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Voorwoord  

De Vleermuizenwerkgroep is géén natuurstudiewerkgroep! 
 
Bob Vandendriessche 
 
Met deze uitroep heb ik hopelijk jullie aandacht: onze werkgroep is géén studiewerkgroep. Dat zijn 
we ook natuurlijk, maar ik wou jullie aandacht trekken dus nu wat juister. Onze werkgroep is niet 
alléén een studiewerkgroep. We zijn een thematische werkgroep van Natuurpunt. We trekken ons 
het lot aan van onze inheemse vleermuizen en bij uitbreiding van alle vleermuizen wereldwijd. We 
zijn geboeid door vleermuizen en willen dat ze niet verdwijnen. Meer nog: we willen er al het 
mogelijke aan doen om dat te vermijden. Niet dat vleermuizen hulpeloze doetjes zijn: ze overleven al 
tientallen miljoenen jaren zonder ons, en behalve op de Noord- en op de Zuidpool en op de meest 
afgelegen eilandjes in de oceanen, vind je ze overal ter wereld. Je zou dus denken dat ze onze hulp 
niet nodig hebben. Het woord ‘beschermen’, hoe goed bedoeld ook, heeft dus ook iets misleidend, 
alsof vleermuizen eigenlijk hulpeloze wezentjes zijn die zonder mensen niet zouden overleven. ‘Met 
rust laten’, ‘niet verstoren’, ‘zorgen dat ze niet door ons toedoen gedood worden’,… zijn eigenlijk 
allemaal betere omschrijvingen. De lijst met bedreigingen die wij mensen veroorzaken voor 
vleermuizen en bij uitbreiding voor de hele levende natuur lijkt wel eindeloos. Verdelging, jacht, 
stroperij en illegale handel voor consumptie, een over-populatie loslopende huiskatten, pesticiden 
met allerlei onvermoede neveneffecten, een dalend voedselaanbod (de crash van de 
insectenpopulaties), een ‘uitgekleed’ landschap met meer en meer prikkeldraad en almaar minder 
lijnvormig opgaand groen, dodelijk autoverkeer (een onderschatte factor blijkt uit onderzoek), 
lawaaihinder, windturbines die niet stilgelegd worden op de meest kritieke momenten, vernietiging 
van verblijfplaatsen door gebrek aan voorafgaande screening (koloniebomen, spouwen in 
gebouwen,…), verstoring van grotten door toerisme of exploitatie, het onbruikbaar worden van 
geschikt jachtgebied door overmatig nachtelijk kunstlicht, enzovoort. Je zou voor minder moedeloos 
worden. En toch: op bijna elk van die domeinen proberen we als werkgroep mee het verschil te 
maken door pijnpunten op de agenda te blijven zetten, wantoestanden aan te klagen of onder de 
aandacht te brengen, expertise bij te brengen, te sensibiliseren, draagvlak te creëren, bewondering 
en verwondering te wekken, vooroordelen de wereld uit te helpen, onderzoek uit te voeren of te 
ondersteunen waar we kunnen, bezwaarschriften in te dienen waar we het nodig achten, beheer te 
helpen bijsturen en wat nog het meest voldoening geeft: door actie te ondernemen! Eén van de 
mooiste, meest dankbare acties hebben we net weer achter de rug, zo rond eind augustus: de 
Europese Nacht van de Vleermuis, of beter: de Internationale Nacht van de Vleermuis. 
 
Weten dat er in heel Europa -en in de hele wereld- mensen die even geboeid zijn door vleermuizen 
als wij, met precies hetzelfde bezig zijn als wij: dat is zo’n beetje de sterkste aanmoediging die ik kan 
bedenken voor iedereen die zich inzet voor vleermuizen en misschien, soms, als het weer wat 
tegenzit, wel eens zo’n vlaagje van moedeloosheid zou voelen opkomen. Al kan een leuke 
waarneming ook altijd wonderen doen natuurlijk. 
Genoeg gefilosofeerd: tijd om Chiropcontact uit te lezen, of op excursie te trekken. Ik duim voor 
regenachtige dagen, opklaringen tegen de avond en warme nachten!  
  



De Vlaamse natuurbeschermingswereld verliest 
een icoon! 

 
Alex Lefevere 
 
Ik kon het amper geloven, eerst kwam het bericht binnen via de Raad van Bestuur van 
NatuurpuntStudie, vervolgens afwisselend via de Vleermuizenwerkgroep, Hyla en tenslotte via vele 
kennissen en vrienden … “Robert Jooris was overleden op 1 mei 2022”.  
Robert is iemand die honderden, misschien zelfs duizenden mensen de liefde voor natuurstudie 
heeft bijgebracht. Hij kon mensen begeesteren met zijn verhalen over vleermuizen, salamanders, 
groene kikkers, slangen tot over natuurreservaten uit zijn buurt zoals de ijskelder De Bueren te Melle 
of de Kalkense Meersen of zelfs over zijn buitenlandse reizen waar hij steeds op zoek was naar 
natuurpracht. Robert kon zijn kennis overgedragen op zo’n een manier dat je zelf begeesterd werd. 
De laatste tientallen jaren was Robert een van de bezielers van Hyla, de herpetologische werkgroep 
van Natuurpunt waarin hij zowat alles op zich nam: inventarisatie organiseren, vergaderingen 
voorzitten, voordrachten geven op studiedagen, doctoraatstudenten begeleiden, de Hyla-databank, 
de Hyla-flits uitbrengen en zoveel meer. Nadien verdiepte hij zich in de studie van amfibieën en 
reptielen. Een van zijn werken in de Natuurhistorische reeks 2002/1 ‘Pelophylax’, de groene wachters 
aan de waterkant’, mag als een referentiewerk beschouwd worden rond het groenekikkercomplex.  
Wat niet zoveel mensen weten is dat Robert samen met Jacques Fairon en René Gilson tot de 
basisleggers van het vleermuizenonderzoek in Vlaanderen gerekend mag worden. Want naast zijn 
professioneel werk als microbioloog, was hij in de jaren ’70 een van de drijvende krachten achter het 
vleermuizenonderzoek in België en zelfs ver daarbuiten. Hierbij deed hij baanbrekend 
natuurstudieonderzoek, weliswaar met steeds maar één doelstelling: “de bescherming van de 
vleermuizen”. Zo inventariseerde hij zo goed als alle ondergrondse objecten in Oost-Vlaanderen, 
gaande van ijskelders, bunkers, kazematten tot forten. Zijn publicatie over “het belang van 
vleermuizenreservaten en beheersmaatregelen ter verrijking van het vleermuizenbestand” in de 
cursusboek Natuurbeheer van de BNVR van 1980 werd destijds als een referentie gezien in het 
inrichten en beschermen van ondergrondse objecten.  
 
Persoonlijk denk ik nog steeds met veel plezier terug aan zijn begeesterende lezingen en de vele 
babbels die we hadden rond het belang van vleermuisbescherming. Zijn vele artikels, in Eliomys, het 
Wieltje, Jaarbulletin van de BNVR, Lutra, …rond ‘Chiropterologie in België’ was destijds voor elke 
vleermuizenonderzoeker verplichte literatuur. Door zijn zalige manier van vertellen, zijn grapjes, 
diepe kennis, straffe anekdotes oa over zijn grotexcursies in Frankrijk en op tijd en stond een 
trappist, kon hij vele vrijwilligers enthousiasmeren om deel te nemen aan allerhande projecten rond 
de studie en bescherming van vleermuizen. Denk maar aan het ijskelder-, watervleermuis- of rosse 
vleermuisproject. Voor deze laatste soort had hij altijd een apart boontje en was toen al wat 
visionair, doordat hij als eerste inzag dat het bergaf ging met deze prachtige boombewonende soort. 
Robert was ook de man die de eerste waarnemingen van de grijze grootoor (Plecotus austriacus) in 
Vlaanderen uitvoerig beschreef en de allereerste in België die de Holgate Ultrasonic Receiver 
aanschafte. Het ging hierbij om een draagbare transistorontvanger die de ultrasonen van 
vleermuizen omzette in “tik” of “tok” geluidjes, m.a.w. een van de allereerste gesofisticeerde 
batdetectoren. Hij beschreef dan ook uitgebreid het gebruik van deze batdetector in het Wieltje 
(1979). Ongelooflijk om toen al zijn uitzonderlijk observatievermogen te zien (of liever gezegd te 
horen). Ik citeer: Myotis dasycneme: een doffe tik tussen 40 en 70 kHz met een metaal klinkende 
toon rond de 35 kHz. Daarnaast was zijn werk over Vleermuizen: Biologie en ecologie van de 
Europese Chiroptera een basiswerk voor wie met vleermuizenonderzoek wou beginnen. De precisie 
waarmee hij als vrijwilliger onderzoek deed mag nog steeds als een voorbeeld beschouwd worden 
met daarbij steeds de bescherming van de vleermuizen als uitgangspunt.  



Op 19 november 1979, richtte we samen de Vleermuizenwerkgroep van de BNVR (Belgische Natuur- 
en Vogelreservaten) op. Het was niet voor niets dat dit te Schellebelle gebeurde, net naast zijn mooie 
Wetteren. Dit was de voorloper van de huidige Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt. Robert was 
voor ons ook daar de leidende figuur. Als hij sprak of iets voorstelde dan luisterde je of ging je erin 
mee. Op de koop toe stond hij altijd klaar om te helpen als je een vraag had over vleermuizen. 
Vanuit de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt willen we hierbij onze oprechte deelneming 
aanbieden aan zijn echtgenote (Liliane), zijn beide dochters (Ilka en Emmy), de ganse familie en zijn 
dierbare kennissen. 
 
Rust zacht Robert, we gaan je missen. 
  



Ruige dwergvleermuis lift het kanaal over aan 
boord van de Belgica 

Jan Ranson 

 
Op woensdag 31 augustus 2022 in de namiddag 
werd tijdens een ILVO fish-survey aan boord van 
het onderzoeksschip de Belgica een vleermuis 
gevonden door één van de bemanningsleden. 
Toen ik ervan hoorde, ging ik het diertje bekijken 
en het bleek om een Ruige dwergvleermuis te 
gaan. Op het moment van de vondst bevonden 
we ons voor de Engelse kust, grofweg rond de 
monding van de Thames. De vleermuis hing aan 
bekabeling en bleef daar rustig hangen.  
De daaropvolgende dag -1 september- bevonden 
we ons op de grens met de Franse, Belgische en 
Engelse territoriale wateren en kon ik met eigen 
ogen zien hoe een vleermuis op de middag uit zee 
kwam gevlogen en na verschillende mislukte 
landingspogingen zich tussen een touw winchrol 
wrong (zie foto). Omdat deze winch veel gebruikt 
wordt, moest ik het diertje -ook een ruige 
dwergvleermuis- daar helaas wegnemen, en 
plaatste het bij zijn soortgenoot (zie foto). Beide 
dieren verplaatsten zich niet meer totdat we 
terug aanmeerden in Zeebrugge op 2 september. 
Na overleg met Bob Vandendriessche ving ik de 
beestjes en een collega bracht ze naar het VOC in 
Oostende. Na een nachtje rust en vermoedelijk 
veel meelwormen werden beide diertjes op 3 
september met succes vrijgelaten. 
 
Dit voorval was voor ons een interessant tussendoortje op een zeereis die normaal gedomineerd 
wordt door vissen en soms vogels. De Ruige dwergen kwamen aan boord tijdens een periode van 
consequente noordoostenwind van 5 à 6 Beaufort. Eens geland hadden de dieren blijkbaar geen zin 
of energie meer om zich nog verder te verplaatsen. Het was een geluk dat de eerste vleermuis op 
een goed zichtbare plaats ging rusten en dat de tweede landde op een moment dat ik op het dek 
stond. Of de dieren nu beter af waren door mee te hebben kunnen meevaren, dat is niet helemaal 
duidelijk: als ze onderweg waren naar het Europese vasteland, dan uiteraard wel, maar als ze 
onderweg waren naar de UK, dan waren ze 'dankzij' hun landing op het schip dus terug bij af. 
Verder stel ik mij de vraag hoeveel vleermuizen in soortgelijke omstandigheden aan boord komen en 
ergens uitgeput en onopgemerkt in een hoekje hangen?  
 
Benieuwd naar gelijkaardige verhalen! 

  



Workshop Teensybat 

Door Vespertillio vzw 
Nils Bouillard 
 
Bat-recorders zijn de afgelopen tien jaar een stuk betaalbaarder geworden en de keuzemogelijkheden 
lijken ook te zijn verveelvoudigd, van USB-microfoons tot standalone units die wekenlang kunnen 
worden ingezet. Het is echter niet ongebruikelijk dat je voor een fatsoenlijke kit bijna 1000 euro moet 
neertellen. In veel gevallen zijn ze ook niet gemaakt om te worden gerepareerd. 
 
De oplossing voor beide problemen is vrij eenvoudig: Doe-Het-Zelf. Bij de meeste dingen in het leven 
is het goedkoper als je het zelf doet, maar het kost tijd, en meestal enige expertise. Gelukkig hoef je 
dit niet alleen te doen, dankzij Vespertilio vzw worden er workshops georganiseerd om mensen te 
helpen bij het bouwen van één bepaalde doe-het-zelf oplossing, de Teensybat. In tegenstelling tot 
andere oplossingen zoals de WURB, worden hier geen kant-en-klare onderdelen gebruikt, alles moet 
in elkaar worden gezet en het geheel wordt aangedreven door een piepkleine computer, of 
microcontroller, de Teensy. De workshop zelf is gratis, maar deelnemers moeten betalen voor de 
onderdelen die ze willen gebruiken. De prijs voor een volledig geassembleerd apparaat varieert 
daarom tussen €150 en €200, veel betaalbaarder dan andere oplossingen die er zijn. Natuurlijk moet 
je wel een middag van je eigen tijd besteden aan het in elkaar zetten van het apparaat. 
 
Toen ik de kamer binnenkwam was er al een 
kleine groep mensen, ongeveer zes. 
Sommigen kende ik, anderen niet. Op de 
tafels, naast onze naamplaatjes, lagen een 
heleboel onderdelen. Sommigen hadden 
meer dan anderen, afhankelijk van wat we 
besteld hadden. Dat is het mooie van 
modulaire bat recorders, je kunt zelf kiezen 
wat je erin wilt hebben. In plaats van functies 
van verschillende modellen te moeten 
vergelijken, kun je diegene toevoegen waarin 
je geïnteresseerd bent. Degene die je er niet 
in wilt hebben kun je weglaten om jezelf wat 
geld te besparen. Persoonlijk had ik geen GPS 
of externe microfoon nodig, wat betekent dat 
ik alleen het absolute minimum besteld had, 
d.w.z. de Teensymodule en de microfooncapsule. De enige optie die ik koos was het grotere on-
board geheugen, waardoor ik een grotere pre-recording buffer heb. Het hele pakket kostte me €150, 
wat voor een apparaat dat full-spectrum opnames kan maken, een koopje is! Nou, het is een koopje 
zolang je in staat bent om het allemaal samen te voegen. Dat is waar David en Edwin ons een handje 
in konden helpen. Op de tafels lagen instructieboekjes die David had uitgeprint. Hoewel de stapel 
onderdelen op tafel veel weg had van een ongebouwde Lego-set, waren de instructies niet zoals bij 
Lego. Ik vond ze nogal moeilijk te volgen, maar ze bevatten wel een schat aan informatie over het 
apparaat zelf en over wat elk onderdeel doet. Voor mij verdronken de instructies zodanig dat het 
samenstellen ven de Teensybat een overwelidigende taak leek. Gelukkig was het doel van deze 
workshop om er één te bouwen en hadden we het instructieboekje niet echt nodig omdat Edwin ons 
door de stappen heen leidde en demonstreerde hoe elk onderdeel op de juiste manier aan het 
moederbord kon worden toegevoegd. De schema's in de instructieboekjes kwamen echter wel goed 
van pas, met goede foto's van hoe het er na elke stap uit zou moeten zien. Het solderen zelf was niet 
zo moeilijk als ik me had voorgesteld. Edwin demonstreerde hoe je op de juiste manier soldeert, het 

https://www.teensybat.com/
https://github.com/cloudedbats/cloudedbats_wurb_2020


is zo simpel als het verwarmen van de pin die je wilt solderen, samen met het gebied rond de pin en 
dan een klein beetje soldeer (met flux) toevoegen. Na een paar keer proberen, zagen de 
soldeerverbindingen die ik maakte er goed uit en ik was blij dat ik verder kon gaan met de tientallen 
pinnen die gesoldeerd moesten worden. 
 

Als je, net als ik, een Lego-fan bent, zul je je 
eigenlijk meteen thuis voelen. De set is wat 
complexer en de onderdelen zijn niet altijd 
duidelijk gelabeld in het instructieboekje, maar 
er zijn ook niet zo veel onderdelen. Alles komt 
maar op één specifieke manier in elkaar, wat 
het bouwen vrij eenvoudig maakt. Het 
moeilijkste is waarschijnlijk het solderen en ik 
vermoed dat dat dit velen van jullie afschrikt om 
een Teensybat te bouwen. Ik was er ook door 
afgeschrikt, totdat David me uitdaagde om het 
te proberen voordat ik het idee afwees. En hij 
had gelijk! Ik mag dan een klein beetje 

soldeerervaring hebben gehad toen ik 10 was (dus 15 jaar geleden), ik was in principe een beginneling, 
en de meesten in de zaal waren dat ook. Onze eerste kennismaking met loodvrij soldeer en vloeimiddel 
was een succes, dankzij de supervisie van Edwin en David. Afgezien van de korte soldeerdemonstratie, 
was het vooral nuttig om bekwame mensen in de buurt te hebben om ons werk regelmatig te 
controleren, met name  voor de kwaliteit van de soldeerpunten.  
 
 
Wat de prestaties van het apparaat betreft: ik heb het zelf nog niet 
kunnen uitproberen. De feedback van de gebruikers is over het 
algemeen vrij goed, wat te verwachten is aangezien de 
microfooncapsule dezelfde is als diegene die in de meeste populaire 
bat-recorders wordt gebruikt. En mocht er iets misgaan, dan weet je al 
hoe je elk onderdeel moet vervangen omdat je het allemaal zelf in 
elkaar hebt gezet! Een fantastische leerervaring en aan het eind heb je 
een zeer capabele full-spectrum recorder in gebruik, wat is daar niet 
leuk aan?  
 
 
Mijn dank gaat uit naar Vespertilio vzw voor de organisatie van de 
workshop en naar Edwin Houwertjes voor zijn begeleiding tijdens de 
hele namiddag. 
 
  



Luistertip: 
BatChat – Een podcastreeks van de BCT 

Hans Vermeiren 
 
 
Het Britse Bat Conservation Trust startte eind 2019 al met hun 
podcast die je meeneemt in lokale verhalen van 
vleermuisbeschermers. Intussen zij er al drie seizeoenen verschenen 
en wordt het vierde tegen eind dit jaar verwacht 
Ecoloog Steve Roe praat met experts en met lokale helden om je de 
verhalen uit de wereld van de vleermuisbescherming te brengen. 
Deze podcast is voor iedereen die van vleermuizen houdt of 
interesse heeft in het behoud van vleermuizen en de bredere 
gemeenschap van vleermuizen. 
https://www.bats.org.uk/resources/batchat-the-bat-conservation-
trust-podcast 
 
 
 
Luisteren naar deze warm-aanbevolen podcast kan via de meest courante podcast kanalen. Hierbij 
alvast enkele opties: 
 
 

    
  

https://www.bats.org.uk/resources/batchat-the-bat-conservation-trust-podcast
https://www.bats.org.uk/resources/batchat-the-bat-conservation-trust-podcast
https://open.spotify.com/show/0EMIOPMGedA2WfCYbx2DkV
https://podcasts.google.com/search/BatChat
https://podcasts.apple.com/us/podcast/batchat/id1485231813


Aankondiging: 
Wandeling in Steenoven Turnhout 

 
De Steenoven ‘La Bonne Espérance’ is gelegen naast het Kanaal Dessel-Schoten in Turnhout. Het is 
de grootste gekende overwinteringsplaats van vleermuizen in de Kempen. In het bos staan nog de 
oude gebouwen van de vroegere steenbakkerij en cementfabriek. Dankzij het gericht bos- en 
natuurbeheer en de vele inrichtingsprojecten die op de site reeds werden uitgevoerd, steeg het 
aantal overwinterende vleermuizen er op 20 jaar tijd van 100 naar 600. 
De steenoven in Turnhout was al een goede overwinteringsplek voor vleermuizen. Watervleermuis, 
baardvleermuis en franjestaart zijn er het algemeenst, maar ook ingekorven vleermuis en 
meervleermuis verschijnen (quasi) jaarlijks. 
Sinds een tiental jaar wordt er hard gewerkt op de site. Jaarlijks worden er wel nieuwe gebouwen 
geschikt gemaakt als verblijfplaats voor vleermuizen. In 2021 was het de beurt aan het eerste 
gebouw dat dienst kan doen als zomerverblijfplaats voor vleermuizen. Eén van de gebouwen werd 
voorzien van een zwarte dakbedekking en houten onderdak. Binnen werden enkele vleermuiskasten 
en een spouwmuur voorzien. In de muren werden openingen voorzien zodat de dieren zeker binnen 
kunnen; de ramen werden dicht gemetst om tocht te vermijden. De werken werden uitgevoerd door 
de leerlingen van het VITO in Hoogstraten. 

 
De inrichting van dit gebouw is een actie binnen het soortbeschermingsprogramma vleermuizen. Deze 
werken werden mee mogelijk gemaakt door de Vlaamse Overheid, Agentschap Natuur en Bos en de 
provincie Antwerpen. 

Praktische info 
17/09/2022 van 15u00 tot 17u00 
Afspraakplaats 
La Bonne Espérance 
Riststraat 20, 2300 Turnhout 
Bekijk op Google Maps 

Wim Van den Heuvel - VITO Hoogstraten 

http://maps.google.com/maps?q=51.352816200000%204.965284200000&t=m&z=12


Save the date: Zaterdag 5 november 

Belgische Vleermuizenstudiedag 

 Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt / Plecotus Natagora in Brussel 
Sint-Lambrechts-Woluwe. 
 
Met beide werkgroepen komen we opnieuw een hele dag bijeen om bij te praten, nieuwtjes uit te 
wisselen en natuurlijk om naar interessante presentaties te luisteren. 
Wil je op de dag zelf nog een korte mededeling brengen of een poster presenteren, stuur dan 'n 
berichtje naar vleermuizen@natuurpunt.be. 
Voor nu: houd alvast de datum vrij en houd je mailbox in het oog, dan lees je er meer over in de 
aankomende Chiropflits. Tot dan! 

 
 
          



Pareltjes van waarnemingen(.be) 
Daan Dekeukeleire 

Winterwaarneming van een tweekleurige vleermuis 

Op 21 januari dit jaar werd in Oostende een mannelijke tweekleurige vleermuis gevonden. Het dier 
werd gevonden op het voetpad van de zeedijk bij het kursaal. Het dier werd naar het 
vogelopvangcentrum van Oostende gebracht en daar gewogen. Het beestje woog 10 gram, wat 
weinig is voor deze soort. Na enkele dagen was het genoeg aangesterkt om weer te gaan vliegen. 
Jammer genoeg zijn er geen foto’s van deze vleermuis gemaakt. 
De Tweekleurige vleermuis is een zeldzame soort in Vlaanderen. Tweekleurige vleermuizen worden 
vooral tijdens de trekperiode in het voor- en najaar waargenomen. In het najaar lijkt de soort vooral 
aan de kust aanwezig, al zijn er ook detectorwaarnemingen en vondsten elders. Aan de kust zijn er 
tussen Augustus en Oktober regelmatige waarnemingen van dieren aan of in flatgebouwen langs de 
zeedijk. In September 2021 was er, na een binnengevlogen dier in een gebouw in Zeebrugge, extra 
aandacht voor de soort. Hans Vermeiren vond dan drie dieren, twee in Oostende, en één in 
Koksijde.  De dieren in Oostende hingen niet ver van de locatie van de januari-vondst. 
Waarnemingen in de winterperiode zijn er amper in België. In februari 2007 was er een waarneming 
van een gewond dier in het Limburgse Reppel. Maar vondsten zoals deze en die in Oostende tonen 
aan dat de soort mogelijk toch overwintert in onze streken.  

Witte Watervleermuis 

Een mooie verrassing: op 4 januari werd door Wout Willems en Dirk Hautekiet een leucistische 
Watervleermuis in winterslaap gevonden in een bunker op privé-domein te Kapellen (Noord-
Antwerpen). Leucisme is een kleurafwijking waarbij een bepaald kleurpigment ontbreekt en onder 
meer tot een lichtere vacht leidt. In principe kan zo’n witte vleermuis ook een albino dier zijn 
(waarbij pigment volledig ontbreekt), en dan heeft die geen donkere maar rode ogen. We wachtten 
echter liever niet tot deze zijn ogen opendeed (zeker niet met nog een hoop andere winterslapers in 
de bunker). Omdat de vleermuis een licht gelige tint heeft (in plaats van echt sneeuwwit) lijkt het 
eerder om een leucistisch dier te gaan. Extra plezant is dat deze vleermuis in één van de twee dicht 
gemetste bunkers van het domein zat die twee jaar geleden door de lokale Natuurpunt-afdeling voor 
de vleermuizen opengekapt werden. De resultaten van die twee bunkers zijn prima: respectievelijk 4 
en 13 vleermuizen. In het Antwerpse zijn de laatste winters al wel enkele flavistische 
Watervleermuizen (= met geelbruine rug en gele buikvacht) gevonden, een vorm van hypomelanisme 
(waarbij bepaalde pigmenten minder of niet aanwezig zijn, en dan leiden tot bijvoorbeeld een gelere 
of rodere vacht). Het is echter de eerste keer dat een echt witte Watervleermuis gevonden werd. 
  

Leucistische watervleermuis – foto Wout Willems & Dirk Hautekiet. 

 



Ruige dwergen in een kast zonder dak 

In het Park Rivierenhof te Antwerpen hangen reeds jaren een aantal kasten voor vleermuizen, die 
sinds enige tijd vaker opgevolgd worden. Uit deze opvolging blijkt dat er de hele winter groepjes 
Ruige dwergvleermuizen in de kasten te vinden zijn – tot wel 11 dieren in één kast. Op 16 februari 
vonden Rens Hendrickx en Kris Boers vier ruige dwergen in een kast waar het dak van afgebroken 
was. Extra bijzonder is dat het net een hele voormiddag geregend had, en dat er 10 meter verder een 
andere – lege – kast mét dak was. Toch best wel stoere beesten, die ruige dwergen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

Enkele ruige dwergen in één van de kasten in het rivierenhof. De vleermuizen staan aangeduid met witte pijltjes. Foto: Kris Boers 

 

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


 Vleermuizenonderzoek in de Lovenhoek  

Vorselaar, Antwerpen. 
Alex Lefevere 

 
Vleermuizen zijn al meer dan 50 miljoen jaar op Aarde. Met meer dan 1.400 soorten zijn ze de op één 
na grootste orde van zoogdieren en zijn ze wijd verspreid over vijf continenten. Wereldwijd leveren 
vleermuizen essentiële diensten aan onze natuurlijke ecosystemen in de vorm van consumptie van 
insectenplagen, bestuiving van planten en verspreiding van zaden, waardoor ze essentieel zijn voor de 
gezondheid van mondiale ecosystemen. 
Tegenwoordig worden vleermuizen bedreigd door wijdverbreide vernietiging van habitats, jacht, 
versnelde klimaatverandering, invasieve soorten en andere spanningen (zoals bv. windturbines). 
Zonder gezamenlijke internationale actie zullen hun populaties blijven afnemen, waardoor veel 
soorten met uitsterven worden bedreigd. 
Volgens de IUCN zijn er 21 vleermuissoorten kritisch (met uitsterven) bedreigd en 83 ernstig, 109 
soorten worden als kwetsbaar beschouwd en 242 soorten waar men het erover eens is dat er meer 
beschermingsmaatregelen nodig zijn om de soort te behouden. 
 
De laatste jaren wordt in Vlaanderen meer en meer gestreefd naar een natuurbeheer met het oog op 
biodiversiteit en met belang voor de wilde flora en fauna. Een belangrijk aspect hierin is duurzaam 
bosbeheer, die streeft naar een natuurgetrouw en multifunctioneel bosbeheer, en waar de nodige 
aandacht besteed wordt aan het ouder worden van bomen en het belang van dood hout. Veel dieren 
en planten zijn op één of andere manier afhankelijk van het bos. Het belang van bossen voor een 
waaier aan diersoorten ligt in het voedselaanbod en de schuilplaatsen die bossen bieden. 
  

Gewone grootoor (Hugo Willocx) 
 



 
Door hun lage reproductiesnelheid (meestal maar 1 jong per jaar) en relatief lange zoogtijd kunnen 
vleermuispopulaties maar traag aangroeien en zijn ze dus zeer kwetsbaar voor habitatveranderingen. 
Zo zijn er een aantal vogelsoorten die als ambassadeursoorten worden aanschouwd, denk maar aan 
de grutto die de weidevogel bij uitstek is of de boomleeuwerik voor heidegebieden of de watersnip 
voor vochtige gebieden. Vleermuizen hebben ook hun vertegenwoordigers … rosse vleermuis voor 
moerasgebieden, bechstein vleermuis voor oude bossen, ingekorven vleermuizen voor extensieve 
landbouwgebieden, … Denk daarom ook bij het uitstippelen van je beheer aan het belang voor 
vleermuizen. Want zo blijken de meeste vleermuissoorten in onze regio’s gedeeltelijk of volledig 
afhankelijk te zijn van het bos. Hierbij bezetten ze boomholten, ofwel gebruiken zij de 
voedselbronnen in het bos en komen er dus jagen. Tot voor kort was er in Vlaanderen een belangrijk 
gemis aan kennis over vleermuizen en bossen. Vleermuizenonderzoek in bossen uitgevoerd door de 
vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt, heeft in deze context een enorme bijdrage geleverd.  
 
Zo weten we dat met het toenemen van de leeftijd van een boom, ook de kans verhoogt dat er een 
holte aanwezig is (Limpens, 1991; Boonman, 2000). Het is dus niet de boomsoort maar de leeftijd van 
de boom die bepaalt of er vleermuisverblijfplaatsen aanwezig zijn of niet. Daarenboven maken 
vleermuizen zelf hun verblijfplaatsen niet, ze zijn hiervoor volledig afhankelijk van externe factoren 
(spechten, blikseminslag, …). De voorkeur van de meeste vleermuissoorten gaat echter uit naar 
spechtenholen (Meschede, 2000). Algemeen wordt aangenomen dat in een bos minstens 50% tot 
80% van alle holen door spechten ontstaan (Van der Wijden, 1999). Spechtenholen zijn pas voor 
vleermuizen geschikt als ze voldoende naar boven toe uitgehold zijn, een proces dat meerdere jaren 
in beslag neemt. 
 
Verschillende auteurs tonen een sterke voorkeur aan van vleermuizen voor bepaalde boomsoorten 
zoals zomereik (Quercus robur) en wintereik (Quercus petraea), beuk (Fagus sylvatica), Amerikaanse 
eik (Quercus rubra) en Acacia (Robinia pseudoacacia) (Limpens, 1991). Eigenlijk komt dit voort uit 
een voorkeur van de spechten voor deze bomen om er hun holten te kappen.  
De vraag die men zich altijd stelt is hoe belangrijk is een gebied voor vleermuizen? 
Hoewel veel soorten vleermuizen in onze natuurgebieden voorkomen, is er juist door hun nachtelijke 
levenswijze weinig over deze groep geweten.  

Het onderzoek dat uitgevoerd werd in de Lovenhoek 
Sinds de aankoop van de Lovenhoek in 2007 werden tientallen excursies uitgevoerd op de aanwezige 
vleermuizenpopulatie door middel van batdetectoren. Pas zo’n tien jaar later, in 2018 werd beslist 
om via automatische batdetectoren het gebied nog grondiger te onderzoeken. In de periode van juli 
tot en met september 2018 werden in totaal 18 locaties onderzocht gedurende meerdere nachten. 
Dit leverde bijna 30.000 opnames op (tabel 1 & kaart 1). Mogelijks kunnen andere nieuw 
aangekochte percelen in de toekomst eveneens onderzocht worden. Hierbij mogen we gerust stellen 
dat het gebied tot één van de best onderzochte natuurgebieden in België behoort.  
  



 
1/ 2018-07-15-19 Lovenhoek:  SM4 nr 3 Lovenhoek 2018: 644 opnames 
2/ 2018_08_02-05 Lovenhoek:  SM4 nr 3 Lovenhoek 2018: 601 opnames 
    SM4 nr 4 Lovenhoek 2018: 842 opnames 
    SM4 nr 5 Lovenhoek 2018: 1858 opnames 
3/ 2018_08_08-11 Lovenhoek: SM4 nr 3 Lovenhoek 2018: 621 opnames 
    SM4 nr 4 Lovenhoek 2018: 906 opnames 
    SM4 nr 5 Lovenhoek 2018: 405 opnames 
4/ 2018_08_16-19 Lovenhoek: SM4 nr 3 Lovenhoek 2018: 232 opnames 
    SM4 nr 4 Lovenhoek 2018: 1 opname 
    SM4 nr 5 Lovenhoek 2018: 526 opnames 
5/ 2018_09_02-08 Lovenhoek:  SM4 nr 1 Lovenhoek 2018: 647 opnames 
    SM4 nr 2 Lovenhoek 2018: 1178 opnames 

SM4 nr 3 Lovenhoek 2018: 5968 opnames 
 SM4 nr 4 Lovenhoek 2018: 11207 opnames 

    SM4 nr 5 Lovenhoek 2018: 1737 opnames 
6/ 2018_09_15-18 Lovenhoek:  SM4 nr 3 Lovenhoek 2018: 369 opnames 
    SM4 nr 4 Lovenhoek 2018: 1289 opnames 
    SM4 nr 5 Lovenhoek 2018: 967 opnames 
 

Tabel 1: een overzicht van het totaal aantal opnames per locatie (totaal aantal opnames: 29.999). 
 

Batdetectoren zijn toestelletjes die de ultrasonen van vleermuizen omzetten in een hoorbaar geluid 
voor ons. Hierdoor kunnen mensen mits een zekere ervaring de meeste vleermuizen in het veld vrij 
snel determineren. Momenteel bestaan er naast de manuele batdetectoren ook automatische 
toestellen die gedurende meerdere nachten alle voorbijvliegende vleermuizen kunnen opnemen. 
Achteraf kunnen deze geluiden geanlyseerd worden via software speciaal ontwikkeld om 
vleermuisgeluiden te analyseren. Signaalkenmerken zoals maximumfrequentie, frequentieverloop, 
pulsduur en pulsherhalingsfrequentie kunnen worden gemeten. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaart 1: situering van de onderzochte locaties met automatische batdetectoren in de Lovenhoek. 



Wat leverde het onderzoek op? 

Onderstaande overzicht geeft alle uitgevoerde waarnemingen 
via automatische detectoren weer (zie foto 1). Minstens 8 
verschillende soorten werden op deze manier waargenomen in 
het onderzochte gebied. Als we hierbij de visuele gegevens en 
vondsten toevoegen komen we tot een aantal van 10 
verschillende vleermuissoorten die in het gebied voorlopig 
werden aangetroffen. Als we weten dat er in Vlaanderen 
momenteel 17 soorten vleermuizen voorkomen van de 23 in 
België voorkomende soorten, waarvan er 13 soorten ernstig 
bedreigd zijn dan kunnen we stellen dat de Lovenhoek 
(voorlopig) tot één van de meest belangrijke vleermuisrijke 
gebieden van Vlaanderen gerekend mag worden. 

 
Opstelling van automatische batdetector (Alex Lefevre) 

 
Manueel onderzoek (batdetectoren, oproepen, kolonies, …) had in de loop der jaren reeds volgende 
vleermuissoorten aangegeven te Vorselaar: Rosse vleermuis, Laatvlieger, Gewone dwergvleermuis, 
Ruige dwergvleermuis, Baardvleermuis, Watervleermuis, Franjestaart, Gewone grootoor (tabel 2). 

 

 
Soort Nederlandse naam Aantal opnames % 

Pipistrellus pipistrellus Gewone dwergvleermuis 12369 89,0 

Pipistrellus nathusii Ruige dwergvleermuis 151 1,2 

Pipistrellus species Dwergvleermuis species 82 0,6 

Plecotus auritus Gewone grootoor 36 0,3 

Eptesicus serotinus Laatvlieger 69 0,5 

Nyctalus noctula Rosse vleermuis 77 0,6 

Nyctalus leisleri Bosvleermuis 9 0,1 

Myotis nattereri Franjestaart 58 0,4 

Myotis daubentonii Watervleermuis 186 1,4 

Myotis mystacinus Baardvleermuis 783 5,7 

Myotis emarginatus Ingekorven vleermuis 7 0,1 

Myotis species Myotis species 9 0,1 

Totaal   13895 100,00 

 
Tabel 1: overzicht aangetroffen vleermuissoorten (+ aandeel) in de Lovenhoek. 

 
Het merendeel van de aangetroffen dieren betrof de gewone dwergvleermuis gevolgd door de rosse 
vleermuis met evenals de laatvlieger en vervolgens gevolgd door de watervleermuis met (tabel 1). 
  



Soortbespreking 

Gewone dwergvleermuis 

De gewone dwergvleermuis is één van de meest voorkomende vleermuissoorten in Vlaanderen en 
ook één van de meest voorkomende in het gebied. Deze hoofdzakelijk gebouwbewonende soort 
jaagt in het onderzochte gebied langsheen de paden en bosranden. Zowat overal werd de soort 
aangetroffen. De aantallen waarnemingen geven zelfs een onderschatting weer van de gevonden 
aantallen, aangezien op sommige momenten meer dan 3 dieren door mekaar vlogen en het 
onmogelijk was om het totaal aantal jagende dieren op één plaats te tellen. In Vorselaar zijn 
minstens 4 tot 5 verschillende kolonies bekend met aantallen varierend tussen de 30 & 100 dieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ruige dwergvleermuis 
Deze soort die in de zomer vrij zeldzaam is, wordt voornamelijk tijdens de trekperiode aangetroffen. Diverse 
opnames van deze soort werden op het einde van het zomerseizoen uitgevoerd. Dit wijst op migratie. De soort 
is evenwel overwinterend aangetroffen in houtopslagplaatsen op diverse plaatsen te Vorselaar.  

 

Franjestaart 
De franjestaart is een typische boombewoner en werd in het gebied met zekerheid jagend aangetroffen 
langsheen de dreef met Amerikaanse eiken achter de stal. Ook ten noorden werd de soort veelvuldig jagend 
aangetroffen ter hoogte van diverse vijvertjes. Met name de overwoekerde plassen langsheen de Molenbeek 
bleken ongekende hoge aantallen (althans voor Vlaanderen) jagende franjestaarten te herbergen. Mogelijks is 
er een kolonie van deze soort aanwezig in holle bomen van de dreef of ergens in het Krabbels. Een 
ochtendexcursie op zoek naar mogelijke zwermende dieren aan een kolonieboom zou hieromtrent uitsluitsel 
kunnen geven. 

Watervleermuis 
De watervleermuis is een soort die zijn verblijfplaatsen heeft in holle bomen, maar jaagt boven vijvers en kanalen. 
Zo werd de soort ook jagend aangetroffen tijdens een excursie met Ilf Jacobs boven de vijvers van het privé-
domein Krabbels. Ook werden jagende dieren boven de poelen en vijvertjes langsheen de Molenbeek 
aangetroffen. Weliswaar vliegen diverse dieren doorheen het gebied op weg naar hun jachtgebieden. Ook 
hiervan bestaat het vermoeden dat er zich een kolonie in het gebied moet bevinden. 

 

Gewone dwergvleermuis (Hugo Willocx) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baardvleermuis 
Baardvleermuizen zijn typische boombewonende soorten, uitzonderlijk treft men ze ook aan op zolders van 
grotere gebouwen. Zo werden diverse dieren baardvleermuizen aangetroffen op de zolders van een woning in 
de Bergstraat te Vorselaar. Beide soorten baardvleermuizen hebben een zeer zachte sonar. Enige ervaring is 
vereist om deze dieren te registreren via een bat-detector. In de praktijk vliegen ze voorbij voor men de reflex 
heeft om ze op te nemen. Op basis van goede geluidsopnames kan men een onderscheid maken tussen de 
gewone baardvleermuis (Myotis mystacinus) en de Brandt’s vleermuis (Myotis brandtii). Niettemin werden toch 
diverse jagende gewone baardvleermuizen opgenomen. Zo zijn er elke avond tijdens de zomer jagende dieren 
te bewonderen op de Pulderdijk. Thans werd met zekerheid de gewone baardvleermuis aangetroffen, mogelijks 
kunnen de in de toekomst nog de Brandt’s vleermuis, die een bewoner is van oude bossen, aantreffen bv in het 
Krabbels. 
 

Ingekorven vleermuis 
Deze Habitatsoort (Bijlage II) is in Vlaanderen zeer zeldzaam. De grootste kolonie van deze soort in Vlaanderen 
bevindt zich ten zuiden van Herentals met tijdens de zomer meer dan 1000 dieren. Onderzoeken met gezenderde 
dieren tonen aan dat individuen van deze soort op een nacht vlot meer dan 30 km ver kunnen vliegen. Zo werd 
een gezenderd dier gevolgd tot in Tessenderlo en Tielen. Rustende dieren werden in de afgelopen jaren ook al 
aangetroffen in de Beulk in Wechelderzande, (amper 5 km van de Lovenhoek) alsook op één locatie grenzend 
aan het gebied. Het recent ontstane open landschap met heidegebieden kan mogelijks geschikte jachtgebieden 
voor deze zeer zeldzame soort creëren, aangezien bij voedselonderzoek te Postel bleek dat deze soort voor een 
groot deel op spinnen jaagt en verschillende gezenderde dieren al boven heidegebieden jagend werd 
waargenomen. 

Myotis species 

Diverse waarnemingen werden uitgevoerd van Myotis species. Jammer genoeg ging het telkenmale 
om korte vluchtige opnames waardoor niet voldoende opnames konden gemaakt worden om de 
soort te determineren. De geluidsanalyse kon geen uitsluitsel geven maar wijst sterk in de richting 
van de eerder vermelde baardvleermuizen. Mogelijks komen hier in de toekomst nog nieuwe soorten 
uit.  

Lovenhoek (Alex Lefevre) 

 



Grootoor species 

De grootoor kent in Vlaanderen 2 soorten, namelijk de gewone en de grijze grootoor. Aan de hand 
van geluidsopnames is het vooralsnog vrij moeilijk om beide soorten van mekaar te onderscheiden. 
Op de koop toe gebruikt de soort een fluistersonar waardoor men al geluk dient te hebben om ze te 
horen. Niettegenstaande werd de gewone grootoor aangetroffen op de zolder van de stal en bleken 
tot op heden alle opnamen uit het gebied tot de gewone grootoor vleermuis te behoren.  

Rosse vleermuis 

De rosse vleermuis is een typische boombewonende soort die soms 10 tot 15 km ver kan gaan jagen. 
Jagende dieren werden gehoord boven de heidepercelen en de vijvers van het Krabbels. In het 
gebied werden eveneens roepende dieren gehoord in de dreef met Amerikaanse eiken. Mogelijks 
zijn er ook paarbomen in de dreef aanwezig die dan weer in het najaar bezet worden. Oude holle 
bomen zijn zeer geschikt als verblijfplaats voor deze soort. Op een paar jaar tijd is deze soort vrij 
zeldzaam geworden in onze contreien. Het ongebreideld kappen van oude bomen (oa met name 
oude Amerikaanse eiken) hebben hierin zeker een belangrijke rol gespeeld. De rosse vleermuis kan 
gezien worden als een ambassador soort voor vochtige gebieden, net zoals de grutto en rosse grutto. 
Net zoals deze laatste 2 vogelsoorten het héél moeilijk hebben door een gebrek aan gunstig 
broedbiotoop, ondervindt de rosse vleermuis hetzelfde probleem door een tekort aan oude holle 
bomen. Jammer genoeg heeft Natuurpunt hier haar deel ook in gehad. Een vleermuis maakt nu 
éénmaal geen onderscheid tussen een zomereik of een amerikaanse eik, enkel wij doen dat. Tijdens 
de voorjaar en zomer van 2020 werden diverse rosse vleermuizen waargenomen die steeds kwamen 
uit de richting van het Krabbels. Mogelijks zit de kolonie in de oude bomen in het recent aangekochte 
stuk?  

Bosvleermuis 

De bosvleermuis werd tot begin jaren negentig in Vlaanderen en België tot één van de meest 
zeldzame vleermuissoorten gerekend. Dankzij het batdetectoronderzoek, in combinatie met 
geluidsanalyse, kunnen we thans stellen dat deze soort veel algemener voorkomt dan gedacht. Op 
sommige plaatsen is de soort zelfs algemener dan de rosse vleermuis zoals in het Zoniënwoud en 
Voerstreek. Vermoedelijk werden vele ‘Nyctalus’ soorten in het verleden verkeerdelijk 
gedetermineerd als rosse vleermuis. Anderzijds lijkt het toch wel dat deze soort mogelijks haar 
verspreidingsgebied aan het uitbreiden is. Of de de sterke achteruitgang van de ‘grotere broer de 
rosse vleermuis’ hier aan de basis is voorlopig niet duidelijk. Deze soort gaat ook al eens achter 
loshangende schors verblijven. 
  

Rosse vleermuis (Hugo Willocx) 

 



Laatvlieger 

De laatvlieger die ook een gebouwbewonende soort is, werd wel jagend langsheen de paden (bv 
Heirbaan) waargenomen. In het verleden bevond er zich een grote kolonie van deze soort op de 
kerkzolder te Vorselaar. Om deze reden werd de kerk dan ook als eerste in Vlaanderen met een 
‘Chiroptière’ ingericht. Dit is een specifieke uitvliegopening voor vleermuizen. Verder werd deze 
soort overal jagend te Vorselaar aangetroffen en bijna elke avond in het onderzochte gebied. Zo is 
het niet ongebruikelijk om deze grote soort boven de zandwegen jagend aan te treffen op grotere 
kevers en nachtvlinders (zeker boven de Heirbaan en Pallaaraard). Tijdens de maand mei kan men 
deze soort meikevers horen verorberen in de vlucht.  

Bijkomende bespreking 

De opnames met de SM4’s brachten alvast één nieuwe vleermuissoort (de bosvleermuis) aan het 
licht. Andere interessante en unieke bevindingen die voor het eerst in de Lovenhoek werd gedaan is 
dat er soms met een verschil van 50 meter twee totaal verschillende vleermuizenactiviteit en de 
daaraan verbonden soorten kon waarnemen. Zo kon ter hoogte van de Molenbeek jagende 
dwergvleermuizen en watervleermuizen geobserveerd worden, terwijl nog geen 50 meter verder er 
enkel jagende franjestaarten en baardvleermuizen waren. Verder was het duidelijk te zien dat er 
doorheen een continue vleermuisactiviteit was van dwergvleermuizen en rosse vleermuizen tot 
tegen zonsopkomst. 
Met het toenemen van de leeftijd van een boom verhoogt ook de kans dat er een holte aanwezig is. 
Het is dus niet de boomsoort maar de leeftijd van de boom die bepaalt of er 
vleermuisverblijfplaatsen aanwezig zijn of niet. Bovendien maken vleermuizen hun verblijfplaatsen 
niet zelf, ze zijn hiervoor volledig afhankelijk van externe factoren. Enerzijds 
zijn er de spechtenholen, anderzijds rottingsholen die ontstaan onder invloed van natuurlijke 
aftakelingsprocessen (bv. rotting ten gevolge van af braak door wind of blikseminslag, dode bomen, 
…). De voorkeur van de meeste vleermuissoorten gaat echter uit naar spechtenholen.  
Algemeen wordt aangenomen dat in een bos minstens 50% tot 80% van alle holen door spechten 
ontstaan. Spechtenholen zijn pas voor vleermuizen geschikt als ze voldoende naar 
boven toe uitgehold zijn. Dit aftakelingsproces ontstaat door schimmels en andere houtverterende 
organismen en duurt soms meerdere jaren. We mogen bovendien niet vergeten dat boomholten ook 
door een groot aantal andere diersoorten gebruikt worden, zoals boomklever (Sitta europaea), 
spreeuw (Sturnus vulgaris), bosuil (Strix aluco), bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca), eekhoorn 
(Sciurus vulgaris), boommarter (Martes martes) om er enkele te noemen.  
 
Uit studies weten we dat vleermuizen een sterke voorkeur hebben voor volgende boomsoorten: 
zomereik (Quercus robur), wintereik (Quercus petraea), beuk (Fagus sylvatica), Amerikaanse eik 
(Quercus rubra) en valse acacia (Robinia pseudoacacia). Dit is een gevolg van de voorkeur van de 
spechten voor deze bomen om er hun holten te kappen. Verder blijkt dat voor bomen van ongeveer 
dezelfde leeftijd het aantal voor vleermuizen beschikbare holten in Amerikaanse eiken 3 à 4 maal 
hoger was dan in zomereiken. Alvast een belangrijke reden om sterk op te letten met het kappen van 
Amerikaanse eiken met holten in het kader exotenbestrijding. Een andere exoot, nl. de valse acacia is 
een uitheemse boomsoort met heel wat ecologische nadelen (invasief, stikstoffixatie) waardoor ze 
vaak voorwerp uitmaken van bestrijdingscampagnes. Weliswaar is echter een boomsoort die op 
relatief jonge leeftijd al veel spleten en loshangende schors vertoont wat op zich interessant is voor 
enkele soorten vleermuizen, zoals de ruige dwergvleermuis. Ook bij deze boomsoort wordt dus best 
omzichtig te werk gegaan. Maar naast de vijf eerder vermelde loofbomen zijn er nog diverse andere 
boomsoorten waarin vleermuizen aangetroffen zijn: tamme kastanje, plataan, linde, es, wilg, olm, 
berk, esdoorn, notelaar, douglas, sequoia, ceder en in de meeste oude hoogstamfruitbomen. 
Vleermuizen zoeken bossen op waarin veel geschikte boomholten aanwezig zijn op relatief korte 
afstand van elkaar. In vrijwel alle gevallen gaat het om levende holle bomen. De meeste studies op 
boombewonende vleermuizen tonen immers aan dat de dieren verhuisfrequenties kennen tussen de 
2 à 5 dagen.  



Enkele adviezen voor een vleermuisrijk bosgebied 

• Behoud en verhoog het aantal verblijfplaatsen, met name bomen met boomholten. Optimaal 
is tussen de 7 à 10 holle bomen per hectare.  

• Voorzie ook in een volgende generatie oude bomen: reserveer hiervoor bomen bij de 
eindkap en vermijd te grote kappingen.  

• Laat dode bomen staan, achter de schors ervan vinden vleermuizen beschutting. 

• Zorg voor poelen en vijvers in een bos, hier kunnen de vleermuizen drinken en jagen. 

• Het aanleggen van houtkanten, struwelen en dreven is niet enkel voor vleermuizen 
belangrijk.  

• Open plekken in een bos zijn optimale jachtgebieden voor vleermuizen.  

• Zorg voor variatie in de boomsoorten en geef zeker een voorkeur voor inheemse soorten, 
aangezien deze meer insecten herbergen: voorzie loofbomen in naaldhoutbestanden, bv via 
dreven.  

• Wanneer takken van oude of dode bomen een gevaar opleveren voor voorbijgangers dan 
kan dit opgelost worden door bomen te kandelaberen i.p.v. de boom te verwijderen.  

• Verjonging van dreven dient gefaseerd te verlopen zodat er voldoende oude bomen 
aanwezig zouden zijn.  

• Behoud van winterverblijfplaatsen is ook zeer belangrijk, zo kunnen kleine keldertjes diverse 
overwinterende vleermuizen herbergen. 

Besluit 
In totaal werden 10 verschillende vleermuissoorten waargenomen. Om het belang van de Lovenhoek 
voor vleermuizen in te schatten, kunnen we dit best doen door te vergelijken met andere 
diergroepen zoals vogels. Voor de Lovenhoek en omgeving zijn er zo’n 193 verschillende 
vogelsoorten waargenomen van de 469 (42%), als we dezelfde oefening doen voor vleermuizen dan 
zien we een proportie van 60%. 
Aangezien vleermuizen belangrijke indicatorsoorten zijn voor een gebied, mogen we stellen dat de 
Lovenhoek toch wel een hotspot voor vleermuizen in Vlaanderen is. Wij pleiten er dan ook voor dat 
bij toekomstige beheerswerken er steeds grondig nagedacht wordt bij het uitvoeren van 
ondoordachte kappingen.  
 
De gemeente Vorselaar heeft altijd belangrijke inspanningen voor de vleermuizen geleverd. Zo was 
dit de eerste gemeente in Vlaanderen met een heuse ‘Chiroptière’ in de kerk, de allereerste 
vleermuizentoren van België. Daarnaast werd de ‘grootoor’ vleermuis op de milieuraad door zowel 
de natuurbeschermers als landbouwers als indiciatorsoort voor onze gemeente gekozen. De 
Lovenhoek is dus één van de rijkste gebieden aan vleermuizen en met name aan Myotis-soorten voor 
Vlaanderen! De aanwezigheid van veel oude bomen heeft hier zeker een belangrijke rol in gespeeld, 
maar ook het huidige beheer draagt bij aan de diversificatie van het aantal vleermuizen in het 
gebied. Zo waren er opvallend veel meer jagende vleermuizen boven de recent ontstane 
heidepercelen in vergelijking met de excursies die er in de jaren voordien werden uitgevoerd toen er 
enkel gewone dennen stonden. Uiteraard is het moeilijk om dit te vergelijken, maar toch geven ze 
een indicatie weer. Hopelijk komen er in de toekomst nog enkele vleermuissoorten bij. Met de 
uitbreiding in het Krabbels en bij behoud van oude holle bomen moet dit zeker mogelijk zijn. 
  



 

Meetnetten.be: tijd om je telgegevens in te voeren! 
Melina Kyametis 
 
De wintertelling ligt al een tijdje achter ons en de Zomertelling is nog volop bezig. Heb je je 
telgegevens nog niet kunnen invoeren in Meetnetten.be? Bedankt om hier even de tijd voor te maken. 
Het bos door de bomen kwijt? Deze filmpjes helpen je alvast op weg: 

• hoe geef ik een ijskelderbezoek in? 
• hoe geef ik een fortbezoek in? 
• hoe geef ik een zomertelling in? 

Meer filmpjes vind je hier 
 
Voor wie het écht niet meer lukt om je telgegevens alsnog in te voeren, stuur je gegevens dan zo snel 
mogelijk door naar meetnetten@natuurpunt.be. Deze worden dan deze zomer ingegeven door 
vrijwilligers. 

Wintertelling 2021/2022: voorlopige resultaten 
Van de wintertelgegevens van 2021/22 zijn er maar liefst 473 Meetnetlocaties ingevoerd door jullie, 
waarvan 89 Eurobatslocaties. Knappe prestatie! Nog ongeveer een 300-tal locaties (waarvan een 50-
tal Eurobatslocaties) en dan is ons doel behaald. We doen hierbij nog een warme oproep aan 
iedereen om de laatste telgegevens alsnog in te voeren op Meetnetten.be.  
 
Hier vind je een beknopt overzicht van de voorlopige resultaten gehaald uit het Meetnettenportaal 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4KiFlDj6D-o
https://www.youtube.com/watch?v=g7gHFTuGI8s
https://www.youtube.com/watch?v=22ClSpMil5A
https://www.youtube.com/channel/UCRIWb599fLJSQpuhwcButdQ
mailto:meetnetten@natuurpunt.be
https://meetnetten.be/projects/79/


 
 

 

 
 



c) Alle in meetnetten.be ingevoerde locaties 

 

Tot ergens ten velde! 
Op 15 juli zwaai ik af als wetenschappelijk 
medewerker Zoogdieren en Meetnetten. Het waren 
8 mooie en intense maanden, waar ik enorm van 
genoten heb. Samen met de Vleermuizenwerkgroep 
hebben we het gloednieuwe winterportaal op poten 
gezet in Meetnetten, een echte mijlpaal in de lange 
telgeschiedenis van de Vleermuizenwerkgroep. Ik 
heb ook in het veld kennis kunnen maken met de 
Vleermuizenwerkgroep, die stuk voor stuk bestaat uit 
enorm geëngageerde vrijwilligers met talent. Enkelen 
onder jullie heb ik tijdens de tellingen kunnen 
ontmoeten. De verwondering van vleermuizen te 
zoeken op historisch bijzondere plekken, blijft me bij. Jullie tomeloze inzet voor de bescherming van 
de vleermuizen heeft mij echt geraakt. Dankjewel voor deze mooie maanden. De fakkel geef ik nu 
terug aan mijn collega en kersverse mama Sanne, die deze job weer geweldig gaat doen. Heel graag 
tot een volgende keer! 
 

Oproep: Tellers gezocht voor Meetnet Zolderbewonende Vleermuizen 
In het kader van de Meetnetten volgen we kolonies zolderbewonende vleermuizen op. We richten 
ons hierbij op Ingekorven vleermuis, Laatvlieger, Gewone grootoorvleermuis en Grijze 
grootoorvleermuis. Ingekorven vleermuis wordt geteld door een foto te nemen tijdens een 
zolderbezoek, van de overige drie soorten worden de uitvliegers geteld. Vorige zomer telden alle 
vrijwilligers tezamen net geen 5000 vleermuizen. Wil jij deze zomer meehelpen? Dat kan! We kunnen 
alle helpende handen (en ogen) heel goed gebruiken. Je kan hiervoor een mailtje sturen naar Sanne 
Ruyts (sanne.ruyts@natuurpunt.be), de coördinator bij Natuurpunt van de vleermuizenmeetnetten. 
Als je nog nooit vleermuizen hebt geteld, of in het algemeen weinig ervaring hebt met vleermuizen, 
kan je aansluiten bij een ervaren teller in je regio, en zo een waardevolle bijdrage leveren. 
 



Kesterbeekmoeras Alsemberg:  

oude garage wordt vleermuizenverblijfplaats 
Koen De Rijck  
Wat doe je met een oude garagebox achteraan in je tuin, het dak ingestort, bijna onbereikbaar, 
ingegraven in een grote talud? Tegenwoordig is er heel wat in trek: een wijnkelder, man cave, 
gastenverblijf, tuinkantoor. Maar Veerle en Jan kozen nederig om de biodiversiteit in hun tuin aan de 
rand van natuurreservaat Kesterbeekmoeras te bevorderen. Even aftoetsen bij het Regionaal 
Landschap en vleermuizenwerkgroep Myotis en dan witte rook: het ombouwen van de garagebox 
naar een vleermuizenwinterverblijfplaats is zeker de moeite waard! 
Bunkers, forten en ijskelders vallen bij vleermuizen in de smaak als overwinteringsplaats. Met hun 
specifieke eigenschappen helpen ze vleermuizen de winter energiezuinig door te komen. Zo 
garanderen ze een constante, lage, vorstvrije temperatuur, een hoge luchtvochtigheid en weinig of 
geen tocht. Bovendien vinden vleermuizen hier plekjes om in weg te kruipen, is het er stil en donker, 
en zijn ze er zeker van dat ze niet gestoord zullen worden. Energiezuinigheid staat centraal tijdens de 
winterslaap: om zo weinig mogelijk vetreserves te verbruiken, worden vitale lichaamsfuncties zoals 
de ademhaling en lichaamstemperatuur tot een minimum herleid. 
Grootste uitdaging was om het klimaat in de relatief compacte garagebox zo stabiel mogelijk te 
maken. De ingegraven ligging zorgt voor koelte en vochtigheid, nog versterkt door de schaduw 
gevende bomen en de laag aarde op het nieuwe, platte dak. Om gradiënten in binnenklimaat te 
creëren werden twee binnenmuurtjes gemetst en drie binnendeuren met vliegopeningen geplaatst. 
Zo werd een gecompartimenteerd slakkenhuis gecreëerd waardoor de luchtcirculatie afneemt en 
waarbij temperatuur en vochtigheid achterin de gang het meest stabiel zijn. Om het hangen en 
wegkruipen van vleermuizen te bevorderen werden zoveel mogelijk nisjes, spleten en kieren 
gemaakt door het oude metselwerk te behouden, allerlei tussenruimtes te creëren met steen en 
hout, en holle stenen en speciale vleermuisstenen op te hangen op verschillende hoogtes. 
Baardvleermuis, Franjestaart, Watervleermuis en Gewone grootoorvleermuis zijn soorten 
vleermuizen die we kunnen verwachten, hoewel de natuur zich niet laat dwingen. Vrijwilligers van 
vleermuizenwerkgroep Myotis zullen daarom één keer per jaar een telling uitvoeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realisatie gecoördineerd door Koen De Rijck (Regionaal Landschap P&Z), uitgevoerd door Kris en 
Koen De Man (K&K De Man bvba), i.s.m. Christine Goessens en andere vrijwilligers van 
vleermuizenwerkgroep Myotis, met dank aan Bob Vandendriessche en Robbert Schepers, 
gefinancierd door de Europese Unie (Fonds voor Plattelandsontwikkeling), de Vlaamse Gemeenschap 
(Mina-fonds, Natuur en Bos) en de eigenaars, in kader van het Vlaams Soortbeschermingsplan 
Vleermuizen en de Europese natuurdoelen.  



 

Projecten 2022 
Een overzicht: 

Wout Willems 
 
Jaarlijks voert de Vleermuizenwerkgroep in samenwerking met Natuurpunt Studie een hele hoop 
onderzoeksprojecten uit. Die projecten hebben een professionele ondersteuning, maar worden 
maximaal door vrijwilligers uitgevoerd. Onderstaande projecten staan op stapel voor 2022. 
Wil je ergens aan meewerken, dan is dat super! Geef je interesse(s) dan door aan Wout Willems  
 

 
 
 

Houtkanten en vleermuizen 
Waar? regio Brabantse Kouters (ruwweg Vlaams-Brabant ten noorden van Brussel) 
Wat? Detectoronderzoek naar verspreiding van soorten in de regio, om gebruik van houtkanten en 
andere groenverbindingen na te gaan 
Wanneer? Juli – september 2022 

Ter Dolen 
Waar? Kasteeldomein Ter Dolen en omgeving, Houthalen-Helchteren (Limburg) 
Wat? Vangsten en volgen van gezenderde dieren om landschapsgebruik na te gaan (doelsoorten o.a. 
Grijze grootoorvleermuis en Laatvlieger) 
Wanneer? Mei – augustus 2022 

Zolders Hamont-Achel 
Waar? Omgeving Hamont-Achel (Noord-Limburg) 
Wat? Zolderonderzoek naar aanwezigheid van en potenties voor vleermuizen 
Wanneer? Mei – juni 2022 

Kolenspoor 
Waar? Houthalen (Limburg) 
Wat? Soorteninventarisatie en nagaan landschapsgebruik: onderzoek met manuele en automatische 
detectoren, vangsten en volgen van gezenderde dieren 
Wanneer? Mei - augustus 2022 
 
 



Monitoring groengebieden Stad Antwerpen 
Waar? Drie gebieden in Antwerpen: Fort 6 (Wilrijk), Vallei van de Kleine Struisbeek (Wilrijk) en 
Linkeroever (Antwerpen) 
Wat? Monitoring van vleermuizensoorten in de Antwerpse groengebieden 
Wanneer? Mei – september 2022 

Ecoduct Kempengrens 
Waar? Postel (prov. Antwerpen) 
Wat? Monitoring met automatische detectoren 
Wanneer? Mei – oktober 2022 

Monitoring vleermuizen Brussel 
Waar? Brussel (Zoniënwoud en Woluwe) 
Wat? Vleermuizentransecten met manuele detector 
Wanneer? Mei – september 2022 

Ingekorven vleermuis Lovenjoel 
Waar? Omgeving Lovenjoel (Vlaams-Brabant) 
Wat? Onderzoek naar terreingebruik door vangen, zenderen en volgen van dieren 
Wanneer? Mei – september 2022 

Vleermuizen Dendermonde 
Waar? Dendermonde (Oost-Vlaanderen) 
Wat? Detectoronderzoek naar zomerkolonies en zwermgedrag in een oude kazerne en pastorij 
Wanneer? Juni – september 2022 

Waterloop Colateur 
Waar? Retie/Dessel (prov. Antwerpen) 
Wat? Onderzoek naar vleermuizengebruik waterloop 
Wanneer? Mei – september 2022 
 
Projectonkosten (vervoer, batterijen, …) kan je terugkrijgen. 
Vrijgegeven rapporten van eerdere projecten kan je STEEDS terugvinden op 
https://www.natuurpunt.be/publicaties?search_api_views_fulltext=vleermuizen   

https://www.natuurpunt.be/publicaties?search_api_views_fulltext=vleermuizen


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, Daan Dekeukeleire, Koen De Rijck, Melina Kyametis, Alex Lefevre, Bob Vandendriessche  
Christine Goessens, Jan Ranson & Wout Willems 
Coverfoto:  Franjestaart, Myotis nattereri – René Janssen 
Achterflap: Mopsvleermuis – Hans Vermeiren 
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