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Kris Boers 

 

Ik behoor tot het nieuwsgierige soort mensen. Altijd benieuwd naar wat ik/we niet weet/weten en 
dingen leren die ik nog niet kan. Ik heb nog een lijst in mijn hoofd om ongeveer 3 levens mee te 
vullen. En het einde van het jaar gebruik ik wel eens om even terug te blikken. Naar het afgelopen 
jaar, maar ook naar de periode dat ik actief ben rond onderzoek naar vleermuizen. Altijd leuk om te 
zien hoeveel meer we weten, hoe nieuwe technieken onze kennis hebben helpen uitbreiden. Een 
klein overzichtje van het afgelopen jaar: 

DNA-analyses van vleermuizenkeutels leerden ons in 2018 dat de grijze grootoor in de provincie 
Antwerpen meer voorkomt dan we oorspronkelijk dachten. Samen met de DNA-stalen uit Vlaams-
Brabant en Limburg, beschikken we over een grote DNA-databank waar op termijn nog heel wat 
informatie uit gehaald zou kunnen worden over de verwantschap, maar ook over hun voedsel. 

2018 is ook het eerste jaar dat in Vlaanderen vleermuizen met een GPS-ontvanger werden uitgerust. 
De resultaten waren best indrukwekkend. Momenteel alleen nog maar bruikbaar voor de grotere 
soorten, maar veelbelovend voor de volgende jaren. 

Intussen verzamelen we ook al 40 jaar op een gestructureerde manier gegevens over 
overwinterende vleermuizen in grotachtige structuren. Door al deze gegevens jaar na jaar goed te 
noteren en bij te houden, slaagden we er met zijn allen in het langstlopende, gestructureerde 
meetnet van Vlaanderen op te bouwen. 

Afgelopen jaar hadden we ook onze eerste vrijwilligersdag. Geen studiedag, maar een dag waarop 
mensen van over heel Vlaanderen kwamen vertellen over op welke manier zij hun engagement 
binnen de werkgroep invullen. Met veel zon en taart. Absoluut voor herhaling vatbaar was de 
conclusie! 

En tenslotte is 2018 ook het jaar waarin in Groot-Brittannië een uitgebreid boek verscheen over 
vleermuizen in boomholtes (Bat roosts in trees). Daarover kan ik jammer genoeg nog niet veel 
vertellen – ik ben nog maar halverwege. Dat zal je dus zelf moeten lezen ;-) 

 

Groetjes,  

geniet van de feestdagen en de pakjes, en goed tellen deze winter! 

 

  



 

 

Hans Vermeiren 
 
Opvallend is dat er van de gewone dwergvleermuis, die als een van de meest algemene soorten 
wordt beschouwd, weinig gegevens voorhanden zijn over de winterverblijfplaatsen. Dit komt 
doordat de soort overwintert op ontoegankelijke plaatsen voor onderzoekers. In Nederland en 
Wallonië zijn er wel grotere groepen, tot enkele duizenden1 vleermuizen, aangetroffen in grotten. 
In Wallonië is een leisteengroeve bekend waar honderden dieren overwinterend werden 
aangetroffen, en waar ze in smalle nissen in het plafond wegkruipen. 
 

 

(2007) ■ winterwaarnemingen -  ∙ zomerwaarnemingen 2 
 
 

In het najaar kunnen in allerlei gebouwen plots echte invasies van grote groepen optreden. Deze 
invasies kunnen soms tot 600 dieren op hetzelfde moment samenbrengen. De reden voor dit plotse 
gedrag is voorlopig onbekend, maar mogelijk heeft het te maken met het verkennen van geschikte 
winterverblijfplaatsen. Uit buitenlands onderzoek blijkt dat gewone dwergvleermuizen gedurende 
het ganse jaar deze winterverblijfplaatsen bezoeken, met specifiek zwermgedrag vanaf eind juli tot 
eind september. In het begin gaat het hoofdzakelijk om mannetjes, later ook vrouwtjes en nog later 
ook jonge dieren. 
 
Duitse onderzoekers in Marburg (1997) ontdekten met de hulp van een automatisch telraam dat 
dwergvleermuizen bij de eerste vorstperiode massaal de gebufferde overwinteringsobjecten 
opzoeken om er aan de koude te ontsnappen. Voor de dieren de winterlocatie betreden is er zelfs 
sprake van zwermgedrag. Bij de eerste warmere winterdagen vertrokken deze gewone 
dwergvleermuizen weer uit de Marburgse kelder. Zo blijkt dus dat de gewone dwergvleermuis van 
een vorst gedreven verhuis-tactiek gebruik maakt om de winter door te komen.  
                                                           
1
 Verkem, S., De Maeseneer, J., Vandendriessche, B., Verbeylen, G. & Yskout, S. (2003). Zoogdieren in 

Vlaanderen. Ecologie en verspreiding van 1987 tot 2002. Natuurpunt Studie en JNM-Zoogdierenwerkgroep, 
Mechelen en Gent, België 
2
 https://www.natura2000.vlaanderen.be/soort/gewone-dwergvleermuis 

 

http://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2002/0393/pdf/dts.pdf?fbclid=IwAR2B_1KTPj7tNOL-2u8ikh3QWO6pKKsQnI73L-yOMtcly7ksDbaNBtEzW4g
https://www.natura2000.vlaanderen.be/soort/gewone-dwergvleermuis


 

 

 
Erik Korsten (Erik Korsten et al. 2016) toonde in Nederland al aan dat deze bevindingen door te 
trekken zijn naar onze Lage Landen. Door bij de eerste vorstpiek ’s nachts rond te lopen met een 
detector kon hij massa-overwinteringsverblijven indentificeren. Het bleek vooral te lonen om locaties 
waar in het najaar invasies van dwergvleermuizen in huizen en woontorens gemeld werden te 
bezoeken. Dit toont aan dat Gewone dwergvleermuizen het jaarrond gebouwbewoners zijn die van 
overwinteringslocatie wisselen naargelang de klimatologische omstandigheden. In het opzicht van de 
algemene bescherming van de soort is het nuttig deze locaties te leren kennen en herkennen. 
 
Wil je zelf helpen meer winterlocaties van gewone dwergvleermuis in kaart te brengen? Loop dan bij 
de eerste vorstpiek rond met je detector om zo de inzwermende en verhuizende vleermuizen te 
zoeken. Zo kunnen we in de toekomst beter rekening houden met deze vaak vergeten en moeilijk 
waarneembare soort. 
 
   

https://www.researchgate.net/publication/306098306_Swarm_and_switch_on_the_trail_of_the_hibernating_common_pipistrelle


 

 

Luc Verhelst 
 
Vleermuizenobservaties in Opdorp 
Al jaren volgt Natuurpunt ’s Heerenbosch de vleermuizen in Opdorp op. Bij het plaatsen van een 
kerkuilnestkast op de kerkzolder stootte men immers op een kraamkolonie Laatvliegers. Voordien 
werden al vleermuizen opgemerkt, maar nooit geteld of geïdentificeerd. Sinds 2008 volgen we 
hoeveel Laatvliegers aan de kerk uitvliegen. De hoogste aantallen (53 exemplaren op 25 juli 2011 en 
48 exemplaren op 4 augustus 2016) omvatten vrouwtjes en hun jongen. Tellingen in mei/juni en eind 
augustus (2008, 2010, 2016, 2017, 2018) wijzen op de aanwezigheid van 25 tot 30 foeragerende 
vrouwtjes (cijfers Marc Aerts). 
 
Rond de kerk vliegen Gewone dwergvleermuizen (waarneming met batdetector, Hans Vermeiren), 
DNA-analyse van uitwerpselen wijst op de aanwezigheid van Grootoorvleermuis op de kerkzolder. In 
de nabijheid noteert men Ruige dwergvleermuis (Buggenhoutbos), Watervleermuis (Lippelo & 
Buggenhoutbos), Baardvleermuis (Malderen & Buggenhoutbos), Rosse Vleermuis (Buggenhoutbos), 
Ingekorven vleermuis (Lippelo) en Bosvleermuis (Buggenhoutbos). 
 
Met de komst van een nieuw winterverblijf staat meer onderzoek naar vleermuizen alvast hoog op 
de agenda van de zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt ’s Heerenbosch. 
 
  
De laatvliegers in en rond de kerk van Opdorp 
 
  



 

 

De geschiedenis van de ijskelder 
De ijskelder is onlosmakelijk 
verbonden met het nabijgelegen 
kasteeldomein. Als rond 1880 
burggraaf François Henri Désiré De 
Nieulant et de Pottelsberghe plannen 
maakt om een nieuw kasteel te 
bouwen, besluit hij ook een ijskelder 
op te richten die voldoende groot is 
om het bewaarde ijs gedurende de 
zomer te verkopen. Men ontwerpt 
een omgekeerd conische constructie 
met een breedste diameter van iets 
meer dan 4 meter, afgetopt met een 
koepel en een gang van ruim 7 meter. 
5 steunberen en de fundamenten van 
de gang stutten de kuip. De ijskelder 
wordt in 1885 opgebouwd boven 
straatniveau en overdekt met grond 
die men hoofdzakelijk haalt uit nieuw 
gegraven vijvers en poelen. Deze 
waterpartijen leveren in de winter het 
natuurijs dat men gebruikt om de 
ijskelder te vullen. Hiermee komt men 
de hele zomer toe voor eigen gebruik 
en de verkoop aan derden. Tot diep in 
het interbellum gebruikt men de 
ijskelder op deze wijze, daarna stokt 
de verkoop van natuurijs echter. De 
komst van elektriciteit en ijsfabrieken 
maken dit overbodig. De adellijke 
familie verkoopt in 1924 het kasteel, 
de ijskelder raakt in de vergetelheid. 
 
Of niet? Op een foto uit 1941 staan vijf werknemers van het kasteel trots met de beboste berg van 
de ijskelder op de achtergrond. Bovenop de heuvel is een houten gloriëtte te zien. 
 
In 1971 is de kale berg (zonder gloriëtte) nog vaag te onderscheiden op een amateurfilmpje, maar 
enkele jaren later duwt de toenmalige eigenaar met een kraan de constructie in. Er is namelijk een 
gat gevallen boven in de koepel en het risico op een fatale val van een grazende koe of een spelend 
kind is te groot. Bijna 40 jaar liggen de resten blootgesteld aan weer en wind.  
 
      
  



 

 

Herontdekking, opgraving, restauratie 
Vlakbij de ijskelder ligt een langgerekte poel in de weide. In de loop van de jaren wordt dit een ideale 
voorplantingsplaats voor amfibieën. Alleen moet een groot deel van de padden en kikkers hiervoor 
de drukke Damstraat oversteken. De vele slachtoffers nopen tot het oprichten van een 
paddenoverzet. Natuurpunt ’s Heerenbosch en de Buggenhoutse Milieuraad slaan de handen in 
elkaar om elk jaar schermen op te stellen en de amfibieën over te zetten. 
 
Omdat de poel dreigt te verlanden, wordt in 2015 contact genomen met Regionaal Landschap 
Schelde-Durme (RLSD). Zij komen een kijkje nemen en zijn onmiddellijk geïnteresseerd in de ruïne 
van de ijskelder vlakbij. Niet enkel het uitdiepen van de poel wordt gepland, RLSD zet ook het 
uitgraven van de kuip op het programma. Tevens planten we een oude meidoornhaag waarvan nog 
beperkte resten naast de ijskelder groeien over honderden meters opnieuw aan. 
 
In maart 2016 is het zover: na het voorzichtig blootleggen van ijskelder blijkt deze in zeer goede 
staat. Gedurende anderhalf jaar worden subsidies bijeengegaard, een architect aangesteld en een 
aannemer gezocht. RLSD coördineert. De eigenaar van de grond is niet alleen akkoord met de 
werken, hij past ook een stevig bedrag bij om het project te steunen. 



 

 

Begin 2018 start de reconstructie. Kuip en gang worden opgemetst, de gang krijgt een tongewelf, de 
kuip een koepel. De oorspronkelijke steunberen verhoogt men om een mogelijk later te plaatsen 
gloriëtte de nodige fundering te geven. Leerlingen van 2 BuSO scholen helpen met het metselwerk, 
het opvoegen en de constructie van de deuren. In de gang, de kuip en de koepel bevestigt RLSD 
houtbetonnen vleermuisstenen. De koepel en het tongewelf zijn niet gevoegd om de vleermuizen 
nog meer rustplaatsen te geven.  
      
   
 
 
 
 
  



 

 

In de naar het noorden gerichte gang 
plaatsen we 3 deuren, met de 
mogelijkheid om vooraan nog een 
bijkomend ijzeren hek te bevestigen. De 
laatste deur, aan de eigenlijke ijskelder, 
bestaat uit 2 delen. Zo zal men bij een 
geleid bezoek tijdens de zomermaanden 
veilig de kuip en koepel kunnen 
bekijken, zonder het risico te lopen er in 
te vallen. Elke deur heeft een voldoende 
grote opening om de vleermuizen 
onbelemmerd toegang te bieden. 
       
 
 
 

 
Dit project, dat erfgoed en natuur combineert, wordt onderdeel van het nieuwe Keisdrupperspad 
(‘keisdrupper’ is de bijnaam voor een inwoner van Opdorp), met een infobord en rustbank in de 
onmiddellijke omgeving.  
 
Van half oktober tot half mei laten we geen bezoek toe, enkel beperkte monitoring op de 
aanwezigheid van vleermuizen is dan toegestaan. Natuurpunt ’s Heerenbosch ziet hierop toe en staat 
tevens in voor het natuurbeheer van ijskelderheuvel, meidoornhaag en poelen. 
 
Nu de ijskelder eind november 2018 feestelijk is geopend, kijken we reikhalzend uit naar de eerste 
logés… 
 



 

 

 
 
 
 
Meer info? 
Fotoreeks Regionaal 
Landschap Schelde-Durme: 
https://www.flickr.com/pho
tos/50818441@N08/sets/72
157663689056317 
 
360° foto’s van de 
binnenzijde zijn terug te 
vinden op Google Maps en 
op de erfgoedapp 
 
Facebookpagina met 
updates van het project 
(Paddenoverzet en ijskelder 
Damstraat Opdorp – 
Buggenhout):  
https://www.facebook.com
/PaddentrekDamstraat/ 
Contact: Luc Verhelst (verhelstluc@gmail.com) 
Alle foto’s bij dit artikel zijn van met uitzondering van de foto van 1941 die in het bezit is van Geert 
Mannaert. 
 
 

 

https://www.flickr.com/photos/50818441@N08/sets/72157663689056317
https://www.flickr.com/photos/50818441@N08/sets/72157663689056317
https://www.flickr.com/photos/50818441@N08/sets/72157663689056317
https://www.facebook.com/PaddentrekDamstraat/
https://www.facebook.com/PaddentrekDamstraat/
file:///C:/Users/vermeiha/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/C8QQ6ID1/verhelstluc@gmail.com


 

 

René Janssen 
 
De Bat Trey Habitat Key is een project van Henry 
Andrews waarin verblijven van boombewonende 
vleermuizen nader worden onderzocht. In het begin 
was  er eerst een PDF die per hoofdstuk te downloaden 
was, daarna kwam er een database en een zeer 
interactieve Facebookgroep (Bat tree habitat Key). 
Sinds oktober is er ook het boek “Bats roost in trees” 
uitgekomen. Ik was altijd al geïnteresseerd in 
boomholtes. Door dit boek word je nog meer geholpen 
de verschillende holtes en herkomst ervan te 
doorgronden. 
Vooral hoofdstuk 3 is werkelijk zeer lezenswaardig. In 
dit hoofdstuk worden alle verschillende types holtes en 
de manier hoe deze zich vormen behandeld. Van 
plakoksels tot bliksemschade, van wonden tot 
vorstschade en van afgerotte takken tot 
spechtenholtes (20 in totaal). In dit hoofdstuk wordt 
een overzicht gegeven welke soorten er van dit type 
holtes van verschillende soorten vleermuizen vondsten 
bekend zijn. Ook wordt aangegeven hoe dik de bomen 
op diameter borsthoogte zijn (DBH) in de verschillende 
hoogtes. Vanaf bijna de grond tot hoog in de boomtop. 
Door dit overzicht raak ik direct weer gemotiveerd om 
tijdens een wandeling alle lage holtes te bekijken met 
een endoscoop zoals de Ridgid CA350. Gelet op de 
vondsten die in dit boek worden gepresenteerd is het 
meer dan de moeite waard!  
De foto’s op pagina 123 illustreren mooi in een gedegen overzicht hoe je ook naar keutels kan zoeken 
in holtes en daarbuiten. Omdat vleermuizen vaak verhuizen, is het zoeken naar keutels soms als een 
speld in een hooiberg. Het overzicht op pagina 132 geeft dan ook een mooi overzicht hoe de evolutie 
van een boomholte kan zijn in één jaar. Van meerdere grootoorvleermuizen, naar rosse vleermuis en 
dan opeens vol slakken en spinnenwebben, waarin later toch weer een rosse vleermuis wordt 
waargenomen.  
De hoofdstukken 4-7 gaan in op het inventariseren van boomholtes op vleermuizen voor 
verschillende doelen, zoals kappingen. Ook wordt stil gestaan bij welke methode de meest effectieve 
methode is.  
Hoofdstuk 8 gaat in op wat je aan de binnenkant van een holte kan zien. Van voor de hand liggende 
keutels tot verschillende andere kenmerken die je aan een holte kan zien, zoals de poppen van 
vleermuisvliegen. Fraai is ook te zien dat de holtes net zo goed vochtig kunnen zijn als kurkdroog. En 
van zeer bobbelig tot geheel glad waarbij een vettige aanslag een goed kenmerk voor een 
vleermuisholte kan zijn; maar ook geheel gepolijste holtes. Deze kenmerken zijn uitgewerkt in 
tabelvorm per soort. 

https://www.facebook.com/BatTreeHabitatKey/


 

 

Hoofdstuk 9 geeft je een goed beeld wanneer je uitvliegers kan gaan tellen; maar let op. Donkere 
bossen geven een ander beeld dan open bossen en natuurlijk een open hemel of bewolking. 
Na al de al interessante maar wat lastig door te werken gratis te downloaden PDF’s van de BTHK is 
dit boek echt een verademing met overzichtelijke tabellen, interessante foto’s en zeer gedegen 
teksten met een vrolijke noot. Heb je het boek nog niet, dan is  het echt een aanrader voor onder de 
kerstboom. Onder andere bij Veldshop.nl is het boek te koop.  
Lage en hoge holtes, in allen kunnen vleermuizen zitten. Wat dat betreft ben ik blij met de 
Nederlandse Gedragscode Zorgvuldig bosbeheer die aangeeft dat bomen met holtes behouden 
dienen te blijven. Het verdient de aanbeveling dat boomholtes meer aandacht krijgen in het Vlaamse 
bosbeheer. Het Soortenbesluit biedt hier voldoende handvaten voor dat deze holtes meer 
bescherming verdienen. En ook de Habitatrichtlijn gebiedt de Vlaamse overheid verblijfplaatsen van 
vleermuizen te beschermen. 
 
  
 
 



 

 

Bob Vandendriessche  
 
In België zijn het de deelregio's (Vlaanderen, Brussel, Wallonië) die bevoegd en verantwoordelijk zijn 
voor natuurbehoud, -beheer en -bescherming. Een heel sterk en bindend 'beleidsdocument' in het 
Vlaamse natuurbeleid is een zogenaamd 'SBP' of Soortenbeschermingsprogramma. Binnen het 
departement leefmilieu staat het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in voor de uitvoering ervan. 
Even kijken wat de website van het ANB schrijft over de SBP's (Nb: het 'soortenbesluit' is onderdeel 
van het zogenoemde natuurdecreet, dat je kan beschouwen als Vlaamse 'wetgeving'): 
“Soortenbeschermingsprogramma's 
Het Soortenbesluit voorziet de mogelijkheid tot het opstellen van een 
soortenbeschermingsprogramma. Zo’n programma wordt in overleg met de betrokken doelgroepen 
opgesteld en omvat een aantal maatregelen met als doel ervoor te zorgen dat een soort (of 
meerdere soorten) binnen Vlaanderen in een gunstige staat verkeren. Een 
soortenbeschermingsprogramma wordt door de minister vastgesteld en heeft een looptijd van 5 
jaar. Daarna kan het op basis van een evaluatie worden verdergezet, al dan niet met de nodige 
aanpassingen. Een vastgesteld soortenbeschermingsprogramma is dus een officieel document en 
niet vrijblijvend. De gemaakte afspraken binnen zo’n programma zijn beslist beleid en dus bindend. 
Een soortbeschermingsprogramma kan zowel voor Europees te beschermen soorten als voor andere 
voor Vlaanderen belangrijke soorten worden opgesteld. Op basis van een aantal criteria wordt een 
prioritering vastgelegd voor de soorten waarvoor een soortenbeschermingsprogramma dient 
opgemaakt te worden. Zo wordt er onder meer rekening gehouden met de rode lijst status en de 
oppervlaktebehoefte van soorten, maar ook met de nood aan ecologische verbindingen en of er 
andere soorten kunnen mee profiteren van de beschermingsmaatregelen.” 
 
Mooi toch? En er is nog meer goed nieuws: afgelopen september ondertekende minister Joke 
Schauvliege het langverwachte SBP Vleermuizen! In dat SBP worden tientallen acties en maatregelen 
opgesomd waar de Vlaamse overheid samen met tal van partners -waaronder de 
Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt Studie- werk gaan van maken, samen met een 
budgetraming. Het gaat om acties gaande van onderzoek over communicatie en sensibilisatie tot 
kleine en grote inrichtingswerken aan verblijfplaatsen van vleermuizen, enzovoort. Alles samen vele 
tientallen acties en plannen waar iedereen die van ver of van dicht bij vleermuizen betrokken is, de 
komende vijf jaar meer dan zoet mee zal zijn! Het uiteindelijke SBP Vleermuizen is een dikke turf van 
wel meer dan 200 bladzijden, veel teveel dus om hier allemaal te bespreken, maar via deze link kun 
je het alvast downloaden. Zeker de moeite waard om er eens door te scrollen en te zien wat jou 
specifiek zou kunnen interesseren. 

https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/vleermuizen_-_sbp_als_bijlage_mb_def.pdf


 

 

Bob Vandendriessche 

 
De Europese Unie heeft nogal wat fondsen beschikbaar voor grensoverschrijdende samenwerking. 
Eén ervan is het Interreg-programma, waar organisaties en overheden voorstellen kunnen indienen 
voor grensoverschrijdende samenwerking rond verschillende thema's. Een ervan is het duurzame 
gebruik van de natuurlijke rijkdommen en het duurzame behoud van de biodiversiteit. Onder dat 
thema dienden de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt, het Regionaal Landschap Houtland, de 
Coordination mammalogique du Nord de la France pour le Nord Pas-de-Calais (CMNF) en Plecotus 
(Natagora) een projectvoorstel in, en dat werd goedgekeurd, voor een bedrag van 30.000 euro! 
De acties bestaan o.a. uit het publiceren van grensoverschrijdende verspreidingskaartjes (o.a. om te 
zien waar er grote hiaten zitten), het uitwisselen van kennis over monitoringmethodes en 
inventarisatietechnieken (vooral aandacht voor meervleermuis, ingekorven vleermuis en trekkende 
soorten langs de kust, zoals ruige dwerg en tweekleurige vleermuis), het organiseren van 
gezamenlijke wintertellingen (vooral voor het uitwisselen van kennis over de inrichting en het beheer 
van kleine objecten), allerlei communicatie en sensibilisatie rond vleermuizen, het samen 
organiseren van de Europese nacht van de vleermuis, enz... Het werkingsgebied van het project 
beslaat in Frankrijk het departement Nord-Pas-de-Calais, voor Wallonië de provincie Henegouwen en 
het westelijke deel van de provincie Namen, en voor Vlaanderen de provincie West-Vlaanderen en 
een groot deel van de provincie Oost-Vlaanderen. Het project is gestart 1 november 2018 en loopt af 
op 30 april 2020. 
 
Als je wilt meedoen aan het project of meer info wil, kan je terecht bij: 
 
Claire Brabant 
claire.brabant@natagora.be +32 (0)491 89 63 52 
 
Bob Vandendriessche 
bob.vandendriessche@west-vlaanderen.be +32 (0)477 75 74 91 
 
Vincent Cohez 
v.cohez@cmnf.fr   +33 (0) 6-86 96 27 19 
 

 
  

mailto:claire.brabant@natagora.be
mailto:bob.vandendriessche@west-vlaanderen.be
mailto:v.cohez@cmnf.fr


 

 

Femke Batsleer  
 
Begin september 2018 zijn ik en Daan 2 weken naar Malta gegaan om vleermuizen te vangen. We 
waren via de organisatie BINCO in contact gebracht met Greenhouse Malta, een jonge 
vrijwilligersorganisatie die de Maltese natuur wilt beschermen door inventarisaties, citizen science, 
educatie en outreach. Zo hebben ze dit jaar een boek uitgebracht over de Maltese orchideeën en 
hun verspreiding, gebaseerd op inventarisaties uitgevoerd door citizen scientists. Dit toont de 
duidelijke nood aan om Maltese natuurkennis te bundelen en bekend te maken, want alleen zo kan 
je natuur beschermen en zorgen voor bewustwording. Van veel Maltese natuur is weinig gekend of 
de informatie zit heel verspreid of wordt niet gedeeld. 
Zo ook voor vleermuizen: er is wel een soortenlijst, maar die lijkt verouderd, niet compleet of er 
staan wellicht foute soorten op. Laat staan dat er de verspreiding van de soorten gekend is. Daarom 
is Greenhouse Malta het project Akustika gestart, waarbij het doel is om de Maltese vleermuizen te 
inventariseren, voornamelijk via batdetector surveys, om een rode lijst op te stellen. Greenhouse 
Malta zal samen met een hoop vrijwilligers verschillende gebieden afgaan om batdetectoropnames 
te maken. Bij de start van het project wouden ze ook enkele vleermuisvangsten uitvoeren, om te zien 
wat deze techniek aan extra informatie kan opleveren, om vrijwilligers de kans te geven eens een 
vleermuis van dichtbij te zien en ook referentieopnames te maken van Maltese vleermuissoorten om 
de opnames van de survey beter te kunnen classificeren. Zo kregen wij de kans om op een 
Mediterraans eiland vleermuizen te gaan vangen (met tussendoor eens snorkelen en megalithische 
ruïnes bezoeken). 
Malta is een eilandengroep: er zijn twee grote eilanden, Malta (in het zuiden) en Gozo (in het 
noorden) en een kleiner eiland, Comino, er tussenin (en nog heel wat kleine eilandjes verspreid). Het 
land is op zich heel klein: 316 km² (dat past bijna 100 keer in België of 10 keer in een gemiddelde 
provincie) maar heeft wel zo’n 500.000 inwoners, wat een densiteit van 1500 inw/km² is (in 
Vlaanderen is dat zo’n 500 inw/km²). Je kan je wel voorstellen wat een immense druk dit geeft op de 
Maltese natuur: de steeds uitbreidende urbanisatie en landbouw. Al je daar rondrijdt (links van de 
baan, want Malta heeft nog lang bij het Verenigd Koninkrijk gehoord), is het nog vaker dan in 
Vlaanderen dat je niet merkt dat je al door 3 steden gereden bent die gewoon in elkaar doorlopen. 
Wij hebben 6 avonden gevangen op het eiland Malta 
en 1 keer op Gozo (zie kaartje). Tijdens het vangen 
gebruikten we telkens enkele mistnetten en ook een 
harptrap, dat is een ander soort ‘net’ waarbij 
nylondraden in een dubbel vlak verticaal gespannen 
zijn met een zak onderaan die de vleermuizen 
opvangt die tegen de draden zijn gevlogen. 
We vingen 25 vleermuizen waaronder 4 soorten:  3 
gewone dwergvleermuizen (Pipistrellus pipistrellus), 
10 Kuhl’s dwergvleermuizen (Pipistrellus kuhlii), 1 
Savi’s vleermuis (Hypsugo savii) en 11 Gaisler’s 
grootoorvleermuis (Plecotus gaislerii). De 
grootoorvleermuizen hebben we allemaal gevangen 
op de laatste vangstavond en we hadden twee 
nachten waarbij we niets gevangen hebben. Een leuk 
weetje: vleermuis in het Maltees (farfett il-lejl) betekent nachtelijke vlinder, veel leuker woord dan in 
het Nederlands of Engels! 

https://www.binco.eu/nl/
https://www.facebook.com/pg/greenhouse2008/about/?ref=page_internal


 

 

Eigenlijk vingen we gemiddeld heel weinig per nacht. We hebben hier wel enkele verklaringen voor: 
ten eerste, als je bij ons in een bos vangt, zoek je langs het pad een soort tunnel tussen de bomen, 
waarbij de bomen wat lager hangen, zodat als je daar een net plaatst, de vleermuizen er moeilijk 
boven of langs kunnen vliegen. Malta heeft bijna geen bos en meestal vingen we op heel open 
plaatsen vangen en vaak zagen we de vleermuizen boven de netten heen vliegen. De laatste nacht 
vingen we in een bos, wat de totale teller van aantal vleermuizen plots meer dan verdubbelde. Ten 
tweede hadden we ook een lokker mee, die ultrasone en hoorbare geluiden afspeelt van sociale 
roepjes van vleermuizen. Bij ons in België werkt dat vaak heel goed om vleermuizen in je net te 
lokken omdat ze nieuwsgierig zijn. Op Malta leek dit helemaal niet goed te werken, wat we heel 
vreemd vonden. Misschien was het de combinatie met het open landschap, waardoor ze de netten 
snel zagen als ze even nieuwsgierig kwamen kijken, of luisteren ze niet naar hulp-roepen van 
vleermuizen aan de andere kant van de Middellandse zee (dit fenomeen is ook gekend bij een zekere 
apensoort). Ten derde probeerden we onze netten vaak rond water te zetten, wat deels wel werkte, 
maar ook niet verbijsterend goed. Als we achteraf op luchtfoto’s keken zagen we dan ook overal 
zwembaden in tuinen liggen, wat de kans natuurlijk vermindert om in een openbaar modderig plasje 
drinkende vleermuizen te vangen . 
Door die zwembaden hebben we wel het idee gekregen om bij een volgend project bij mensen thuis 
te proberen vangen rond hun zwembaden. Algemeen zijn de Maltezen heel hard gesteld op hun 
kleine stukjes privéland, dus als we 10 meter verder een idealere vangstplek zagen, zouden we daar 
toch niet kunnen vangen. Je hebt ook wel heel wat grotten op Malta, die ten eerste vaak privé zijn, 
maar ten tweede wouden we daar ook niet vangen, omdat je dan vlak bij de ingang van een kolonie 
vangt. Kleine hoefijzerneuzen bijvoorbeeld zijn heel gevoelig als je hen daar verstoort en zouden die 
plek kunnen verlaten om elders een kolonieplaats zoeken. En dat zou absoluut niet onze bedoeling 
kunnen zijn. 
Bij het vangen maten we de dieren op, keken we of het mannetjes of vrouwtjes waren, bekeken we 
de sexuele status en of ze geen parasieten hadden. Als ze een kakje deden, deden we dat in een epje 
ethanol als staal. Het was ook heel leuk babbelen met de Maltese vrijwilligers tijdens het wachten 
om de netten te controleren. Vleermuizen zijn daar trouwens echt een vrouwen-ding, geen idee 
waarom, maar misschien kunnen we hier daar wel iets van leren? Tijdens de vangstnachten kwamen 
we ook andere leuke beestjes tegen, zoals een doodshoofdvlinder en heel wat kameleons. Een 
doodshoofdvlinder is trouwens heel eng om in je mistnet aan te treffen: hij is heel groot, maakt een 
mechanisch piepend geluid en heeft groenige weerkaatsende ogen… 
Het Akustika-project en de mistnet-vangsten kregen in Malta heel wat media-aandacht. Zo 
verschenen er twee online artikels in Lovin Malta en Isles of the Left. Hopelijk helpt dit het project 
verder, wint het aan bekendheid, en kan het vooral de Maltesen de vleermuizen leren appreciëren! 
Greenhouse Malta is nu verder bezig met de inventarisaties met batdetectors. Hopelijk lukt het hen 
om de aanwezige soorten beter in kaart te brengen om hen zo te beschermen. Wij zijn alvast blij met 
het steentje dat we hebben bijgedragen. Het was een leuke én nuttige vakantie! En we willen wel 
graag nog eens terug, om bijvoorbeeld de Punische Vale Vleermuis te proberen vangen… 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Maltees landschap: heel open...                           Mistnet 
 

https://lovinmalta.com/lifestyle/environment/listening-in-the-dark-how-citizen-scientists-are-intensively-researching-maltas-bats?fbclid=IwAR39VdJUVo42qUhBoNAeIl9pDdY65om0BHbnl9ofGQbQY9RCktz-RevKym8
http://www.islesoftheleft.org/can-bat-conservation-help-protect-our-urban-environment-and-heritage/?fbclid=IwAR0Av_ggqBfoKGP_d--KLEtWQcLIR4TdkF0vcPHnfoL67X2FA4cq02hun7w


 

 

Savi’s vleermuis 

Gaislers grootoorvleermuis 

   
Andere nachtelijke vriendjes: een kameleon en doodshoofdvlinder 

 
Contact: Femke.batsleer@gmail.com 
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Daan Dekeukeleire 
 

Grootoorvleermuizen staan erom gekend om grotere prooien mee te nemen naar een rust-plek en 
die daar op te eten. Onder zo’n rustplek kan je dan veel nachtvlinder-vleugeltjes vinden, en die 
resten geven een inzicht in een deel  van het dieet van de vleermuis. De vleermuizenwerkgroep 
kreeg een foto doorgestuurd van zo’n eetplek van grootoorvleermuizen in Temse. Nachtvlinder-
specialist Wim Veraghtert vond vlot zo’n 16 soorten in het dieet. Niet slecht voor twee foto’s! 
Opvallend zijn alvast de vele vleugeltjes van de buxusmot, een invasieve exoot en de schrik van 
menig Vlaamse buxus-tuinier. Alvast een goed argument om vleermuizen populairder te maken bij 
die doelgroep.  
 

 
  

Cameravallen zijn fantastische middelen voor 
zoogdieronderzoek, en leiden al tot veel nieuwe inzichten in 
de verspreiding van marters en andere grotere zoogdieren. 
Meestal reageren ze echter te traag om een 
voorbijvliegende vleermuis te filmen. Pieterjan Dhont was 
dan ook verrast om een  Grootoor laag boven de 
bosbodem, te vinden op zijn cameraval in de Vinderhoutse 
bossen, een bosgebied nabij Gent dat recent aangekocht 
werd door natuurpunt. 
  

1. Graswortelvlinder 
2. Huismoeder 
3. Kleine zomervlinder 
4. Gestreepte goudspanner 
5. Gele tijger 
6. Buxusmot 
7. Groente-uil 
8. Taxusspikkelspanner 
9. Hagedoornvlinder 
10. Donker brandnetelkapje 
11. Bonte brandnetelmot 
12. Meldevlinder 
13. Roesje 
14. Huisuil 
15. Wortelhoutspanner 
16. Stompvleugelgrasuil 

https://waarnemingen.be/waarneming/view/162860232


 

 

 
Eind deze zomer is in de Antwerpse havenregio voor het eerst in 
Vlaanderen een Tweekleurige vleermuis als windturbineslachtoffer 
gevonden. De vondst toont aan dat ook soorten waarvan we 
aannemen dat ze bij ons maar in (heel) lage aantallen doortrekken 
het slachtoffer kunnen worden van windturbines en dat de 
mitigatiemaatregelen die momenteel al geadviseerd worden, ook die 
soorten ten goede komen. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

https://waarnemingen.be/waarneming/view/161677287
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
http://www.waarnemingen.be/
http://www.observado.org/


 

 

Daan Dekeukeleire 

Vele soorten vleermuizen gebruiken hagen en houtkanten om zich langs te verplaatsen van hun 
dagverblijfplaats naar jachtgebieden. Gaten in zo’n landschapselementen zijn soms moeilijk te 
overbruggen, zeker voor gespecialiseerde soorten. Onderzoekers uit Frankrijk onderzochten het 
habitat-gebruik van een kolonie Grote hoefijzerneuzen. Ze gebruikten hiervoor ‘least-cost-path-
modelling’, waarbij het landschap ingedeeld wordt in elementen die moeilijk te overbruggen zijn, 
zoals snelwegen, en elementen die makkelijker te volgen zijn, zoals houtkanten. Dit model werd 
vervolgens gevalideerd met twee datasets. Ten eerste gebruikten ze batdetector-data, waarbij de 
onderzoekers automatische detectoren in en langs hagen gezet hadden op plaatsen waar wel en 
geen vleermuizen verwacht werden. De tweede dataset bestond uit 8 grote hoefijzerneuzen die 
gezenderd en gevolgd werden. 
Uit het onderzoek blijkt dat gaten in houtkanten, hagen en bomenrijen vanaf meer dan 40 meter 
minder overgestoken worden, en het aantal dieren dat toch oversteekt gaat heel sterk achteruit 
vanaf 50 meter. Beheer voor Grote hoefijzerneuzen moet dus inzetten op het behoud van 
ononderbroken houtige verbindingen in het landschap. 

 
Pinaud D, Claireau F, Leuchtmann M & Kerbiriou C (2018) Modelling landscape connectivity for 

greater horseshoe bat using an empirical quantification of resistance. Journal of Applied 
Ecology. https://doi.org/10.1111/1365-2664.13228 
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Nachtelijk kunstlicht is een hot-topic in het vleermuisonderzoek. Enkele soorten, zoals de gewone 
dwergvleermuis, reageren sterk opportunistisch op kunstlicht en kunnen foerageren rondom 
straatlampen. Maar de meeste soorten, waaronder de Myotis-soorten, vermijden licht. Kunstlicht ’s 
nachts zorgt dus voor een sterke inkrimping van hun leefgebied. Eerder onderzoek, waarover we al in 
een vorige chiropcontact berichten, toonde aan dat rood licht de impact voor vleermuizen sterk 
beperkt. Een recente studie toont aan dat het dimmen van led-straatverlichting ook sterk kan 
helpen. In Britse stadsparken vergeleken onderzoekers de activiteit van dwergvleermuizen en 
myotis-soorten bij led-straatverlichting bij 100%, 50%, 25%  en 0% van de gewone output. Zoals 
verwacht verminderde de activiteit van de lichtschuwe Myotis-soorten sterk bij 50% en 100% 
verlichting. De onderzoekers vonden echter geen statistisch significante verschillen in activiteit 
tussen duisternis en 25% led-licht bij deze groep. Gezien de zeldzaamheid van Myotis-vleermuizen in 
de studie is er wel enige voorzichtigheid nodig bij het toepassen van deze resultaten. Verder vond de 
studie ook bij de dwergvleermuizen geen verschil tussen 25% verlichting en volledige duisternis.  
 

 
figuur: activiteit van dwergvleermuizen (links) en Myotis-vleermuizen (rechts) bij de verschillende led-
verlichtings outputs. De letters boven de barplots geven aan of er statistisch significante verschillen zijn of 
niet.  

 
Rowse EG, Harris S & Jones G (2018) Effects of dimming light-emitting diode street lights on light-

opportunistic and light-averse bats in suburban habitats. Royal Society Open Science. 
https://doi.org/10.1098/rsos.180205  

 

https://doi.org/10.1098/rsos.180205


 

 

Als je op een warme zomeravond in je tuin of aan een bosvijver kijkt zie je soms groepen vleermuizen 
samen foerageren. Hoewel het zeer duidelijk is dat vleermuizen erg sociale beesten zijn, was het niet 
gekend of zo’n groepen foeragerende vleermuizen samen zoeken naar voedsel (en dus elkaar 
helpen) of dat ze gewoon toevallig allemaal samen jagen op die plek omdat er veel voedsel is (en dus 
elkaars concurrenten zijn).  
Een internationaal team onderzoekers volgde vijf soorten vleermuizen op met speciale tags die zowel 
de exacte gps-locatie als geluiden registreerden. Drie van deze soorten foerageren op voorspelbare 
voedselbronnen, zoals de Vale vleermuis (die ook in België voorkomt) die voornamelijk loopkevers 
van de bosbodem plukt (en de plaatsen waar die loopkevers te vinden zijn blijven nacht na nacht 
dezelfde). De verschillende vale vleermuizen foerageerden alleen, en op de geluidsopnames stonden 
geen roepjes van soortgenoten. Ook de nectar-etende Leptonycteris yerbabuenae en de fruitetende 
Rousettus aegyptiacus foerageerden alleen. De twee andere onderzochte soorten foerageren op 
onvoorspelbare prooien: Myotis vivesi, een soort die jaagt op bovenkomende vis in Mexicaanse zee, 
en Rhinopoma microphyllum, een soort uit Afrika en Zuid-Azië die op zwermende insecten jaagt . De 
gps-data en de geluidsopnames toonden aan dat deze soorten in groep jagen.  

 
Egert-Berg K, Hurme ER, Greif S, et al. (2018) Resource ephemerality drives social foraging in bats. 

Current Biology. https://doi.org/10.1016/j.cub.2018.09.064 
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Versnippering door wegen is een groot probleem voor vleermuizen (en voor veel andere dieren). 
Soms worden overpass-constructies aangelegd om zo’n negatieve effecten te mitigeren, maar bijna 
steeds worden de resultaten amper opgevolgd (of opgevolgd op een onvolledige manier). Franse 
onderzoekers gebruikten een systeem met verschillende bat-detectors (SM3’s) om de gevolgde route 
van vleermuizen nabij 3 overpass-constructies over snelwegen te reconstrueren. De onderzochte 
constructies werden wel gebruikt door enkele vleermuizen, voornamelijk als beide zijden bebost 
waren, maar gebruik door vleermuizen staat niet gelijk aan efficiëntie. Veel meer vleermuizen vlogen 
namelijk gewoon over de weg op controle situaties waar geen overpass was geïnstalleerd. Bovendien 
kon aantoont worden dat vleermuizen hun oude vliegroute, die bestond voor de aanleg van de 
snelweg, niet verlegden naar de nieuw aangelegde overpass-constructies. De studie concludeert dus 
dat dergelijke overpass-constructies geen nuttige mitigatie-maatregelen zijn. Op dat vlak zijn fauna-
tunnels meer belovend. De onderzoekers benadrukken het belang van een goede monitoring, zowel 
voor als na de geplande ingreep, en het vergelijken met controle situaties nabij. Als tools daarvoor 
stellen ze hun statische scripts en software ter beschikking. 

 
figuur: onderzochte overpass-constructies 

Claireau F, Bas Y, Puechmaille SJ, Julien J-F, Allegrini B & Kerbiriou C (2018). Bat overpasses: an 
insufficient solution to restore habitat connectivity across roads. Journal of Applied Ecology. 
https://doi.org/10.1111/1365-2664.13288  
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Edith Swerts, Luc De Bruyn, Ralf Gyselings, Frank Adriaensen 
 
Omdat vleermuizen verschillende gebieden gebruiken om te slapen en te foerageren is een goede 
verbinding of connectiviteit tussen beiden van cruciaal belang. Deze verbinding bestaat voor de 
meeste soorten uit opgaande en lineaire landschapselementen zoals bomenrijen, bosranden,… Deze 
worden echter bedreigd door ontbossing en door het verlies van habitat en kleinschalige 
landschapselementen omwille van verstedelijking, de landbouwintensifiëring en de toename van 
wegen. Daarnaast speelt ook (straat)verlichting een belangrijke rol. Hoewel sommige soorten licht 
kunnen gebruiken om te foerageren op de insecten die er worden door aangetrokken zullen de 
meeste soorten verlichting zo veel mogelijk tot totaal vermijden.  
Om een landschap vleermuisvriendelijk te houden of te maken is het belangrijk mogelijke knelpunten 
te detecteren. Een methode die daarbij gebruikt kan worden is het theoretisch modeleren van 
potentiële vliegpaden waarbij rekening gehouden wordt met de landschappelijke structuur en het 
bewegingsgedrag van de betrokken soorten. De onderzoeksgroep Evolutionaire Ecologie van de 
Universiteit Antwerpen en het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) voerden een 
connectiviteitsstudie uit in een gebied met tien kleine bosfragmenten in een kleinschalig agrarisch 
landschap tussen de gemeentes Boechout, Lint en Lier in het zuidwesten van de provincie Antwerpen 
in België (Figuur 1). Het doel was het modelleren van potentiële vliegroutes van vleermuizen 
doorheen het landschap.  

 
Figuur 1: Overzicht studiegebied. Elk gebied heeft een eigen lettercode. 

  



 

 

Om potentiële routes tussen bosfragmenten te modeleren werd in deze studie een ‘minimale-kost 
model’ opgesteld. Deze methode werkt ongeveer zoals een GPS in de auto: het berekend de snelste 
weg tussen twee punten door rekening te houden met maximumsnelheden op de te volgen wegen. 
Bij minimale-kostmodellen moet je een gebiedsdekkende kaart voor ogen houden die bestaat uit 
vlakjes van 1 bij 1 meter. Elk vlakje heeft een bepaald landgebruik zoals akker, grasland, bos, 
bomenrij, bebouwing, ect… Aan elk vlakje wordt op basis van het landgebruik een weerstandswaarde 
toegekend die gebaseerd is op het verplaatsingsgedrag van vleermuizen. Bomenrijen zijn 
bijvoorbeeld voor vleermuizen optimaal verplaatsingshabitat waardoor ze een lage 
weerstandswaarde krijgen. Hiertegenover staan meer open habitattypes zoals velden en weilanden 
die vleermuizen eerder vermijden en dus een hogere weerstandswaarde krijgen. Op basis van deze 
toegekende waarden wordt berekend wat de route met minste weerstand is tussen twee gebieden. 
De waarden van de opeenvolgende vlakjes die doorkruist worden, worden opgeteld. Een route krijgt 
meer weerstand wanneer er meer lichthinder is en meer open ruimtes zijn die moeten doorkruist 
worden.  
Hoe gebeurt dit praktisch. Wanneer bijvoorbeeld het land-gebruikstype optimaal is, wordt de 
weerstandswaarde van het 1x1m vlakje op 1 gezet. Wanneer de weerstandswaarde 10 is, betekent 
het dat de weerstand voor een vleermuis 10x hoger is, of anders gesteld, één meter door dit 
landschapstype vliegen is gelijk aan 10 meter door optimaal habitat. Omdat het een eerste maal een 
oefening was om connectiviteitsmodelering toe te passen, hebben we gekozen om de 
landgebruiksklassen op te splitsen in slechts twee groepen. De opgaande elementen (optimale 
verplaatsingshabitat) en open landschapstypes (hinderend verplaatsingshabitat)(tabel 2). 
Tabel 2: opdeling opgaande landschapselementen en open habitat types. 

Opgaande landschapselementen Open habitat types 

Huizen Graslanden 

Serres Velden  

Alleenstaande bomen Wegen 

Bomenrijen Dijken 

Houtwallen Tuinen zonder bomen 

Struiken Water 

Bossen  

Boomgaard  

Tuinen met bomen  

Gras met bomen  

Bomenkwekerij  

 
Naast de soort en het type landschap bepaald ook de aanwezigheid van licht de weerstand. Hoewel 
verschillende soorten anders reageren op de aanwezigheid van licht (bv. potentiële foerageer 
plaatsen) werd om dit model op te stellen aangenomen dat licht voor alle ecotypes een even hoge 
weerstand oplevert tijdens verplaatsing in het landschap. 
Om weerstandswaarden toe te kennen werd voor deze studie gekozen om de voorkomende soorten 
(zie Box 1) in te delen in drie eco-types (tabel 3). Dit werd gedaan op basis van de mate waarin de 
soorten gebonden zijn aan kleinschalige landschapselementen. De eerste groep bestond uit 
laatvlieger en rosse vleermuis (eco-type 1) die minder gebonden zijn aan opgaande vegetatie om zich 
te oriënteren en minder problemen hebben bij het doorkruisen van open ruimtes. Daartegenover 
staat de groep met de Myotis soorten (watervleermuis, baard/brandts vleermuis en franjestaart) en 
de grootoorvleermuizen (eco-type 3). Deze worden beschouwd als het sterkst gebonden aan de 
landschapselementen en mijden open ruimtes. Als laatste was er nog de groep met de 
dwergvleermuizen (gewone en ruige dwergvleermuis) (eco-type 2) waarbij beschouwd werd dat hun 
gebondenheid aan landschapselementen ergens tussen de twee voorgaande groepen is gelegen. 



 

 

Tabel 3: Toegekende weerstandswaarden aan opgaande elementen, open habitat en 
verlichting voor elk eco-type. 

Eco-type 1 2 3 

Soort Laatvlieger en  
Rosse vleermuis 

Dwergvleermuis sp. 
Myotis sp. en  
Grootoorvleermuis 

Vermogen om open 
ruimtes over te steken 

Hoog Medium Laag 

Kost/weerstandswaarden 

Opgaande elementen 1 1 1 

Open habitat 10 100 1000 

Artificieel licht 1000 1000 1000 

 
Door de weerstandswaarden van de verschillende landgebruiksklassen in kaart te brengen verkrijgen 
we een soort van weerstandsreliëf van het landschap (figuur 2). Deze weerstandskaart vormt de 
basis voor de berekeningen van de potentiële routes/corridors. 
 

Box 1: Inventarisatie aanwezige vleermuizen 
Om te bepalen welke vleermuissoorten voorkomen in het gebied werd In elk van de tien bosfragmenten 
een punt-transect route uitgestippeld. Het aantal punten varieerde van 4 in kleine bossen tot 22 in grotere 
fragmenten. In totaal werden 90 punten onderzocht die elk 7 maal bezocht werden in de periode van eind 
mei tot begin oktober 2015. Tijdens elk transect werd op ieder punt 3 minuten stilgestaan en alle 
vleermuispassages werden opgenomen met een automatische batdetector (Petterson D500X). De gewone 
dwergvleermuis was zoals verwacht, de meest algemene soort. In de gebieden KB, KL, LO, TU en VS 
werden de meeste verschillende soorten waargenomen (8 van de 10 waargenomen soorten). 

 

Overzicht van de soorten waargenomen in de 10 bosfragmenten en het totaal aantal waarnemingen. De kolom 
eco-type duidt op de gebruikte groepering binnen deze studie. 

Figuur 2: Weerstandskaart. Groen: opgaande landschapselementen, Wit: open habitat, Geel: 
verlichting overlappend met opgaande elementen, Oranje: verlichting overlappend met open 
habitat. 



 

 

Soort Aantal Ecotype 

H
M

 

H
N

 

K
B

 

K
L 

LO
 

LP
 

LW
 

TU
 

V
S 

ZZ
 

Eco-type 1  177            

Laatvlieger E. serotinus 173 

1 

● ● ● ● ● ● ●   ● 

Rosse vleermuis N. noctula 2         ●  

Laatvlieger/rosse vleermuis E. serotinus/ N. noctula 2  ●    ●     

Eco-type 2  5476            

Gewone dwergvleermuis P. pipistrellus 5229 

2 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Ruige dwergvleermuis P. nathusii 49 ● ● ●  ● ● ● ● ● ● 

Dwergvleermuis sp. Pipistrellus sp. 194 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Eco-type 3  425            

Myotis sp. Myotis sp. 321 

3 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Baard/brandts vleermuis M. mystacinys/brandtii 62 ●  ● ● ● ● ● ● ● ● 

Watervleermuis M. daubentonii 31 ●  ● ● ●   ● ● ● 

Franjestaart M. nattereri 2        ●   

Grootoorvleermuis sp. Plecotus sp. 7   ● ● ●   ●  ● 

TOTAAL  6078            

 

Wanneer de connectiviteitsmodellen toegepast worden op de weerstandskaart zonder rekening te 
houden met effecten van verlichting, blijkt dat een groot deel van de potentiële vliegroutes kunnen 
gebruikt worden door de soorten van alle drie ecotypes (figuur 4 links: rood). De oranje potentiële 
corridors kunnen alleen door laatvlieger en rosse vleermuis (eco-type 1) gebruikt worden. De groene 
zouden alleen geschikt zijn voor dwergvleermuizen (eco-type 2), Myotis soorten en de 
grootoorvleermuizen (eco-type 3). Slechts één potentiële corridor zou bruikbaar zijn voor zowel 
laatvlieger, rosse vleermuis als dwergvleermuizen (figuur 4 links: blauw). De gemodelleerde corridors 
voor dwergvleermuizen, Myotis soorten en grootoorvleermuizen komen sterk overeen (enige 
verschil is de blauwe corridor).  
Door het effect van verlichting mee op te nemen in het model zien we dat de verbinding tussen het 
noordelijke en het zuidelijke deel van het studiegebied sterk verminderd (figuur 4 rechts). Voor 
dwergvleermuizen, Myotis soorten en grootoorvleermuizen blijft er slechts één enkele bomenrij over 
die als verbinding kan dienen. Verder kan  afgeleid worden dat laatvlieger en rosse vleermuis omwille 
van de gebruikte verhouding in weerstandswaarden, grotere omwegen moeten maken om het licht 
te vermijden. 
Straatverlichting heeft dus volgens onze modellen een zeer grote impact op de connectiviteit tussen 
de bosfragmenten van het studiegebied. Nagaan of deze straatverlichting vleermuisvriendelijk zou 
kunnen gemaakt worden zou dan ook een eerste keuze kunnen zijn om de connectiviteit binnen het 
gebied te verbeteren. 



 

 

 
 
 
Figuur 3: Links: Potentiële vliegroutes zonder het 
effect van licht. Rechts: de potentiële vliegroutes 
met het effect van artificieel licht toegevoegd. Rood 
= Potentiële vliegroutes gebruikt door alle drie de 
eco-types (1,2 en 3), oranje = route alleen gebruikt 
door eco-type 1 (laatvlieger en rosse vleermuis), 
blauw = route gebruikt door eco-type 1 en 2 
(laatvlieger, rosse vleermuis en dwergvleermuis), 
groen = route gebruikt door eco-type 2 en 3 
(dwergvleermuis, Myotis soorten en 
grootoorvleermuis). 

Belangrijk om bij het interpreteren van de resultaten van 
deze studie in het achterhoofd te houden is dat het maar 
een eerste proefmodel is. Mogelijk zijn de 
weerstandswaarden van de verschillende 
landschapselementen en voor de verschillende 
vleermuiseco-types nog niet optimaal. Momenteel 

waren de gebruikte weerstandswaarden bij de minimale-kost modellen niet gebaseerd op effectieve 
metingen maar op literatuurgegevens en het oordeel van experten binnen het domein van 
vleermuizen. Een belangrijke volgende stap is nu om de gemodelleerde corridors te testen op het 
terrein. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren door met bat detectoren en/of warmtecamera’s na te 
gaan of de vleermuizen de gemodelleerde vliegpaden effectief gebruiken. Ook zouden de 
verschillende soorten kunnen opgevolgd worden met radio-tracking Op basis hiervan kunnen dan de 
weerstandswaarden worden aangepast aan de werkelijkheid.  
Contact: edithswerts@hotmail.com, luc.debruyn@inbo.be 
 

mailto:edithswerts@hotmail.com


 

 

Aurora van de Loo 
 
De 41ste Vlen-dag was dit jaar in Utrecht op de Diergeneeskunde- faculteit. De dag werd geleid 
door Niels de Zwarte, die begon met enkele verhalen en mededelingen. Zo liet hij een ingezonden 
foto zien van een vleermuis die tegen de spiegel van een auto was aangevlogen en vertelde hij kort 
over een artikel met de titel “Bat overpasses: An insufficient solution to restore habitat 
connectivity across roads” 
 
 
Lineke Begeman – Zoönosen in de nacht: resultaten 2018 en plannen tot 2021 
Lineke vertelde over haar onderzoeksresultaten en toekomstplannen met betrekking tot  zoönosen 
bij vleermuizen. 
Verschillende virussen komen bij vleermuizen voor. Het is niet altijd duidelijk  of en welke virussen 
voor de dood van een vleermuis verantwoordelijk zijn. Ook is het vaak onbekend welke organen door 
het virus worden aangedaan. 
Een methode om het type virus te bepalen in verzameld materiaal is Polymerase Chain Reaction 
(PCR). Daarbij wordt een klein stukje viraal DNA gemultipliceerd en vervolgens geanalyseerd. Naast 
bepalen welke ziekteverwekker aanwezig is kan met microscopische kleuringen van weefselcoupes 
van overleden vleermuizen ook bepaald worden waar deze zich bevindt. Hierdoor wordt meer 
duidelijk over waar in het lichaam van een vleermuis het virus zich bevindt. 
Materiaal voor onderzoek kan bestaan uit vleermuis keutels en/of dode vleermuizen. Met de 
vleermuispoep kunnen ziekteverwerkers eventueel gekoppeld worden aan de soort vleermuis. 
Gegevens over ziekteverwekkers bij vleermuizen kunnen worden gekoppeld aan tellingen bij winter- 
en kraamkolonies. Dit zegt wat over het de samenhang tussen het voorkomen van het virus en de 
levenscyclus van de vleermuis. Bekend is dat het European Bat Lyssavirus type 1 en type 2 (EBLV-1 en 
EBLV-2) bij vleermuizen in Nederland voorkomt. Het Rabiësvirus, wat ook een lyssavirus is, komt in 
Nederland niet voor. De overdracht van EBLV naar de mens is in Nederland nog nooit aangetoond en 
in Europa is dit maar vijf keer in de afgelopen 60 jaar beschreven. Of er andere virussen in 
vleermuizen voorkomen is niet goed onderzocht. Er zijn geen aanwijzingen dat vleermuisvirussen 
mensen ziek maken.  De overdracht van vleermuisvirussen naar mensen in Nederland is nooit 
onderzocht. Vanwege de maatschappelijke bezorgdheid is het project “ Zoönosen in de nacht”  
opgestart. Daarbij wordt onder andere getracht de gegevens van vleermuizen in verschillende regio’s 
te koppelen aan gegevens van mensen uit dezelfde regio. Er kan bijvoorbeeld via antistoffen in het 
afgenomen bloed, bepaald worden of iemand in contact is geweest met vleermuisvirussen. Hopelijk 
zal met de resultaten van dit onderzoek meer bekend worden over  de overdracht van 
vleermuisvirussen bij vleermuizen naar mensen. 
 
Anne-Jifke Haarsma - Oorzaak sterke achteruitgang gebouwbewonende vleermuizen in Friesland 
Dit was vooral gericht op de meervleermuis, een zeldzame vleermuis in Europa. Kolonies van de 
meervleermuis bevinden zich vaak in spouwmuren, onder dakpannen en op zolders. Ze houden van 
warmte en kruipen dan ook omhoog richting plekken die zijn verwarmd door de zon. Door sloop en 
nieuwbouw kan het zijn dat de gebouwen niet meer voldoen aan de eisen van vleermuizen. 
 
  



 

 

Herman Bouwman, Jasja Dekker en Roland van der Vliet - Weet wat je mist! 
trefkans & voorkomen bij vleermuisinventarisaties 
Een statistisch verhaal dat Jasja Dekker luchtig probeerde te brengen. Hij betoogde dat het 
waarnemen van een vleermuis het resultaat is van het voorkomen maal de trefkans van die 
specifieke soort. Met herhaalde waarnemingen kun je de trefkans  schatten, waarbij blijkt dat je 
soms meer dan 2 of 4 keer moet gaan kijken om een soort te kunnen waarnemen dan wel uit te 
sluiten. 
 
Chris Driessen - Gebouwkenmerken van (mogelijke) winterverblijfplaatsen van gewone 
dwergvleermuis 
Chris vertelde over gebouwkenmerken zoals leeftijd, type gebouw en waarnemingskansen van 
winterverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. De vleermuizen komen het liefste voor in 
mogelijk minder goed geïsoleerde gebouwen met een groot oppervlak aan beschikbare ruimte. Ze 
kiezen vaak voor gebouwen uit de periode 1960 tot 1990. Ook kiezen de vleermuizen voor gebouwen 
met een hoogte van boven de 20 meter, maar ze blijken ook geregeld voor te komen in laagbouw. Er 
volgde een boeiende discussie met de zaal over wanneer een (massa)winterverblijf voor 
dwergvleermuizen ook daadwerkelijk een (massa)winterverblijf is. 
 
Marije Langstraat – De Wateringse Laatvliegers: Ervaringen met monitoring en mitigatie in de 
Oranjewijk 
Marije vertelde, ook met foto’s van bestaande gebouwen, waar in Oranjewijk vleermuizen verblijven.  
Sommige vleermuizen maken normaal gebruik van, door de mens aangepaste, gebouwen. Echter, in 
Oranjewijk werden de laatvliegers niet gevonden in de nieuw gebouwde en voor vleermuizen 
aangepast vleermuisbewoning. Merkwaardig genoeg was het niet altijd duidelijk waar de laatvliegers 
zich dan wel bevinden. 
Het is altijd van belang om onderzoek te doen naar de betreffende soort en het soort specifieke 
gedrag om te verklaren waar de vleermuizen zich het liefste ophouden en hoe hierop in te spelen. 
Communicatie met belanghebbenden en de pers moet gedurende dit proces van verbouwingen en 
aanpassingen plaatsvinden.  En vleermuizen blijken ook wel eens hun eigen plan te trekken. Het is 
soms dan ook de vraag of kortetermijnmaatregelen echt noodzakelijk zijn.   
 
Pauze 
- Bloed doneren voor het project "Zoönosen in de nacht" van Lineke Begeman. Namens dit project 
was er ook een vegetarische lunch voorzien. 
- Standjes bezoeken van De Veldshop en de Zoogdiervereniging. 
 
 
Bob Jonge Poerink - Presentatie vleermuizenfilm “Wat spookt er ’s nachts rond Borg 
Verhildersum?”   
Bob liet een leuke film zien, over o.a. het balts- en paargedrag van de ruige dwergvleermuis. Er wordt 
op een laagdrempelige manier en voor een breed publiek informatie gegeven over vleermuizen en 
het leven van de vleermuis. De beelden maken de vleermuis “aaibaar” volgens Bob Jonge Poerink. 
 
Rob van der Es – Vleermuizen in Zwitserland 
Ook in Zwitserland wordt vleermuisonderzoek- en bescherming gedaan en zijn er ook    
opvangcentra. Een interessante bevinding is dat op 3,5 kilometer hoogte door een Batlogger 7 
vleermuissoorten werden geregistreerd, die in oktober 2016 over het Jungfraujoch zuidwaarts 
migreerden. Dus niet alleen over de bergpassen vindt trek plaats. Er is daar nog wel veel te doen, 
bijvoorbeeld op het gebied van vleermuistellingen. Opvallend is dat de overlast meldingen in 
Zwitserland veel minder intensief zijn dan in Nederland. 
 
Sander Lagerveld – Vleermuismigratie over kust en zee 



 

 

Sander gaf voorlopige informatie over de migratieroutes langs de kust en zee van vleermuizen. 
Windparken kunnen gevaarlijk zijn voor vleermuizen. Door het plaatsen van speciale loggers 
(www.motus.org) langs de kust in windparken (Wozep) wordt de migratieroute van vooral ruige 
dwergvleermuizen in kaart gebracht. Een aantal voorbeelden kwamen voorbij. Zo kon van 1 
mannetje de route vanaf het noorden van Nederland tot en met Zeeland in kaart worden gebracht, 
tot het punt dat er geen loggers meer staan. Als het dier tijdens de migratie landinwaarts naar het 
Zuidoosten vliegt dan kan deze helaas niet gevolgd worden.  In de toekomst zou het goed zijn als de 
metingen ook landinwaarts konden plaats vinden. 
 
Korte lezingen 
John Melis vertelde over de zogenaamde ‘Hop-over’ voor vleermuizen, een constructie aan 
weerszijden van een weg waar vleermuizen kunnen ‘oversteken’. Het plan hiervoor ontstond toen er 
bij een project van de Gasunie bomen aan weerzijde van een weg moesten worden gekapt. Enkele 
van deze bomen lagen, zoals uit telling bleek, ingebed in de vliegroute van dwergvleermuizen. De 
afstand die de vleermuizen moesten gaan afleggen na de kap om de betreffende weg over te vliegen 
werd groter (20 meter).  De hop-over werd  op een iets andere locatie opgebouwd. Dit vond plaats 
voor de kap zelf zodat de vleermuizen er al aan gewend konden raken. Vleermuistellingen rondom de 
‘hop-over’ gaven aan dat de vleermuizen voor de kap er goed gebruik van maakten, maar dat een 
deel de oude route bleef aanhouden. Na de kap was het grootste deel van de vleermuizen weer 
overgegaan op de oude vliegroute om de betreffende weg over te steken. Desondanks is de ‘ hop-
over’ tijdelijk goed gebruikt door de vleermuizen en bleek dat een deel van de vleermuizen deze nog 
steeds gebruikte als alternatieve route, ook na herbeplanting. Of bij toekomstige werkzaamheden 
een ‘ hop-over’  voor vleermuizen noodzakelijk is zal per situatie verschillen en er zal eerst meer 
duidelijkheid moeten komen over welke afstand de vleermuizen nog zelfstandig kunnen en willen 
overbruggen en of en in welke mate dit voor verschillende vleermuissoorten verschilt. Mogelijk zijn 
vleermuizen flexibeler dan gedacht. 
 
Nico Jonker deed verslag van het onderzoek (uitgevoerd samen met Bob Jonge Poerink en Umit 
Dolap) waarbij er geluisterd wordt naar vleermuizen met de Raspberry Pi. Ze keken naar de werking 
bij bruggen in Noord-Holland.  Ook werkten ze met een vier-kanaals full spectrum recorder van 
Avisoft waardoor ze met 4 microfoons tegelijk konden testen. Logischerwijs bleek dat de microfoon 
het beste parallel aan het water kon worden geplaatst (en niet haaks) en zo laag mogelijk (waardoor 
een wisselend waterniveau van belang is te kennen). 
 
René Janssen vertelde over de Rechtszaak Gedragscode NOM| stroomversnelling die Stichting 
SEVON heeft aangespannen tegen de Nederlandse Staat/ RVO die gefinancierd wordt met een 
crowdfundingsactie. Door verschillende organisaties waren bezwaren ingediend, maar deze zijn niet 
opgenomen in de gedragscode. De onderzoeksmethode is niet afdoende (deskstudie en een rondje 
lopen); de gedragscode is niet conform de Habitatrichtlijn; vleermuispopulaties komen door enorme 
schaal sterk in het gedrang, waarbij populaties al een negatieve trend laten zien van meerdere 
gebouwbewonende soorten (zie presentaties van vandaag met betrekking tot de laatvlieger en de 
meervleermuis); en de monitoring is methodisch onjuist, waardoor er helemaal geen “hand aan de 
kraan” principe is. Daardoor zullen populaties verdwijnen voordat het ook maar opgemerkt zal 
worden. De Zoogdiervereniging heeft besloten niet hetzelfde pad te bewandelen. Dit werd kort nog 
besproken met en door het publiek. Directeur Piet Berger nam vanuit de kant van de 
Zoogdiervereniging het woord. Ondanks dat de aanpakken verschillend zijn hoopt uiteindelijk 
iedereen dat het goed afloopt voor de vleermuizen. 
 
Zomer Bruin vertelde enthousiast over zijn nachtelijke boswandelingen in de omgeving van 
Amersfoort. Hij had bij zijn lezing voor de bezoekers zijn recorder meegenomen. Hiermee liet hij de 
zaal meegenieten met het geluid van mogelijk de balts van een grootoorvleermuis; al waren er 
meerdere mensen die hun wenkbrauwen fronsten bij de determinatie ervan. 



 

 

 
Marcel Schillemans had een korte mededeling met betrekking tot de eerstkomende landelijke 
opvangdag voor vleermuizen die wordt georganiseerd door ZOUT (ZOogdierUTrecht). Deze is alleen 
bedoeld voor mensen die minimaal tien keer per jaar vleermuizen opvangen (en niet alleen ophalen). 
Aanmelding kan bij Marcel of Wieneke via zoogdierutrecht@gmail.com. 
 
En het laatste korte praatje was van Johann Prescher over vleermuizen en foute determinaties. Johan 
gaf aan dat sommige vleermuissoorten onderling nog wel eens verward kunnen worden.  Men kan 
met een bepaalde vooringenomenheid naar bepaalde zaken kijken waardoor er soms te snel 
conclusies worden getrokken. Deze kunnen leiden tot foute determinaties. Zo kan het bijvoorbeeld 
gebeuren dat rosse vleermuizen in gebouwen verward worden met laatvliegers. Dit omdat men 
aanneemt dat rosse vleermuizen in boomholten verblijven. Maar deze vleermuissoort wordt dus ook 
in gebouwen gevonden.  Altijd kritisch blijven is dus van belang, zoals in Steenwijk wordt 
waargenomen. 
 
René Janssen - Gedrag van vleermuizen tijdens een outdoor hardcore festival 
De laatste lezing was van René Janssen die het sprak over het gedrag van vleermuizen tijdens een 
outdoor hardcore festival. Geconcludeerd werd dat de oren van vleermuizen anders zijn dan de oren 
van mensen waardoor de geluidsoverlast waarschijnlijk minder relevant is. Van belang is ook te 
kijken naar de uitstraling van de 8dB octaafband (de octaafband van 8 kHz betreft alle frequenties 
tussen 5,6 en 11,2 kHz). Men kan zich mogelijk beter richten op overlast door licht (en eventueel 
afgestoken vuurwerk). 
 
 



 

 

Kris Boers 
 
Op 13 oktober ging in Alsemberg de eerste vrijwilligersdag van de werkgroep door. Via 10 korte 
presentaties kregen we een overzichtje van wat je lokaal zoal voor vleermuizen kan realiseren.  
 
Tijdens de (lange) pauzes was er vooral veel tijd om bij te kletsen bij een stuk taart, verder ideeën uit 
te wisselen, mensen van de andere kant van het land te leren kennen,… 
De rode draad door de verhalen was het enthousiasme van de sprekers en aanwezigen, en dat je met 
een positief verhaal en goede contacten heel erg veel kan bereiken. Heel gevarieerde onderwerpen 
passeerden de revue. Van het inrichten van bunkers tot het organiseren van een educatieve 
fietsroute, van een meten van vleermuisactiviteit in tuinen tot het adviseren van restauratiewerken 
aan kerken, van het ophangen en opvolgen van nestkasten tot het inventariseren van een park, van 
het inventariseren van kerkzolders tot de inrichting van een fort, van het filmen van vleermuizen met 
een cameraval tot het volgen van vleermuizen met GPS. De mogelijkheden lijken wel eindeloos… 
De conclusie luidde dan ook dat dit voor herhaling vatbaar was! 

 



 

 

 

 
Bob Vandendriessche 
 
Het nummer 100 is een feesteditie met getuigenissen en straffe verhalen, een tijdslijn van +20 jaar 
over het ontstaan van Plecotus met veel leuke foto's uit de oude doos, een reeks foto's met grappige 
vindplaatsen van vleermuizen, en tot slot een 'Best of' uit de nummers 1 t.e.m. 99. De moeite waard! 
Nummer 101 zit in een nieuw jasje: mooi gelay-out!  
 
Een nummer boordevol inhoud met o.a.: 

– Nieuws over nieuw ontdekte kraamkolonies, waaronder een grote gemengde van grote hoef 
en ingekorven vleermuis in Freyr, felicitaties voor de Noorderburen voor de vondst van de 
eerste kolonie Vale vleermuizen in Nederland, en felicitaties voor de Franse collega's voor de 
herontdekking van hun enige kolonie meervleermuizen (in een woonhuis) en voor de 
ontdekking van een mega-kraamkolonie ingekorven vleermuizen in St-Amands-les-Eaux, op 
een steenworp van de Belgische grens, bij Péruwelz! 

– De start van ons gezamenlijke micro-Interreg-project Chiro'Act (zie verder in deze 
Chiropcontact) 

– Nieuws van de monitoring in het Brusselse gewest in 2018 door PlecoBrux, met opmerkelijke 
waarnemingen van o.a. Ingekorven, grijze grootoor en Brandts vleermuis. 

– Een voorstelling van de nieuwe stuurgroep van Plecotus, die bestaat uit zo'n 15 leden en 
twee keer per jaar vergadert. 

– De kalender met de datums van de wintertellingen in Wallonië, waarop iedereen welkom is. 
– Een samenvatting van de bachelor-thesis van Arnaud Lamberechts: “ Utilisation de la  

trajectographie afin d’interpréter le comportement des chiroptères (Chiroptera) face aux 
menaces que représente la trame grise au sein de la trame noire.” Over connectiviteit en 
versnippering, en 'n methode om vliegroutes te modelleren (2D en 3D), genaamd 'Blue Bat'.   

– De vleermuisvriendelijke restauratie van een oude brug in La Roche-en-Ardenne 
– De vervanging van de bestaande verlichting in de tunnel van Hour (ligne Ravel 150) door 

vleermuisvriendelijke verlichting. 
– De bouw van een nieuw winterobject in een steengroeve in Henegouwen als winterobject 

voor vleermuizen, in het kader van een Europees LIFE-project. 
– De voorstelling van een leuk spel met vleermuizenweetjes om te gebruiken op mobiele 

infostands, ontwikkeld door de Brusselse milieudienst. Ziet er heel leuk uit! 
– Een verslag van de Europese nacht van de vleermuis 2018, door Madeline Hammond. 
– Het White-Nose Syndrome: een stand van zaken in de V.S. en bij ons, door Marie-Julie Robyns 

en Sébastien Puechmaille, met een interessante literatuurlijst. 
– Een drone in de vorm van een vleermuis 
– De afbeelding van een hoefijzerneus op een eeuwenoud wandtapijt in Enghien. 
– De vondst van een verdronken grootoor in een open regenton, met een pleidooi om open 

watertonnen e.d. te bedekken met een rooster of een net om dit te voorkomen. 
– Metalen fietsrekken in de vorm van vleermuizen nabij de brug in Austin (Texas, V.S.) waar 

anderhalf miljoen Braziliaanse Bullvleermuizen hun kolonie hebben. 

http://plecotus.natagora.be/fileadmin/Plecotus/Echo/EDBarjos.pdf
http://plecotus.natagora.be/fileadmin/Plecotus/Echo/EDBarjos.pdf
http://plecotus.natagora.be/fileadmin/Plecotus/Echo/EDR101.pdf
http://plecotus.natagora.be/
http://www.lifeinquarries.eu/
file:///C:/Users/hans_/Downloads/–%09https:/www.futura-sciences.com/tech/actualites/drone-bat-bot-robot-vole-comme-chauve-souris-66188/


 

 

De groendienst van de provincie West-Vlaanderen kreeg van het ANB een investeringssubsidie 
natuur voor de bouw van drie winterobjecten voor vleermuizen: twee nieuwbouwprojecten (in De 
Gavers en Kemmel) en één restauratie van een historische ijskelder in Torhout. Het verloop van het 
nieuwbouwproject in De Gavers kun je volgen via deze link: 
https://photos.app.goo.gl/MhbBCxHSu6f568fL6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://photos.app.goo.gl/MhbBCxHSu6f568fL6


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor al deze tellingen is het vooraf aanmelden bij de verantwoordelijke verplicht, zo kunnen wij 
toezien op het praktisch verloop van elke telling. 
 
Voor de meest recente updates en afspraakuren kan je deze spreadsheed raadplegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n69Tc1t0gzVmobD5RIgODyTaihj_YdFJCluhNuN7KVc/edit?usp=sharing


 

 

 
 
Contactpersoon Natuurpunt:  
 
Coxiestraat 11   Wout Willems, Wout.willems@natuurpunt.be  
2800 Mechelen   015/29 72 68 

 
 

Voorzitter:    Kris Boers, krisboers@yahoo.com 
Secretaris:    Daan Dekeukeleire,  daan.dekeukeleire@gmail.com  
Penningmeester:   Alex Lefevre,  vleermuizenalex@yahoo.com  
Redactie Chiropcontact:  Daan Dekeukeleire, René Janssen, Bob Vandendriessche, 

Joost Vandenberge, Hans Vermeiren,  chiropcontact@natuurpunt.be 
 

Provinciale coördinatoren 
 

 Oost-Vlaanderen:  Daan Dekeukeleire,  daan.dekeukeleire@gmail.com  
 Limburg:   Ghis Palmans,  ghis.palmans@gmail.com  
 Vlaams Brabant: Hans Roosen,  roosenhans@yahoo.com  
 West-Vlaanderen:  Bob Vandendriessche,  bobvdd@hotmail.com  
 Antwerpen:   vleermuizen@natuurpunt.be 

 
 
Wie jonger is dan 26 en interesse heeft in vleermuizen, kan ook contact opnemen met de 
vleermuizenwerkgroep van JNM 
Kortrijksepoortstraat 192, 9000 Gent, 09/223 47 81  zwg@jnm.be 
  
 
 

Frank Adriaensen, Kris Boers, Femke Batsleer, Luc De Bruyn, Daan Dekeukeleire, Ralf Gyselings, Edith 
Swerts, Bob Vandendiessche, Aurora van de Loo, Luc Verhels & Hans Vermeiren 

 Baardvleermuis in winterslaap – René Janssen 
 
 
Bijdragen voor een volgend nummer van Chiropcontact mogen via mail naar 
chiropcontact@natuurpunt.be  
De redactie waardeert het wanneer Iedereen artikelen of korte bijdragen in te sturen. Hulp hierbij 
kan geboden worden indien gewenst. 
Met dank, de redactie 

http://natuurpunt.us13.list-manage.com/subscribe?u=4f602eb5f4a82b42befc9c05d&id=714383874d
mailto:Wout.willems@natuurpunt.be
mailto:krisboers@yahoo.com
mailto:daan.dekeukeleire@gmail.com
mailto:vleermuizenalex@yahoo.com
mailto:chiropcontact@natuurpunt.be
mailto:daan.dekeukeleire@gmail.com
mailto:ghis.palmans@dxadsl.be
mailto:roosenhans@yahoo.com
mailto:bobvdd@hotmail.com
file:///C:/Users/Bionet/Downloads/vleermuizen@natuurpunt.be
file:///C:/Users/Joost/Downloads/chiropcontact@natuurpunt.be

