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Voorwoord  
Bob Vandendriessche 
 

Of je deze Chiropcontact nu leest uit interesse, of omdat je actief bent in de werkgroep, één iets 
is  bijna zeker: ook jij hebt in de loop van 2020 minstens een paar keer kunnen zien en horen hoe 
ongenuanceerd vleermuizen dit jaar in allerlei media gekomen zijn. In het vorige nummer kon je 
daar  al uitgebreid over lezen, en ook over hoe hard wij, samen met alle andere 
vleermuizenwerkgroepen, –onderzoekers en –beschermers overal in de wereld met hart en ziel 
gezwoegd hebben om onnodige onrust, misverstanden en zelfs fake news daarover deskundig uit de 
wereld te helpen, dus: in dit feestelijke winternummer gaan we daar verder niet over klagen, en 
gewoon -zoals we dat al jaren doen- samen ons werk verderzetten, geduldig aan de weg timmerend. 
Dat gaat nu even niet zoals we het gewoon zijn: onderzoek plannen (kolonies checken, vangsten 
organiseren, tellen in winterobjecten,…) of bijeenkomsten organiseren (lesgeven op een cursus 
natuurgids, wandelingen begeleiden op een Europese Nacht,…), maar we zijn creatief en we lossen 
dat op: door het houden van video-vergaderingen -zoals de algemene vergadering op 17 oktober 
vanuit Brussel, met heel veel dank aan Sanne Terryn van Sciensano voor de boeiende lezing en 
discussie over vleermuizen en virussen!-, door het geven van Webinars zoals afgelopen zomer, of 
komende winter over bat-detectors en geluidsanalyse (zie verder!), enz…  
En er is nog goed nieuws: de monitoring van vleermuizen in Vlaanderen krijgt een stevig zetje door 
de opdracht die eerder deze maand door het INBO gegund is aan Natuurpunt Studie voor de 
uitvoering van een bijkomend aantal zogenaamde ‘meetnetten’: dat zijn de monitoringprogrammas 
die ervoor moeten zorgen dat we goed in kaart brengen hoe de populaties van onze meest bedreigde 
soortgroepen evolueren. Voor de vleermuizen gaat het o.a. om de wintertellingen, maar ook 
om  zomertellingen van kraamkolonies op zolders (van o.a. gewone en grijze grootoor, laatvlieger en 
ingekorven vleermuis). Ook de bescherming ‘op het terrein’ staat niet stil: na een opwarmingsfase in 
2019 en een dipje door de eerste lock-down begin dit jaar, zit de stuurgroep van het 
Soortbeschermingsprogramma (‘SBP’) vleermuizen (gecoördineerd door het ANB) nu stevig op 
kruissnelheid. In dat SBP is een rol weggelegd voor zowat iedereen: provinciale 
monumentenwachten, wind-projectontwikkelaars, ontwerpers van weginfrastructuur, landbouwers, 
bosbeheerders, kerkfabrieken, Regionale Landschappen, gemeentebesturen,… De strijd voor het 
behoud van de soortenrijkdom op onze zakdoek grond is een zaak van iedereen!  
Verder zijn het toch vooral de vleermuizen zelf die ons altijd opnieuw blijven verbazen: zoals die 
kraamkolonie van meer dan 400 kleine dwergvleermuizen in een gebouw in Noord-Holland, de Grote 
rosse vleermuis (Nyctalus lasiopterus) die opdook in het Waalse luchtruim, de ingekorven vleermuis 
in de U.K., of het wereldrecord van de Letse Ruige dwergvleermuis die teruggevonden is op zomaar 
eventjes 2500 kilometer van de ringplaats, enz… Dat ze ons nog vaak mogen verbazen en verblijden! 
Daarmee wensen we jullie een veilig, boeiend en gelukkig 2021! 

  



Wintertellingen seizoen 2020-2021 
 

Bob Vandendriessche 
 
Wie het nieuws wat volgde en de laatste Chiropflits las, weet het intussen: we kunnen deze winter 
geen wintertellingen laten doorgaan zoals we dat gewoon zijn. Het ANB heeft daarover duidelijke 
richtlijnen gepubliceerd. Vooral punt 4 is voor ons van belang: www.natuurenbos.be/vleermuizen, 
maar het loont natuurlijk de moeite om de hele tekst nog eens door te lezen.  
 
Dit jaar zal er dus ook geen fortentelweekend doorgaan. Ook in Nederland en de UK hebben zowel 
de Zoogdiervereniging als de Bat Conservation Trust laten weten dat er geen tellingen doorgaan. 
 
We verwachten dat 2021 een overgangsjaar wordt: de start van de vaccinatiecampagne, het 
beschikbaar worden van snelle zelftests, de resultaten van het lopende wetenschappelijk onderzoek 
(zijn onze vleermuizen vatbaar voor het nieuwe virus?), enzovoort. We volgen het nieuws daarover 
op de voet en houden jullie op de hoogte! 
 
Het zal voor de meesten onder ons wennen zijn, zo’n winter zonder vleermuistellingen, maar we 
maken van de nood een deugd: komende winter kun je je voorbereiden op het zomerseizoen en 
alvast je bat-detector-skills verder aanscherpen. Zie verder in de deze Chiropcontact! 
  

Dit soort wintertellingen kan wel 
doorgaan: controles van 
vleermuiskasten met open bodem, 
weliswaar vanop de begane grond, met 
zaklamp, verrekijker en fototoestel. Naar 
boven klimmen en de kast openen kan 
helaas nog niet. Vergeet je 
waarnemingen niet door te geven! 

http://www.natuurenbos.be/vleermuizen


 

Cadeautip: 
Het Vleermuizenboek 

Bob Vandendriessche 
 
2020 is een vleermuizenboek rijker! Een boek voor kinderen weliswaar.  
Het is prachtig geïllustreerd met tekeningen. Er is geen enkele foto in te vinden. Het biedt een 
wereldwijde blik op vleermuizen, dus ook de fruiteters, nectarzuigers en vampiers komen aan bod. Al 
meteen in de inleiding worden vleermuizen ‘kleine superhelden’ genoemd. Het boek is opgebouwd 
rond de klassieke vragen: Waar leven vleermuizen? Wat is een vleermuis? Hoe zien vleermuizen 
eruit? Gekke hangplekken,… maar ook meer uitdagende vragen worden gesteld: Waarom zijn 
vleermuizen belangrijk? Vleermuizen op de boerderij, Vleermuizen houden diverse ecosystemen 
gezond, Waarom neemt het aantal vleermuizen af? Wat kun jij doen om te helpen? 
Vleermuisvriendelijke tuin (met o.a.: houd je kat ’s nachts binnen), en: Vleermuizen dragen bij aan 
een betere wereld. Bij ‘Wat kun jij doen om vleermuizen te helpen?’ staat op 1: Steun een 
vleermuizenvereniging. Wij zijn nu al fan!  
 

 
Voor jonge lezers vanaf 8 jaar, maar even goed een aanrader voor ‘grote mensen’. €17, te vinden via de betere boekhandel, 

of online natuurlijk (maar koop liever lokaal!). 

 

 



 Bouw vleermuiswinterverblijf in het Maasdalbos 
Christine Goessens  

Het Maasdalbos (Halle) en de omliggende percelen maken 
sinds 1983 deel uit van een beschermd natuurgebied dat 
wordt beheerd door Natuurpunt. Het werd in 1905 
aangekocht door de stad Halle voor de ontginning  van het 
gebied als drinkwaterwinning.  Hiervoor werden er betonnen 
winningsgalerijen aangelegd.  De toegangssputten bevinden 
zich verspreid over het bos. 
Een van deze constructies is een put waarin vermoedelijk een 
pomp stond. Deze constructie ligt volledig ondergronds, enkel 
het deksel was zichtbaar. De binnenafmetingen zijn 1.5 m 
breed, 3 m lang en 2.5 m diep. Er staat permanent 10 cm 
water in de put. Vleermuizen verkiezen een zeer hoge 
luchtvochtigheid. Bijgevolg heeft deze constructie veel 
potentieel als overwinteringsplaats. Bovendien ligt de put op 
een zeer gunstige plaats in het Maasdalbos.  Ook werden er bij 
inventarisatie met batdetectoren tijdens de zomer  9 
verschillende soorten vleermuizen waargenomen. 
Om de pompput geschikt te maken voor vleermuizen, dient de constructie te worden aangepast. 

 
Vleermuizenwerkgroep Myotis stelde voor een korte 
slakkenvormige gang te bouwen  boven de put-ingang  van 
120 cm hoog en 80 cm breed.  
De ingang  wordt afgesloten, een invliegopening wordt 
voorzien. Een binnendeur (met invliegopening) wordt 
geplaatst om tocht uit te sluiten. Tot slot wordt het geheel 
afgedekt met een laag lokale grond.   
Dit project werd gerealiseerd dankzij het enthousiasme van 
de leden van Vleermuizenwerkgroep Myotis en met de 
steun van stad Halle, Natuurpunt, Plan Boommarter en een 
projectsubsidie van de Provincie Vlaams Brabant in het 
kader van duurzame biodiversiteitsprojecten. 
Nu is het spannend afwachten tot, tijdens de 
wintertellingen, de eerste overwinterende vleermuizen 
ontdekt worden.  

 
 
  

 
  



Ruige dwergvleermuizen met zender gedetecteerd 
in het Zwin!  

Bob Vandendriessche 
 
Op 15 september stuurde het Zwin-park via zijn Facebookpagina dit heuglijke bericht de wereld in:  
  
Eerste signaal op Zwin MOTUS-tracker! 
Recent werd op het dak van ons bezoekerscentrum een MOTUS-ontvangststation geplaatst. Dankzij 
dat ontvangststation kunnen we signalen oppikken van piepkleine radiotransmitters die door 
onderzoekers worden geplaatst op vogels en vleermuizen. Het gaat niet om zenders, maar wel om 
radiotransmitters die zodanig klein zijn dat ze zelfs op de kleinste vogelsoorten geplaatst kunnen 
worden. Ze kunnen ook geplaatst worden op andere organismen dan vogels, zoals vleermuizen. Ze 
zijn zelfs zo klein dat ze zelfs op grote insecten als libellen kunnen geplaatst worden. Het systeem 
werkt anders dan bij GPS-zenders, die via satelliet contact maken of GSM-zenders die met GSM-
masten contact maken (zoals bij het project met onze Zwin-ooievaars).  
Radiotransmitters sturen signalen uit die contact maken met vaste ontvangstinstallaties. Elke keer 
dat een vogel voorzien van een radiotransmitter in de buurt van een ontvangstinstallatie passeert, 

zal dat geregistreerd worden. Zeker voor vogels 
die op enige hoogte vliegen is het bereik 
aanzienlijk (hoe hoger, hoe verder het bereik): de 
ontvangstinstallatie kan de vogel oppikken tot op 
maar liefst 15 km afstand!  
Dit is een revolutionair systeem om kleine vogels 
en vleermuizen te volgen die zich tijdens hun 
trektochten over grote afstanden verplaatsen, 
maar het is wel afhankelijk van de 
beschikbaarheid van ontvangstinstallaties. Het 
Zwin Natuur Park, als belangrijk 
informatiecentrum voor vogeltrek, zou niet 
compleet zijn mochten we niet ook zo’n 
installatie hebben.  

Het MOTUS-ontvangstation op het dak van het bezoekerscentrum van het Zwin Natuur Park heeft 
in de nacht van 9 op 10 september zijn eerste ontvangstmelding doorgegeven. Een ruige 
dwergvleermuis, die enkele dagen voordien een tag had gekregen in de buurt van Rotterdam in 
Nederland in het kader van een onderzoek door Wageningen University & Research, werd tussen 23u 
en 0u langsvliegend gedetecteerd. We zijn heel blij met deze eerste ontvangstmelding!  
 

De foto toont de bewuste vleermuis, een 
vrouwtje, op 4 september, vlak voor ze weer werd 
vrijgelaten. En we hebben sindsdien al meer 
detecties gehad. De nacht nadien werd een 
rietzanger gedetecteerd die in augustus in Noord-
Duitsland van een tag was voorzien en enkele 
dagen later was er al een tweede ruige 
dwergvleermuis waarvan het signaal werd 
opgepikt!  
Fantastisch dat we nu ook op die manier de trek 
van diverse soorten langs het Zwin kunnen 
detecteren en een steentje kunnen bijdragen aan 
wetenschappelijk onderzoek naar die soorten. 



Pareltjes van waarnemingen(.be) 
Daan Dekeukeleire 

Rosse vleermuizen in prikkeldraad 
Vleermuizen die vastzitten in prikkeldraad 
worden af en toe waargenomen, zowel bij 
ons als elders in Europa, en in Australië is 
het een gekende doodsoorzaak voor 
vliegende honden. In een vorig 
chiropcontact-nummer (26-2) kon je al 
lezen over een onfortuinlijke vleermuis die 
gevonden werd in een prikkeldraad in 
Riemst. Op 2 november werd een 
gelijkaardige waarneming gedaan in het 
Turnhouts Vennengebied: een Rosse 
vleermuis zat met de staartvlieghuid vast in 
prikkeldraad. Jammer genoeg overleefde 
het dier dit niet. Op 11 december werd dan 
weer een rosse vleermuis gevonden in een prikkeldraad in Glabbeek. 
Dit dier was al een tijdje gestorven. 

Tweekleurige vleermuis in Limburg 
De Tweekleurige vleermuis is een typische treksoort, waarvan individuen in het najaar af en toe 
gevonden worden, hangend aan of in gebouwen. Zo zijn er veel waarnemingen langs de kust, maar 
ook in de rest van het land zijn er af en toe waarnemingen. De enige vondst dit jaar was er één in 

Limburg. Op 2 oktober werd een 
dier gevonden in een 
industriegebouw in Houthalen, 
vlakbij de Tenhaagdoornheide. 
Het dier, een mannetje, was 
ongedeerd, en kon na een 
inspectie door het 
natuurhulpcentrum ter plaatse 
vrijgelaten worden. Naast deze 
vondst, waren er ook nog enkele 
waarschijnlijke batdetector-
waarnemingen, onder meer in 
het Molsbroek in Lokeren en 
langs het Donkmeer in Berlare.  

Meer over Tweekleurige vleermuis: 
https://plecotus.natagora.be/fileadmin/Plecotus/Documentation/Monitoring_tweekleurige_vleermuis_C
hiroact_DEF.pdf 
 
 

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 

Foto: Michael Deryckere 

foto: Karine Van Hoeck 

https://waarnemingen.be/observation/202783279/
https://waarnemingen.be/observation/204151651/
https://waarnemingen.be/observation/200980503/
https://plecotus.natagora.be/fileadmin/Plecotus/Documentation/Monitoring_tweekleurige_vleermuis_Chiroact_DEF.pdf
https://plecotus.natagora.be/fileadmin/Plecotus/Documentation/Monitoring_tweekleurige_vleermuis_Chiroact_DEF.pdf
http://www.waarnemingen.be/
http://www.observado.org/


 Onderzoek naar Bechsteins vleermuis in en rond 
het Zoniënwoud (20-29/9/2019) 

Hans Roosen 

Achtergrond 
In september 2018 werd het Vlaamse Soortbeschermingsprogramma (SBP) vleermuizen goedgekeurd 
(https://www.natuurenbos.be/sbpvleermuizen). Onderzoek naar de verspreiding en de 
populatiegrootte van de Bechsteins vleermuis in het Zoniënwoud wordt als één van de acties (4.5.5) 
in het SBP naar voren geschoven.  
Via het ‘SBP vleermuizen’ wordt gestreefd naar een betere bescherming en gunstige staat van 
instandhouding van de betrokken soorten. Naast het in stand houden van belangrijke 
overwinteringsplaatsen en de verbindingen naar die plaatsen, focust het ook op verder onderzoek 
om de leefgebieden van de meest bedreigde soorten verder in kaart te brengen, waaronder 
Bechsteins vleermuis. Doel hiervan is om beschermingsmaatregelen op de juiste plaats te kunnen 
inzetten teneinde de soort voor de toekomst te kunnen behouden. 
De Bechsteins vleermuis is één van de zeldzaamste vleermuissoorten in Vlaanderen. Het is een 
typische soort voor oude bossen. In de zomer vormt de soort kolonies in bomen, en in de winter 
worden o.a. kelders, gangen en groeves gebruikt, waarbij de dieren vaak erg diep wegkruipen in 
spleten en gaten. Wellicht overwinteren ze ook in diepe boomholten. Daardoor wordt slechts het 
‘topje van de ijsberg’ gevonden tijdens wintertellingen.  
In Vlaanderen zijn zomerkolonies enkel gekend uit het Limburgse Haspengouw. In het Zoniënwoud 
wordt regelmatig een klein aantal overwinterende dieren gevonden in verschillende 
overwinteringsobjecten. Voorts zijn er ook te Grez-Doiceau, op een kleine 20 km ten oosten van het 
Zoniënwoud, waarnemingen bekend van overwinterende en zwermende dieren. In de ruime regio 
-  inclusief het Zoniënwoud - zijn echter geen zomerverblijfplaatsen gekend en het is dan ook 
onduidelijk hoe het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaams- en Waals-Brabant met de soort 
gesteld is.  

Opzet 
Een goede methode om zomerkolonies van Bechsteins vleermuizen te vinden, is om de soort in 
september met behulp van mistnetten te vangen nabij vermoedelijke ‘zwermlocaties’ ( = locaties 
waar de dieren in het najaar samenkomen om o.a. te paren; vaak betreft dit tevens 
overwinteringsobjecten van de betrokken soort). Na het nachtelijke zwermen vliegen de vleermuizen 
terug naar hun verblijfplaats. Door vleermuizen te vangen bij die zwermlocaties, en vrouwtjes of 
jonge dieren te voorzien van een zendertje, kan men deze volgen naar de zomerkolonie en vaak tot 
bij de kolonieboom. Daar wordt dan diezelfde avond de koloniegrootte vastgesteld door het tellen 
van de uitvliegende dieren. 
Door het volgen van de gezenderde dieren en het opsporen van de kolonie(s) krijgt men een beeld 
van de verspreiding, populatieomvang, routes, habitatgebruik etc. Deze kennis moet een betere 
bescherming van de soort toelaten. Dergelijk onderzoek werd reeds met succes in Vlaanderen en 
Nederland toegepast (zie o.a. Janssen en Dekeukeleire, 2011: https://ecopedia.s3.eu-central-
1.amazonaws.com/pdfs/240.pdf). 
Vanuit de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt werd in de zomer van 2019 het idee opgevat om 
de kennis rond Bechsteins vleermuis in de regio te vergroten.  

  

https://ecopedia.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdfs/240.pdf
https://ecopedia.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdfs/240.pdf


Timing en locatie (IDcode) 
Vangsten: vr. 20/09/2019 en za.21/09/2019 

 

Zenderonderzoek: za. 21/09/2019 t.e.m. 28/09/2019 

Codes Brusselse en Vlaamse winterobjecten (indien gekend): 

• Groenendaal gang (Hoeilaart): 5016 
• Raafeikweg x Ring (Hoeilaart): 5013 
• Lorrainedreef Z (Ukkel): 5411 
• Lorrainedreef N (Ukkel): 5412 
• Waterloosesteenweg (Ukkel): 5436 

 

Resultaten 
Onderstaande tabellen geven een overzicht van de gevangen vleermuizen per locatie op 20 en 
21/09/2019:  
 

 

 

 

(m: mannetje, w: wijfje) 

 

  



Bespreking resultaten 
In het Zoniënwoud (Vl., Bru.) werden in totaal 33 vleermuizen gevangen, verdeeld over 6 soorten. 
Een gekende overwinteringslocatie voor de soort te Hoeilaart (gang Groenendaal) leverde 2 vangsten 
van Bechsteins vleermuis op, doch het betrof in beide gevallen mannetjes die niet gezenderd 
werden; op 29/8/2013 werd hier eveneens een mannetje van deze soort gevangen. De overige 
soorten die in het Zoniënwoud werden gevangen zijn ook allen soorten die reeds uit het bosgebied 
bekend waren (zomer- en winterwaarnemingen).  
In Grez-Doiceau (Wall.) werd afgeklokt op een totaal van 174 dieren (!), verdeeld over 5 soorten. 
Zoals verwacht uit eerder zwermonderzoek op deze locatie werden hoofdzakelijk Franjestaarten en 
Ingekorven vleermuizen gevangen. Hier werden 1 mannetje en later op de avond ook 1 wijfje 
Bechsteins vleermuis uit de netten gehaald. Het wijfje Bechsteins vleermuis werd gezenderd, in de 
hoop in de ruime omgeving een kolonie van de soort te kunnen ontdekken. Ondanks de inzet van 2 
volgwagens (met antennes om het signaal van het vliegende dier te kunnen oppikken) verdween het 
dier al vrij snel van de radar ten zuiden van het dorpje Gottechain (Grez-Doiceau). Het dier verdween 
hierbij in noordelijke richting. In de daarop volgende dagen (de zender heeft een levensduur van 
ongeveer een week) werd de ruime regio rond Biez uitgekamd door een team van vrijwilligers 
(wagen met antenne). Door de aanwezigheid van verscheidene luchthavens in de regio (Zaventem, 
Beauvechain) was het niet mogelijk om een zoektocht vanuit de lucht (vliegtuig) te organiseren. Toch 
konden heel wat kleine en grotere bosgebieden worden uitgekamd, inclusief Meerdaalwoud, 
Heverleebos en een groot deel van het Zoniënwoud. Het gezenderde dier kon niet teruggevonden 
worden, en op zondag 29/09 werd de zoektocht gestaakt. 
Gezien de ligging van het Meerdaalwoud op slechts een 4-tal km ten noorden van de plek waar het 
laatste signaal opgevangen werd, is het niet onmogelijk dat dit dier van daar afkomstig was. In het 
verleden werd reeds aangetoond dat Bechsteins vleermuis een echte oud-bos indicator is 
(voorkomen in Limburg vaak gelinkt aan bosfragmenten die reeds op de Ferrariskaart (1771-1778) 
aanwezig waren). Toch kan deze piste niet hardgemaakt worden, gezien de ruime keuze aan oude 
bossen in de regio en het feit dat ook het Zoniënwoud slechts op een kleine 20 km van Biez gelegen 
is. In Belgisch Limburg blijken de t.h.v. mergelgroeven gevangen Bechsteins vleermuizen vaak 
afkomstig uit kolonies die tot op ongeveer 20 km afstand van de groeves gelegen zijn. 
Misschien geeft de soort in de toekomst haar geheimen prijs. 
  

Bechsteins vleermuis (m), 21/9/2019, Groenendaal 
©Nils Bouillard 

 



Dankwoord 
We willen graag de talrijke vrijwilligers bedanken (zowel 
van de Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt als van het 
Waalse en Brusselse Plecotus/Plecobrux) die voor of 
achter de schermen een handje kwamen helpen, de 
mensen van Brusselse (BIM), Waalse (DEMNA) en 
Vlaamse administraties (ANB, De Watergroep) en tot slot 
ook INVERDE voor de gastvrijheid! 
 
Vrijwilligers: Sam Bennekens, Margaux Boerave, Kris Boers, Nils 
Bouillard, Claire Brabant, Bram Conings, Laure Cuignet, Daan 
Dekeukeleire, Jonathan Demaret, Robert Delbroek, Jeremie Guyon, , 
René Janssen, Ann Lenaerts, Bob Lens, Els Lommelen, Bart Mulkens, 
Pierrette Nyssen, Hans Roosen, Quentin Smits, Ward Tamsyn, Bob 
Vandendriessche, Hans Vermeiren, Loes Adriaensens, Wout Willems. 
Medewerkers administraties: Bram Aertsen, Erik Bartholomees, 
Mathias Engelbeen, Jo Hendriks, Patrick Huvenne, Bart Meuleman, 
Bart Mulkens, Quentin Smits, Marc Struelens, Guy Rotsaert, Willy 
Vande Velde, Bram Van Den Broecke, Ben Van Der Wijden, Chris Van 
Liefferinge, Annelies Versaen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaart: Vangstlocaties van Bechsteins vleermuizen in 2019 (Biez, Groenendaal), met aanduiding van het 
gebied (blauw) dat bestreken werd in de hoop het gezenderde exemplaar van Biez terug te vinden. 
Het reliëf in combinatie met de uitgestrekte oude bossen en versnipperde eigendomsstructuur (met 
uitzondering van Zoniën- en Meerdaalwoud/Heverleebos) maakten dit tot een uitdaging. 

  



Nieuws uit de Wetenschap 
Daan Dekeukeleire 
 

Guano en urine zorgen niet voor meer vleermuisbezoeken aan nestkasten 
Hoe vleermuizen verblijfplaatsen vinden is niet duidelijk. Het is bij veel soorten aangetoond dat 
vleermuizen verblijfplaatsen kunnen vinden door sociale geluiden (vooral die van eigen soort, maar 
tot op een zekere hoogte ook die van andere soorten), of door koloniegenoten te volgen. 
Vleermuizen kunnen echter ook goed ruiken, maar of vleermuizen geuren, bv. van guano of urine, 
gebruiken om nieuwe verblijfplaatsen te vinden is minder gekend. Een onderzoek op verschillende 
soorten in Noord- en Centraal Amerika toont aan dat geur bij die soorten geen grote rol lijkt te 
spelen. Onderzoekers boden Grote bruine vleermuis in Noord-Amerika (een boom-, huis- en 
kastbewonende soort die nauwverwant is met onze Laatvlieger) en Molossus-vleermuizen in Panama 
kasten aan die een guano-geur hadden en controle kasten zonder geur. Uit deze experimenten bleek 
geen significant verschil te bestaan tussen beide kasten met of zonder guano-geur. Daarnaast testen 
ze of Vampier-vleermuizen en Molossus-vleermuizen in gevangenschap aangetrokken werden tot 
geur, sociale geluiden of een combinatie van de twee. Zoals verwacht werden de dieren 
aangetrokken tot sociale geluiden, maar geur speelde geen rol. In het algemeen lijkt de geur van 
guano dus geen grote rol te spelen bij het vinden van verblijfplaatsen, al blijft meer onderzoek, bij 
andere soorten, nodig. 
 
 
 
 

 

 
 
 
Brown BKG, Leffer L, Valverde Y, Toshkova N, Nystrom J, Page RA, Carter GG (2020) Do bats use guano and urine stains to 
find new roosts? Tests with three group-living bats. Royal Society Open Science. https://doi.org/10.1098/rsos.201055 
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Vleermuis-activiteit op grondniveau is niet gecorreleerd met het aantal slachtoffers 
bij windturbines in Noord-Amerikaans onderzoek 
Windturbines kunnen grote sterfte bij vleermuizen veroorzaken. Daarom gebeurt vaak vleermuizen-
onderzoek voordat de turbines geplaatst worden. Maar onderzoek toont ook aan dat vleermuizen 
aangetrokken worden tot turbines, waardoor het niet altijd duidelijk is wat zo’n vooronderzoek juist 
aantoont. Wetenschappers onderzochten 49 windturbines verspreid over Noord-Amerika en 
vergeleken de vleermuis-activiteit tijdens het vooronderzoek en het aantal gevonden slachtoffers. De 
wetenschappers concluderen dat er geen verband is tussen vleermuisactiviteit bij vooronderzoek en 
het aantal slachtoffers. Bij het kleine aantal turbines waar die data beschikbaar was, bleek de 
vleermuisactiviteit na plaatsing van de turbines ook hoger te liggen dan tijdens het vooronderzoek. 
Eerder onderzoek uit Frankrijk toonde aan dat metingen op hoogte wel het aantal slachtoffers kan 
voorspellen. De Noord-Amerikaanse studie bekeek maar een beperkt aantal turbines met metingen 
op hoogte, maar kon niet aantonen dat deze metingen beter het aantal slachtoffers voorspellen. 
Meer onderzoek in verschillende landen en regio’s is dus nodig, maar in elk geval moeten 
beleidsmakers voorzichtig zijn bij de interpretatie van vooronderzoeken. Mitigatie-maatregelen die 
sterfte grotendeels voorkomen, zoals het stilleggen van turbines op risico-momenten, zijn dus ook 
belangrijk bij turbines waar weinig activiteit werd vastgesteld tijdens eventueel vooronderzoek.  
  

 

 
Donald Solick D, Diem Pham D, Kristen Nasman K, Bay K (2020) Bat Activity Rates do not Predict Bat Fatality Rates at Wind 
Energy Facilities. Acta Chiropterologica. https://doi.org/10.3161/15081109ACC2020.22.1.012 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S000632071730229X
https://doi.org/10.3161/15081109ACC2020.22.1.012


Dwergvleermuizen vermijden verlichte bruggen: resultaten van 3D-flight-path 
reconstructies  
 
Verlichting ‘s nachts heeft een grote impact op vleermuizen. Sommige soorten, zoals Myotis-soorten, 
hoefijzerneuzen en grootoren vermijden verlichte plaatsen, terwijl de andere soort-groepen, zoals 
dwergvleermuizen, juist aangetrokken worden door insecten rondom licht, en de jachtactiviteit juist 
toeneemt. Maar het effect van verlichting op vliegroutes en landschapsgebruik is minder goed 
gekend. Vleermuizen gebruiken vaak beek- of riviervalleien als verbindingsroutes, waar verlichte 
bruggen een belangrijk probleem kunnen vormen. Onderzoekers uit Frankrijk en Nederland 
vergeleken daarom drie verlichte en drie onverlichte bruggen in een stedelijke omgeving in Toulouse. 
Via een set aan batdetectors konden ze het vlieg-pad van dwergvleermuizen reconstrueren en zien 
hoe deze soort reageerde op verlichting. Uit onderzoek bleek dat de activiteit bijna 2 keer lager was 
bij verlichte bruggen. Dwergvleermuizen bleven verder van verlichte bruggen en, als ze er toch 
dichter bij kwamen, vlogen ze sneller. De onderzoekers concluderen dat onverlichte bruggen 
belangrijk zijn om de connectiviteit voor vleermuizen te behouden, ook voor soorten als 
dwergvleermuizen die vaak rond straatlantaarns jagen. 
 
 

 

 
Barré K, Spoelstra K, Bas Y, Challéat S, Kiri Ing R, Azam C, Zissis G, Lapostolle D, Kerbiriou C, Le Viol I (2020) Artificial light may change 

flight patterns of bats near bridges along urban waterways. Animal Conservation. https://doi.org/10.1111/acv.12635 
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l'Echo des Rhinos 
Nieuws uit het zuiden van het land: 

Bob Vandendriessche 
 
Geen samenvatting van de afgelopen nummers deze keer, wel een warme oproep om u te 
abonneren op l’Echo des Rhinos. Dat kan door een e-mailtje te sturen naar: plecotus@natagora.be 
(Dat mag in het Nederlands, maar als abonnee van L’Echo des Rhino is het natuurlijk wel handig als je 
Frans kunt lezen en schrijven). 

Voorgaande nummers uit 2020 
Het lentenummer van vind je hier: 
https://plecotus.natagora.be/fileadmin/Plecotus/Echo/EDR106.pdf 
Het zomernummer vind je hier: 
https://plecotus.natagora.be/fileadmin/Plecotus/EchodesRhinos107.pdf 
Het herfstnummer vind je hier: 
https://plecotus.natagora.be/fileadmin/Plecotus/Echo/EDR108.pdf 
In nummer 108 vind je trouwens een heel interessant interview met dr Alice Latinne, die in Azië 
onderzoek doet naar coronavirussen bij vleermuizen! 
Het winternummer staat nog niet online, maar is wellicht op komst.  

mailto:plecotus@natagora.be
https://plecotus.natagora.be/fileadmin/Plecotus/Echo/EDR106.pdf
https://plecotus.natagora.be/fileadmin/Plecotus/EchodesRhinos107.pdf
https://plecotus.natagora.be/fileadmin/Plecotus/Echo/EDR108.pdf


Vleermuisbescherming in Sulawesi 
verslag van de werking van de organisatie Poniki in 2020 

Daan Dekeukeleire 
 
Als in maart dit jaar de corona-pandemie ons land bereikte, besliste de vleermuizenwerkgroep om 
een Indonesische natuurorganisatie, Poniki, te ondersteunen. Het virus, waarvan nauwe verwanten 
voorkomen bij Chinese hoefijzerneus-soorten, is namelijk vermoedelijk bij mensen terecht gekomen 
door jacht, stroperij en handel in wilde dieren zoals vleermuizen. Bescherming van vleermuizen in 
het zuiden is dus niet alleen belangrijk voor de biodiversiteit daar, maar is ook een deel van de 
oplossing om toekomstige virus-uitbraken te vermijden. Poniki, een organisatie getrokken door jonge 
Indonesiërs, werkt rond het beschermen van fruitvleermuizen in Sulawesi. Fruitvleermuizen (of 
vliegende honden) worden intensief bejaagd in de regio, vooral voor bushmeat. Poniki werkt vooral 
rond een grote kolonie van drie soorten, de wijdverspreide Black flying fox (Pteropus alecto) en de 
twee sterk bedreigde endemische soorten, de Sulawesi Flying fox (Acerodon celebensis) en Gray 
Flying fox (Pteropus griseus). Hiervoor werkt de organisatie samen met de lokale gemeenschap in 
dorpen in de regio Bualemo. Maar Poniki ontvangt geen structurele steun, en hun werkingsmiddelen 
zijn zeer beperkt. Met Natuurpunt zamelden we daarom bijna 5000 euro in, ondermeer door een 
prachtige gift van Natuurpunt Gent. In dit artikel geven we een overzicht waarvoor dit geld gebruikt 
werd in 2020. 
 

Patrouilles en monitoring 
Poniki organiseert verschillende keren per maand patrouilles rondom de kolonie en in de buurt om 
vleermuisstropers en jagers tegen te houden (zie ook deze video voor een patrouille). In tegenstelling 
tot vorige jaren werd er dit jaar geen enkele groep stropers gezien. Dit komt ook omdat de lokale 
mensen helemaal gewonnen zijn voor de bescherming van de vleermuizen. 
Om te kunnen inschatten hoe succesvol de beschermingsacties zijn, word de kolonie twee keer per 
maand geteld bij uitvliegen. Dit is de enige locatie in Indonesië waar zulke tellingen gebeuren. Sinds 
dit jaar gebeuren de tellingen door lokale jongeren van de omringende dorpen, die daarvoor 
opgeleid werden. Het maximaal aantal vleermuizen op het eiland nam sterk toe sinds het begin van 
de werking van Poniki, van 8 376 tot 35 705. In 2020 werden gelijkaardige seizoenale schommelingen 
geobserveerd. Tijdens ‘storm’ seizoen verblijven de meeste vleermuizen elders, op een nog 
onbekende verblijfplaats. Poniki wil de komende jaar proberen onderzoeken waar de dieren dan 
naartoe gaan. 
  

https://www.instagram.com/tv/CGClo0eD-g2/?igshid=x1ybsnbc9gbk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educatie en Outreach 
Om het belang van vleermuizen ook aan de toekomstige generaties duidelijk te maken, zet Poniki 
ook hard in op leuke en educatieve activiteiten over vleermuizen voor schoolkinderen. In 2020 
werden vier activiteiten georganiseerd, voor in het totaal 62 kinderen. Door de pandemie was het 
organiseren hiervan niet eenvoudig, en de mensen van Poniki die deze activiteiten gaven werden op 
voorhand getest op COVID-19. 

 

 

 

  



Capacity building 
Om jongeren te betrekken bij natuurbescherming, organiseert Poniki workshops over organisatie-
techniecken, duurzaamheid en beschermingsacties.  In 2020 werden 10 zo’n workshops 
georganiseerd voor lokale jongeren in de Banggai regio, met in het totaal 128 deelnemers 
 

 

 

 

Steun Poniki samen met ons! We ondersteunen de organisatie ook in 2021, en jij kan hier ook bij 
helpen. Elke euro betekent daar immers een wereld van verschil!  
Storten kan op rekeningnummer BE12 2300 5247 4592 met vermelding GEW-2461-Sulawesi. 
Vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest en belastingvermindering. 

  

  



A night to remember    
Kris Boers 
 
Net zoals elk jaar ging ook dit jaar de Nacht van de Vleermuis door tijdens het laatste weekend van 
augustus (28 en 29 augustus). Dat weekend zijn er wereldwijd activiteiten om vleermuizen in een 
positief daglicht te stellen en mensen te informeren over hun leefwijze. De vorige jaren werden in 
Vlaanderen telkens ongeveer vijftig excursies georganiseerd, met 3000-4000 deelnemers per 
weekend. Het is voor onze werkgroep een belangrijk moment om een breed publiek te bereiken en 
te informeren. Lokale afdelingen of overheden, regionale landschappen of bevriende organisaties 
maken er dikwijls een fijne activiteit van met speciale aandacht voor de jonge deelnemers. Het is ook 
een goede aanleiding om samen te werken met partners. Het Gravensteen in Gent, de Plantentuin in 
Meise, heel wat provinciale domeinen,… we zijn overal al geweest. 
 
Maar niet dus dit jaar. Want dit jaar was er corona. En zoals onze kinderen zeggen: veel dingen 
mogen niet ‘door de corona’. Je mag niet meer in je hand hoesten, je mag niet meer zomaar bij alle 
vriendjes thuis gaan spelen, en je mag dus ook geen grote evenementen meer organiseren met veel 
mensen dicht bij elkaar. Er zijn ook veel dingen die ‘moeten voor de corona’, zoals dikwijls handen 
ontsmetten, met je bubbel bijeen blijven als je buiten gaat en inschrijven voor publieksactiviteiten. 
Bovendien wijzigen die moetjes en mag-nietjes geregeld, ook in de voorbije zomermaanden. 
 
Daarom moesten we dit jaar wat creatief zijn. We bekeken hoe we de geplande activiteiten toch 
konden laten doorgaan op een veilige manier.  Dit lukte op een vijftiental aantal plaatsen. Corona-
proof. Dus in bubbels, met inschrijvingen. Anders, maar wel fijn. (Bijna) niets gaat boven samen ’s 
avonds in de schemering rondwandelen op zoek naar vleermuizen. De sfeer was uitstekend. 
 
Maar het was ook wel duidelijk dat we met deze wandelingen niet de duizenden mensen zouden 
bereiken die we anders bereiken. Daarom werd het idee uitgewerkt voor twee nieuwe activiteiten. 
Donderdag, de dag voor het eigenlijke weekend, gaven we een webinar over ‘vleermuizen in de tuin’. 
Een webinar is een online presentatie, waar mensen via de chatfunctie ook vragen kunnen stellen. 
Bijna 650 mensen keken live naar het webinar. Maar ook de dagen nadien waren er nog heel wat 
mensen die naar het webinar keken, zodat we in totaal 874 mensen hebben bereikt. Het webinar is 
trouwens nog steeds te bekijken op de website van Natuurpunt (https://natuurpunt-
cvn.webinargeek.com/vleermuizeninjetuin). 
 
  

Man met ruige baard pleit voor ruige hoekjes 

https://natuurpunt-cvn.webinargeek.com/vleermuizeninjetuin
https://natuurpunt-cvn.webinargeek.com/vleermuizeninjetuin


 
Op zaterdag deden we de eerste facebook-live-wandeling van Natuurpunt. Gids Filip nam de kijkers 
mee naar het fort van Walem en vertelde hen over deze bijzondere plek en haar bewoners. Het 
maximum aantal live-kijkers was 401. Doordat de opname gewoon op de facebook-pagina van 
Natuurpunt blijft staan, werden echter heel wat meer mensen bereikt. Er waren bijna 5000 
betrokkenheidsacties (1183 likes, emoj’s, reacties, delingen + 3803 klikken op het bericht). Omdat ze 
de moeite namen om te reageren, kan je er van uit gaan dat al deze mensen toch minstens een deel 
van de wandeling / filmpje hebben gevolgd of bekeken. 
Op deze beide avonden was er veel interactie via de chat. Kijkers konden vragen stellen die bijna 
onmiddellijk werden beantwoord. Tijdens de wandeling werden enkele vragen zelfs live door Filip 
beantwoord, zoals op een echte wandeling.  

 
De reacties op beide ‘evenementen’ waren erg positief en er waren meerdere vragen om meer van 
dit soort ‘avonden’ te organiseren. Na de eerdere positieve ervaring met het webinar over 
‘vleermuizen en virussen’ eerder op het jaar (met 336 kijkers), blijken ook nu weer deze nieuwe 
communicatiemethoden succes hebben. We bekijken daarom op welke manier we ze ook in de 
toekomst verder kunnen inzetten. Maar natuurlijk hopen we vooral ook om volgend jaar wel 
opnieuw op een makkelijkere manier met een groep enthousiaste deelnemers ’s avonds echt op pad 
te kunnen.

Kris Boers Kris Boers  
  



Bat-detectoren, geluidsanalyse en automatische 
soortherkenning:  

tijd, zin en interesse om deze winter je skills bij te schaven? 

Laat het ons weten! 
 
Deze winter zullen de meesten onder ons heel wat onverwachte vrije dagen in hun agenda hebben: 
geen wintertellingen namelijk dit jaar. Een ideale periode dus om je andere skills bij te schaven, zoals 
het herkennen van vleermuizen aan hun sonargeluiden. Of je nu een complete beginneling bent, of al 
heel wat luisteruren op de teller hebt, deze winter kun je online heel wat bijleren. We voorzien 
sessies in kleine, interactieve groepjes die geleid worden door o.a. Marc Van de Sijpe, Nils Bouillard 
en Alex Lefevre. Zij gaan groepjes begeleiden op alle mogelijke niveaus, gaande van ‘voor beginners’ 
tot ‘voor gevorderden’ en alles ertussenin. 

Wat er zoal aan bod kan komen: welk soort bat-detector is geschikt voor mij? Wat kan ik doen met 
een ‘Audiomoth’, een ‘SM4’, een ‘Petterson D100’,…? Kan ik zelf een detector maken? Waar kan ik 
een detector kopen? Hoe leer ik met een detector werken? Wat is er allemaal wel en niet mogelijk 
met welk soort detector? Welke handleidingen, cursussen of boeken bestaan er voor beginners, of 
voor gevorderden? Welke analyseprogramma’s bestaan er zoal? Wat is het verschil tussen 
handmatige en automatische analyse? Waar vind ik die software eigenlijk? Enz… 

Hoe gaat het in z’n werk? Ben je geïnteresseerd in het volgen van een of meer van die online sessies, 
stuur dan als de bliksem een e-mail met als onderwerp ‘Vleergeluiden’ naar 
vleermuizen@natuurpunt.be met: je naam, familienaam, telefoonnummer, e-mailadres. Wacht niet 
te lang, want in januari beginnen we eraan, en hoe later je aansluit, hoe groter de kans dat de 
groepjes volzet zijn. 

Vanaf in de loop van januari sturen we jullie meer info over het aanbod, laten we je weten hoe je 
verder kunt inschrijven voor één van de sessies en kun je extra vragen stellen. Hopelijk tot dan! 

De Vleermuizenwerkgroep 
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Projecten 2019 – 2020 
Een overzicht: 

Wout Willems 
 
Ieder jaar werken de Vleermuizenwerkgroep en Natuurpunt Studie samen om heel wat 
vleermuizenprojecten in goede banen te leiden. We geven hieronder graag een overzichtje van de 
projecten die in 2019—2020 uitgevoerd werden. 

• Monitoring groengebieden Stad Antwerpen: 
o Muisbroek Bospolders Ekers moeras 
o Hof Ter Beke 
o Den Brem/Hollebeek 
o Laaglandcomplex Merksem/Ekeren 
o Wolvenberg 

• Nike biodiversiteit (onderzoek op de Nike-site te Laakdal) 
• Monitoring Ecoduct Groenendaal Zoniënwoud 2019-2020 
• Monitoring Haven Antwerpen 
• LIFE-project Groene vallei 
• Vleermuizen aan het Limburgse Albertkanaal 
• Drevenonderzoek te Hamont-Achel 
• Micro Interreg project ChiroAct 
• Monitoring vleermuizenpopulaties in Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
• Landschapsgebruik van ingekorven vleermuizen te Herentals en omgeving 
• Analyse vleermuisdata fruitspoor 
• Vleermuizenonderzoek aan de IJzeren weg Getevallei 
• Erfgoed en vleermuizen te Brugge 
• Monitoring van 3 ontsnipperingsobjecten over de E314 te Limburg 
• Provinciaal Prioritaire Soorten (provincie Antwerpen) 
• Vleermuisonderzoek op de kerken van St-Andries en St-Jacobs 

Van de projecten die reeds volledig afgelopen zijn, kan je de eindrapporten vinden op 
https://www.natuurpunt.be/publicaties (met een gepast trefwoord uit de projecttitel). 
Projectenrapporten van 2020 die nog in opmaak zijn (of nog te keuren door opdrachtgever) worden 
later nog aan de website toegevoegd. 

 
Ook in 2021 worden er een heel aantal projecten uitgevoerd. Onderstaande lijst bevat de reeds zeker 
projecten (maar meer te verwachten). 

• Onderzoek naar de temperatuurvereisten voor kraamkolonies van Gewone 
dwergvleermuizen 

• Inventarisatieproject Spoorplateau Leuven-Noord 
• Inventarisatie kerkzolders abdij Vlierbeek 
• Inventarisatie Domein Ter dolen, Houthalen -Helchteren 

Voor al deze projecten zijn medewerkers erg welkom. Meer zelfs: we kunnen niet zonder 
vrijwilligers! Dat met velen gezelliger is dan alleen, is mooi meegenomen (al houden we het 
natuurlijk coronaproof). Wil je van één of meer van deze projecten op de hoogte gehouden worden 
of wil je er aan meewerken, geef dan een seintje aan wout.willems@natuurpunt.be. 
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Verslag Algemene Vergadering 
Vleermuizenwerkgroep, 17 oktober 2020 

Lokalen Mundo B (Elsene, Brussel) en vooral online. 

Aanwezig (bestuursleden: ‘b’): Bob Vandendriessche (dagvoorzitter), Nils Bouillard (kandidaat 
bestuurslid), Daan Dekeukeleire (b), Kris Boers (b), Ghis Palmans (b), René Janssen (b), Vermeiren 
Hans (b), Alex Lefevre (b), Hautekiet Dirk, Lenaerts Ann, Lommelen Els, Rimaux Rudy, Vandenberghe 
Joost, Van den Eynde Claudia, Roels Elke, De Maegdt Maya, Chiel Simons, Wout Willems (verslag) 
Aanwezig na AV: Lineke Begeman, Frederik De Wint, Sanne Terryn (spreker) 
Verontschuldigd: Goessens Christine (b) 

  

1. Voorstellingsrondje 
2. Overzicht lopende/afgelopen projecten 2019-2020 door Wout Willems 
3. Corona 

o Rondvraag of perceptie bij het publiek rond vleermuizen veranderd lijkt nav corona 
▪ Dirk H: deelnemers aan Nacht van de Vleermuis stonden positief tegenover 

vleermuizen 

▪ Alex: in medische wereld wordt dit correct in context geplaatst 
o Wintertellingen: er komen maatregelen om omgekeerde zoönose (overdracht naar 

vleermuizen) te voorkomen 
4. Soortenbeschermingsprogramma (SBP): ANB heeft budget om gedurende 5 jaar 
beschermingsmaatregelen uit te voeren. Ging niet heel vlot van start, maar intussen wel al wat 
gerealiseerd, bv. DNA-analyse van keutels, en er staat ook e.e.a. op stapel rond o.a. 
zolderinrichtingen, stabiliteit van de mergelgroeven, connectiviteit, enz.  
5. Chiropcontact:  

• (Joost) het werkt & loopt; op dit ogenblik naar schatting een 400-tal abonnees. 
• Artikels etc. zeker altijd welkom 
• Een lay-out à la l’Echo des Rhinos zou fijn zijn, maar vraagt wat expertise. Mensen die 

dat kunnen mogen zich aanmelden 
• Heel wat mensen vinden het fijn om het tijdschrift op papier te kunnen krijgen, 

wegens overdaad aan digitale informatie en mails. We bekijken wat dit zou kosten. 
6. De Algemene vergadering bevestigt het huidige bestuur en de kandidatuur van Nils Bouillard 
als nieuw bestuurslid. Alex Lefevre blijft in 2021 onze vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van 
Natuurpunt Studie, maar kandidaatopvolgers mogen zich altijd melden. 
7. Geluidsanalyse en automatische herkenningssoftware: 

• Kaleidoscope pro (professionele versie) is erg duur, niet doenbaar om dat binnen de 
werkgroep op ruimere schaal te verdelen 

• We hebben wel aantal licenties op Batsound. Wie hiermee wil werken, info bij Alex 
• Opleidingssessie zijn hiervoor aanbevolen: Alex wil voor beginners geven, Marc zag 

(enkel) gevorderde sessie wel zitten. 
• Marc & Nils zouden eventueel sessies rond werken met Audiomoth willen geven. Het 

zou handig zijn om dit ook te filmen en online te plaatsen, om niet om de paar 
maanden nieuwe mensen dezelfde uitleg te moeten geven. 

De Algemene vergadering werd afgesloten met een presentatie over vleermuizen en virussen door 
dr. Sanne Terryn van Sciensano, (de presentatie door dr. Muriël Vervaecke van ANB kon helaas niet 
doorgaan), gevolgd door een boeiende discussie. Meer daarover in het volgende nummer van 
Chiropcontact.   



Abonneren op Chiropcontact: 
Dit kan via deze link: Chiropcontact 
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Contactpersoon Natuurpunt:  
 
Coxiestraat 11   Wout Willems, Wout.willems@natuurpunt.be  
2800 Mechelen   015/29 72 68 

 
 

Voorzitter:    Bob Vandendriessche,  bobvdd@hotmail.com  
Secretaris:    Daan Dekeukeleire,  daan.dekeukeleire@gmail.com  
Penningmeester:   Alex Lefevre,  vleermuizenalex@yahoo.com  
Wintertellingen:  Kris Boers, kris.boers@natuurpunt.be  
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  
Christine Goessens, Hans Roosen  & Wout Willems 
Coverfoto: Nieuw winterverblijf in Maasdalbos – Christine Goessens 
Achterflap: Mopsvleermuis – Hans Vermeiren 
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