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Voorwoord  
Kris Boers 
 

Laatst stond ik voor het eerst sinds jaren nog eens voor de klas, het zesde leerjaar. Ik was gevraagd 
om er een lesje te komen te geven over ‘de (dwerg)vleermuis’. Ik had me goed voorbereid, maar na 3 
minuten kwam de eerste vraag, en dat is niet gestopt tot we na anderhalf uur de les eindigden. We 
hebben ook samen een batdetector op de speelplaats opgehangen om te ‘horen’ of er ook op school 
vleermuizen komen ’s nachts. De opgenomen geluiden zullen de leerlingen in de klas ook nog 
gebruiken om meer te leren over geluid.  

 
Verder zit de agenda vol met wintertellingen; die zijn nl. volop aan de gang. Ik vind het zelf altijd een 
erg gezellige periode, ondanks, of net dankzij, de korte, donkere dagen. Het moment van het jaar ook 
dat vleermuiswerkers het meest met mekaar afspreken en door heel Vlaanderen trekken. Op 
moment van schrijven zijn we twee dagen voor het jaarlijkse ‘fortentelweekend’, dat dit jaar haar 25e 
verjaardag viert. Jaar na jaar komen er 60-80 mensen uit Vlaanderen en Nederland (en enkele van 
nog verder), jong en wat ouder, samen om twee dagen lang vleermuizen te inventariseren in de 
fortengordels rond Antwerpen. Naast het serieuze werk is er heel wat tijd voor fijne babbels en 
lekker eten. 

 
En ook nog goed nieuws: De Vlaamse overheid keurde recent een heel deel 
natuurinrichtingsprojecten goed waar ze een subsidie voor voorziet. Net zoals elk jaar zitten daar 
enkele projecten bij voor de inrichting van overwinteringsplaatsen of andere maatregelen ten 
voordele van vleermuizen. Het is nadien ook erg fijn om te zien als deze projecten echt resultaat 
hebben. Het is nu trouwens een goed moment om met je plaatselijk regionaal landschap, de 
gemeente of provincie te bekijken welke projecten zouden ingediend kunnen worden. In april-mei 
moeten de dossiers ingediend worden. 

 
Misschien tot ergens onder de grond 
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Verslag van de Jubileum-vleermuizenstudiedag op 
zaterdag 9 november in Brugge 

 
Joost Vandenberghe 
  

Het was nog niet eerder gebeurd: een studie-tweedaagse die mee georganiseerd wordt door de 
Vleermuizenwerkgroep. De vrijdag was eerder gericht op de professionals, en was een organisatie van 
het Vlaams Instituut voor de Zee, het KBIN, het Regionaal Landschap Houtland en de 
Vleermuizenwerkgroep. Op zaterdag waren er gelijklopende lezingen rond hetzelfde thema. Dit is het 
verslag van zaterdag.  
De dag werd geopend door de West-Vlaamse gedeputeerde Bart Naeyaert. Hij was verheugd om 
deze studiedag te kunnen openen in een regio met meer dan 100 kastelen en een lopend Micro-
Interreg -project rond vleermuizen. Hij wees erop dat men steeds meer met vleermuizen rekening 
houdt bij het toekennen van vergunningen (bouwprojecten, windmolens, …). Dit kunnen we als 
werkgroep natuurlijk alleen maar toejuichen.  
Bob Vandendriessche gaf de inleiding op de dag, aan de hand van de presentatie die Rollin Verlinde 
op vrijdag gaf in het VLIZ, met een stand van zaken in het onderzoek naar het trekgedrag bij 
vleermuizen.  

Een korte introductie 
Trekgedrag of migratie bij vleermuizen mag niet verward worden met foerageren of met natuurlijke 
dispersie. Migratie is een halfjaarlijkse beweging van het ene habitat naar een ander om daar een tijd 
in betere omstandigheden te overleven. Onder dispersie verstaan we dieren die definitief 
wegtrekken van hun geboorteplaats naar een andere regio, ver weg of dichtbij. 
Hoe vleermuizen trekken was tot voor kort een lacune in onze kennis. Er waren gedeeltelijke 
onderzoeken en enkele aannames. Dankzij de technologische vooruitgang komt onderzoek rond 
trekkende vleermuizen in een stroomversnelling. Het onderzoek stond zo goed als nergens in 
vergelijking met dat naar het trekgedrag bij vogels. Ringonderzoek, onder andere bij ruige 
dwergvleermuizen, leverde al bewijs dat er effectief trek was en dat het niet enkel om dispersie ging. 
De gevolgde routes bleven echter voor een groot stuk onbekend.  
Ook onderzoek met gps-trackers blijft voorlopig lastig: ze zijn te zwaar. Op een dier met het gewicht 
van een suikerklontje of chocoladereep plak je niet zomaar een zender van meerdere grammen. De 
gebruikte stelregel is dat de zender of tracker niet meer dan 5 % van het lichaamsgewicht mag 
bedragen. Het Motus-netwerk, gebruikt door onze Duitse en Nederlandse collega’s, dat werkt met 
lichte radiozenders, kan een oplossing bieden. Het verslag van een lezing daarrond leest u verder. 
Andere onderzoeken die Bob voorstelde om trekgedrag te monitoren waren isotopenonderzoek, 
gebruik van radars, gebruik van automatische detectoren, gevel-speuren en 
vleermuiskastonderzoek.  
Bij isotopenonderzoek kan de herkomst van de dieren niet exact achterhaald worden, het geeft enkel 
een ruwe indicatie van de regio, bijvoorbeeld: ‘Zuid-Scandinavië’. Radars gebruikt bij de luchtvaart en 
bij weersvoorspellingen worden steeds nauwkeuriger. Ze kunnen worden gebruikt om vliegende 
dieren (insecten, vogels, vleermuizen) op te speuren, maar de aanschaf is duur en het gebruik 
onderhevig aan strenge regelgeving. Het langdurig gebruik van automatische detectoren leverde in 
Vlaanderen alle waarnemingen van Grote Rosse Vleermuizen en van Grote Hoefijzerneuzen op. In 
een geschikt gebied gevels van gebouwen afspeuren op overdag rustende dieren en controle van 
vleermuiskasten zijn low-tech-methodes die ook bruikbare gegevens opleveren. In de toekomst zal 
het misschien ook mogelijk zijn om in het veld een e-DNA-analyse uit te voeren. 
Door het tot nu toe geleverde onderzoek, kunnen we besluiten dat er 3 groepen vleermuizen zijn; de 
sedentaire of steeds in hetzelfde gebied voorkomende soorten (o.a. Bechsteins vleermuis), korte 
afstandstrekkers of vleermuissoorten die dispersie vertonen over kortere afstanden en echte 
trekvleermuizen (ruige dwergvleermuis, tweekleurige vleermuis, bosvleermuis, rosse vleermuis,…). 



 
 
 

5 |  
 

Het is alvast duidelijk dat vleermuizen geen grenzen kennen en op hun tocht allerlei gevaren 
tegenkomen: voedseltekort in grootschalige landbouwgebieden, lichtvervuiling, windmolens, 
predatie door huisdieren, … Internationale samenwerking en verder onderzoek en bescherming zijn 
noodzakelijk.  

Herhaald ringonderzoek in Letland 
Gunārs Pētersons kwam vervolgens vertellen over het ringonderzoek op Ruige dwergvleermuizen in 
Letland. In de periode 1985 – 1992 werden daar 13 041 ruige dwergvleermuizen geringd. Op basis 
van de gegevens van (onder andere) dit onderzoek werd de (huidige) verspreidingskaart van deze 
soort gemaakt. Ruige dwergvleermuizen leven in bijna heel Europa. Ze planten zich voort in het 
noordoosten en overwinteren (waarschijnlijk) vooral in het zuidwesten. Het ringonderzoek uit die 
periode toonde al aan dat ze lange-afstandstrekkers zijn. 
Het ringonderzoek werd in de periode 2014 – 2018 herhaald. Men had drie onderzoeksvragen. 
Doordat men overwinterende dieren vond in stedelijk gebied in Duitsland, Polen, Slovakije, Hongarije 
en Tsjechië stelde zich de vraag of de dieren nog steeds even ver trekken of als de migratieafstand 
afnam.  Men wilde ook een zicht krijgen op de migratieroutes en -snelheid. 
In het ornithologisch onderzoekscentrum van de universiteit van Letland begon men daarom 
opnieuw ruige dwergvleermuizen te vangen om te ringen, dit keer met behulp van een gigantische 
trechterval (Heligoland trap). In totaal werden dit keer zo 17 169 dieren geringd.  
Men trok enkele voorlopige besluiten uit het onderzoek. Deze waren (nog) niet statistisch relevant. 
Nog niet alle resultaten waren al gepubliceerd en het ware handig om de resultaten van de Litouwse 
vleermuizen mee te nemen in het onderzoek. Er was geen statistisch bewijs van een kortere 
trekafstand doorheen de jaren. De migratiesnelheid nam af maar was ook statistisch niet relevant. 
De kaarten van terugmeldingen gaven echter wel een duidelijk beeld. De hoofdrichting bij de 
trekkende dieren verschoof van vooral zuidwestelijk naar vooral westelijk. Er waren nu minder 
terugmeldingen uit Zuid-Europa en meer uit het westen tot uit het Verenigd Koninkrijk toe. De twee 
langst gekende trekbewegingen bij ruige dwergvleermuizen werden bevestigd door dit 
ringonderzoek. Het ging om afstanden van 1945 km en 2223 km. Gunārs Pētersons vermoedde dat 
verder onderzoek zijn stelling dat ruige dwergvleermuizen minder ver en trager trekken en minder 
zuidelijk gaan overwinteren, bevestigd zou kunnen worden. Er is ook een vermoeden dat mannelijke 
dieren gemakkelijker uitzwermen naar onze streek en dan in het nieuwe habitat blijven terwijl de 
vrouwtjes terugkeren. Waarom er een verschil is in trekgedrag tussen de geslachten, daarover zijn 
enkel hypotheses. 

Een nieuwe vleermuizenwerking in Letland 
Na Gunārs kwam Ilze Brila de tweeëntwintig personen tellende Vleermuizenwerkgroep uit Letland 
voorstellen. Deze werkgroep werd opgericht op tweede Kerstdag 2016. Er zijn 3 professionele leden. 
De rest zijn vrijwilligers die zich vooral bezig houden met ringen van vleermuizen in de tunnelval, 
werken aan educatie bij het bredere publiek en het bewustzijn van het belang van vleermuizen op zo 
veel mogelijk manieren verhogen. Ze tellen ook jaarlijks bijna 1000 vleermuizen in winterobjecten. 
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Ruige dwergvleermuizen in de UK 
Vervolgens kwamen Ross Baker en Rebecca Downey het “UK National Nathusius’ Pipistrelle Project” 
voorstellen. Dit project ging van start in 2014. Het loopt tot op heden. Met dit project willen ze de 
verspreiding, de trek en de eventuele voortplanting van Ruige dwergvleermuizen in het Verenigd 
koninkrijk in kaart brengen. De Surrey bat group begon daar al in 2012 mee. Ross Baker vertelde hoe 
dit onderzoek opgevat werd. 
Met harp-traps en lokkers probeert men Ruige dwergvleermuizen te vangen. Rond de 
geboorteperiode (juni, juli) vangt men 6 weken niet. Bij de gevangen dieren werden de eerste twee 
jaar van het onderzoek haarstalen genomen. Alle gevangen dieren worden nu geringd en soms 
voorzien van een zender. Dit leverde bij een jong mannetje 4 verblijfplaatsen op. De uitzonderlijkste 
daarvan was een totempaal op een kasteeldomein. 
Rebecca Downey vervolgde met de voorlopige resultaten. In de loop van het onderzoek werden op 
174 van de 299 vangplekken, in 390 van de 593 nachten, 1847 Ruige dwergvleermuizen geringd. Dit 
leverde al 95 hervangsten op, waaronder 9 lange-afstandstrekkers. Deze dieren legden een 
ongekende weg af tussen de Baltische staten en het VK. Hun onderzoek toonde een paar jaar 
geleden voor het eerst echt aan dat vleermuizen echt in beide richtingen over de Noordzee trekken, 
ook richting België. 
Het valt op dat in september en oktober meer vrouwtjes worden gevangen. Het onderzoek 
bevestigde, door de vondst van kraamkolonies en de vangst van zwangere en lacterende 
vrouwtjesdieren, ook de voortplanting in het VK. De meeste van deze plekken liggen aan de 
Oostkust. Ze vermoeden dat alle dieren beginnen met een trek naar het oosten. Sommige vrouwtjes 
stoppen daar mee als ze aan de kust komen. Andere dieren trekken wel verder over zee. In het VK 
hebben ze dus zowel trekkende als residentiële ruige dwergvleermuizen. 

Vleermuistrek over zee 
De volgende spreker was Sander Lagerveld van de Wageningen Marine Research. Hij bracht de 
voorlopige resultaten van vier jaar hightech onderzoek langs de Nederlandse kust en op zee. Men 
wou weten welke soorten vleermuizen over zee trekken, welk deel van de populatie dit doet, waar 
en wanneer ze dit doen en welke rol offshore windmolenparken in dit verhaal spelen. Vooral het 
slachtofferrisico en de verblijfsduur in windmolenparken wou men weten. 
Met vleermuisdetectors werden gegevens verzameld op windmolenparken, boorplatforms en 
meetpunten op zee. Zo kon men vaststellen dat zo goed als alle waarnemingen van vleermuizen op 
zee tijdens de trek in september zijn. Meer zelfs, afhankelijk van de periode van het jaar, de 
windsnelheid en -richting en de temperatuur, kan men de treknachten voorspellen. 
Een volgende stap in het detectoronderzoek is de trekhoogte en de juiste migratieroutes bepalen.  
Met telemetrie wou men meer weten over het aandeel van de land- en de zeetrekkende dieren. 
Verder onderzoek zou de duur van het verblijf tijdens de zeetrek kunnen aantonen. Windparken zijn 
mogelijk aanlokkelijk voor vleermuizen doordat insecten er zich ophouden. 
Men koos bij het telemetrie-onderzoek voor het Motus  Wildlife Tracking System. Bij dit systeem 
vang je éénmalig een vleermuis. Je kleeft er een zender op en de meer dan 600 ontvangststations 
melden –binnen een zekere actieradius- wanneer het dier er passeert of passeerde. Er zijn 2 (en 
straks 3) zo’n stations in België. Via triangulatie met meerdere stations probeert men ook de exacte 
locatie van de gezenderde dieren te berekenen. Men testte dit voorlopig uit met Rosse vleermuizen. 
De resultaten waren veelbelovend. 
Volgend jaar, als alles goed gaat, komen er ook offshore ontvangers.  
De voorlopige conclusies zijn dat er zowel zee- als kusttrek is en dat men de juiste momenten kan 
voorspellen. Dit is belangrijke informatie voor de huidige en de te plannen offshore windparken. 
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A big bat year 
Na de middagpauze kwam mystery-guest Nils Bouillard langs. 2019 is zijn ‘Big Bat Year’. Het was zijn 
bedoeling om op 1 jaar tijd zoveel mogelijk vleermuissoorten te zien en dit over de hele wereld. 
Overal waar hij kwam, ontmoette hij vleermuizenonderzoekers. Hij slaagde erin om (tot op het 
moment van de studiedag) 323 vleermuissoorten te zien of op te nemen in 26 landen. Hij nam foto’s 
van 115 soorten en legde contacten met 26 onderzoekers. Hoogtepunt van zijn Big Bat Year was 
ongetwijfeld de ontdekking van een 
nieuwe soort voor de wetenschap (later 
daarover meer in Chiropcontact). 
Na zijn ‘grand tour’ wil hij de gegevens 
verwerken in een boek. Hij hoopt ook 
om een databank met 
vleermuisgeluiden vanuit de hele wereld 
op te richten, een soort van XenoCanto 
voor vleermuizen. De bedoeling is ook 
om wereldwijd de bescherming van 
vleermuizen te verbeteren. Dat er nog 
werk aan de winkel is, werd snel 
duidelijk tijdens zijn presentatie.  
Wie meer wil lezen over zijn avonturen 
kan dit op bigbatyear.com. 
 
 

Nachtelijk kunstlicht 
Kamiel Spoelstra kwam vertellen over zijn onderzoek naar het effect van nachtelijk kunstlicht op 
fauna en flora en op vleermuizen in het bijzonder.  
Hij stelde vast dat bijna iedereen in lichtvervuild gebied woont. De oppervlakte daarvan neemt 
jaarlijks ongeveer 2 % toe. Licht heeft effect op de fitheid (de voortplanting en de levensduur) van 
organismen. Daardoor is er ook een effect op de populatie van dieren. Het effect kan rechtstreeks 
zijn, maar ook via omweg door het effect op de aanwezigheid van voedsel, de 
verplaatsingsmogelijkheden door een landschap, … 
De effecten van lichthinder zijn veel groter dan die van geluid (Stone et al. 2012 GC Biol.). 
Het ideaal is een donkere omgeving. De volgende opties zijn: het licht deels uitzetten, dimmen of 
gericht licht gebruiken. 
Door het gebruik van ledverlichting, zijn we in staat om het lichtspectrum aan te passen. Vleermuizen 
hebben geen kegeltjes in hun ogen die rood licht waarnemen. Rood of amber licht zou dus minder 
storend kunnen zijn. 
Men testte dit uit in een zes jaar durend experiment. Men maakte proefopstellingen met wit, groen 
en rood licht in een donkere omgeving. Het besluit is dat vooral langzaam vliegende soorten 
vleermuizen zich storen aan wit en in (iets) mindere mate groen licht. Er was minst verstoring in een 
roodverlichte omgeving.   
Kamiel Spoelstra vertelde ook nog over een onderzoek naar de context van de lichtvervuiling. Men 
had daarvoor een locatie met 2 tunneltjes geselecteerd waarbij men de tunnelverlichting elke nacht 
van kleur kon veranderen. Dit had geen effect op het gedrag van de vleermuizen. Ander onderzoek 
toont aan dat de lengte van het verlichte stuk ook een rol speelt. Het effect van met andere dan wit 
verlichtte vleermuiskolonies is niet duidelijk.  
Al deze onderzoeken worden verdergezet in het Chirolumproject: 
https://renoir.hypotheses.org/1996. Het algemene besluit was dat na donker, rood licht het minst 
verstorend is voor alle dieren. Bij gebruik van wit licht is het beter om warm wit licht te gebruiken 
(3000 Kelvin of minder). Groen licht is niet goed tenzij voor trekvogels boven zee. 

https://www.bigbatyear.com/
https://renoir.hypotheses.org/1996
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Bosvleermuizen vliegen op grote hoogte 
Daan Dekeukeleire voerde samen met René Janssen een onderzoek uit naar het vlieggedrag van 
bosvleermuizen. Het richtte zich op het habitatgebruik van deze dieren in augustus en september. 
We weten dat er vooral in de late zomer en herfst vleermuizen sneuvelen bij windturbines. 
Bosvleermuizen vliegen ver. Het is een boom bewonende soort met waarnemingen over heel 
Vlaanderen. Van de 12 gekende kraamkolonies, liggen er 9 in Limburg. We weten echter weinig over 
het habitatgebruik van deze soort. We wisten al, door Brits en Iers onderzoek, dat ze tot 14 km van 
hun kolonie vliegen. Ze zijn moeilijk te volgen omdat ze ook heel snel, tot 40 km per uur, vliegen. Dit 
maakt ze moeilijk traceerbaar met gewone detectoren. 
Met behulp van kleine GPS-dataloggers konden ze dieren volgen. Deze loggers slaan de locatie en de 
vlieghoogte van de gezenderde dieren op. Nadeel aan deze methode is echter dat je de logger moet 
recupereren om de gegevens uit te lezen. Daarom bevestigden ze naast deze logger ook een 
radiotag. Er werden in totaal 9 vrouwtjes gevangen en gezenderd. Daan en René konden 6 gps-
dataloggers recupereren. Dit leverde gegevens op van 1 tot 4 nachten. Deze gegevens waren ronduit 
spectaculair! 
Alle dieren vlogen ver, tot 55 km in vogelvlucht. Een van de dieren vloog in één nacht van Tongeren 
naar Verviers en terug. Meer dan 100 km…  Een ander dier vloog anderhalf uur boven het centrum 
van Luik. Het ecoduct over de E314 werd gebruikt door één van de gezenderde dieren. Het vloog er 
netjes over… weliswaar op een hoogte van meer dan een kilometer. 
De dieren vlogen niet alleen extreem ver, maar ook extreem hoog. Gemiddeld vlogen ze op 300 
meter hoogte, sommige dieren tot op 1150 meter hoogte. 
Het onderzoek riep, zoals vaak bij dit soort onderzoek, nieuwe vragen op. Waarom vliegen ze zo 
hoog en zo ver? We weten dat er op grote hoogte ook zwermen mugjes en vliegen kunnen 
zijn.  Jagen ze hierop? Vliegen ze op andere momenten van het jaar ook zo ver en hoog? Welke 
betekenis mag of kun je geven aan een batdetectoropname van een bosvleermuis? Welk risico 
vormen windturbines voor deze dieren? Ze vliegen alvast op een gevaarlijke hoogte. 
  

Als laatste spreker kwam Alex Lefevere de geschiedenis (en de toekomst) van de 
Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt uiteenzetten. Verder in dit of een komend nummer leest u 
daar een uitgebreid artikel over. 
We sloten, zoals het bij een feest hoort, af met taart. Ze werd gebakken door een leger vrijwilligers 
en de mensen van de provincie. Allen verdienen ze een applaus, want de organisatie en de catering 
verliep de hele dag vlekkeloos.  
Bedankt Bob en team! 
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Recensie: 
Handbook of the mammals of the world. volume 9 bats 

Daan Dekeukeleire 
 
Het ‘handbook of the mammals of the world’ is een 
boekenreeks van Lynx Edicions waarin alle 
zoogdiersoorten besproken en geïllustreerd worden. Na 
10 jaar wachten (het eerste volume over Carnivoren werd 
gedrukt in 2009) kwam afgelopen herfst het laatste boek 
van de reeks uit: volume 9 over vleermuizen. In dit dik 
boek (meer dan 1000 pagina’s) wordt een up-to-date 
overzicht gegeven van de huidige wetenschappelijke en 
taxonomische kennis. 21 families worden uitgebreid 
besproken, rijkelijk geïllustreerd met (vaak prachtige) 
foto’s. Maar de kern van het boek zijn de 
soortbesprekingen. Voor het eerst worden, in één boek, 
alle 1402 gekende vleermuissoorten besproken, inclusief 
informatie over taxonomie, verspreiding (met kaartje), 
habitat, voedsel, voortplanting, gedrag en rode lijst-
status, en ten slotte, een literatuurlijst. Elke soort wordt 
ook afgebeeld met een tekening (gemaakt door 6 
illustrators). Sommige zijn fantastisch, andere wat minder. Verwacht wel niet dat je aan de hand van 
de illustraties in dit boek alle vleermuizen zou kunnen determineren: daarvoor zijn vaak meer 
kenmerken nodig dan één afbeelding toelaat (denk bv aan verschil tussen baard en Brandts). 
Conclusie: een prachtig boek, met een schat aan wetenschappelijke informatie. Een  nadeel is wel de 
prijs: 160 euro is niet niets, zeker omdat er maar een 20-tal van de besproken soorten in ons land 
voorkomen. Vooral daarom zou ik dit boek niet zien als een ‘must-have’ voor wie met vleermuizen in 
bezig is, maar eerder een boek voor de mensen met een uitgebreide interesse in vleermuizen, ook 
buiten Europa. 
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Over gele watervleermuizen en andere 

kleurafwijkingen… 
Bob Vandendriessche 
  
Als abonnee van het tijdschrift Zoogdier kon je in het laatste nummer (Jg 30 n° 4 pag 30) al 
lezen over waarnemingen van vleermuizen met kleurafwijkingen in Vlaanderen en Nederland. 
Daar was o.a. een oproep naar gelijkaardige waarnemingen aan gekoppeld. Noch in Vlaanderen 
noch in Nederland is momenteel een historisch overzicht beschikbaar van vleermuizen met 
kleurafwijkingen. In een volgend artikel proberen we een volledig overzicht te brengen met wat 
duiding. Hier alvast nog wat recente gevallen. 
Begin juni 2019 werden in het kader van het meervleermuizenproject regio Brugge-Damme in 
totaal enkele tientallen watervleermuizen gevangen boven het kanaal Brugge-Sluis. Daar was één 
exemplaar bij met een diep-gele tint in de vacht, een duidelijk geval van flavisme, een vorm van 
hypomelanisme. 
Ook in het Fort van Brasschaat (zie ook ‘Pareltjes van waarnemingen.(be)’ verder in dit nummer) 
werd afgelopen december tijdens een wintertelling een dergelijke watervleermuis 
waargenomen: de pelskleur van het dier was helemaal gelig in plaats van de normale bruine rug 
en vuilwitte buik. 
Het is niet duidelijk wat voor mutatie deze kleurafwijking veroorzaakt. Volgens de wetenschappelijke 
literatuur wordt dergelijke afwijking best als hypomelanisme omschreven. Dergelijke individuen zijn 
afwijkend beige, geel-achtig of roodachtig, maar hebben wel nog normaal gekleurde ogen in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld Albinisme. In deze publicatie lees je alvast meer over hoe 
kleurafwijkingen best benoemd worden en krijg je een Europees overzicht van excentrieke 
individuen. Chromatic disorders in bats: a review of pigmentation anomalies and the misuse of terms 
to describe them 
Vorig jaar werden in Nederland nog drie dergelijke gele watervleermuizen gevonden in twee 
verschillende winterverblijfplaatsen nabij Arnhem. In België werd eerder al zo’n gele 
watervleermuizen gevonden in het fort van Brasschaat, een bunker in Kapellen en het fort van 
Oelegem. Mogelijk gaat het in een aantal van deze gevallen om dezelfde individuen.  
Heb je zelf ook weet van dergelijke waarnemingen, dan mag je die altijd melden, dank je wel alvast! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een Hypomelanistische Gewone 
dwergvleermuis die gevangen werd tijdens 
een zwermonderzoek op de schans van 
Landmolen – Hans Vermeiren.   

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/mam.12083
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/mam.12083
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Pareltjes van waarnemingen(.be) 
Daan Dekeukeleire 

Afgelopen nazomer en winter 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. 

Overwinterende Baardvleermuis in een holle boom 
Naast de typische winterverblijfplaatsen als forten, (ijs-)kelders, bunkers en mergelgroeven vormen 
ook holle bomen een belangrijke verblijfplaats voor vleermuizen in de winter, maar hier is nog maar 
weinig over gekend. In een vorig nummer van de chiropcontact (24-1) kon je al lezen over hoe Marc 
van de Sijpe overwinterende grootoorvleermuizen in holle bomen in het domein de Palingbeek in 
Ieper vond. En deze winter, Marc strikes again! Op 5 december kon hij, naast meerdere 
overwinterende grootoorvleermuizen, ook een overwinterende Baardvleermuis vinden in een scheur 
in een tamme kastanje! Spectaculair, aangezien dit één van de eerste waarnemingen is van deze 
soort in een holle boom in de winter.  
Bijzonder is ook dat net deze boom (samen met een aantal andere) enkele weken voor de vondst 
gemerkt werd door Marc als 'potentiële vleermuisboom', zodat die behouden kon blijven bij een 
geplande dunning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://old.waarnemingen.be/waarneming/view/183144139
https://old.waarnemingen.be/waarneming/view/182877326
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15 (ruige) dwergen overwinterend in één vleermuiskast 
In het Rivierenhof te Deurne hangen een aantal vleermuizenkasten, maar die worden weinig tot niet 
gecontroleerd. Afgelopen winter controleerde Rens Hendrickx deze kasten, met een spectaculair 
resultaat. Op 15 januari kon hij in 7 kasten 29 dwergvleermuizen vinden, waarbij in één kast zelfs 15 
dieren aanwezig waren. Niet alle dwergen waren duidelijk te zien in de hoog opgehangen kasten, 
maar elke vleermuis die wel goed gezien kon worden was een ruige dwergvleermuis. Solitaire ruige 
dwergen werden al eerder in vleermuiskasten aangetroffen in de winter, maar nog nooit in dergelijke 
aantallen. Bij ons weten gaat het hier om de grootste groep overwinterende Ruige dwergen die ooit 
werd aangetroffen in België. Deze soort, die onder meer vanuit de Baltische staten naar onze streken 
migreert, overwintert voor zover bekend voornamelijk tussen houtstapels, in holle bomen, in nauwe 
ruimtes in gebouwen, maar dus blijkbaar ook in kasten. Vleermuiskasten checken in de winter kan 
dus zeker ook nut hebben!  
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Overwinterende gele watervleermuis in Brasschaat 
  

Bij de vleermuizentelling in het Fort van Brasschaat werd in December een bizarre watervleermuis 
waargenomen: de pelskleur van het dier was helemaal gelig in plaats van de normale bruine rug en 
vuilwitte buik. Het is niet duidelijk wat voor mutatie deze kleurafwijking veroorzaakt.  Volgens de 
wetenschappelijke literatuur wordt dergelijke afwijking best als flavisme, of met de verzamelterm 
hypomelanisme omschreven. Dergelijke individuen zijn afwijkend beige, geel-achtig of roodachtig, 
maar hebben wel nog normaal gekleurde ogen (in tegenstelling tot bv. albino's). Dergelijke gele 
watervleermuizen werden eerder al waargenomen in de omgeving van Antwerpen, maar meer info 
daarover volgt in een uitgebreid artikel in een volgende chiropcontact. 
 

 
 
 
 

Geef je waarnemingen door! 
Heb je zelf vleermuiswaarnemingen gedaan? Geef ze dan zeker door! Zo kunnen die ook gebruikt 
worden voor beschermingsplannen, rode lijsten en studies. De vleermuizen hebben niets aan 
waarnemingen die in notieboekjes blijven zitten. Waarnemingen kan je invoeren – met foto, 
sonogram of geluidsopnames - op de site www.waarnemingen.be. 
Ook waarnemingen van op reis kan je invoeren (met dezelfde account) op www.observado.org 

http://doi.org/10.1111/mam.12083
http://www.waarnemingen.be/
http://www.observado.org/
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Mysterieuze gasten in de krochten van onze 
bouwwerken: de sluipwespen Diphyus 

quadripunctorius (Viervlekgrottensluipwesp) en 
Exephanes ischioxanthus 

 
Fons Verheyde 
Insectenwerkgroep Natuurpunt De Bron/Aculea 
 

Grotten, kelders, fortengordels, oude zolders, voor vleermuizen geliefd terrein. Meer en meer wordt 
duidelijk dat sommige insecten hier ook zo over denken. Een vleermuizenteller met open geest zal 
misschien wel al eens een Roesje hebben waargenomen. Maar wist je dat ook bepaalde wespachtigen 
overwinteren? Net als bij enkele dagvlinders gaat het hier over vrouwtjes. 

Hier wil ik het even hebben over enkele van deze bijzondere organismes: sluipwespen. Het 
onderzoek naar overwinterende sluipwespen staat nog in haar kinderschoenen, of beter, doofde 
sinds de jaren ’70 verder uit. Sinds het seizoen van 2018-2019 ben ik me daarom in deze materie 
gaan verdiepen. Hieruit blijkt voorlopig dat een 30-tal sluipwespsoorten (van de wellicht 2000 
aanwezige soorten) als imago overwintert. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal rond de 100. 
Momenteel focus ik mij vooral op sluipwespen die in dood hout te vinden zijn, maar het is duidelijk 
dat dit een specifieke niche is. Zo overwinteren minstens evenveel soorten in de humuslaag, in 
stengels of onder graspollen. Een derde categorie is hier relevant: soorten die in kelders, grotten en 
fortengordels overwinteren. 

De vleermuizenliefhebber heeft geluk, want dit is de kleinste categorie. Door jaarlijkse tellingen in de 
mergelgrotten, in het bijzonder door 
Willem Vergoossen, hebben we een vrij 
goed zicht op de sluipwespen die er veel 
voorkomen. Deze bevindingen zijn geheel in 
lijn met de internationale literatuur. Er zijn 
slechts twee soorten regelmatig te vinden: 
de algemene Diphyus quadripunctorius en 
de zeldzamere Expehanes ischioxanthus. 
Ondanks de grondige tellingen is het 
mogelijk dat er nog soorten opduiken, 
vooral in Wallonië. In Luxemburg vond men 
acht verschillende soorten in grotten. 

De Viervlekgrottensluipwesp   (D. 
quadripunctorius) overwintert in groep en 
kan je soms in enorme aantallen vinden. Het 
record staat momenteel op 476 dieren in 
één mergelgroeve bij Maastricht. Maar ook 
in kleinere aantallen kan de soort worden 
gezien. De sluipwesp parasiteert 
nachtvlinders uit het genus Noctua, zoals de 
Kleine huismoeder. Het dier is goed 
herkenbaar aan de witte oogbanden en 
witte vlekken op het achterlijf (deze 
tekening is zeer variabel, de vier vlekken zijn 
niet altijd aanwezig). Daarnaast is de wesp 

Willem Vergoossen - Diphyus quadripunctorius 
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opvallend zwart, wat contrasteert tegenover haar helderoranje poten. Het uiteinde van de 
achterpoten is zwart.   

E. ischioxanthus is dan weer een sluipwesp die 
je vaker alleen of in kleinere groepen vindt. Het 
beestje is een stuk zeldzamer dan de andere 
soort en ook over de ecologie is niet veel 
geweten: gastheren zijn tot op heden 
onbekend. Dit dier is moeilijker herkenbaar 
door enkele (zeer) zeldzame gelijkende 
soorten. Opvallend hier is de legboor en de 
witte streep over de ganse breedte van het 
voorlaatste achterlijfssegment.  

Omdat soortherkenning voor beginners vaak 
moeilijk blijkt doe ik een warme oproep om 
waarnemingen begeleid van een foto door te 
geven via waarnemingen.be. Met een foto in 
zijaanzicht om de poten te beoordelen en één 
van de rugzijde komen we al heel ver. Verder is 
het interessant om te tellen met hoeveel ze 
samen overwinterd zijn aangetroffen. 

Tot slot: hoe kan je nu zo’n dier vinden? Net als 
vleermuizen houden de sluipwespen ervan om 
weg te kruipen in hoeken, waar de ene muur op 
de andere overgaat. Over het algemeen geldt: 
hoe stabieler de temperatuur, hoe beter. Zo 
wordt de diapauze of overwintering van de 
dieren het minst verstoord.  

 

  

Fons Verheyde - Diphyus quadripunctorius 

W Van Alboom - Exephanes ischioxanthus 

file:///C:/Users/hans_/Downloads/waarnemingen.be
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Nieuws uit de Wetenschap 
Daan Dekeukeleire 
 

Mannelijke Meervleermuizen migreren minder ver en veranderen hun 
overwinteringsgedrag 

Nederland is een kerngebied in Europa voor de 
Meervleermuis. In de zomer vormt de soort 
kolonies vooral in de lage waterrijke gebieden in 
het westen en noorden, maar uit ringgegevens 
blijkt dat deze dieren honderden kilometers (tot 
meer dan 340km) kunnen migreren naar 
overwinteringslocaties, ondermeer in de 
mergelgroeven in Duitsland, Vlaams en 
Nederlands Limburg en Wallonië. Een 
Nederlandse studie onder leiding van Anne-Jifke 
Haarsma vergeleek de verspreiding van 
meervleermuis in twee periodes, tussen 1930-
1980 en tussen 1980-2015. Recent nam de soort 
sterk toe in bunkers in het noorden van 
Nederland, maar dit gaat voornamelijk over 
mannetjes. In het najaar moeten mannetjes veel 
energie besteden aan de paring, en daardoor 
hebben ze minder tijd om een vetvoorraad aan te 
leggen dan vrouwtjes. De onderzoekers 
vermoeden dat, door dichter bij de 
zomergebieden te overwinteren, mannetjes de 
energiekost voor migratie kunnen uitsparen en 
hun paarseizoen kunnen verlengen.   

Recent worden in bunkers voornamelijk 
mannetjes aangetroffen (ratio: 8 mannetjes voor 
elk vrouwtje), terwijl in mergelgroeven 
voornamelijk vrouwtjes overwinteren (ratio: 5 
vrouwtjes voor elk mannetje). Het is belangrijk 
om hieraan te denken bij inrichtingsmaatregelen. 
Bunkers en mergelgroeven verschillen namelijk 
sterk in micro-klimatologische omstandigheden (temperatuur, temperatuurschommeling, 
vochtigheid), en inrichtingen gebaseerd op één geslacht kunnen niet goed zijn voor het andere. Dit kan 
ook belangrijke gevolgen hebben voor het interpreteren van trends in tellingen. Een toename aan 
mannetjes in bunkers kan een gedragsverandering zijn, en houdt dus niet noodzakelijk verband met 
de aantalsontwikkelingen in kraamkolonies. 

 
 
 
 
 
 
Haarsma AJ, Lina PHC, Voûte AM, Siepel H (2019) Male long-distance migrant turned sedentary; The West 
European pond bat (Myotis dasycneme) alters their migration and hibernation behaviour. PLOS ONE 14(10): 
e0217810. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217810 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217810
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Vampiervleermuizen zijn trouwe vrienden 
Sociale banden tussen niet-verwante individuen komen bij veel diersoorten voor, zoals bij apen, maar 
ook bij vleermuizen. Zulke ‘vriendschapsrelaties’ kunnen een belangrijke rol spelen in de evolutie van 
samenwerkingen. Het is echter onduidelijk of dergelijke relaties altijd komen door een voorkeur voor 
elkaar, of als dergelijke banden gevormd worden door andere factoren. Zo kunnen twee dieren 
hetzelfde leefgebied gebruiken, waardoor ze een band hebben zonder dat ze een voorkeur hebben 
voor elkaar. Of twee dieren kunnen elkaar verschillende keren tegenkomen als ‘vriend’ zonder dat de 
geschiedenis tussen hen een rol speelt. Het is nog onduidelijk of sociale banden tussen dieren dus 
veroorzaakt worden door hun vroegere relatie, of hun omgeving. Als vriendschapsrelaties stabiel zijn, 
verwacht je dat die in erg verschillende omstandigheden ook aanwezig zijn. Onderzoekers uit Duitsland 
en Amerika testten deze verwachting in een experiment met vampiervleermuizen. Deze bloed-etende 
soort uit Zuid-Amerika vormt banden waarbij ‘vrienden’ elkaar helpen door voedsel te delen als één 
van de twee een nacht geen bloed gevonden heeft. De onderzoekers vingen een 20-tal vleermuizen 
uit een grote kolonie vampiervleermuizen, en hielden deze dieren in gevangenschap. Door af en toe 
weinig bloed te geven, konden ze onderzoeken welke vleermuizen met elkaar vriendschapsbanden 
vormden door voedsel te delen. Na bijna twee jaar in het lab werden de dieren terug vrijgelaten in hun 
oorspronkelijke kolonie, waarbij ze uitgerust werden met ‘proximity loggers’, (niet zo kleine) zenders 
die opslaan hoe dicht twee individuen bij elkaar zijn. Daardoor konden de onderzoekers zien dat vele 
vriendschapsbanden bleven bestaan in het wild. Dit toont aan dat vampiervleermuizen trouwe 
vrienden zijn.  

 

 

 

Ripperger SP, Carter GG, Duda N, Koelpin A, Cassens B, Kapitza R, Josic D, Berrío-Martínez J, Page R, Mayer F. 
(2019) Vampire Bats that Cooperate in the Lab Maintain Their Social Networks in the Wild. Current Biology 
29(23) P4139-4144.E4. https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.10.024 
  

https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.10.024
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Habitatgebruik van Rosse vleermuizen in de stad: verplaatsen in de duisternis – 
jagen in het licht 
Wereldwijd neemt de oppervlakte verstedelijkt gebied steeds toe. Ook in Vlaanderen komt er maar 
geen betonstop. Onze steden zijn echter geen makkelijke plek voor vleermuizen: er is veel kunstlicht 
(straatlantaarns, etc) en een groot deel van de oppervlakte is verhard en arm aan insecten. Toch 
kunnen in sommige steden veel soorten voorkomen, maar wat precies belangrijk is voor hun 
landschapsgebruik is niet (altijd) duidelijk. Rosse vleermuizen zijn een hoog- en snel vliegende soort, 
en worden regelmatig waargenomen jagend rondom straatverlichting. Vaak wordt daarom 
aangenomen dat de soort, in tegenstelling tot bv. Hoefijzerneus- of myotis-vleermuizen, niet erg 
gevoelig is aan versnippering of aan kunstlicht. Duitse onderzoekers rustten daarom 20 mannetjes 
rosse vleermuizen uit met GPS-zenders, en volgden zo hun habitatgebruik in het grootstedelijke 
gebied van Berlijn. Uit de resultaten blijkt dat rosse vleermuizen regelmatig foerageren rond verlichte 
vijvers, waar vermoedelijk zwermen insecten zich verzamelen rond het kunstlicht. Verlichte plekken 
worden echter vermeden wanneer de vleermuizen van hun verblijfplaats naar hun 
foerageergebieden vliegen. Daarvoor gebruikten de rosse vleermuizen donkere corridors met hogere 
opgaande vegetatie. Natuurlijk is verlichting niet de enige factor die dit habitatgebruik kan verklaren. 
Uit de resultaten blijkt in elk geval dat, ook voor soorten die vaak tolerant lijken en foerageren rond 
kunstlicht, het belangrijk is om donkere, groene corridors te behouden (of in te richten) in stedelijk 
landschappen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Voigt C, Scholl JM, Bauer J, Teige T, Yovel Y, Kramer-schadt S, Gras P (2019) Movement responses of 

common noctule bats to the illuminated urban landscape. Landscape Ecology. https://doi.org/10.1007/s10980-
019-00942-4   

https://doi.org/10.1007/s10980-019-00942-4
https://doi.org/10.1007/s10980-019-00942-4
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l'Echo des Rhinos 
Nieuws uit het zuiden van het land: 

een samenvatting van l'Echo des Rhinos n° 105, dec 2019 
Bob Vandendriessche 
 
In het voorwoord van dit nummer stelt Cécile Van Vyve zich voor. Ze is de opvolgster van Pierrette 
Nyssen en is voortaan de 'vleermuizen-collega' van Claire Brabant bij Natagora. 
Artikels in dit nummer gaan onder meer over een nieuw type vleermuiskasten, de inrichting van de 
kapel van Revogne voor Kleine hoefijzerneuzen, een update van de determinatietabel voor 
overwinterende vleermuizen, die te vinden is op www.chauves-souris.be, iets over de mondiale 
bibliotheek over vleermuizen in Genève (http://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/mhng/cco/accueil.php), 
iets over een gids met tips voor 
vleermuisvriendelijk bouwen in Brussel: 
www.guidebatimentdurable.brussels, 
nieuws van de werking van Plecobrux, iets 
over educatieve panelen over vleermuizen 
in een boomgaard, de aankondiging van het 
vleermuizensymposium in Frankrijk 
(Bourges, 20-22 maart) en een voorstel om 
te carpoolen, een lang artikel door Quentin 
Smits met een evaluatie van de 
rapportering aan de EU over de staat van 
instandhouding van de vleermuizen in 
Wallonië, een oproep door Thierry Kervyn 
om deze winter in winterobjecten uit te 
kijken naar sluipwespen, en meer bepaald 
de soort 'Diphus quadripunctorius', iets 
over afbeeldingen van vleermuizen in 
militaire emblemen, iets over 
vleermuiskasten en jachthutten, iets over 
bieren, wijnen, sappen en andere dranken 
met vleermuizen op het etiket of in de 
naam (leuk artikel!), iets over de inrichting 
van zomer- en winterobjecten in Waals 
Brabant, een afscheidsfoto voor Pierrette 
Nyssen en een grappige cartoon. Alweer 
een lezenswaardig nummer! 
 
NB: ben je geabonneerd op de papieren 
versie van l'Echo en wil je die op papier 
blijven ontvangen? Geef dan even een 
seintje aan Cécile Van Vyve.   

  

 

  

http://www.chauves-souris.be/
http://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/mhng/cco/accueil.php
http://www.guidebatimentdurable.brussels/
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Uit de pers 

Verlichting langs fietssnelweg dimt 's nachts voor vleermuizen
Het Belang van Limburg - 18 Okt. 2019 

De voorbije maanden werd op de fietssnelweg 
F74 tussen Neerpelt en Hamont-Achel 
bijzondere verlichting aangebracht. Het gaat 
om een pilootproject van 150.000 euro met 
dynamische ledlampen die spaarzamer zijn 
met licht op de rustige momenten. De kleur 
van het licht en de intensiteit zijn ook 
afgestemd op nachtdieren zoals vleermuizen. 
Het provinciebestuur wil bij de uitbouw van de 
fietssnelwegen en bij uitbreiding het hele 
Limburgse fietsroutenetwerk overal dit type 
verlichting gaan gebruiken. 

“Zowel de hoogte van de lampen, de 
invalshoek van het licht als de inplanting van 
de palen gebeurt volledig in functie van de 
fietser”, aldus gedeputeerde Bert Lambrechts 
(N-VA). In totaal werden hiervoor op het 2 

kilometer lange traject tussen het centrum 
van Neerpelt en de grens met Achel 93 
lichtpunten geïnstalleerd. De keuze viel op 
dynamische ledlampen. Het fietspad wordt op 
de drukke momenten -valavond en de 
ochtenduren- meer verlicht dan in de kalme 
periodes. Tussen 23.30 en 6.00 uur daalt het 
verlichtingsniveau geleidelijk naar 50 procent. 
Om 6.00 uur wordt weer omgeschakeld naar 
100 procent totdat er voldoende daglicht is en 
de verlichting automatisch wordt 
uitgeschakeld. Pelt bleek de ideale locatie 
voor dit proefproject want volgens recente 
tellingen maken wekelijks 8.000 fietsers 
gebruik van dit traject. Pelts schepen van 
Fietsbeleid Liesbeth Fransen benadrukt dat de 
gemeente dan ook al lang vragende partij was. 

Vleermuizen 

Deze manier van verlichten houdt ook 
rekening met de aanwezige nachtdieren. “Het 
fietspad is minder verlicht en de lichtkleur is 
gekozen in functie van de dieren. Samen met 
het Agentschap voor Natuur en Bos werd 
gekozen voor vleermuisvriendelijk, 
amberkleurig licht”, aldus gedeputeerde 
Lambrechts. 

Het project kost 150.000 euro en werd 
volledig geprefinancierd door de provincie. 

Het is een samenwerking met het Vlaams 
departement MOW, Agentschap voor Natuur 
en Bos en de gemeente Pelt. De provincie 
financiert uiteindelijk de helft, de andere 50 
procent betaalt het Vlaams departement 
MOW. Fluvius voerde de werken uit. In 2012 
was er eerder al een proefproject in Hamont-
Achel met straatlampen die automatisch aan- 
en uitspringen wanneer een fietser passeert. 
De provincie zal dit systeem niet verder 
toepassen omdat het abrupte aangaan van de 
lichten niet de meest diervriendelijke 
benadering blijkt.
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Nu al eerste overwinterende vleermuis in gerestaureerde ijskelder 
Het laatste nieuws - 16 Nov. 2019 

Er overwintert nu al minstens één vleermuis in 
de ijskelder van Opdorp. En dat is veel sneller 
dan verwacht. De ijskelder werd nog maar 
recent gerestaureerd. Hij werd daarbij ook 
ingericht als winterverblijfplaats voor 
vleermuizen. “Maar dat deze nachtdiertjes 
hier hun stek zo snel zouden vinden, dat 
hadden we niet verwacht”, klinkt het bij de 
dierenliefhebbers van Natuurpunt. 
Dat een vleermuis haar weg naar de ijskelder 
van Opdorp — op het kasteeldomein aan de 
Damstraat — vond, werd recent duidelijk 
omdat bezoekers in de zeven meter lange 
gang naar de grote kuipvormige kelder 
vleermuisuitwerpselen vonden. “Wat verder 
lagen er ook vleugelresten van een 
nachtvlinder, duidelijk de maaltijd van een 
vleermuis”, zegt Gustaaf Van Gucht van 
Natuurpunt. “Bij een controle door 
Natuurpunt ’s Heerenbosch werd het 
vermoeden bevestigd: aan de muur van de 
ijskelder hing een gewone grootoorvleermuis 
te rusten.” 
  
De natuurliefhebbers zijn daar superblij mee. 
Vanaf de start van het recente 
restauratieproject van de ijskelder, die dateert 
uit eind negentiende eeuw en er jarenlang 
vervallen bijlag, werd voorzien dat het 
complex ook als verblijfplaats voor 
vleermuizen zou dienen. Daarom werd hij in 

juni ook helemaal afgewerkt met 
binnendeuren, die voor een constant 
microklimaat zorgen. 

Microklimaat 
“Daarmee was de ijskelder ook klaar om zijn 
logés te ontvangen”, zegt Van Gucht. “Nadat 
in de zomermaanden nog honderden 
bezoekers geleide bezoeken brachten aan de 
kelder, werd dat vanaf begin oktober niet 
meer toegestaan. Onder andere om de 
eventuele rustende vleermuizen niet te 
verstoren, en het delicate microklimaat met 
een hoge luchtvochtigheid en stabiele 
temperatuur voor die gasten in evenwicht te 
houden.” 
Het effect is al direct duidelijk: de gang bevat 
ondertussen tientallen overwinterende 
insecten zoals muggen, wantsen en 
nachtvlinders. En nu werd dus ook de eerste 
rustende grootoorvleermuis gevonden. “In de 
toekomst gaan we proberen hun activiteiten 
vast te leggen met een infraroodcamera”, 
klinkt het. “Maar voorlopig wordt de ijskelder 
niet meer betreden, want de rust van onze 
wintergasten gaat boven alles. We hopen later 
nog meer overwinterende vleermuizen aan te 
treffen. Andere te verwachten soorten zijn 
onder andere de watervleermuis, de 
baardvleermuis en misschien zelfs de 
zeldzame ingekorven vleermuis.” 
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Red de vleermuis, zet het licht op rood 
De Standaard - 16 Jan. 2020 

Vleermuizen hebben, net als de insecten waar 
ze verlekkerd op zijn, te lijden onder 
overvloedig kunstmatig licht. In een red light 
district voelen ze zich beter. Tom Ysebaert 
Midden januari, hartje winter. Zonder 
verlichting komen we de korte dagen niet 
door. Maar voor het dierlijke nachtleven zijn 
onze buitenlampen een serieuze stoorzender. 
Al het kunstlicht stuurt bijvoorbeeld hun 
zomer-winter-ritme in de war. Daarom trekken 
natuurbeschermers ten strijde tegen wat ze 
'lichtvervuiling' noemen. Bij de alarmerende 
neergang van de insectenpopulatie wereldwijd 
speelt overmatig licht een belangrijke en tot 
nu onderschatte rol, melden onderzoekers van 
de universiteit van Washington in een recente 
publicatie. 

 
Het nadelige lichteffect treft veel dieren. 
Neem nu insecten. Die worden aangetrokken 
door licht. Dat kan hun bewegingspatroon en 
hun voortplanting ontregelen, maar vooral: als 
ze rond een lichtstraal zwermen, vormen ze 
een makkelijke prooi voor predatoren - 
vleermuizen bijvoorbeeld. Die zijn eigenlijk 
lichtschuw. 'Maar zo'n zwerm rond een 
lantaarnpaal is een aanlokkelijke 
voedselvoorraad', zegt Ralf Gyselings, 
onderzoeker bij het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek (Inbo). Een vleermuis die zich in 
zo'n zee van licht en lekkers waagt, is op zijn 
beurt het mikpunt van andere roofdieren. 
Valken, uilen, zelfs meeuwen. 'De traag 
vliegende vleermuizen zullen verlichte plekken 
daarom vermijden. Hun snellere en wendbare 
collega's nemen dat risico wel', zegt Gyselings. 

Gemiste insectenpiek 

Deze vliegende zoogdieren ondervinden nog 
andere hinder van overvloedig licht. Het 
vormt barrières op de vliegroutes in hun jacht-
gebied. Ze wachten met uitvliegen tot het 
donker is. Is er te veel verlichting in de buurt, 
dan dreigen ze de piek in insecten in de 
vroege avond te missen. Gyselings: 'Te veel 
verlichting maakt de nachten, waarin ze hun 
voedsel zoeken, korter. En minder voedsel 
hypothekeert het grootbrengen van de jongen 
en op termijn de hele kolonie.' 

Voor wie het zich afvraagt: vleermuizen 
vangen hun prooien via het uitsturen van 
geluidsgolven (echolocatie) maar ze hebben 
ook goede ogen, die aangepast zijn aan een 
lage lichtintensiteit. 

Mezen minder ontrouw 

Ook dieren die overdag actief zijn, kunnen 
'lichtgeraakt' zijn. Door het vele licht raakt het 
oriëntatievermogen van vogels die 's nachts 
trekken in de war. Het Nederlands Instituut 
voor Ecologie (NIOO) ontdekte dat koolmezen 
er minder door slapen, rusteloos worden en 
zelfs zodanig moe dat ze - tegen hun natuur in 
- minder vreemdgingen. 'Het belangrijkste 
effect dat we hebben vastgesteld was dat 
koolmezen in het koude voorjaar van 2013 vijf 
dagen vroeger eieren legden', vertelt Kamiel 
Spoelstra van het NIOO. 'Door het kunstlicht 
leken de dagen langer te worden, het signaal 
om te gaan broeden. Als hun jongen dan 
geboren worden voor er insecten rondvliegen 
waarmee ze die voeden, hebben ze een 
probleem.' 
Een van de wetenschappelijke bevindingen 
rond overbelichting is dat dieren meer last 
hebben van licht dat zich aan de blauwe kant 
van het spectrum bevindt. Licht aan de rode 
kant van het spectrum ligt hen stukken beter. 
'Dat komt omdat ze rood licht minder goed 
zien', zegt Spoelstra. 'De ogen van nachtdieren 
zijn erop gebouwd om vooral blauwig licht te 
zien. Dat licht is er als zij actief zijn in de 
schemering.' 
Met die kennis kun je aan de slag. Gyselings 
schreef mee aan een advies voor het 
Antwerpse provinciebestuur. Daarin staan 
aanbevelingen om wegen en fietspaden 
vleermuisvriendelijker te verlichten (zie ook 
hiernaast): vermijd licht indien mogelijk; 
verlicht maar gedurende een deel van de 
nacht; vermijd licht dat van te hoog schijnt 
(om de boomkruinen te ontzien) of zich te 
veel verspreidt (strooilicht); gebruik een 
aangepast kleurenspectrum, bij voorkeur 
amber of rood. Ook het Vlaamse Agentschap 
Wegen en Verkeer hanteert dergelijke 
richtlijnen. 
  



 

Aankondigingen  

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. 

  

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, Bob Vandendiessche  
Joost Vandenberghe, Fons Verheyde  & Wout Willems 
Coverfoto: Flavische waterveleermuis – Dirk Swaenen 
Achterflap: Mopsvleermuis – Hans Vermeiren 
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