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Voorwoord 
Bob Vandendriessche 
 

Het is zo goed als onmogelijk om in deze tijden een voorwoord voor Chiropcontact te schrijven 
zonder het over de Covid-toestand te hebben. De impact ervan op onze werking heeft zwaar 
gewogen, en weegt nog altijd zwaar. Dat we nu al bijna anderhalf jaar nauwelijks of niet bijeen 
gekomen zijn, omdat het niet mocht, omdat mensen er tegenop zagen, of omdat het meeste 
onderzoek niet kon of mocht doorgaan, laat zich voelen: jonge mensen die anderhalf of twee jaar 
geleden schoorvoetend hun eerste pasjes zetten in het vleermuizenonderzoek, zien plots alles 
stilvallen. Echt motiverend kun je dat niet noemen. Natuurlijk hebben we geprobeerd om het vuur 
warm te houden: Webinars, een online algemene vergadering vanuit Brussel, een online Nacht van 
de vleermuis vanuit het fort van Walem, online sessies over vleermuisgeluiden,… En ook voor de 
zomermeetnetten -zie het artikeltje verderop- konden we al eens wat vleermuizenstapjes uit huis 
zetten. Maar ik voel het -en jullie ongetwijfeld ook- aan iedereen die ik zie en hoor: de rek is eruit. 
Vleermuizenonderzoek werkt niet online, daarvoor moet je het veld in. Een werkgroep draaiende 
houden lukt ook al niet via een computerscherm, daarvoor moet je samenkomen. Dat gaan we dan 
ook zo snel mogelijk doen! Houd je e-mail in de gaten, zo gauw als het kan gaan we weer op stap. 
Het liefst doen we dat met veel anderen erbij, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen zien welke 
fantastische wezentjes vleermuizen wel zijn. Het stond ooit te lezen op een zelfklever van de 
Nederlandse Vleermuizenwerkgroep, en anno 2021 is het -meer dan ooit- de best denkbare leuze 
voor onze werkgroep: Vleermuizen, het beschermen waard. 
Namens het hele bestuur: een deugddoende zomer gewenst, veel leuke uitstapjes, veel avond- en 
nachtdieren, en houd het veilig op de weg! 

  



Foto’s: Bram Conings 

Zomermeetnetten voor vleermuizen 
Daan Dekeukeleire, Sanne Ruyts, Kris Boers, Bob Vandendriessche en Sam Van de Poel 

Meetnetten? 

Om in te schatten of een aantal Europees belangrijke 
en Vlaams prioritaire dier- en plantensoorten voor- of 
achteruit gaan, wil de Vlaamse overheid 
kwaliteitsvolle informatie verzamelen. Dit gebeurt in 
zogenaamde meetnetten, waarbij vrijwilligers 
gegevens verzamelen volgens een vastgelegde 
methodiek, op een aantal vooraf vastgelegde 
locaties. Natuurpunt Studie en de thematische 
werkgroepen staan in voor de ondersteuning en 
coördinatie van het veldwerk. De dataverwerking 
gebeurt door medewerkers bij het Instituut voor 
Natuur en Bosonderzoek (INBO). De Meetnetten 
bestaan al enkele jaren voor een heleboel planten en diersoorten, van Duingentiaan over Argusvlinder 
tot Vuursalamander. Maar ook alle vleermuissoorten zijn opgenomen in de bijlagen van de 
habitatrichtlijn, en zijn dus prioritaire soorten voor het Vlaamse beleid. Daarom worden sinds dit jaar 
ook de vleermuizenmeetnetten opgestart. In dit artikel geven we een overzicht van wat er voor deze 
soortgroep op het programma staat. 

Meetnetten zolderbewonende vleermuizen 

Zolders van kerken en andere grote gebouwen vormen belangrijke verblijfplaatsen voor soorten als 
Laatvlieger, Ingekorven vleermuis, Gewone grootoorvleermuis en Grijze grootoorvleermuis. Om deze 
soorten op te volgen, werd het protocol ‘zoldertellingen’ opgesteld. Gedurende de eerste jaren van 
dit meetnet zullen we dit protocol evalueren en bijschaven om tot een haalbare telmethode te 
komen die de gewenste data oplevert. We selecteerden een beperkt aantal kolonies van de soorten 
die in het verleden al regelmatig of af en toe opgevolgd werden.  

Uitvliegers tellen bij Laatvlieger, Gewone en Grijze grootoor 
Kolonies van Laatvlieger, Gewone en Grijze grootoor worden opgevolgd door het tellen van 
uitvliegende dieren in de avond. Vrijwilligers gingen tussen 1 en 15 juni voor het eerst uitvliegers 
tellen. Een tweede telronde staat gepland in de periode tussen 15 juli en 31 juli, wanneer de jongen 
mee uitvliegen. 
 

  



Batbike fietsroute Halle   
een initiatief van Vleermuizenwerkgroep Myotis 

Christine Goessens  

De KW-Linie is één van de verdedigingslijnen die net voor de Tweede Wereldoorlog gebouwd werden 
om België te beschermen tegen een Duitse inval. De linie bestond uit meer dan 400 betonnen 
bunkers met muren tot 1,3m dik, kilometerslange antitankhindernissen en liep dwars door België, 
vanaf het fort van Koningshooikt tot Waver. Vandaar komt ook de naam KW-linie. Op 10 mei 1940  
was de  KW-linie klaar en werd leter in 1940 vanuit Waver snel uitgebouwd tot in Namen. Vanuit 
Waver vertrok ook een zijtak over Waterloo, Halle, Kester tot in Ninove. Deze verdedigingsgordel (38 
kleinere bunkers) was gericht naar Frankrijk en kaderde binnen de neutraliteitspolitiek van Koning 
Leopold III. Hij wilde ten allen prijze voorkomen dat Duitsland aanstoot zou nemen aan de bouw van 
de KW-Linie. 
 
Elke gevechtsbunker had een 
uniek bouwplan, strategisch 
aangepast aan zijn ligging.  Er is 
dan ook geen enkele bunker 
identiek. De bunkers hadden 
één tot drie schietgaten voor 
mitrailleurs, kijkgaten, 
granaatopeningen en 
verluchtingspijpen. De ingang 
bestond uit een sas met zware 
buiten- en binnendeuren en 
een nooduitgang.  De meeste 
bunkers werden dankzij hun 
robuustheid nooit afgebroken 
en worden vandaag vaak 
gebruikt als stal.  
 
Op het grondgebied Halle staan momenteel nog 4 KW-Linie bunkers.  Het was een droom van heel 
wat vleermuisvrienden deze in te richten als winterverblijf voor vleermuizen. 
Halle kreeg in 2013 van de Provincie  de titel van "Vleermuisvriendelijke stad" en doet deze alle eer 
aan. De vier bunkers werden ingericht,  zolders van kerken en gebouwen kregen invliegopeningen , 
(ijs)kelders werden ingericht. Dit alles werd mogelijk dankzij de steun van de  Provincie Vlaams 
Brabant, ANB , stad Halle,  en private eigenaars.  Vleermuizenwerkgroep Myotis vond dat  deze 
realisaties  in de kijker mochten geplaatst  worden en werkte in 2017  samen met de Fietsersbond 
Halle een familievriendelijke bewegwijzerde fietsroute  uit (20km). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recent werd deze aangepast waardoor de route nog aantrekkelijker wordt.  De route vertrekt aan 
het station van Halle en via 8 stoppunten krijg je interessante informatie over vleermuizen en hun 
leefgewoonten. Op elke stopplaats staat een infobord.  Deze infoborden zijn voorzien van handige 
QR-codes  die via smartphone een uitgebreide toelichting verschaffen over telkens een ander thema 
rond vleermuizen. In een paar uur tijd doe je zo kennis op over vleermuizen met thema's als "wat eet 
een vleermuis", "winterslaap", zomeractiviteit", "echolocatie", ...... 
 
Vleermuizenwerkgroep Myotis zal nog meer KW-Linie bunkers  met een fietsroute verbinden en 
werkt momenteel  in Kester een batbike fietsroute uit, aangezien daar ook reeds vier bunkers 
werden ingericht.  Een bunkerwandeling kan er eveneens gemaakt worden www.gooik.be.  
Een folder van de Batbike fietsroute Halle met een duidelijk routekaart is te verkijgen  bij de 
toeristische dienst  Halle www.visithalle.be en een uitgebreide beschrijving van de tocht met 
informatie over de verblijfplaatsen is te vinden op www.batbike.be en de erfgoedapp van de stad 
Halle. Op de website RouteYou is batbike fietsroute ook te vinden en kan je de GPS-coordinaten 
gratis downloaden 
 

http://www.gooik.be/
http://www.visithalle.be/
http://www.batbike.be/


Foto: Marc Van De Sijpe 

Gewone grootoor in een lichtval 

Marc Van De Sijpe 

 
Kort na zonsondergang de 21ste februari 2021 had ik een Skinner trap (125W kwikdamplamp) in mijn 
tuin op de Kezelberg (Moorsele) aangestoken met als bedoeling nachtvlinders te inventariseren. De 
lichtval staat sinds juni 2020 regelmatig, soms meerdere nachten na elkaar, opgesteld op 
verschillende plekken in de tuin. Die bevindt zich in een ’s nachts nog donkere landelijke omgeving en 
is een afwisseling van gazon, hagen, bosjes, een vijver en een boomgaard. Zomereik en schietwilg zijn 
de talrijkste boomsoorten; de oudste bomen zijn 50 jaar oud. Het lichtval-onderzoek heeft intussen 
al ruim 300 soorten nachtvinders opgeleverd. Naast gewone dwergvleermuizen zijn ook gewone 
grootoren vaste bewoners van de tuin, al vele jaren lang. Andere vleermuissoorten komen 
occasioneel ook op bezoek (in totaal 8 soorten) zo bleek uit onderzoek met manuele en 
automatische detectors. Tijdens een controleronde van de lichtval later diezelfde avond zag ik een 
plots een vleermuis zo’n 1.5 m boven het gazon vliegen en die vloog ook vlak boven de lichtval. Het 
leek wel het gedrag van een grootoor, maar helaas had ik geen detector bij de hand, en dus geen 
opnamen om te verifiëren. Vleermuizen worden wel vaker eens foeragerend boven lichtvallen 
waargenomen, maar de grootoor is toch een lichtschuwe soort? De lamp bleef de ganse nacht 
branden en bij de volgende controle ’s morgens om 6:30 hing pal onder de felle lamp een gewone 
grootoor in winterslaaphouding met de oren onder de vleugels geplooid. Daarnaast zaten ook 
verschillende soorten nachtvlinders in de val of hingen tegen de wand ervan, 
waaronder  tweestreepvoorjaarsuil, bosbesuil, perentak, voorjaarsboomspanner en vroege spanner. 

 

 

  



Pareltjes van waarnemingen(.be) 
Daan Dekeukeleire 

Afgelopen winter en voorjaar was het rustig op vlak van vleermuis-waarnemingen. Aangezien door 
de corona-restricties geen vleermuistellingen doorgingen, waren waarnemingen beperkt tot 
toevallige vondsten. Maar toch vielen er een aantal bijzondere waarnemingen te noteren: 

Melanistische ingekorven aan de muur 
Op 8 maart vond Bart Bamps een zwarte vleermuis aan de muur van een woning in Zutendaal.  Het 
ging hier om een afwijkend gekleurde ingekorven vleermuis. Kleurafwijkingen zijn zeer zeldzaam bij 
vleermuizen, maar de Ingekorven vleermuis is een uitzondering. Bij de populatie in België en 
Nederland is ongeveer twee tot vier procent van de dieren melanistisch. Bij deze kleurafwijking zorgt 
een grote hoeveelheid melanine, het donkere pigment in huid en haar, dat de dieren zwart zijn. De 
vleermuis bleef enkele koude dagen hangen aan de buitenmuur, en werd daarom naar het 
Natuurhulpcentrum in Opglabeek gebracht, waar het diertje jammer genoeg overleed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melanistische ingekorven vleermuis aan de huismuur. Foto: Bart Bamps 

  

http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/Frequent-melanism-in-Geoffroy-s-bat-Myotis-emarginatus-Geoffroy-1806-,77235,0,2.html


Ingekorven vleermuis als trein-verkeersslachtoffer? 
Op 18 mei werd in de Demervallei tussen Zichem en Molenstede, op een pad naast de spoorweg, een 
dode Ingekorven vleermuis gevonden door Koen Berwaerts. Vermoedelijk kwam het dier, een 
mannetje, om bij een aanvaring met de trein op de spoorweg, al zijn andere doodsoorzaken niet met 
zekerheid uit te sluiten. Net als bij andere soortengroepen, vallen er bij vleermuizen ook slachtoffers 
in het verkeer, vooral bij auto’s, maar ook bij treinen. Vleermuis-verkeerslachtoffers worden echter 
zelden gevonden, omdat de kleine dieren moeilijk te vinden zijn en vlug opgegeten worden door 
aaseters. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: dode ingekorven vleermuis Koen Berwaerts 

 

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

http://www.waarnemingen.be/
http://www.observado.org/


 Inzet van een drone met warmtecamera voor het 
tellen van uitvliegende vleermuizen aan kolonies: 

een testcase bij het kasteel van De Blankaart (Woumen, Diksmuide) 
 
Bob Vandendriessche, Bram Conings, Jelle Quartier, Wannes Dermout 

 
Sinds lang staan vleermuizenonderzoekers voor de vraag: hoe kun je min of meer exact het aantal 
vleermuizen tellen dat zich in een gebouw bevindt? De opdracht klinkt eenvoudig, maar is heikel. 
Bij bomen ligt dat doorgaans eenvoudiger: er is meestal maar één relatief kleine uitvliegopening 
waarop je je kunt concentreren, en bv. met behulp van een lichtgevoelige verrekijker, camera of 
warmtebeeldkijker, exact kunt tellen. Als het turen te vermoeiend is, kun je ook opnames maken, 
en achteraf op het beeldscherm natellen. Enkel bij holtes op grote hoogte, diep in de kruin, stelt 
zich soms een probleem. Zaklampen gebruiken aan kolonies is uiteraard geen optie, vleermuizen 
zijn licht-mijdend, daar zijn lampen dus te verstorend. Zelfs het gebruik van zogenaamd ‘warm’ 
licht in het (oranje-)-rode spectrum is vooralsnog niet aan te raden, omdat een zeker 
verstoringseffect niet uitgesloten kan worden. Uitvliegende vleermuizen tellen: een uitdaging… 

Gebouwen: complexe 3D-labyrinten.    
Bij gebouwen, en in het bijzonder bij grote gebouwen 
met een complexe structuur, ligt alles toch een stuk 
anders dan bij bomen. Een gebouw-bewonende 
kolonie mag dan doorgaans wel meer plaats-trouw 
zijn, het is niet altijd zo dat de aanwezige vleermuizen 
elke avond langs één en/of dezelfde opening naar 
buiten vliegen. In veel gevallen zijn dat meerdere 
openingen aan verschillende kanten van het gebouw, 
en laat de keuze van de vleermuizen zich moeilijk 
voorspellen. Ook het tellen van de vleermuizen 
binnenin het gebouw zelf, is vaak geen optie: de 
vleermuizen zitten vaak of meestal verscholen in 
moeilijk toegankelijke ruimten, of ze zijn 
verstoringsgevoelig en beginnen bij het minste 
bezoek in het rond te vliegen. Begin dan maar eens te 
tellen… Om het nog wat moeilijker te maken, vliegen 
kolonies ook vaak op eenzelfde avond langs 
verschillende openingen naar buiten, vaak langs de 
meest uiteen liggende uithoeken van het gebouw. 
Daar sta je dan als teller: je weet niet waar te 
beginnen, en al snel merk je dat er voor een bepaald 
gebouw eerder drie, vier, of soms meer tellers nodig 
zijn, die tijdens het tellen ook efficiënt communiceren 
om dubbeltellingen te vermijden en om tot een min 
of meer betrouwbare telling te komen. Zelfs dan 
ervaar je al snel de beperkingen: zodra het te donker 
wordt om de telling gewoon visueel verder te zetten, wordt het onderscheid tussen uitvliegende en 
gewoon rondvliegende dieren –die bv van over het dak of van rond het gebouw komen vliegen- steeds 
moeilijker, waardoor je dubbeltellingen riskeert, of anderzijds vleermuizen gewoon mist wegens te 
donker. Deels kan dat opgelost worden via lichtgevoelige kijkers of warmtecamera’s, maar die hebben 
dan weer als beperking dat je een heel nauw blikveld krijgt. Om dat ‘ultieme’ probleem te verhelpen, 
leek het erop dat een telling ‘vanuit de lucht’ wel eens een oplossing kon brengen.   



Inzet van een drone met warmtecamera: 
veelbelovend, maar (nog) geen wondermiddel. 
Hoeft het nog gezegd? Anno 2021 evolueert de 
beschikbaarheid van allerlei nieuwe technieken aan 
een razend tempo: e-DNA-readers die je kunt 
meenemen in het veld, ultralichte GPS-loggers, 
smartphones die m.b.v. een App zoals Obs-Identify in 
een ‘oogopslag’ van de camera een zeldzaam plantje 
of beestje op naam brengen,… Ook in 
vleermuizenland staat de evolutie niet stil: we lijken 
nog maar een zucht verwijderd van akoestische 
detectoren die ‘gewoon’ de vleermuizen die je 
waarneemt terplekke én betrouwbaar op naam brengen (Nb: op de huidige versies zit nog een 
behoorlijke foutenmarge). De hightech evolutie kan belangrijke onderzoeksvragen in de biologie en de 
ecologie helpen oplossen, vaak weliswaar met een drempel qua beschikbaarheid en kostprijs. In die 
context speelde dus onlangs ook de vraag: zou een drone, uitgerust met een warmtecamera kunnen 
helpen om een meer betrouwbare telling van uitvliegende vleermuizen aan een complex gebouw te 
verkrijgen? Om op die vraag een antwoord te krijgen, sloegen medewerkers van het Regionaal 
Landschap Westhoek, de Provincie West-Vlaanderen en vrijwilligers van de Vleermuizenwerkgroep 
van Natuurpunt Studie de handen ineen en namen contact met Wannes Dermout van Falcoflight. 
Wannes is sinds 2018 professioneel dronepiloot, gespecialiseerd in het opsporen van allerlei fauna -
broedvogels in het bijzonder-. De vraag naar de ideale testlocatie was snel beantwoord: vermits 
vliegen boven bewoond gebied allerlei beperkingen en rompslomp met zich meebrengt, hadden we 
een afgelegen gebouw met een gekende vleermuizenkolonie nodig, groot en complex, waarvan de 
omgeving goed toegankelijk was. De keuze was niet al te ruim, en uiteindelijk snel gemaakt: we 
startten met één testavond op 28 mei aan het kasteel van het Provinciaal domein De Blankaart in 
Woumen, Diksmuide. Van het kasteel is bekend dat er zich op de zolder een grote kraamkolonie 
gewone dwergvleermuizen bevindt, alsook een kleine kolonie baardvleermuizen, terwijl in de 
spouwen boven de raamkozijnen wel eens laatvliegers huizen. De directe omgeving van het kasteel is 
vlot toegankelijk, na zonsondergang niet meer toegankelijk voor het publiek, en er groeien geen 
boomkruinen direct tegen het gebouw aan, zodat er een vrij bovenaanzicht is voor een drone op 
hoogte. 

Het opzet van de test: tussen theorie en praktijk 

Het doel van de test was duidelijk: nagaan of het mogelijk was om een drone met warmtecamera 
lucht-videobeelden te laten maken van het gebouw, waarop dan te zien zou zijn hoeveel vleermuizen 
het gebouw uitvlogen. Dat kon ofwel terplekke vanop de begane grond via een beeldscherm dat in 
verbinding staat met de drone, ofwel nadien op de opnames. Die gebeuren dan trouwens in de 
drone, niet via het beeldscherm op de grond.  
Een eerste drempel bleek van praktische aard: het vinden van een geschikte locatie, het regelen van 
de nodige toelatingen, en tot slot het vinden van een geschikt moment. Het lijkt een detail, maar dat 
was het niet. Uiteraard moet de dronepiloot vrij zijn, en vervolgens ook een minimum aan ‘Crew’, 
uiteraard kun je pas aan de slag zodra je weet dat de kolonie die je wilt tellen naar verwachting op 
volle aantal aanwezig is (dus niet te vroeg in het voorjaar, en niet te laat in de zomer), en uiteraard 
moet ook het weer nog meezitten: geen neerslag, zo weinig mogelijk wind. Ook is het rekening 
houden met het uur van zonsondergang: hoe dichter de datum bij 21 juni, hoe later op de avond je 
kunt starten. 
Een tweede drempel, van technische aard, bleek de autonomie van de drone: per accu kan een 
vlucht onder ideale omstandigheden hoogstens een goeie 20 minuten duren. Daarna moet de drone 
landen om de accu te verwisselen, en soms moeten dan ook een aantal instellingen aangepast 
worden. Duur van zo’n vliegpauze: minstens 1, soms tot twee minuten. Gevolg is dus dat de telling 
onderbroken wordt. Het is dus zaak om die onderbreking niet te laten samenvallen met de 
verwachte piek aan uitvliegers. Het is dus handig als je daar op voorhand een idee van hebt en het 



‘vliegschema’ daarop kunt aanpassen. Als je rekent dat een doorsnee kolonie er al snel een klein 
uurtje over doet om het gros van de dieren te laten uitvliegen, heb je dus een drietal ‘vluchten’ 
nodig, waarbij de tweede vlucht bij voorkeur het ‘gros’ van de uitvliegers kan spotten. Tijdens de 
vliegpauzes kun je uiteraard een poging doen om visueel te tellen, ter aanvulling. 
Een derde drempel heeft te maken met het onderscheid tussen de soorten: uit de zolder van de 
Blankaart kunnen in theorie meerdere soorten vleermuizen uitvliegen, en die zijn uiteraard niet 
(zomaar) te onderscheiden op warmtebeelden. Daarom is het nodig om simultaan met de 
dronevlucht, vanop de begane grond een idee te krijgen van welke soort welke uitvliegopening 
gebruikt. In het beste geval is dat dus één soort per vliegopening, wat niet evident is bij gemengde 
kolonies. 
Een vierde drempel betreft het van bovenaf in beeld krijgen van het volledige gebouw in één blikveld 
van de warmtecamera. Bij het Blankaartkasteel bleek daarvoor met deze camera een vlieghoogte 
nodig van minstens 50 meter, d.i. een 30-tal meter boven de nok. Op lagere hoogte was slechts een 
deel van het gebouw zichtbaar, maar was de beeldresolutie beter, waardoor uitvliegende dieren 
beter zichtbaar waren. Te laag vliegen had echter een onverwacht nadeel: wellicht door interferentie 
met de computerserver op de hoogste verdieping van het kasteel, werd de beeldtransmissie tussen 
de drone en het grondstation verstoord, waardoor het flikkerende beeld onbruikbaar werd om 
dieren te tellen. Wellicht is dat iets om ook elders rekening mee te houden, bv. nabij kerktorens met 
4G-installaties.    
Op grotere hoogte vliegen had weinig of geen voordelen (behalve misschien minder verstoring, voor 
mensen en vleermuizen): de resolutie werd minder en de uitvliegende dieren waren minder lang 
zichtbaar op het scherm. Dat laatste fenomeen heeft o.a. te maken met de ‘frame rate’ van de 
camera: hoe sneller een object door het beeld beweegt, hoe kleiner het is en hoe kleiner het 
temperatuurcontrast is tussen het dier en de achtergrond, hoe vager het wordt op het beeldscherm. 
Over temperatuurcontrast gesproken: op onze testavond viel dit goed mee (de warmste delen van 
het gebouw waren zo’n 25° warm), maar het is te verwachten dat op avonden van heel warme, 
zonrijke zomerdagen de bovenkant van een gebouw zodanig opgewarmd is, dat het 
temperatuurcontrast tussen de vleermuizen en het gebouw minimaal is, wat uiteraard de 
zichtbaarheid op het beeldscherm niet ten goede komt.  
Uitvliegende dieren waren nog net zichtbaar op het beeldscherm bij een vlieghoogte van 64 meter, 
ofwel op net geen 45 meter boven de vliegopening. In de praktijk ‘verdween’ een uitvliegende 
vleermuis bij een dronevlieghoogte van 50 meter (vanaf grondniveau) al van het scherm na -naar 
schatting- twee à drie meter vliegen, met andere woorden zodra de vleermuis een zekere 
vliegsnelheid bereikt had. Om dat ‘verdwijningsfenomeen’ nog eens te verifiëren, probeerden we 
later op de avond vanop lage vlieghoogte (minder dan 20 meter) een op lage hoogte (5 à 10 meter) 
en vlakbij foeragerende laatvlieger in het warmtebeeld te krijgen, wat niet mogelijk bleek. 
Opmerkelijk daarbij was dat deze laatvlieger zich helemaal niet leek te storen aan de drone, terwijl 
we intussen wisten dat die behoorlijk wat lawaai maakt, ook ultrasoon en sub-ultrasoon.  

Opmerkelijke vaststelling: deze drone maakt een ultrasoon ratelgeluid. 
Een vaststelling waar we niet naast konden ‘luisteren’: de in deze test gebruikte drone, bleek al 
vliegend een zekere sub-ultrasone ruis te veroorzaken tussen ongeveer 15 en 20 kHz die met een 
detector (D240x) hoorbaar was tot op de maximale vlieghoogte (64 meter), maar vooral: eens in 
werking -dus ook in stilstand- bleek de drone een vreemde ultrasone ritmische ratel te produceren 
tussen ongeveer 35 en 50 kHz, met een piek tussen 40 en 45 kHz, die in stilstand tot op maximaal 20 
meter hoorbaar was op een D240X-detector (Pettersson). Of dit ultrasoon ratelgeluid (meerdere 
pulsen per seconde) ook de uitvliegende vleermuizen stoorde, konden we niet vaststellen. Alleszins 
leken de dwergvleermuizen hun uitvlieggedrag niet merkbaar aan te passen, al is het goed mogelijk 
dat ze die avond minder lang dan gewoonlijk in de buurt van het kasteel bleven ‘rondhangen’. Dat er 
gedurende de hele test geen duidelijke uitvliegende baardvleermuizen waren -enkel wat passage, 
zonder zekerheid van de herkomst- is opmerkelijk, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat de test hier 
voor iets tussen zat.  
  



Wat heeft deze test ons nu geleerd?  
De eerste les is: om zinvolle uitspraken te kunnen doen over een nieuwe methode, die op zichzelf 
ook nog in volle ontwikkeling is, is het absoluut nodig om die in de praktijk uit te proberen. De 
resultaten en de conclusies die we nu kunnen trekken, hadden we niet kunnen evenaren door een 
avondje te ‘brainstormen’. Overigens verliep dat ‘brainstormen’ ook veel beter tijdens de test zelf, 
doordat we onmiddellijk met de praktijk geconfronteerd werden. De voorlopige conclusie: 

 De inzet van een drone met warmtebeeldcamera is geen kinderspel: het vereist de inzet van 
een professionele dronepiloot die beschikt over de nodige ervaring, de nodige vergunningen, 
de juiste verzekering, enz…  

 De inzet van een drone met warmtebeeldcamera is door allerlei beperkingen (wettelijk, 
praktisch, financieel,…) zeker niet overal mogelijk, maar kan in sommige omstandigheden en 
op sommige locaties zeker een toegevoegde waarde zijn. Eén vlucht zal wellicht vaak 
volstaan om de nauwkeurigheid van voorgaande tellingen (zonder drone) te vergelijken met 
een ‘dronetelling’. Lopen die gelijk, dan kunnen toekomstige dronetellingen overbodig zijn. 
Zit er een aanzienlijk verschil op de tellingen? Dan dringt een oplossing zich op.  

 De techniek is in volle ontwikkeling: de inzet van een drone met grotere autonomie is 
mogelijk, maar een zwaardere drone is duurder, dus wordt ook de kosten-baten-afweging 
moeilijker. 

 Door de methode in de praktijk te testen, leerden we dat deze drone een vreemd, ultrasoon 
ratelgeluid produceert, waarvan we niet meteen konden uitsluiten of besluiten dat het de 
vleermuizen verstoorde. Zoals bij alle methodes, is het ook bij deze methode belangrijk om 
aandacht te hebben voor eventuele ongewenste neveneffecten.   

 Het type warmtecamera dat we in deze test gebruikten, was misschien niet ideaal: een 
camera met betere specificaties en/of met een lens met een bredere kijkhoek zou wellicht 
een meer nauwkeurige telling toelaten, ook vanop een hoogte waarbij het hele gebouw in 
360° zichtbaar blijft. Echter: bij het achteraf bekijken van de beelden bleek dat we vanop de 
begane grond toch een uitvliegopening aan de voorzijde van het kasteel gemist hadden. 
Omdat de opnames tijdens deze test niet ononderbroken doorliepen, hebben we dus geen 
idee van aantallen of de soort, maar misschien betrof het hier dus de baardvleermuizen die 
we misten langs de achterzijde van het kasteel. Hier bewezen de beeldopnames dus absoluut 
hun meerwaarde.  

Voor wie dit zelf ook eens wilt proberen, nog deze tip: wacht misschien niet te lang. Mogelijk komt er 
op korte termijn namelijk een verstrenging van de wetgeving rond gebruik van drones, wat de inzet 
ervan misschien moeilijk, onmogelijk, of veel duurder zou kunnen maken. Wordt vervolgd!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Technische specificaties van 
de drone, van de 

warmtecamera en de 
beeldverwerking vind je hier: 
https://www.flir.com/produ

cts/tau-
2/?model=46640013H 

https://thermalcapture.com/
thermalcapture-2-0-oem/ 
(beeldopslag en transfer 
naar LCD beeldscherm) 

https://www.dji.com/be/ma
trice-200-series-

v2/info#specs 
Meer info over Falcoflight 

vind je hier: 
www.falcoflight.be

 
Foto’s: Bram Conings 



Nieuws uit de Wetenschap 
Daan Dekeukeleire 
 

Wasberen lusten graag overwinterende vleermuizen 
Wasberen komen oorspronkelijk uit Noord-Amerika, maar werden na de tweede wereldoorlog 
ingevoerd in Europa, en komen nu in grote delen van West- en Centraal-Europa voor. Wasberen zijn 
erg opportunistisch en eten allerlei dieren, plantenmateriaal en aas (of vuilnis). Er is nog maar weinig 
gekend over hun impact op inheemse dieren. Onderzoekers uit Polen onderzochten het dieet van 
Wasberen in Nietoperek. Dit groot bunker- en tunnel-complex uit de tweede wereldoorlog is één van 
de belangrijkste overwinteringsplaatsen in Europa, en jaarlijks worden er tienduizenden vleermuizen 
geteld (bij de telling is ook vaak een delegatie uit België van de vleermuizenwerkgroep van 
natuurpunt en het INBO). 
Aan het einde van de overwinteringsperiode, in maart, verzamelden de Poolse onderzoekers 67 
Wasbeer-uitwerpselen in de ondergrondse delen van Nietoperek tot 1300m van de ingang (de 
Wasberen komen dus voor in complete duisternis). Via haren en bot- en schedelresten konden ze 
bepalen dat tot 96% van deze uitwerpselen vleermuizen bevatten. De algemeenste soort in de 
tunnels, de Vale vleermuis, werd verhoudingsgewijs relatief weinig aangetroffen, namelijk in ca. 15% 
van de uitwerpselen. Het waren vooral kleine myotis-soorten, zoals Franjestaart, Watervleermuis en 
Brandts vleermuis, die in veel uitwerpselen aangetroffen werden.   
Overwinterende vleermuizen worden af en toe gegeten door inheemse dieren, zoals Steenmarters of 
Bosmuizen, wat niet tot grote populatie-achteruitgang leidt. Maar Wasberen zijn erg handig: ze 
kunnen ongelooflijk goed klimmen, en kunnen met hun pootjes in diepe spleten moeilijk bereikbaar 
voedsel vinden. Bovendien zijn ze niet bang van water, en lopen ze ook door ondergelopen gangen. 
De extra predatie door Wasberen kan dus wel een probleem vormen. 
 
 
 

 

Cichocki J, Ważna A, Bator-Kocoł A et al. (2021) Predation of invasive raccoon (Procyon lotor) on hibernating 
bats in the Nietoperek reserve in Poland. Mammalian Biology https://doi.org/10.1007/s42991-020-00087-x  

https://doi.org/10.1007/s42991-020-00087-x


Vleermuizen zoeken de donkere boomkruinen op bij wit en rood kunstlicht  
Kunstlicht is enorm talrijk in onze verstedelijkte omgeving, maar heeft een enorme invloed op 
biodiversiteit, waaronder vleermuizen. Vleermuizen vermijden vermoedelijk licht uit angst voor 
predatoren, zoals uilen, die hen zouden kunnen vangen. Kunstlicht beïnvloed niet alleen hun 
jachtactiviteit, maar ook het gebruik van verblijfplaatsen zoals zolders, het uitvlieggedrag bij kolonies, 
de vliegroutes tussen kolonies en jachtgebieden… Die invloed hangt af van de ecologie van de soort. 
Hoefijzerneuzen zijn enorm gevoelig, maar ook soorten die gebonden aan gesloten habitat, zoals 
soorten van het genus Myotis en Plecotus, zijn enorm lichtschuw. Andere soorten die eerder 
gebonden zijn aan half-open habitats, zoals Dwergvleermuizen of Laatvliegers, zijn eerder 
lichttolerant. Ze kunnen zelfs opportunistisch foerageren rond lichtbronnen, maar vermijden wel 
verlichting bij het uitvliegen of op vliegroutes.  
Onderzoek uit Nederland toonde recent aan dat de invloed van kunstlicht afhangt van de kleur van 
het licht. Zo blijkt dat rood licht geen invloed heeft op de jachtactiviteit van lichtgevoelige soorten, 
en er de vleermuisactiviteit niet significant verschilt tussen plekken met rood licht en plekken die 
gehuld zijn in de duisternis. Maar niet alleen de totale activiteit kan belangrijk zijn, maar ook het 
gedrag van de dieren. Een team van Franse en Nederlandse onderzoekers bekeek het gedrag van 
vleermuizen, door hun vliegbewegingen aan de hand van verschillende opgestelde batdetectors. Aan 
de hand van het verschil in wanneer de puls van eenzelfde vleermuis op de verschillende detectors 
toekwam, konden de onderzoekers konden in 3-D te reconstrueren hoe de vleermuis juist vloog. 
Uit dit onderzoek blijkt dat zowel lichtschuwe als lichttolerante vleermuissoorten de boomkruin 
induiken. Bijzonder is dat dit effect er zowel was bij wit als bij rood licht. Hoewel het effect van rode 
verlichting wel véél minder sterk dan dat van witte verlichting, wijst dit er toch op dat rood licht wel 
het gedrag van vleermuizen veranderd, ook al blijft de activiteit hetzelfde. Bomen in de buurt van 
verlichting kunnen dus mogelijk helpen om het effect van licht te verminderen, wat er op wijst dat 
verlichting zeker in open gebieden zonder bomen of struiken een probleem is. Veranderingen in 
gedrag starten voor beide lichttypes vanaf een lichtintensiteit van 6 lux, wat bij rood licht neerkwam 
op een afstand van 4m van de lichtbron. Bij wit licht was dit zo’n 8m van de lichtbron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barré K, Kerbiriou C, Ing RK et al. (2021) Bats seek 
refuge in cluttered environment when exposed to 
white and red lights at night. Movement Ecology 
https://doi.org/10.1186/s40462-020-00238-2  

https://doi.org/10.1186/s40462-020-00238-2


l'Echo des Rhinos 
Nieuws uit het zuiden van het land: 

Bob Vandendriessche 
 
Het voorwoord in dit nummer komt van Laurent Arthur en Michèle Lemaire, twee bekende Franse 
vleermuizenonderzoekers, die naar aanleiding van hun pensioen terugblikken op hun banden met 
België, die blijkbaar teruggaan tot de grote vleermuizenexpo in het KBIN in 1996 (waar ik zelf ook op 
de officiële opening aanwezig was). Verder verwijzen ze naar de 3e editie van het boek ‘Chauves-
souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse‘, waarbij ze ons bedanken voor de ge-update 
verspreidingskaartjes voor België. 

En verder: Claire Brabant beschrijft een gepland 
onderzoek(-je) in Brussel naar de impact van 
nachtelijk kunstlicht, aandacht voor de 30e 
verjaardag van Eurobats, aandacht voor -jawel- 
Chiropcontact, de installatie van een hot-box op 
een koloniezolder op een boerderij, de link naar 
een online documentaire over de Grote 
hoefijzerneus, iets over een educatieve 
installatie in het Fort l’Ecluse bij Genève, een 
leuk artikeltje over het dieet en het jachtgedrag 
van de laatvlieger door Adeline Piret, een heel 
uitgebreid en gedetailleerd verslag van de 
bijzondere wintertellingen ‘20-’21, de 
beschrijving van enkele inrichtingsmaatregelen -
vooral op zolders- in het kader van het LIFE-
project Pays Mosan door Luca Fagan, de 
aankondiging van de nieuwe cursusreeks 
vleermuizen schooljaar 2021-2022, iets over het 
voortplantingsgedrag en het fenomeen van de 
uitgestelde bevruchting bij vleermuizen door 
Cécile Van Vyve, iets over de vallei van de Marcq 
door Philip Devleminck en Joëlle Eykmans, iets 
over grotbewonende zoogdieren –met o.a. de 
bever- door meerdere auteurs, en nog veel 
meer. Opnieuw een lezenswaardig nummer!  
  



Aankondiging: 

De Europese Nacht van de vleermuis gaat ingerationaal! 
 
De Europese Nacht van de vleermuis viert z'n 25e verjaardag en wordt de Internationale Nacht van 
de vleermuis. Vanaf dit jaar worden er eind augustus dus niet meer enkel in Europa, maar over de 
hele wereld publieke activiteiten georganiseerd die vleermuizen in de aandacht brengen! 
Hier vind je alle info over de geplande activiteiten bij ons en info voor werkgroepen en afdelingen die 
zelf een activiteit organiseren: https://www.natuurpunt.be/node/5687. 
 
 
Heb je toch nog een vraag waarop je het antwoord niet vindt op de site? 
Laat ons iets weten via vleermuizen@natuurpunt.be! 
 

https://www.natuurpunt.be/node/5687
mailto:vleermuizen@natuurpunt.be


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:    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, Bram Conings , Daan Dekeukeleire, Wannes Dermout, Bob Vandendriessche, Sam Van de 
Poel,  Marc Van De Sijpe, Christine Goessens, Sanne Ruyts & Jelle Quartier 
Coverfoto: Laatvliegertelling in Overslag – Daan Dekeukeleire 
Achterflap: Mopsvleermuis – Hans Vermeiren 
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