verstevigingen van de pilaren. 
Als een eigendom aan het gemeentelijk 
openbaar domein grenst, dan komt de 
gemeente tussen bij het opvullen. En dat is 
een dure zaak. Daarom heeft de gemeente 
Riemst samen met het Agentschap Onroerend 
Erfgoed een zogenaamd 
onroerenderfgoedrichtplan opgesteld om de 
stabiliteitswerken betaalbaar te maken. Zo 
wordt de veiligheid verzekerd met een 
maximaal behoud van het boven- en 
ondergrondse erfgoed. 
 

Vlaamse primeur 
Vlaams minister-president Geert Bourgeois 
(N-VA) heeft dit plan nu officieel goedgekeurd. 
Riemst is zo de allereerste gemeente in 
Vlaanderen met een goedgekeurd 
onroerenderfgoedrichtplan. “De 
agentschappen Onroerend Erfgoed en Natuur 
en Bos hebben samen met de gemeente 
Riemst in dit plan de langetermijnplannen 
vastgelegd voor de historische 
mergelgroeven”, vertelt minister-president 
Geert Bourgeois. “De groeven krijgen zo een 

integrale bescherming en optimale zorg. 
Daarnaast wordt ook de bewustwording 
aangewakkerd. Maar misschien nog 
belangrijker, omwonenden kunnen, dankzij dit 
plan, begeleiding en ondersteuning krijgen 
voor het uitvoeren van de nodige stabilisaties 
om de veiligheid te waarborgen.” 
 
Burgemeester Mark Vos (CD&V) is blij dat het 
plan nu is goedgekeurd. “Onze mergelgroeven 
brengen ook uitdagingen mee. Zeker wanneer 
de eigenaren geconfronteerd worden met een 
onstabiele ondergrond, incidenten, 
instortingen of verzakkingen. De 
onzekerheden die door de groeven ontstaan, 
worden met dit plan aangepakt. Het is een 
instrument om oplossingen te zoeken voor de 
minder stabiele ondergrondse delen onder 
onze woongebieden.” 
 

Stabiliseren 
De gemeente Riemst trok de voorbije jaren 
niet alleen een gemeentelijke coördinator 
groeven en veiligheid aan, maar investeerde 
ook in een 3D-laserscanner om de ondergrond 
volledig in kaart te brengen. Onlangs nog werd 
er voor het eerst een nieuwe 
stabilisatietechniek toegepast. In plaats van 
op te vullen met beton of zand, werden 
instabiele elementen opgevangen door een 
zuil eronder te metselen of door deze met een 
plaat, verankerd in het mergelplafond, af te 
dekken. “Zo gaat het erfgoed en het 
vleermuishabitatgebied niet verloren. 
Afgelopen winter hebben vrijwilligers van 
Natuurpunt in Riemst meer dan 4.400 
vleermuizen geteld. Dat zijn er 10% meer dan 
het jaar daarvoor”, duidt Vos. De gemeente 
werkt nu samen met lokale en Vlaamse 
actoren een actieprogramma uit, dat 
vervolgens door de Vlaamse regering moet 
worden goedgekeurd. 
 
Eddy VANDOREN - Miranda GIJSEN 



 

 
 

Vleermuizen krijgen ondergrondse kamer 
Het Laatste Nieuws : Mechelen-Lier - 10 Jul. 2019, Pagina 16 

 
Vleermuizen worden in Puurs-Sint-Amands in 
de watten gelegd. "We bouwen in het Fort 
Liezele een gloednieuwe, ondergrondse kamer 
speciaal voor deze bijzondere dieren", zegt 
milieu-expert Ronny Segers. Het Regionaal 
Landschap Schelde-Durme plant samen met 
Natuurpunt Klein-Brabant de bouw van een 
heuse vleermuistoren. 
De regio Klein-Brabant is - door de de 
aanwezigheid van enkele grotere rivieren, 
verschillende bossen én van bunkers en een 
deel van de Antwerpse fortengordel - erg 
populair bij vleermuizen. Recent werd in de 
buurt bijvoorbeeld nog de uitgestorven 
gewaande mopsvleermuis herontdekt. Maar 
de diersoort heeft het de jongste jaren 
allesbehalve makkelijk, daar moeten 
verschillende projecten nu verandering in 
brengen. 
 
"Het Fort Liezele is al lange tijd de thuis van 
een groep vleermuizen. Maar de voorbije 
jaren werden alsmaar meer delen van het fort 
intensiever gebruikt dan vroeger het geval 
was. De lokalen werden geschilderd, 
verwarmd, ingericht en weer regelmatig 
bezocht. Vleermuizen houden niet van die 
drukte en het vele licht, het aantal aanwezige 
diertjes ging er dus op achteruit", zegt Segers. 
 
"Daar willen we wat aan doen, door de 
vleermuizen ter compensatie een eigen, 
ondergrondse kamer te geven. Aan de 
linkerkant van het fort zullen we een deel van 
de berm afgraven, een constructie van zo'n 10 
op 20 meter groot bouwen en deze weer 
volledig met aarde bedekken. Langs de 
buitenkant zal je - op een deur na - dus geen 
verschil zien. Het wordt een hele klus, die we 
hopelijk als onderdeel van de huidige 
renovatiewerken aan het fort kunnen laten 

uitvoeren. We krijgen voor deze 
vleermuiskamer subsidies, omdat een deel 
van het fort aangeduid werd als reservaat. 
Verder willen we de 'invliegopeningen' voor 
vleermuizen in het gebouw verbeteren." 
 

Geschikte invliegopeningen 
Ook het Regionaal Landschap Schelde-Durme 
plant samen met Natuurpunt Klein-Brabant 
twee vleermuizenprojecten in Puurs-Sint-
Amands. De bunker van de Sint-Pietersburcht 
krijgt nieuwe deuren met geschikte 
invliegopeningen. Binnen worden grote en 
kleine 'vleermuisbakken' gehangen en een 
reeks snelbouwstenen bevestigd als extra 
hangmogelijkheden voor de diertjes. 
 
Maar de partners gaan nog een stap verder 
dan enkele bestaande gebouwen 
'vleermuisvriendelijker' in te richten. In het 
Arboretum willen ze tegen de zomer van 2020 
een heuse vleermuistoren bouwen. Zo'n toren 
is een soort van 'vleermuishotel', een op maat 
gemaakte zomerverblijfplaats waar de dieren 
overdag ongestoord kunnen slapen en hun 
jongen kunnen grootbrengen. 
 
Een vleermuistoren lijkt op een groot 
uitgevallen vogelhuisje op hoge poten, met 
binnenin verschillende 'kamers' die geschikt 
zijn voor verschillende vleermuizensoorten. 
De vleermuizen zullen vooral van april tot 
oktober gebruik maken van deze toren, voor 
hun winterslaap verhuizen de dieren weer 
naar gebouwen met dikke wanden zoals de 
bunkers en de forten in de buurt. 
 
ELS DALEMANS 

  



 

 
 

 Vleermuizen krijgen nieuw winterverblijf in Het Leen: 150 stuks te spotten 
Het Laatste Nieuws: Gent-Eeklo-Deinze - 12 Sep. 2019 

 
De vleermuizen krijgen nieuwe 
winterverblijven in provinciaal domein Het 
Leen in Eeklo. Elke winter verblijven zo'n 150 
vleermuizen in het natuurdomein. 
In de bossen van Het Leen, op de grens van 
Eeklo met Lievegem, zijn vier bunkers en twee 
munitiegebouwtjes uit het militair verleden 
ingericht als overwinteringsplaats voor 
vleermuizen. Maar de oorspronkelijke 
inrichting is aan vervanging toe. Regelmatig 
wordt er ook vandalisme vastgesteld. "Sinds 
2009 gaat het aantal aanwezige vleermuizen 
dan ook permanent achteruit", zegt 
gedeputeerde Annemie Charlier. "Daarom 
werd door het Vlaamse Agentschap Natuur en 
Bos een Europese subsidie toegekend voor het 
herstellen van de vleermuislocaties in Het 
Leen. Vleermuizen zijn beschermde 
zoogdieren. Door de overwinteringsplaatsen 

op de juiste manier te onderhouden en in te 
richten, proberen we het vleermuizenbestand 
in Het Leen op peil te houden of zelfs te laten 
toenemen." 
 
Midden september zullen de vier bunkers aan 
de buitenzijde aangepakt worden. De 
tochtgaten in de constructies worden gedicht, 
en er wordt extra aarde opgevoerd als isolatie. 
Rondom de bunkers komt er een nieuwe 
houten afsluiting, met daarin een takkenwal. 
De werken worden uitgevoerd door de sociale 
werkplaats Groep Intro uit Maldegem. In een 
tweede fase, volgende zomer, worden de 
bunkers aan de binnenkant heringericht en 
komen er nieuwe deuren. Dan worden ook de 
twee nabije opslagplaatsen grondig 
aangepakt. (JSA) 
 

Fort 5 
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Oproep: materiaal Vleermuizenwerkgroep 
 
 
In vorige ChiropContact verscheen een oproep om werkgroepsmateriaal dat bij jou/jullie ligt door te 
geven om onze materiaaloverzicht up to date te houden. De reactie hierop was pover. Nochtans is 
het wel belangrijk dat je dit in orde brengt. Vandaar dat we de oproep hieronder herhalen, met de 
vraag actie te ondernemen zo nodig. 
 
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/1FAIpQLScMubQ-
2ulcKASJeflyk3My0RGByjPucSwzoCyOTjkYgNbRuA/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. 

 
  

https://docs.google.com/a/natuurpunt.be/forms/d/e/1FAIpQLScMubQ-2ulcKASJeflyk3My0RGByjPucSwzoCyOTjkYgNbRuA/viewform
https://docs.google.com/a/natuurpunt.be/forms/d/e/1FAIpQLScMubQ-2ulcKASJeflyk3My0RGByjPucSwzoCyOTjkYgNbRuA/viewform
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Aankondigingen  
20 oktober 2019 
Najaarscontrole vleermuiskasten De Blakken 
In De Blakken, een bosgebied in Wetteren, hangen meer dan 70 vleermuiskasten. De kasten werden 
enkele jaren geleden opgehangen voor watervleermuis en rosse vleermuis, maar die werden nog niet 
gevonden in de kasten. Vorige jaren werden Grootoortjes, gewone- en ruige dwergvleermuizen 
gevonden Elk jaar worden ze twee keer gecontroleerd, en bij 70 kasten is dit best wel wat werk. 

Iedereen is welkom, zeker als je op een lader omhoog wilt klimmen      .  
Afspraakplaats aan de noteloze notelaar (lange wegel 2, Wetteren) op zondag 20 oktober 2019 om 
13h00.  
Graag bevestigen bij Geert Stevens (geert.stevens@gmail.com) als je komt.  

 
Migratie bij vleermuizen: een (toch niet zo) ongrijpbaar fenomeen?  
Studie-tweedaagse in Oostende en Brugge 
Voor het eerst ooit in België komen vleermuizenonderzoekers uit binnen- en buitenland twee dagen 
samen om zich te buigen over de vleermuizentrek. Dat fenomeen is nog lang niet helemaal in kaart 
gebracht, maar dankzij recent onderzoek worden de grote lijnen stilaan duidelijk. We focussen op de 
landen rond de Noordzee en proberen een aantal prangende vragen te beantwoorden: welke soorten 
vleermuizen migreren? Migreren populaties volledig of maar deels? Onder welke omstandigheden 
doen ze dat? Hoe en waar foerageren vleermuizen onderweg? Geraken vleermuizen onderweg 
gedesoriënteerd door nachtelijk kunstlicht? Volgen ze vaste routes of juist niet? Hebben ze daarbij 
nood aan opgaand groen of andere geleidende elementen in het landschap of vliegen ze eerder op 
grote hoogte? Gebruiken ze daarbij dan nog sonar? Steken ze ook de Noordzee over? Hoe zit het met 
de timing van dat alles? En tot slot: wat zijn de haalbare en betaalbare methodes om dat allemaal te 
onderzoeken? Het vinden van de antwoorden op die vragen is mogelijk van levensbelang voor 
vleermuizen: grootschalige infrastructuur langs kusten, breder wordende autowegen, almaar feller 
wordende verlichting en last but not least de grote aantallen geplande windmolens in kustgebieden 
en op zee kunnen samen op termijn de doodsteek betekenen voor trekkende populaties vleermuizen. 
Gelukkig zijn ook de mogelijke oplossingen in volle ontwikkeling: ontwerpen voor slimme geleidende 
beplanting langs wegen, vleermuisvriendelijke verlichting, automatische stillegsystemen voor 
windmolens ... Op de studiedag worden ze voorgesteld en kritisch doorgelicht. 
Het programma met sprekers en workshops vind je hieronder. Inschrijven kan ook voor één van beide 
dagen. Op vrijdag is de voertaal Engels en spitten we de thema's dieper uit. Zaterdag is er dan de 
jubileumstudiedag: de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt Studie mag veertig kaarsjes uitblazen. 
Op zaterdag is Nederlands de voertaal, afgewisseld met Engels en Frans. We houden het dan ook wat 
luchtiger en we hebben er ook een bijzondere special guest voor weten te strikken! Wil je erbij zijn, 
wacht dan niet te lang met inschrijven, het aantal plaatsen is beperkt. We zien uit naar jouw komst!  

  

mailto:geert.stevens@gmail.com
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Vrijdag 8 november, VLIZ, Oostende vanaf 9u45 
- Overzicht van de migrerende vleermuizensoorten in Europa, hun status, de belangrijkste 

bedreigingen en een overzicht van de huidige onderzoeksmethodes - Rollin Verlinde 

(Inverde/Vildaphoto) 

- Vijf jaar kustvangsten en ringonderzoek op vleermuizen in Letland - Gunars Petersons 

- Het UK National Nathusius’ Pipistrelle Project - Rebecca Downey (University College London) 

- Het belang van goede populatieschattingen: Ruige dwergvleermuis en andere trekkende 

soorten relevant voor het Nederlandse deel van de Noordzee - Ir. Herman Limpens (bureau 

Zoogdiervereniging Nederland) 

- Zijn wetlands belangrijke foerageergebieden voor (Dwerg)vleermuizen op doortrek langs de 

Belgische kust? Resultaten van het VLIZ-onderzoek naar vleermuizen langs de Belgische kust - 

Marie Robberecht & Elisabeth Debusschere (VLIZ) 

- Vleermuizenonderzoek door het KBIN op de Noordzee: over onderzoeksschepen, 

windmolens en plannen voor de toekomst - Robin Brabant (KBIN) 

- Effecten van nachtelijk kunstlicht op verplaatsingsgedrag door vleermuizen: de recentste 

inzichten - Kamiel Spoelstra (NIOO, Nederlands Instituut voor Ecologie) 

- Keuze workshops (Lichtproblematiek, Milieueffectenrapportage windmolens in Vlaanderen 

en Nederland, Automatische monitoring en herkenningssoftware) 

- Vleermuizenmigratie langs de kust en boven de Noordzee: de voorlopige resultaten van vier 

jaar hightech onderzoek - Sander Lagerveld (Wageningen Marine Research) 

- Het Europese beleid, de nationale wetgevingen, de link met windmolens en de 

coördinerende rol van Eurobats - Suren Gazaryan (UNEP/Eurobats, Bonn) 

Zaterdag 9 november, streekhuis kasteel Tillegem, Brugge, vanaf 9u45 
- Vijf jaar kustvangsten en ringonderzoek op vleermuizen in Letland en de oprichting van een 

nieuwe Vleermuizenwerkgroep in Letland - Gunars Petersons 

- Het UK National Nathusius’ Pipistrelle Project - Rebecca Downey (University College London) 

- Vleermuizenmigratie langs de kust en boven de Noordzee: de voorlopige resultaten van vier 

jaar hightech onderzoek - Sander Lagerveld (Wageningen Marine Research) 

- Effecten van nachtelijk kunstlicht op verplaatsingsgedrag door vleermuizen: de recentste 

inzichten - Kamiel Spoelstra (NIOO, Nederlands Instituut voor Ecologie) 

- Workshops (licht, alles over vleermuizen vangen, automatische detectoren en software). 

- Spectaculair verplaatsingsgedrag bij bosvleermuizen in Oost-België - René Janssen (Bionet) 

- Veertig jaar vleermuizenonderzoek door vrijwilligers: een terugblik door de pioniers 

Oproep posters 
Ben je student, vrijwilliger bij een Vleermuizenwerkgroep of onderzoeker aan een universiteit of een 
andere wetenschappelijke instelling en heb je iets te melden dat relevant kan zijn in het kader van 
deze studiedag (nieuwe resultaten, methodes, projecten ...)? Dan nodigen we je graag uit om een 
poster te presenteren. Neem dan even contact voor praktische afspraken. 
bob.vandendriessche@west-vlaanderen.be 
 
Deze studiedag kadert in het micro-Interreg-project Chiro'Act en wordt georganiseerd door het 
Vlaams Instituut voor de Zee, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, het 
Regionaal Landschap Houtland en de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt Studie. 
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Leermoment geluidsanalyse: samen opnames bespreken voor gevorderden 
Nu de zomer gedaan, en de wintertellingen nog niet begonnen zijn, is het de ideale tijd om 
achter de computer geluidsopnames te bekijken. Daarom organiseren we twee 
batdetectorklasjes: na een inleiding door een expert, gaan we samen kijken naar opnames. 
De bedoeling is dat we in een open sfeer samen discussieren en vooral veel van elkaar bij 
leren. Breng zeker ook je eigen (moeilijke en makkelijke) opnames mee! Iedereen die zich 
wil verdiepen in geluidsanalyse is welkom, maar een beetje voorkennis over time-expension 
geluiden is handig. Graag bevestigen bij Daan Dekeukeleire 
(daan.dekeukeleire@gmail.com).  
 

Dinsdag 5 november 
20u, Molsbroek (Lokeren): Myotis-soorten. Inleiding door Marc van de Sijpe 

Dinsdag 26 november 
20u, Molsbroek (Lokeren): Eptesicus-Nyctalus-Vespertilio. Inleiding door Joris Everaert 
 

Wintertellingen 
De winter staat voor de deur en dat betekend een gevulde agenda voor de wintertellers onder ons. 
Wie graag een samen op pad gaat om vleermuizen in zijn buurt te tellen kan terecht in onze online 
agenda. 
Voor al deze tellingen is het vooraf aanmelden bij de verantwoordelijke verplicht, zo kunnen wij 
toezien op het praktisch verloop van elke telling. 
 

Voor de meest recente updates en afspraakuren kan je deze spreadsheed raadplegen. 

  

René Janssens 

mailto:daan.Dekeukeleire@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ocDuJ4pOSJBo-STdh-sl5zsujtdPrmCaxrPwkbHxBfs/edit?usp=sharing
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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 voor een volgend nummer van Chiropcontact mogen via mail naar 
chiropcontact@natuurpunt.be  
De redactie waardeert van iedereen toegestuurde artikelen of korte bijdragen. Hulp hierbij kan 
geboden worden indien gewenst. 

De redactie bedankt voor hun bijdrage aan deze Chiropcontact: 
 Kris Boers, Daan Dekeukeleire, Marta Falzon, Bob Vandendiessche,  
 Marc Van De Sijpe, Hans Vermeiren & Wout Willems 
Coverfoto: Grootoorvleermuis in de hand bij zwermvangsten op Fort van Duffel  –  Ann Lenaerts 
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