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Inleiding voorwoord

In diverse publicaties wordt de ruime regio ten zuiden van Brugge, met daarin het voorliggende 
projectgebied, omschreven als een hotspot voor vleermuizen. Enerzijds zal daarin ongetwijfeld het 
waarnemereffect een rol spelen, anderzijds is het duidelijk dat de permanente aanwezigheid van een 
relatief goed beheerd en vrij aaneengesloten gebied van bossen en kasteelparken, vaak verbonden 
door waardevolle beekvalleien en afgewisseld met natte gebieden, voor vleermuizenpopulaties een 
meer dan ‘gemiddeld goed’ leefgebied vormde, en nog vormt. Dit staat vooral in schril contrast met de 
rest van de provincie West-Vlaanderen en het grootste deel van Oost-Vlaanderen, waar de 
soortenrijkdom de afgelopen decennia tot een minimum herleid is.  

Hoewel het onderzoek al eind jaren 1970 goed op gang kwam, is er over de verdere historische 
verspreiding van vleermuizen in de regio rond Brugge weinig of niets bekend. Uit mondelinge bronnen 
is bekend dat de vleermuizenpopulaties tot aan WOII hier veel groter moeten geweest zijn. In 
boerenstallen en -schuren zou de aanwezigheid van vleermuizen eerder de regel dan de uitzondering 
geweest zijn, en uit het voormalige kasteeldomein van Zorgvliet in Ruddervoorde is bekend dat tot 
voor WOII ’s winters vaak honderd veertig en meer vleermuizen werden geteld in de ijskelder. Dat zijn 
aantallen waarmee vandaag alle records zouden sneuvelen.  

Het natuurinrichtingsproject Biscopveld van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) beslaat circa 1015 
ha en is gelegen in het veldgebied ‘Bulskampveld’ ten zuidoosten van Brugge, op grondgebied van de 
gemeenten Beernem, Oostkamp, Wingene en Ruislede. Het bestaat uit 4 deelgebieden: ‘Bornebeek-
Aanwijsputten’, Vagevuurbossen, Gulke Putten  en Sint-Pietersveld. 
Het is een belangrijk gebied voor vleermuizen, dankzij de uitgestrekte bossen met oude beukendreven 
en de afwisseling met open ecotopen. 

Het natuurinrichtingsproject heeft als doelstelling dat de vleermuispopulaties zich verder kunnen 
ontwikkelen. Er zijn echter nog tal van hiaten in de kennis om dit op goed onderbouwde wijze te 
kunnen realiseren. 

Om die reden is de VLM overgegaan tot het uitbesteden van een grondige vleermuisstudie die over 
meer dan 2 jaar loopt, met name van augustus 2012 tot februari 2015. Dit onderzoek wordt uitgevoerd 
door Natuurpunt Studie en de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt. 

Voorliggend rapport beschrijft de resultaten van dit onderzoek.  

Nooit eerder in West-Vlaanderen werd zo’n grondig vleermuizenonderzoek uitgevoerd in een relatief 
groot gebied. De resultaten zijn misschien niet verbluffend voor wie naar zeldzame soorten op zoek is. 
Ze tonen wel aan dat dit gebied nog over een levensvatbare populatie van een mooi aantal soorten 
beschikt. In dit rapport reiken we kennis aan die nodig zal zijn om dit zo te houden.  

Veel leesplezier! 
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Foto 1: Vleermuizenonderzoek is vooral avond- en nachtwerk. Hier wordt met een richtantenne vanuit de auto  
gepeild naar een gezenderde Rosse vleermuis op de brug over de E40 t.h.v. Driekoningen (12/09/2014). 
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1 Inventarisatie

1.1 Inventarisatie en in kaart brengen landschapsgebruik

1.1.1 Punt transecttellingen (PTT)

1.1.1.1 Methode

Om op langere termijn trends te kunnen vaststellen in de jachtactiviteit van vleermuizen in het gebied 
en meer specifiek in de verschillende biotooptypes, zijn in drie deelgebieden transecten vastgelegd: 
Heideveld-Bornebeek, Bulskampveld en de Gulke Putten  (Disveld-Predikherenbossen).  
Internationaal worden hiervoor doorgaans routes uitgestippeld met een afstand van 1 à 2 km met om 
de 50 of 100 meter een luisterpunt, in totaal dus 21 luisterpunten. Op elk luisterpunt wordt exact 3 
minuten geluisterd, en per tien seconden wordt de aanwezigheid van elke soort geturfd. In totaal telt 
een luisterpunt dus 18 blokjes van tien seconden. Elke soort kan dus maximaal 18 keer ‘geturfd’ 
worden. De cijfers in de tabellen vragen wat interpretatie, maar doorgaans is een ‘1’ te begrijpen als 
een korte passage en een ‘18’ als continue activiteit terplekke. De resultaten van de transecten 
kunnen gebruikt worden als basis voor een verdere zomermonitoring (zie luik 5).   
In de Vagevuurbossen werd geen transect voorzien omwille van het voldoende aantal vaste 
luisterpunten met de automatische detectoren.   

Afstanden tussen begin- en eindpunt: 
- Transect Heideveld-Bornebeek: 1250m 
- Transect Bulskampveld: 915m 
- Transect Disveld: 1010m 

1.1.1.2 Resultaten

Omdat de weersomstandigheden gedurende het hele voorjaar van 2013 zeer uitzonderlijk waren 
(sneeuw in april, vrieskou in mei, koud en nat in juni) schoof het veldwerk voor deze studie in zijn 
geheel enkele maanden op. Omdat met het vangen en zenderen van vleermuizen niet kon gewacht 
worden, schoven de transecten noodgedwongen door naar 2014. In 2014 werden de drie transecten 
dus elk zes keer gelopen in plaats van drie keer.  

Hieronder een overzicht van de routes op kaart en de data van de transecten in 2014: 

- Transect Heideveld-Bornebeek: 30/05, 31/05, 23/7, 2/09, 30/09, 26/10 
- Transect Disveld-Predikherenbossen: 5/06, 2/09, 1/10, 9/10, 25/10, 10/11 
- Transect Bulskampveld: 3/07, 23/7, 25/7, 2/10, 31/10, 6/11 

De namen van de transecten zijn indicatief en geven niet noodzakelijk hun exacte ligging weer.  

De tabellen met de resultaten zijn opgenomen als bijlagen. Ze bieden een goed beeld van de 
jachtactiviteit van vleermuizen voor die zones in het studiegebied. Dat een transect een lijnvormige 
route is, en dus niet vlakvormig ‘gebiedsdekkend’, is op zich geen probleem: de lijn maakt als het ware 
een doorsnede van de jachtgebieden en biedt op die manier een relatieve maat voor de activiteit per 
soort. Let wel: dit is telkens een momentopname en op grondniveau. Er moet dus rekening mee 
gehouden worden dat dieren die (ver)  boven de boomkruinen jagen, of een hele stille sonar benutten, 
minder snel gedetecteerd worden dan soorten met een luide sonar, zoals de Rosse vleermuis of de 
Laatvlieger. Als die beperkingen goed ingeschat worden, vormen de transecten een waardevolle 
gegevensset.   

De totalen per soort (minstens één waarneming per tien seconden) voor alle transecten samen (378 
luisterpunten met elk 18 blokjes van tien sec., ruim 18 uren). Voor verklaring van de 
soortnaamafkortingen: zie Tabel 2.  

Tabel 1: Relatieve aanwezigheid per soort - in tijdsblokken van tien seconden- tijdens de transecten 
# Pp Pn Psp Es Nn ENV Pl.aur Pl.sp Mmb Md Mn Msp Ch.sp. 
378 963 43 0 5 69 0 7 - 21 8 13 25 4 
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Wat meteen opvalt is de absolute dominantie van de Gewone dwergvleermuis en het lage aantal 
waarnemingen van alle andere soorten. Hoewel er tijdens het onderzoek zelf geen verblijfplaatsen van 
Gewone dwergvleermuis gevonden zijn, is er wel een kleine kraamkolonie bekend op de zolder van 
het kasteel Bulskampveld (waarneming eind juni 2014), maar vermoedelijk hebben de meeste 
Gewone dwergvleermuizen die in het gebied komen jagen hun verblijfplaats in een huis of ander 
gebouw in de nabije omgeving. De Rosse vleermuis (Nn) in bovenstaande tabel betrof één individu 
dat tijdens één transect van op meerdere luisterpunten bijna doorlopend hoorbaar was.  

1.1.1.3 Transecten Bulskampveld, Disveld Predikherenbossen en Heideveld Bornebeek

Kaart 1: Transect ‘Bulskampveld’ 
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Kaart 2: Transect ‘Heideveld-Bornebeek’ 
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Kaart 3: Transect ‘Disveld-Predikherenbossen’ 
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1.1.2 Vaststellen van jachtactiviteit d.m.v. automatische detectoren (type
D500x)

1.1.2.1 Methode

Voor het vaststellen van jachtactiviteit van vleermuizen in het projectgebied, werd in 2012, 2013 en 
2014 in de periode april-oktober op ruim dertig verschillende locaties een automatische detector 
geïnstalleerd. Deze registreert automatisch de ultrasone geluiden van vleermuizen die dicht genoeg in 
de buurt van de detector komen. Verder konden we terugvallen op een gelijkaardige dataset uit 2011, 
waardoor de totale hoeveelheid geluidsdata opliep tot enkele honderden Gigabyte. De detector bleef - 
afhankelijk van de weersomstandigheden – soms maar enkele uren, soms meerdere nachten na 
elkaar operationeel. Voor de analyse van de geluiden werd enerzijds gebruik gemaakt van software 
voor automatische analyse (‘Kaleidoscope’, Wildlife Acoustics, VS, 2014) en anderzijds van de 
courant gebruikte software Batsound Pro (van de firma Pettersson Elektronik AB, Zweden) voor de 
handmatige analyse.  
De hoeveelheid geluidsopnames was zelfs voor automatische analyse te omvangrijk. De software 
vraagt de volledige rekenkracht van een doorsnee laptop en het analyseren van slechts enkele uren 
opnames vraagt algauw enkele minuten tijd. Daarom is op basis van een aantal keuzeparameters een 
selectie van de geluiden gemaakt om zo tot een eerste beeld te komen van de jachtactiviteit rondom 
het samplingpunt.    

De data die tussen 2011 en 2014 verzameld werden, vormen een uitgebreid archief dat kan dienen 
als referentiedataset bij de verdere monitoring waarvoor in luik 5 een schema uitgewerkt is. De 
vergelijking van de jachtactiviteit per soort gebeurt dan eenvoudig op basis van de aanwezigheid per 
tijdseenheid bij opnamesamples uit een zelfde jaarperiode, ofwel per locatie of beter nog per cluster 
van locaties.    

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de locaties en de datum waarop de automatische 
detector werd uitgezet, en een overzicht van de waargenomen soorten met een relatieve indicatie van 
frequentie. Omdat niet alle geluidsfiles geanalyseerd konden worden, is er geen symbool voor ‘geen 
waarnemingen’, omdat hierover pas uitspraken mogelijk zijn wanneer alle data geanalyseerd zijn.  
De soorten die minstens eenmaal zijn geregistreerd zijn weergegeven in de onderstaande tabel. Eén 
losse waarneming betreft een passerend dier. 
Bij een ‘+’ na de soortafkorting  betreft het meer dan 1 geluidsopname (relatief) kort na elkaar (eerder 
wijzend op kortstondig, verkennend jachtgedrag of de passage van meer dan één dier), bij 
soortafkortingen met ‘++’ betreft het frequente geluidsopnames gespreid in de tijd (wijzend op 
langduriger jachtgedrag). 

1.1.2.2 Resultaten

Gebruikte afkortingen in de tabellen 

Tabel 2: De in Vlaanderen courant gebruikte soortnaamafkortingen voor vleermuizen die ook in deze studie 
gebruikt worden. 
Pp Gewone dwergvleermuis Pl.sp. Grootoor spec. 
Pn Ruige dwergvleermuis Mmb Baard-/Brandts vleermuis 
Psp dwergvleermuis spec Md Watervleermuis 
Es Laatvlieger Mn Franjestaart 
Nn Rosse vleermuis Msp Myotis spec. 
ENV Laatvlieger/Rosse vleermuis/Tweekleurige Ch.sp. Vleermuis spec. 
Pl. Aur Gewone grootoor (Pa)   
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Tabel 3: Overzicht van de luisterpunten en soortwaarnemingen -  met een relatieve indicatie van aanwezigheid  - 
tussen 2011 en 2014 in en rond het projectgebied (zie onderstaande kaart 4). 
Locatie of 
perceel 

Nr.
map

Datum Waargenomen soorten Opmerkingen/locatie 

78 1 6-7 juli 2012 Pp++, Es, Mn, Pl.sp   
80 2 8-9-10 juli 2012 Pp++, Es, Md  
Mil. dom. 3 8-9 juli 2012 Pp++  
512 4 10-11 juli 2012 Pp++, Pa Kerkhof Sint-Pietersveld 
652 5 10-11 juli 2012 - Dreef Gulke Putten  
65 6 13-14 juli 2012 Pp+, Pn  
Mil. dom. 7 15 juli 2012 Pp++, Pa Bomkratertje 
324 8 3 aug. 2012 Pp  
98 9 4 aug. 2012 Pp++, Mmb  
328 10 11 aug. 2012 Pp++  
333 11 7 aug. 2012 Pp+, Mmb  
410 12 12 aug. 2012 Pp+, Pa+  
84 13 14 aug. 2012 Pp+, Es  
349 14 15 aug. 2012 Pp+, Pn  
7 15 17 aug. 2012 Pp++, Pa  
- 16 19 aug. 2012 Pp+ Franky Bonnekelder 
- 17 26 aug. 2012 Pn++,Pp Aanwijsputten 
80 18 29-30 mei 2011 Pp+, Es+, Pa  
Zie kaart 19 5-6 juni 2011 - (Kolonieboom M.m.) 
 “ 20 7-8 juni 2011 - +/- idem als loc. 19 
 “ 21 13-14 juni 2011 Mmb+ Jonge bosopslag 
80 22 2-3 juli 2011 Pp++ Iets ten ZW van 2 
Zie kaart 23 3-4 juni 2011 Pp+, Mn+ Poel 
 “  24 6-7 juni 2011 Pp+ Franky Bonnekelder 
 “  25 11-12 juni 2011 Pp+, Pn+ Bezinkingsputten 
 “ 26 16-17 juni 2011 Pa Open plek in bos 
 “ 27 22-23 juni 2011 Pp+ Hoek ‘perceel 157’ 
80 28 1-2 juli 2011 Pp+, Pn, Es+ +/- idem als locatie 2 
78 29 4-5 juli 2011 Pp+, Es, Md +/- idem als locatie 1 
- 30 6-7 okt. 2011 Mspec++ Franky Bonnekelder 
80 - 30 april 2014 Pp++, Nn Poel  
266 - 2 mei 2014 Pp++,Nn  
59 - 3 mei 2014 Pp, Md++ Veldvijver 
634 - 20 juli 2013 Pp++ Hooiland 
Prov. Dom. - 23 juli 2013 Pp, Md+ Nabij de vijver 
95 - 18-19 juli 2013 Pp, Nn++ Aanwijsputten 
238 - 23 juli 2013 Pp, Mspec.  
Mil. dom. - 17 juli 2014 Pp++, Mspec+ Poel nabij zendst. 
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Kaart 4: Onder meer op deze locaties werd een automatische detector uitgezet (zie tabel 3) 
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1.1.3 Het vangen en opsporen van dieren d.m.v. radio tracking

1.1.3.1 Methode

Gedurende zes nachten in 2013 en negen nachten in 2014 werden vleermuizen gevangen met behulp 
van mistnetten. De mistnetten werden op zorgvuldig geselecteerde locaties (bv eerder vastgestelde 
vliegroutes) geïnstalleerd om de vangstkans te verhogen. Om de vangstkans voor zeldzame soorten 
(waaronder Mopsvleermuis, Bechsteins vleermuis,…) te verhogen, werd gebruik gemaakt van een 
zogenaamde ‘acoustic lure’, een apparaat dat sociale geluiden van verschillende soorten vleermuizen 
afspeelt. Afhankelijk van de gevangen soorten en het geslacht (bij voorkeur werden vrouwtjes van 
boombewonende soorten gezenderd) werden telkens een of meerdere dieren van een zender 
voorzien en vervolgens gedurende diezelfde nacht en - naargelang de omstandigheden - de 
daaropvolgende nachten gevolgd in functie van het in kaart brengen van de jachtgebieden en de 
verblijfplaats. In de daaropvolgende dagen (afhankelijk van de levensduur van de zender) werd verder 
ook het verhuisgedrag van de dieren in kaart gebracht.  
Dit resulteerde in een kaart met per soort een cluster of een netwerk aan gebruikte koloniebomen of 
andere verblijfplaatsen. De locaties werden zoveel mogelijk bepaald mbv een GPS (zie tabel), bomen 
werden gemarkeerd met behulp van een klein, genummerd plastic label dat door middel van een 
stalen spijkertje op ooghoogte aan de boom werd bevestigd, waar mogelijk uit het zicht van 
wandelaars. 

Foto 2: Een Rosse vleermuis. Tijdens dit zenderonderzoek was het vooral de bedoeling om vrouwtjes te 
zenderen. Zij leiden immers naar de kraamverblijven, terwijl mannetjes eerder afzonderlijk of in kleine groepjes 
verblijven, vaak op plaatsen met een minder stabiel microklimaat. Het geslacht is bij de meeste vleermuizen niet 
moeilijk vast te stellen… 
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1.1.3.2 Resultaten 2013: overzicht van de vijf gezenderde dieren (2 Md, 3 Mn)

Watervleermuis (Md) 
Geslacht: man 
Leeftijd: subadult (2de jaar) 
Vangstdatum: 20 juli 2013 
Vangstplaats: Disveld (grens perceel 83-634) 
Verblijfplaats: Beuk (geen zichtbare holte) in de Predikherenbossen. (21 tot 23 juli 2013) 

Dit dier verbleef in een Beuk zonder zichtbare holte aan de noordrand van de Predikherenbossen van 
21 tot 23 juli. 

Het habitatgebruik (kaart 5) werd bepaald tijdens de nacht van 21-22 juli en 22-23 juli. De eerste nacht 
verdween de Watervleermuis al vlug naar het zuidoosten, en kon hij niet teruggevonden worden 
(gezocht doorheen Vorte bossen, Blekkerbos en langs het kanaal). De tweede nacht foerageerde het 
dier eerst enkele uren in de Predikherenbossen en het Disveld. Het dier jaagde zowel in bospercelen 
en langs de bosranden in de Predikherenbossen, en werd ook foeragerend vastgesteld boven een 
kleiner poeltje in de weilanden en boven de nieuw  uitgegraven veldvijver in het Disveld. Na enkele 
uren verdween het dier opnieuw richting het zuidoosten. De komende dag (23/07) verbleef de 
Watervleermuis nog steeds in dezelfde beuk. 

Kaart 5: Habitatgebruik van het mannetje Watervleermuis gevangen op 20 juli 2013 in het Disveld. De 
kolonieboom (een beuk) is gelabeld MdGUPU001 
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Franjestaart (Mn) 
Geslacht: man 
Leeftijd: adult 
Vangstdatum: 23 juli 2013 
Vangstplaats: Bulskampveld - vijver (hoek 228 -238 –Prov. Dom.)
Verblijfplaats: Beuk (geen zichtbare holte) in het Bulskampveld (24 en 25 juli 2013) 

Dit dier werd gevangen nabij het brugje over de vijver in het provinciaal domein en verbleef in een 
Beuk nabij de vijver. Er waren geen holtes zichtbaar van op de grond. Na 25 juli 2013 werd het dier 
niet meer gevonden.   

Het jachtgebied van deze Franjestaart werd in kaart gebracht gedurende drie nachten (23-24-25 juli 
2013). Het jachtgedrag van dit dier was vrij regelmatig: telkens ca 10-20 minuten jagend in een 
bosperceel (meestal naaldbos) en dan verder vliegen naar het volgende perceel. Sporadisch werd ook 
gejaagd in de tuinen van de villawijk van Hertsberge. 

Kaart 6: Habitatgebruik van de Franjestaart gevangen op 23 juli 2013 

Franjestaart 
Geslacht: man 
Leeftijd: adult 
Vangstdatum: 16 augustus 2013 
Vangstplaats: Franky Bonne-kelder (Noendreef, object 1071) 
Verblijfplaats: niet gevonden. 

Op 16 augustus 2013 werden zowel rond het bunkertje in de Gulke Putten  (object 1185) als rond de 
vleermuizenkelder Franky Bonne zwermvangsten verricht (zie hoofdstuk 1.2.6.). Van deze dieren werd 
uit de Gulke Putten  een Watervleermuis, en uit de Noendreef een Franjestaart gezenderd. Nadat de 
Franjestaart laat op de nacht terug op de vangstplaats gelost werd, bleef het dier nog een tijdje in de 
buurt van de vleermuizenkelder rondvliegen. Daarna kon het signaal niet meer opgepikt worden, en 
ook in de dagen erop werd ondanks zeer intensief zoeken in de ruime omgeving geen signaal meer 
opgevangen. Hetzelfde scenario deed zich voor bij de Watervleermuis, maar dan aan het bunkertje in 
de Gulke Putten . Dit dier verdween westwaarts en werd daarna niet meer gehoord, ondanks zeer 
intensief zoeken in de ruime omgeving (+10km).  
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Watervleermuis 
Geslacht: man 
Leeftijd: adult 
Vangstdatum: 14 september 2013 
Vangstplaats: Franky Bonne-kelder (Noendreef) 
Verblijfplaats: Beuk (geen zichtbare holte) in de Predikherenbossen.(21 tot 23 juli 2013) 

Een zelfde scenario als na 16 augustus deed zich voor na 14 september: toen werd in het kader van 
de najaarszwermvangsten onder meer een vrouwtje Watervleermuis gevangen, gezenderd en kort na 
middernacht gelost aan de vleermuizenkelder Gulke Putten . Na het lossen bleef het dier nog kort in 
de buurt, waarna het signaal verdween in oostelijke richting. In de daaropvolgende dagen werd 
opnieuw intensief in een ruime straal (+10km) gezocht, zonder resultaat. 

Het is mogelijk dat de zenders van de niet teruggevonden dieren al snel na het activeren uitvielen.  
Een andere mogelijkheid is dat de zwermende dieren rond zelfs kleine winterobjecten van een 
behoorlijk grote afstand kunnen komen. Helaas is er zonder speciale bijkomende methoden, zoals het 
gebruik van een vliegtuigje, geen antwoord mogelijk op dit soort open vragen. 

Foto 3: De nacht van 16 op 17 augustus 2013 aan het bunkertje in de Gulke Putten. Een mannetje Watervleer-
muis wordt gevangen en gezenderd. Ondanks de inzet van heel wat mensen en middelen wordt van dit dier geen 
spoor teruggevonden.   
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1.1.3.3 Resultaten van het zenderonderzoek in 2014

Rosse vleermuis 1 
Geslacht: vrouw 
Leeftijd: subadult 
Vangstdatum: 2 mei 2014 
Vangstplaats: aanwijsputten 
Verblijfplaats: Beuk (geen zichtbare holte) aan de kasteeldreef in Hertsberge 

Op vrijdagavond 2 mei 2014 werden in de directe omgeving van de Aanwijsputten (perceel 266) een 
vrouwtje Rosse vleermuis gevangen. De Rosse vleermuis bleek al snel dwars over het Sint-
Pietersveld richting Maria-Aalter te vliegen. Op zaterdag 3 mei werd dit dier teruggevonden in een 
Beuk op een bosperceel langs de Kasteeldreef in Hertsberge (zie kaart 15). ’s Avonds werd aan deze 
boom postgevat, maar er werden geen uitvliegende dieren geteld. Later die nacht bleek het dier dan 
toch te zijn gaan jagen, maar er werd nergens signaal opgepikt. Op zondag 4 mei was het dier 
opnieuw aanwezig in dezelfde boom en dat bleef zo tot minstens 22u35, er waren geen sociale 
geluiden te horen. Op maandag werd overdag en om 22u30 nog eens gepeild, zonder resultaat. NB: 
In september 2014 vonden we hier enkele tientallen meters westwaarts een kolonieboom 
(Amerikaanse eik) met minstens negen Rosse vleermuizen. Deze bomen zijn niet gemerkt vermits 
deze zich op privaat domein bevinden. 
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Baardvleermuis 1 
Geslacht: vrouw 
Leeftijd: adult 
Vangstdatum: 2 mei 2014 
Vangstplaats: aanwijsputten 
Verblijfplaats: Beuk (geen zichtbare holte) aan de kasteeldreef in Hertsberge 

Op vrijdagavond 2 mei werd in de directe omgeving van de Aanwijsputten (net ten oosten van perceel 
212) een vrouwtje Baardvleermuis gevangen. De Baardvleermuis werd meteen na het vrijlaten nog 
enige tijd gevolgd (zie kaart 7). Op zondag 4 mei werd de Baardvleermuis opnieuw gepeild en bleek te 
verblijven in het kasteelbos Hontzocht nabij de E40. Van daaruit vloog het in de nacht van 5 op 6 mei - 
na ongeveer tien minuten in het kasteelpark te hebben rondgevlogen - via de achterkant van het park 
en de achterkant (ten westen) van domein Sint-Amandus richting Aanwijsputten en van daaruit 
opnieuw via de hop-over (bijna aaneensluitende boomkruinen) richting Aanwijsbossen, waar het in 
een ruime actieradius (gelijkaardig aan die van 2-3 mei, maar ook even in de noordelijke tip van de 
Vagevuurbossen) bleef jagen tot lang na middernacht. Op 6 mei bleek dit dier dan te verblijven in een 
boom in de Aanwijsbossen (zie kaart 15). Daar vloog hij die avond pas om 23u55 uit omwille van de 
regen, om 5u40 was het dier terug, en was er van op afstand wel enige zwermactiviteit te zien, helaas 
moeilijk te zien wegens achter prikkeldraad op privéterrein. In de nacht van 7 op 8 mei bleef het dier in 
dezelfde omgeving jagen. Daarna werd de zender te zwak om uit te peilen.  

Kaart 7: Deze Baardvleermuis bleek frequent de N370 (die het Bulskampveld en de Vagevuur- en Aanwijsbossen 
doorsnijdt) over te steken ten zuiden van Parking Aanwijs ter hoogte van de korte zone tussen de percelen 
276/277 en 319 waar de boomkruinen elkaar bijna raken (zogenaamde hop-over). 
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Watervleermuis 
Geslacht: vrouw 
Leeftijd: adult 
Vangstdatum: 3 mei 2014 
Vangstplaats: veldvijver nabij Loca Labora (perceel 59) 
Verblijfplaats: niet gevonden 

Op zaterdag 3 mei 2014 omstreeks middernacht werd aan de veldvijver nabij Loca Labora een 
vrouwtje Watervleermuis gevangen. Het dier werd voorzien van een zender en in de daaropvolgende 
dagen in de ruime omgeving teruggezocht (kaart 8), helaas zonder resultaat. De kans dat het dier 
binnen het projectgebied verbleef, lijkt klein. 

Kaart 8: Deze kaart geeft een idee van de actieradius waarin gezocht werd naar de Watervleermuis (dit is enkel 7 
mei). Er werd die dag ook geluisterd van op de toren van de provinciegebouwen, ook naar de Rosse vleermuis 
(die toen niet meer in Hertsberge te horen was), zonder resultaat. 
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Grootoorvleermuis 1 
Geslacht: man 
Leeftijd: adult 
Vangstdatum: 16 juli 2014 
Vangstplaats: Bulskampveld, aan de poel op de grens van perceel 65 en 262) 
Verblijfplaats: ruïne  

Dit mannetje werd gevangen aan de poel in de open corridor in het Bulskampveld (op de grens van 
perceel 65 en 262). Het had zijn verblijfplaats in de ruïne (wellicht op zolder, er vlogen op 17/7 
minstens vijf dieren uit, mogelijk mannetjes). 

Het dier jaagde in het bos in de directe omgeving van de ruïne en van de vangstplek. Het dier werd vijf 
nachten met onderbrekingen gevolgd en werd nog gehoord tot in de nacht van 22 op 23/07 in 
dezelfde omgeving. Deze Grootoorvleermuis had een klein foerageergebied, en jaagde voornamelijk 
in dicht en structuurrijk bos. Daarnaast werd ook de open corridor veel gebruikt. Op de nacht van 17/7 
was mooi te zien hoe het dier foerageerde in de kruin van de bomen in de ‘corridor’ en in structuurrijke 
stukken rond de poel (veel in dicht bos). 

Kaart 9: Habitatgebruik van Grootoorvleermuis 1 
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Grootoorvleermuis 2 
Geslacht: vrouw 
Leeftijd: adult, postlacterend 
Vangstdatum: 17 juli 2014 
Vangstplaats: Gulke Putten  (militair domein) 
Verblijfplaats:  

 Zomereik (geen holte zichtbaar) (mil. dom.) 
 Telefoonpaal (oud spechtengat) (mil. dom.) 

Dit vrouwtje werd gevangen aan de Gulke Putten  (Mil. dom.). Er werden 2 verblijfplaatsen gevonden: 
op 17 en 18 juli verbleef de soort in een Zomereik begroeid met Klimop, nabij de vleermuisbunker in 
de Gulke Putten . Door de Klimop was geen holte te zien. Op 19 juli was deze Grootoorvleermuis 
verhuisd naar een oude paal in een jong bosbestand. Deze palen die vroeger gebruikt werden voor de 
radio-installaties in het gebied, bevatten tegenwoordig erg veel oude spechtengaten, en blijken ook 
door vleermuizen in gebruik te zijn. Op 20 juli werd vastgesteld dat de zender afgevallen was. 

Het jachthabitat werd gedurende 2 nachten (17 en 18/07) onderzocht (kaart 10) . Het dier foerageerde 
in het kasteelbos en het bos rond de vleermuizenbunker. Later op de avond foerageerde de Grootoor 
in andere delen van het militair domein, maar dit was moeilijk te bepalen van op de openbare weg. 

Kaart 10: Habitatgebruik van Grootoorvleermuis 2 

Grootoorvleermuis 3 
Geslacht: vrouw 
Leeftijd: adult, lacterend 
Vangstdatum: 22 juli 2014 
Vangstplaats: Bulskampveld, aan de poel op de grens van perceel 65 en 262) 
Verblijfplaats:  

 Zomereik (oud spechtengat)  
 Beuk (grote rottingsholte)  
 Zomereik (oud spechtengat)  
 Zolder van het VOC 
 Zomereik (dreefboom met rottingsholte) langs de Heirweg   



Natuurinrichtingsproject Biscopveld 
Vleermuizenstudie 24

Dit vrouwtje werd op 22 juli gevangen op dezelfde plaats als Grootoorvleermuis 1. Er konden 5 
verschillende verblijfplaatsen gevonden worden in de 11 dagen dat de verblijfplaats kon bepaald 
worden. Op 23/07 teruggevonden in een Zomereik (zie kaart 15 en onderstaande foto) die achteraf 
gelabeld bleek te zijn met de code ‘4C 01’, een ons onbekend label. Diezelfde avond werd gepoogd 
om het aantal uitvliegende dieren te tellen: wellicht een vijftal. Op 24/7 werd het dier teruggevonden in 
een Beuk met een oud kauwennest (zie foto), eveneens gelabeld (‘3602’). Navraag bij domeinwachter 
Gerdi Degraeve leverde geen info over deze labels. Het aantal uitvliegende dieren op 24/7 werd 
geschat op 10 tot 12, maar een telling op 25/7 met behulp van een nachtkijker leverde minstens 21
uitvliegende dieren op. 
Op 26 en 27 juli verbleef de vleermuis in een oud spechtengat in een Zomereik. Op 28 juli verbleef 
deze vleermuis op de zolder van het vogelopvangcentrum. Vanaf 29 juli tot het laatste bezoek op 2 
augustus verbleef de vleermuis in een oude rottingsholte (afgebroken tak) in een Zomereik langs de 
Heirweg, op ca. 1400 meter van de vangstplek. Tijdens de nacht van 1 op 2 augustus werd deze 
boom nog bezocht en bleek dat de vleermuis gaan jagen was, dus de zender was zeker niet 
afgevallen. 

Het habitatgebruik van dit dier werd slechts enkele uren bepaald, zodat er geen volledig beeld van het 
gebruikte jachthabitat is. In de nacht van 23-24/7 en de nacht van 24-25/7werd foerageergedrag 
waargenomen in de percelen rond de koloniebomen, en vooral rondom het kasteel Bulskampveld, 
hoeve Colpaert en tot honderd meter verder oostwaarts, de kruidentuin en rondom de andere 
provinciegebouwen. 

Foto 4: Geen scherp beeld, maar duidelijk 1 van de minstens 21 grootoren die op 25/07 uit Beuk ‘3602’ kropen… 

Foto’s 5, 6 en 7: Twee van de drie bomen die door Grootoor 3 bewoond werden, een Zomereik en een beuk, 
bleken gelabeld te zijn: de eik met code ‘4C01’ de Beuk met code ‘3602’.   
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Grootoorvleermuis 4 
Geslacht: vrouw 
Leeftijd: adult, lacterend 
Vangstdatum: 23 juli 2014 
Vangstplaats: Vagevuurbossen (perceel 325) 
Verblijfplaats:  

 Beuk (rottingsholte) 
 Zolder van boomkwekerij

Dit vrouwtje Grootoorvleermuis werd gevangen in een dreefje in de Vagevuurbossen. De kolonieplaats 
kon 10 dagen bepaald worden. Op 24/07 tot 27/07 werd het dier gevonden in een oude Beuk met 
rottingsholtes (afgebroken takken) in de Vagevuurbossen. Het signaal leek van laag bij de grond te 
komen, maar vermoedelijk ging het hier om reflectie en bevond de verblijfplaats zich in de 
rottingsholte. 

Van 28/07 tot 30/07 verbleef de Grootoorvleermuis op de zolder van een schuurtje bij een 
boomkwekerij. Op 31/07 verbleef de vleermuis ook een dag in spleetvormige holte in de Beuk waar 
Grootoorvleermuis 5 verbleef op 24/07 (zie verder). Op 1 en 2 augustus verbleef de vleermuis 
opnieuw op het schuurtje bij de boomkwekerij. 

Het landschapsgebruik werd één nacht bepaald (25/07) (kaart 11). Vroeg op de avond werd 
voornamelijk gefoerageerd in de naaldbos-percelen in het noorden van de Vagevuurbossen, waarna 
de vleermuis de weg overstak en foerageerde rondom parking aanwijs. Vervolgens vloog de Grootoor 
naar het zuiden, en werd gejaagd in het kleinschalig landschap en in de Vagevuurbossen. Later op de 
nacht stak de vleermuis de baan weer over, en foerageerde ze in de dreven ten westen van de 
Vagevuurbossen, om zo weer naar de Vagevuurbossen zelf terug te keren.

Dit is de zone waar we onder meer pleiten voor een snelheidsbeperking voor het verkeer.

Kaart 11: Habitatgebruik van Grootoorvleermuis 4.  
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Grootoorvleermuis 5 
Geslacht: vrouw 
Leeftijd: adult, lacterend 
Vangstdatum: 23 juli 2014 
Vangstplaats: Vagevuurbossen (perceel 325) 
Verblijfplaats:  

 Beuk (rottingsholte) ( gemerkt met code PaVv001) 
 Zolder van boomkwekerij 

Dit vrouwtje Grootoorvleermuis werd gevangen in een dreefje in de Vagevuurbossen, vlakbij de 
vangstplaats van Grootoorvleermuis 4. De kolonieplaats kon slechts 3 dagen bepaald worden. Op 
24/07 bevond de verblijfplaats zich in een spleetvormige holte in een Beuk in de Vagevuurbossen. ’s 
Avonds vlogen hier minstens 7 Grootoorvleermuizen uit. Deze boom zou later ook gebruikt worden 
door Grootoorvleermuis 4 (zie eerder). Op 25/07 werd de Grootoorvleermuis terug gevonden in het 
schuurtje bij de boomkweker, waar later ook Grootoorvleermuis 4 zou komen. Tijdens de nacht van 
25/07 en de volgende nachten kon echter geen jachtgedrag waargenomen worden. Het signaal bleef 
heel de nacht vanuit de zolder komen. Hierdoor nemen we aan dat de zender afgevallen was, en 
konden we geen verdere verblijfplaatsen bepalen. 

Het jachthabitat kon niet in kaart gebracht worden door het vroegtijdig afvallen van de zender. 

Foto 8: De Beuk waar Grootoor 5 eerst verbleef, is net zoals de meeste koloniebomen na dit onderzoek gemerkt 
met een plastic label en een nummer, in dit geval: PaVb001 (Plecotus auritus, Vagevuurbossen, 001) 
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Laatvlieger  
Geslacht: vrouw 
Leeftijd: juveniel 
Vangstdatum: 23 juli 2014 
Vangstplaats: Vagevuurbossen 
Verblijfplaats:  

 Kerk van Maria-Aalter 

Dit juveniel vrouwtje werd gevangen in de Vagevuurbossen, en verbleef op de gekende kolonie op de 
kerk van Maria-Aalter. Op 27/7 konden hier 73 uitvliegende dieren geteld worden. 

Dit dier werd één nacht gevolgd (29/7, kaart 12) en in de twee daaropvolgende nachten telkens ook 
eenmaal gedetecteerd. Vroeg op de avond vloog de vleermuis vooral in het half-open landschap van 
Schuurlo en het Sint-Pietersveld. Hierbij werd veel gefoerageerd langs dreven, en boven weides met 
koeien (onder meer langs de boerderij langs de Bruggesteenweg). Later op de avond werd 
gefoerageerd in het begrazingsblok van het Disveld en boven de half-open heidestukken daar. Daarna 
keerde de Laatvlieger terug naar de kerk doorheen de villawijken van Maria Aalter. Tijdens de ene 
gevolgde nacht bezocht het dier niet meer de (omgeving van) de vangstplek in de Vagevuurbossen. 

Uit onze steekproef blijkt dus dat de Gulke Putten een belangrijk foerageergebied zijn voor deze erg 
grote kolonie van Laatvliegers. Laatvliegers jagen vooral op grotere insecten zoals meikevers en 
mestkevers. Meidoornhagen en begrazing (zowel door landbouwers als natuurgericht) kan erg 
belangrijk zijn voor een voldoende groot voedselaanbod. 

Kaart 12: Habitatgebruik van de Laatvlieger 
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Foto 9: Om een Laatvlieger vast te houden, is het aangewezen om lederen handschoenen te dragen.  

Franjestaart 
Geslacht: vrouw 
Leeftijd: adult, niet lacterend 
Vangstdatum: 25 juli 2014 
Vangstplaats: Corridor Bulskampveld (grens 65-262)) 
Verblijfplaatsen (zie kaart 15):  

 Zomereik (oud spechtengat) in het park van de Blauwhuisbossen 
 Beuk (oud spechtengat) langs de dennendreef (Hertsberge) 

Zomereik (geen holte zichtbaar) in de Blauwhuisbossen

Dit dier werd gevangen bij de poel in de corridor in het Bulskampveld. De verblijfplaats werd gevonden 
in een oude eik met een spechtengat aan de rand van het park van de Blauwhuisbossen op 26 juli. De 
daarop volgende dagen werd het park niet meer bezocht. Op 29/07 werd de vleermuis terug gezocht, 
en kon een verblijfplaats gevonden worden in een dikke Beuk met een spechtengat langs de 
dennendreef in Hertsberge. ’s Avonds konden hier 10 uitvliegende dieren geteld worden. De 
gezenderde vleermuis was hier ook aanwezig van 30 juli tot 1 augustus. Op 2 augustus was het 
gezenderde dier verhuisd naar een tweede dikke Zomereik, deze keer centraal in de 
Blauwhuisbossen. Hier kon echter geen holte gezien worden van op de grond. 

Het jachtgedrag werd niet in kaart gebracht, maar op 29/07 werd het signaal kortstondig 
waargenomen in het centrale deel van de Vagevuurbossen (tijdens de vroege ochtend, na het volgen 
van de Laatvlieger). 
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Baardvleermuis 2 
Geslacht: vrouw 
Leeftijd: juveniel 
Vangstdatum: 25 juli 2014 
Vangstplaats: Corridor Bulskampveld (grens 65-262) 
Verblijfplaatsen (zie kaart 15): 

 Jonge Zomereik (loshangende schors) 
 Schapenstal (houten dakbedekking) – Bulskampveld 11 
 Dode Zomereik (loshangende schors of spleetvormige holte) 
 Tweede dode Zomereik (loshangende schors of spleetvormige holte)  
 Ruwe berk (spleetvormige holte) 

Deze vleermuis werd eveneens gevangen aan de poel in de corridor in het Bulskampveld. Op 26 juli 
kon de eerste verblijfplaats gevonden worden in een zeer dun dood Zomereikje met loshangende 
schors. Ook op 27 juli was de vleermuis hier aanwezig. Op 30 juli werd opnieuw naar de vleermuis 
gezocht, en werd ze gevonden in een oude dode Zomereik. Deze eik had zowel spleetvormige holtes 
als loshangende schors. Op 31 juli was de Baardvleermuis verhuisd naar een schuurtje in de buurt, 
waar hij achter gevelbetimmering verblijf. Hier werden ’s avonds minimaal 6 uitvliegende dieren geteld. 
Op 1 augustus bevond de Baardvleermuis zich opnieuw in een dode eik met loshangende schors, 
maar deze keer in een andere boom dan op 30/07. Op 1/08 en 2/08 bevond de vleermuis zich in een 
jonge ruwe berk met een spleetvormige holte. 

Het habitatgebruik werd niet bepaald.  

Foto’s 10 en 11: Onder de losse schors van dit boompje werd de op 25/7/14 gezenderde Baardvleermuis eerst 
teruggevonden. Later verhuisde dit dier onder meer nog naar een berk en een Zomereik. 
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Rosse vleermuizen 2,3 en 4 
Geslacht: vrouw 
Leeftijd: adult, niet lacterend 
Vangstdatum: 4 september 2014 
Vangstplaats: Corridor Bulskampveld, omgeving poel (grens 65-262)) 
Verblijfplaatsen: zie kaarten 13 en 14 

Deze drie Rosse vleermuizen werden gevangen aan de poel nabij de corridor (perceel 262). Ze 
werden ‘P’, ‘Q’ en ‘R’ gedoopt. Opvallend: P en Q vlogen om 22u30 bijna tegelijkertijd in het net, terwijl 
R pas om iets na 1u ’s nachts in de netten vloog, nadat Q daar vlakbij vanuit het vangzakje luide 
sociale roepen had uitgestoten. Om 1u45 werden de netten op deze locatie gesloten.  

Kaart 13: Twee Rosse vleermuizen werden op vrije grote afstand van het projectgebied teruggevonden: Q 
verbleef eerst in een klein populierenbosje tussen Driekoningen en de spoorweg (links op de kaart), en later in 
Bloemendale (rechts op de kaart). De exacte verblijfsboom kon niet uitgepeild worden.    

Habitatgebruik van de drie Rosse vleermuizen  

5 september  
Om 20u40 waren P en Q te horen vanuit de Halvemaanstraat (grens Oostkamp). Q was toen nog 
terplekke in rust, wellicht in een van de beide populierenbosjes (zie kaart 14, zone linksboven). P was 
toen al in beweging in de buurt van Driekoningen, waar ze later teruggevonden werd in maar liefst drie 
verschillende bomen. Rond 20u50 begon Q te jagen boven het gebied tussen de twee bosjes en de 
E40 en wellicht nu en dan over de E40, keerde dan rond 20u55 terug om kort nadien westwaarts 
richting Erkegem te vliegen en er te jagen tussen 21u en 21u10. Om 21u12 vloog Q dan terug richting 
kanaal en verder oostwaarts. Om 21u25 werd er dan gepeild van aan de ruïne in de Scheidsdreef 
(perceel 272), vlakbij de vangstplaats dus. Daar bleken op dat moment zowel Q als R vlakbij te jagen! 
Kort nadien vertrok Q opnieuw, terwijl R nog tot minstens 21u50 in de nabije omgeving boven de 
bossen bleef jagen.   

6 september  
P werd teruggevonden in domein Driekoningen. Wellicht verbleef het dier in de zeer grote Zomereik 
op de linkerhoek van de inrit van het domein. Later die avond werd P omstreeks 23u30 kort gehoord 
uit de richting van de vangstplaats. Om 00u30 die nacht werd signaal opgevangen van Q, die in 
kasteeldomein Bloemendale bleek te verblijven, waar het dier om 0u40 en 1u nog steeds in rust bleek. 
De exacte boom kon niet uitgepeild worden (privédomein).  



Natuurinrichtingsproject Biscopveld 
Vleermuizenstudie 31

Kaart 14: Terreingebruik van de drie Rosse vleermuizen gevangen op 4 september 2014.    
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7 september  
’s Middags waren P en Q terplekke aan hun verblijfplaats in Driekoningen en Bloemendale. ’s Avonds 
en ’s nachts werd niet gepeild. 

8 september  
P werd om 19u40 teruggevonden in een tweede boom (beuk) iets westwaarts van de eerste (zie kaart 
15). Uit deze boom waren duidelijk sociale geluiden te horen. Opmerkelijk: tegen de schemering 
kwamen twee bosuilen rond deze Beuk cirkelen en postvatten. P verliet de boom om 20u40 en bleek 
bij een peiling om 22u38 al terug terplekke (was dus mogelijk al vroeger terug) en was dat ook om 
middernacht. Ook Q was die avond terplekke in Bloemendale bij peilen om 22u52, 0u00 en 00u32. 

9 september 
Er werd niet gepeild 

10 september  
P noch Q waren present in Driekoningen of Bloemendale. Die dag werd R echter gepeild in de 
omgeving van de oostelijke punt van het woonbos in Hertsberge. Helaas kon de exacte verblijfplaats 
niet gepeild worden (zie groene cirkel op kaart 15).  

11 september  
Q bleek overdag niet aanwezig in Bloemendale (mogelijk dus terug op de eerste vindplaats), P bleek 
wel nog aanwezig in dezelfde Beuk.  

12 september  
Voor zonsondergang bleek P niet meer aanwezig in de Beuk in Driekoningen. R daarentegen werd 
teruggevonden in een Amerikaanse eik met een spechtenholte in het bosperceel langs de 
kasteeldreef in Hertsberge. Die avond bleken er minstens 9 dieren uit te vliegen. Die avond vloog Q 
vanuit Bloemendale om 20u40 pal westwaarts boven de spoorweg Brugge-Gent richting de twee 
populierenbosjes (zie groene cirkel op kaart 14). Om 21u blijkt Q daar te foerageren, om van daaruit 
om 21u05 te vertrekken richting kanaal en verder oostwaarts. Op het volgende luisterpunt (brug over 
E40 Driekoningen, zie onderstaande foto) horen we rond 21u15 uit westelijke richting R jagen boven 
de vallei van de Bornebeek. 

Foto12: Vrijdag 12/09/14 werd Rosse vleermuis ‘R’ gepeild van bovenop de brug over de E40 bij Driekoningen. 
Het bleek een perfect luisterpunt: R bleek o.a. te foerageren boven de vallei van de Bornebeek, maar bleef 
nergens lang en verplaatste zich snel tussen verschillende jachtgebieden. De E40 bleek daarbij geen barrière en 
werd frequent op ruime hoogte gekruist.   
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13 september  
Q was overdag niet meer te horen aan Bloemendale. Mogelijk was de zender uitgeput. R was toen 
nog terplekke in de kolonieboom in Hertsberge. P werd teruggevonden in een derde boom (een 
Amerikaanse eik, zie kaart 15) westelijker op het domein Driekoningen. Om 1u die nacht was P niet in 
de buurt van de nieuwe kolonieboom, R in Hertsberge daarentegen wel.  

14 september  
R verbleef nog steeds in de kolonieboom in Hertsberge, maar er waren dit keer geen sociale geluiden 
te horen en rond 20u20 vloog alleen R uit, geen andere dieren. Het is bekend dat groepen Rosse 
vleermuizen in het najaar erg mobiel zijn. In Driekoningen bleek P die avond opnieuw verhuisd te zijn 
naar de Beuk (boom 2). Daar vlogen ook rond 20u20 zo’n vier à vijf dieren uit, wat gepaard ging met 
veel sociale geluiden. Om 21u20 was er opnieuw activiteit aan deze boom: dieren kropen binnen en 
terug naar buiten. Dat ging zo een tijd door. 

15 september  
Er werd nog een laatste keer postgevat aan de Beuk met spechtenholte (‘boom 2’) in Driekoningen. 
Om 20:54 vloog een Rosse vleermuis van elders aan, landde, kroop naar binnen en vloog een paar 
seconden later terug uit. Tussen 20:54 en 21:03 hing dit dier dan enkele minuten onder de 
spechtenholte, was duidelijk iets aan het opeten en zich aan het poetsen. Om 21:05 kwam een 
tweede Rosse vleermuis aanvliegen met schijnlandingen. Om 21:06 vlogen de twee dieren samen 
weg. Om 21:07 vloog opnieuw een Rosse vleermuis binnen en meteen weer buiten. Om 21:15, 21:25, 
21:30 was activiteit te horen op de bat-detector. Tussen 21:45 en 21:55 waren er veel sociale roepen, 
veel schijnlandingen en bezoekjes aan de spechtenholte. R was die avond terplekke in de 
kolonieboom om 22:26 (de Am. Eik) in Hertsberge. Daarmee had de zender van R ten minste 11 
dagen signaal uitgezonden, op het einde weliswaar onregelmatiger en zwakker.   

Foto13: Op 2 mei 2014 werd een eerste vrouwtje Rosse vleermuis gevangen. Eigenlijk geen beestje om zonder 
handschoenen vast te pakken. NB: alle medewerkers aan dit project hadden inentingen tegen rabiës.   
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1.1.3.4 Overzicht van alle gevonden verblijfplaatsen per soort en contactpunten van een
aantal dieren

Kaart 15: Overzicht van alle gevonden verblijfplaatsen per soort en contactpunten van een aantal dieren. 
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1.1.4 Kartering van het holte aanbod en gebruik van de boom en
endoscoopcamera

1.1.4.1 Methode

Om een beter zicht te krijgen op het holtenaanbod in het gebied, werd begin april 2013 een steekproef 
gedaan in verschillende deelgebieden: het noordelijkste deel van het provinciaal domein 
Bulskampveld (waar verder weinig veldwerk verricht werd), het bosreservaat de Aanwijsputten (waar 
in de percelen 89 en 95 e.o. een groot aantal Amerikaanse eiken geveld zijn en er dus zeer wellicht 
voor vleermuizen geschikte holten verloren gegaan zijn) en de Predikherenbossen. Op die manier 
kregen we zeker geen sluitend overzicht van alle potentieel geschikte bomen, maar dit soort 
onderzoek geeft wel een relatieve indicatie per zone voor het hele studiegebied en per bostype. In een 
aantal gevallen werd gebruikt gemaakt van een endoscoopcamera voor inspectie van de holte, maar 
dit leverde geen bijkomende sporen of aanwijzingen van gebruik van de boom door vleermuizen. 

1.1.4.2 Resultaten

Kartering Aanwijsputten 

Kaart 16: Resultaten kartering holte-aanbod in de Aanwijsputten. 

Een omschrijving van de bomen en specifieke kenmerken is opgenomen in bijlage 4.
In de zones A, B en C met vooral naaldhout (Corsicaanse den etc.) werden geen (geschikte) holten 
gevonden. Er kan dus veilig gesteld worden dat het vellen van naaldpercelen in dit deel van het 
projectgebied een verwaarloosbare impact zal hebben op het holteaanbod voor vleermuizen.  
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Kartering boomholten in noordelijk deel van provinciaal domein 

Kaart 17: Resultaten kartering holte-aanbod in het noordelijk deel van het provinciaal domein. 

In het noordelijk deel van het provinciaal domein (noordelijk grenzend aan domein Driekoningen) 
bleken heel wat Beuken op zicht geschikte holtes te bevatten. In een of meerdere van deze zones met 
beperkte recreatie is het zeker aangewezen om zogenaamde verouderingseilanden af te bakenen (zie 
ook kaart 26). Mogelijk benut de kolonie Rosse vleermuizen die in september 2014 werd gevonden in 
Driekoningen ook enkele van de Beuken die weergegeven zijn op bovenstaande kaart. 

Een omschrijving van de bomen en specifieke kenmerken is opgenomen in bijlage 5. 
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Kartering boomholten Predikherenbossen 

Kaart 18: Resultaten kartering holte-aanbod. 

In de Predikherenbossen blijkt het gros van de geschikte holten zich te situeren in de percelen 79, 80, 
81, 82 en 83. Hier kunnen hoogstammige Beuken en Amerikaanse eiken best zoveel mogelijk ontzien 
worden.  
In perceel 79 betrof het vooral scheuren en spechtenholen in Beuken, in de percelen 80 t.e.m. 83 ook 
Amerikaanse eiken. Zeker voor dit deelgebied is het aangewezen om in minstens een van deze 
percelen verouderingspercelen af te bakenen (zie ook kaart 27).  

1.1.4.3 Besluit

De steekproeven bevestigen wat voor de hand ligt: in de oudere loofbospercelen vinden we de 
meeste holten. In die percelen zou het vellen van bomen tot het strikt noodzakelijke beperkt moeten 
worden, bijvoorbeeld in functie van veiligheid.  
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1.1.5 Zomer zwermonderzoek

1.1.5.1 Methode

Het hier bedoelde ‘zomer-zwermonderzoek’ betreft het opsporen van door vleermuizen bewoonde 
boomholten tijdens de ochtend. In kleinere bosgebieden kan deze methode erg succesvol zijn voor 
het opsporen van door kraamkolonies bewoonde bomen. In meer uitgestrekte, dichtbeboste gebieden 
is deze methode vaak minder rendabel: je moet meer zoeken voor minder resultaat. Dit bleek ook uit 
de resultaten.  

1.1.5.2 Resultaten

In 2013 werden in totaal elf ‘manochtenden’ zwermonderzoek uitgevoerd:  
- vier ‘manochtenden’ op 10 mei in de ANB-bossen en het provinciaal domein Bulskampveld 
- twee ‘manochtenden’ op 2 juli in de Predikherenbossen 
- twee ‘manochtenden’ in het provinciaal domein in de ochtend van 23 juli  
- een ‘manochtend’ op 25 juli in de Predikherenbossen 
- twee ‘manochtenden’ op 15 augustus in de Vagevuurbossen  

- Op 10 mei werd tussen 4u45 en 6u15 ’s ochtends in een grote zone tussen parking Aanwijs, de 
woonwijk in Hertsberge en het kasteel Bulskampveld met vier personen verspreid naar zwermgedrag 
gespeurd. Er werden enkel hier en daar jagende dwergvleermuizen waargenomen, verder geen 
andere soorten. Deze ochtend was zeer fris voor een 10e mei. 

- Op 2 juli werd na het vangstonderzoek in de Predikherenbossen (omgeving percelen 78-82) 
gespeurd naar zwermgedrag. Dit resulteerde in de vondst van een kraamkolonie Gewone grootoren. 
De locatie van deze boom is meegedeeld aan de beheerders, weergegeven op de overzichtskaart (zie 
1.2.3.3) en (uit het zicht) gelabeld d.m.v. een plastic label met de code: PaGP002 (zie foto). 

Foto 14: Amerikaanse eik in de Predikherenbossen met label PaGP002. 

- Op 23 juli werd ongeveer tussen 4u en 6u ’s ochtends naar zwermgedrag gespeurd in het 
noordelijke deel van het provinciaal domein in en om de percelen 220 t.e.m. 236, zonder resultaat. 

- Op 25 juli werd vanaf 4u30 gespeurd naar zwermgedrag in de Predikherenbossen (percelen 78 en 
79), in de omgeving van de gekende boom met verblijfplaats Watervleermuis. Rond de boom werden 
twee zwermende Watervleermuizen waargenomen, maar diezelfde avond vloog maar een 
Watervleermuis uit de boom. 

- Op 15 augustus werd tussen ongeveer 5u en 7u ’s morgens in de Vagevuurbossen gespeurd naar 
zwermgedrag in een brede zone aan weerszijden van het centrale fietspad en de dwarse dreven. Tot 
ruim na 6u50 was er t.h.v. perceel 354 activiteit van meerdere dwergvleermuizen, wat doet vermoeden 
dat zich in de huizen in de buurt een kolonie ophoudt.  

In 2014 werden drie ‘manochtenden’ zwermonderzoek uitgevoerd: op 8, 10 en 11 mei werd telkens 
tussen ongeveer 3u30 en 5u30 in de ruime omgeving van het ruïnetje in de Scheidsdreef (perceel 
272) met als doel het terugvinden van de kraamkolonie Franjestaarten die hier bekend was tot 2010. 
Helaas zonder resultaat. Mogelijk is deze kolonie verhuisd en gaat het om de kolonie die in 2014 
gevonden werd in de Dennendreef in Hertsberge en de Blauwhuisbossen.  
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1.1.6 Najaars zwermonderzoek bij winterobjecten

1.1.6.1 Methode

Met behulp van speciale vleermuisnetten werden gedurende verschillende avonden in 2012, 2013 en 
2014 vleermuizen gevangen aan en rondom de ingang van gekende winterverblijfplaatsen. 
Gelijkaardig onderzoek op andere plaatsen leert dat in het najaar deze objecten soms bezocht worden 
door soorten die er niet per se overwinteren. Voor dit projectgebied denken we dan vooral aan soorten 
als de Mopsvleermuis, Brandts vleermuis of Ingekorven vleermuis. Voor het vangen aan deze 
winterobjecten werd geen gebruik gemaakt van een zogenaamde ‘lure’ of lokker, om een onverstoord 
beeld van de situatie te krijgen en om het gedrag van de dieren niet onnodig te verstoren. 

1.1.6.2 Resultaten

Overzicht zwermvangsten aan winterobjecten 2012 

Vleermuizenkelder provinciaal domein Bulskampveld 
- 17 augustus 2012. Start om 21u45. Einde om 01u30 
Aanwezig: Bob Vandendriessche, Joost Vandenberghe, Dieter Van den Bogaert en Floris Verhaeghe 
Opstelling: twee mistnetten (wit, 4m en 6m). Derde mistnet (6m) bijgezet om 00u20. 
Weer: heldere hemel, windstil, T° bij start: +/- 25°. 
+/- 22u, 22u43, 00u09: passage Myotis spec.  Geen vangsten, opname D500x Tr1 om 23u06 

- 20 oktober 2012. Start om 19u15. Einde om 23u05. 
Aanwezig: Bob Vandendriessche, Floris Verhaeghe, Dieter Van den Bogaert, Kristof Deketelaere 
Opstelling: drie mistnetten (wit, 4m, 6m en 8m). 
Weer: zeer zacht (ingang kelder: 13,5°), geregend, windstil, dichtbewolkt. 
Telling in de kelder: 3 Watervleermuizen (2 in de kelder, 1 in de gang). 
Tussen 19u15 en 23u passeerde slechts twee keer een Myotis spec. (21u05 en 21u14) 
Vangsten: bij het sluiten van de netten omstreeks 23u05 vloog een Franjestaart in de netten maar 
ontsnapte meteen opnieuw. Er zijn dus geen bijkomende gegevens over dit dier. 

Gulke Putten, bunkertje noordelijke toegang militair domein: 
- 15 september 2012. Start om 20u30, einde om 2u10. 
Aanwezig: Bob Vandendriessche, Marc Van De Sijpe, Pieterjan Dhondt, Kristof Deketelaere, Floris 
Verhaeghe. 
Opstelling: twee mistnetten (wit, 4m en 8m) in een ‘L’-opstelling ter hoogte van de ingang. 
Weer: niet genoteerd 

Tabel 4: Overzicht vangsten op 15 september 2012.  
Nr Tijdstip  Soort Geslacht Leeftijd (ind.) Gewicht (g) OAL (L),mm 
1 22u18 Watervleermuis M Jong dier 7  37,50 
2 22u58 Gewone Baardvleermuis M Jong dier 4,75 35,15 
3 00u30 Watervleermuis V Jong dier 8,75 37,85 
4 01u07 Watervleermuis V Jong dier 8 37,90 
5 01u07 Watervleermuis M Jong dier 8,25 37,35 
6 02u00 Watervleermuis V Jong dier 8,75 37,00 

Vleermuizenkelder Franky Bonne, Noendreef, Beernem 
- 29 september 2012. Start om 20u45, einde om 01u30. 
Aanwezig: Bob Vandendriessche, Bram Conings, Dieter Van den Bogaert, Floris Verhaeghe 
Opstelling: twee mistnetten (wit, 4m en 8m).  
Weer: heldere hemel, volle maan, lichte wind, T° bij start: 9°C  

Tabel 5: Overzicht vangsten op 29 september 2012. 
Nr Tijdstip Soort Geslacht Leeftijd (ind.) Gewicht (g) OAL (L),mm 
1 21u21 Gewone Baardvleermuis M Onbep. 5,50 35,85 
2 21u23 Franjestaart M Onbep. 7,75 40,25 
3 21u37 Franjestaart M Onbep. 7,00 38,25 
4 22u38 Franjestaart V Onbep. 8,00 39,50 
5 22u55 Gewone Baardvleermuis M Juv. 5,75 34,65 
6 23u20 Franjestaart V Juv. 8,25 42,75 
7 23u20 Franjestaart M Onbep. 6,75 40,90 
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Overzicht Zwermvangsten aan winterobjecten 2013 en 2014 

Gulke Putten, bunkertje noordelijke toegang militair domein: 
- 16 augustus 2013. Start om 21u, einde om 2u30. 
Aanwezig: Wout Willems, Ann Lenaerts, Dieter Van den Bogaert 
Opstelling: 3 mistnetten bij de kelder (6m, 2 x 9m), 1 mistnet (9m) in het bosperceel met lokker. 
Weer: droog, bewolkt, windstil, T° bij de start: 20°C. 

Tabel 6: Overzicht vangsten op 16 augustus 2013. 
Nr Tijdstip Soort Geslacht Leeftijd Gewicht OAL 
1 21u25 Gewone dwergvleermuis M Onbep 4,55 30,5 
2 21u30 Gewone dwergvleermuis M Onbep 4,64 31,6 
3 22u00 Franjestaart M Volw 8,03 38,9 
4 00u07 Watervleermuis M Jong dier 8,36 37,9 

Opm. 4: Deze Watervleermuis is voorzien van een zender. De resultaten hiervan zijn beschreven in 
het hoofdstuk zenderonderzoek.  

- 26 augustus 2013. Start om 20u50, einde om 4u30 
Aanwezig: Bob Vandendriessche, Bram Conings, Jan Ranson 
Opstelling: 3 mistnetten (3m, 6m en 9m). 
Weer: helder, droog, bijna windstil, T° bij de start: +/- 20°C. 

Tabel 7: Overzicht vangsten op 26 augustus 2013. 
Nr Tijdstip Soort Geslacht Leeftijd Gewicht OAL 
1 22u30 Gewone grootoor M Volw. 8,0 40,5(l) 
2 00u25 Watervleermuis M Volw. Onbep. 39,0(l) 
3 00u40 Watervleermuis M 1e jr 8,0 37,0(r) 
4 03u15 Watervleermuis M 1e jr. 8,0 37,5(l) 

- 14 september 2013. Start 20u30, einde +/- 01u. 
Aanwezig: Bob Vandendriessche, Bram Conings 
Opstelling: 3 mistnetten (3m, 6m en 9m). 
Weer:  droog, bijna windstil, T° bij de start: +/- 12°C. 

Tabel 8: Overzicht vangsten op 14 september 2013. 
Nr Tijdstip Soort Geslacht Leeftijd Gewicht OAL(L) 
1 22u40 Watervleermuis M Juv. 10 38,5 
2 22u50 Watervleermuis M Juv. 9 38,6 
3 22u50 Gewone grootoor M Onbep. 9 39,6 
4 23u20 Watervleermuis M Juv. 9 37,5 
5 23u20 Franjestaart V Volw. 8 40,9 
6 00u40 Watervleermuis M Juv. 7,5 36,4 

Opm. 5: Het vrouwtje Franjestaart werd voorzien van een zender. De resultaten hiervan zijn 
beschreven in het hoofdstuk zenderonderzoek.  

- 24 augustus 2014. Start 21u15, einde +/- 1u30 
Aanwezig:Bob Vandendriessche, Bram Conings, Dieter Van den Bogaert, Joost Vandenberghe, 
Johan Duyck 
Opstelling: 2 netten aan de kelder (wit,3m, 6m), 1 net (9m) op 20 meter afstand in het bosperceel.  
Weer: lichtbewolkt, fris, windstil 

Tabel 9: Overzicht vangsten op 24 augustus 2014. 
Nr Tijdstip Soort Geslacht Leeftijd Gewicht OAL(L) 
1 00u45 Watervleermuis M Volw. 9,3 (!) 37,0  
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Vleermuizenkelder Franky Bonne, Noendreef, Beernem 
- 16 augustus 2013. Start om 21u. Einde om 02u00. 
Aanwezig: Bob Vandendriessche, Floris Verhaeghe, Joost Vandenberghe. 
Opstelling: Drie mistnetten (wit, 2x6m, 8m). 
Weer: droog, lichte wind, T° bij de start: 19°C.  

Tabel 10: Overzicht vangsten op 16 augustus 2013. 
Nr Tijdstip Soort Geslacht Leeftijd Gewicht OAL(L; R) 
1 23u40 Franjestaart M Volw. Onbep. 40,5; 40,5 

Dit dier is voorzien van een zender. De resultaten hiervan zijn beschreven in het hoofdstuk telemetrie.  

Vleermuizenkelder provinciaal domein Bulskampveld: 
Hier werden tweemaal zwermvangsten uitgevoerd in 2012. Najaar 2013 werden geen zwermvangsten 
meer georganiseerd, maar in 2014 werd op woensdag 27 augustus een verkennende Baardvleermuis 
waargenomen in de kelder, en op 30 september werd (zie transecten 2014) tussen 22u en 22u30 rond 
de ingang van de kelder enkele minuten zwermgedrag waargenomen van minstens een 
Baardvleermuis en twee Franjestaarten. Op 19 oktober 2012 werd rond 19u55 een zwermende 
Franjestaart waargenomen aan de kelder. Ondanks de tegenvallende vangsten in 2012, lijkt het er 
dus wel op dat zich rond dit object stilaan een zekere zwermtraditie opbouwt. Met als bouwjaar 2006 
en intussen mooie aantallen overwinterende dieren in de kelder, zou het tegendeel opmerkelijk zijn. 
Toch bleef de algemene indruk dat hier ten opzichte van de objecten in de Gulke Putten  en de kelder 
Franky Bonne, voorlopig nog duidelijk minder zwermactiviteit is. De voor de hand liggende verklaring 
is dat een nieuw object tijd nodig heeft om als interessante zwermlocatie een plaats te veroveren in 
het collectieve geheugen van de omringende vleermuizenpopulaties. Een verdere opvolging kan 
helpen uitwijzen hoe snel dit fenomeen verloopt, want vooralsnog is hierover nauwelijks of geen 
literatuur beschikbaar (zie ook luik 5). 
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2 Desktopanalyse van dreven op basis van bestaande
kennis

2.1 Inleiding

Om het belang van het huidige drevennetwerk (zie drevenconstantiekaart VLM) in het projectgebied 
Biscopveld voor vleermuizen in te schatten, onderscheiden we de drie hoofdfuncties die dreven 
vervullen in de ecologie van vleermuizen, namelijk als vliegroute, als jachtgebied en als verblijfplaats. 
Dit luik bevat vooral algemene aanbevelingen, met als uitgangspunt de bevestigde aanwezigheid in 
het projectgebied van de Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis, 
Laatvlieger, Watervleermuis, Baardvleermuis, Brandts vleermuis, Franjestaart en Gewone grootoor en 
de mogelijke (sporadische) aanwezigheid van Mopsvleermuis, Ingekorven vleermuis, Bosvleermuis en 
Kleine dwergvleermuis.  

In een open of halfopen landschap kunnen dreven of bomenrijen voor een aantal - vooral kleinere - 
soorten fungeren als essentiële vliegroutes die oriëntatie en beschutting bieden tijdens het ‘pendelen’ 
tussen verblijfplaats en jachtgebied. In die functie kan een dreef beschouwd worden als een smalle 
boscorridor. In meer gesloten landschap of aaneengesloten bos, kunnen de dreven weliswaar benut 
worden als vliegroute, maar omdat vleermuizen ook dwars doorheen de bospercelen kunnen vliegen 
(of in het geval van een dichte begroeiing de bestaande bosranden kunnen volgen), onderscheiden de 
dreven zich vaak minder duidelijk als vliegroute. Dreven en bomenrijen kunnen door vleermuizen 
uiteraard ook benut worden als jachtgebied voor zover de omstandigheden dat toelaten (niet langs 
een drukke weg of felverlicht).  

Daarmee samenhangend en misschien onderschat, is het feit dat alle bomen, dus ook bomen in 
dreven of bomenrijen, de waardplant kunnen zijn voor insecten die in een volgroeid stadium de hogere 
luchtlagen (d.i. ruim boven de top van de boomkruinen) of andere boomloze, open biotopen opzoeken 
waar vleermuizen van opener habitat – vooral de grotere soorten – foerageren. Net als bomen in 
perceelsverband, kunnen ook bomen in dreven of bomenrijen geschikt zijn als kolonieboom. Als vierde 
is er nog aan toe te voegen: de functie van dreven of bomenrijen als migratieroute (seizoenaal). De 
huidige toestand van het drevennetwerk in het projectgebied wordt hierna beschreven voor de 
verschillende functies. De beperkte reeds beschikbare en historische gegevens worden per onderdeel 
toegelicht. 

2.2 Dreven als vliegroutes: huidige situatie in het projectgebied

In een eerder gesloten landschap of in een door dreven goed aaneengesloten boslandschap - zoals 
het geval is in het grootste deel van dit projectgebied - daalt het relatieve belang van één bepaalde 
dreef of bomenrij als vliegroute. Dat betekent niet dat er in welbepaalde periodes geen belangrijke 
vliegroutes kunnen waargenomen worden, wel dat de beschikbare alternatieven zo ruim beschikbaar 
zijn, dat het tijdelijk wegvallen of onbruikbaar worden (bv door lichthinder) ervan normaalgezien geen 
onoverkoombare hindernis veroorzaakt voor vleermuizen (let wel: bij het vellen van bomen kunnen wel 
verblijfplaatsen verloren gaan, zie verder). In deze context is de connectiviteit dus ruim voldoende. In 
dit soort situaties zien we in de praktijk dat lokale vleermuizen soms bijna het hele seizoen trouw 
(deels) eenzelfde vliegroute volgen, of soms flexibel doorheen het jaar kiezen tussen verschillende 
vliegroutes, naargelang de heersende windrichting, tijdelijke predatiedruk, fenologie van het 
voedselaanbod, enz.  

Over vliegroutes binnen het huidige drevennetwerk is weinig of geen historische info beschikbaar. 
Natuurpunt Studie beschikte tot voor dit rapport enkel over losse waarnemingen in dit gebied. Een 
deel daarvan komt weliswaar uit dreven, maar losse waarnemingen kunnen zowel jagende dieren 
betreffen als dieren op vliegroute.  
De resultaten van het veldwerk in 2013 en 2014 in het kader van deze studie laten eindelijk toe om 
hierover zinvolle uitspraken te doen, en enkele hypotheses en aanbevelingen te staven en motiveren 
met feitenmateriaal.
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2.3 Dreven als vliegroutes: knelpunten

2.3.1 Openingen in dreven of bomenrijen

Problemen bij een afzonderlijke dreef kunnen ontstaan bij kleinschalige stormschade of na het vellen 
van een of meerdere bomen (bv omwille van acuut gevaar voor wandelaars). Problemen op het 
niveau van het totale drevennetwerk ontstaan bij grootschalige stormschade of ongecoördineerde of 
ondoordachte vellingen van of in meerdere dreven op korte tijd (binnen een tijdsspanne van enkele 
jaren). Voor een aantal kleinere soorten die jaarrond aanwezig zijn in het projectgebied, zoals de 
Gewone grootoor, de Baardvleermuis, de Brandts vleermuis, de Franjestaart,… vormen de ontstane 
openingen een barrière, en logischerwijs geldt: hoe groter de afstand, hoe groter de drempel. Soms 
kunnen een gracht met rietbegroeiing of struiken (tijdelijk) helpen om de open zone te overbruggen.  

Foto 15: Deze foto (Savooien, rand van de perimeter, grens grondgebied Ruiselede en Aalter) is genomen t.h.v. 
de laatste boom in deze rij;  de afstand tot de volgende boom  is  voor veel kleine soorten al een te grote drempel. 
In het ideale geval was hier een dubbele bomenrij aanwezig. In de praktijk blijken vleermuizen dan bij voorkeur 
tussen de bomenrijen te vliegen (Verboom, 1998).

Op dit moment lijkt de connectiviteit het meest gunstig in de deelgebieden Bornebeek – 
Aanwijsputten, Vagevuurbossen en – weliswaar in iets mindere mate – de Gulke Putten  – 
Predikherenbossen. De situatie in het deelgebied Sint-Pietersveld is duidelijk het minst gunstig. Dit 
kwam duidelijk tot uiting in de resultaten van het zenderonderzoek: Rosse vleermuizen en Laatvliegers 
steken zonder probleem dit open gebied over, terwijl de drempel voor de kleine soorten eenvoudigweg 
te groot is.  

Let wel: de goede connectiviteit geldt voor de situatie in de deelgebieden. De verbinding tussen de 
deelgebieden is gemiddeld goed tot zeer goed, maar de verbinding tussen de Aanwijsputten en de 
Vagevuurbossen en daarmee eigenlijk tussen de gehele noordwestelijke helft en de zuidoostelijke 
helft van het projectgebied is precair. Daar vormt de druk bereden, deels bebouwde en verlichte 
verkeersweg N370 een aanzienlijke barrière voor vleermuizen en bij uitbreiding voor andere 
kwetsbare fauna. Op plaatsen langs de N370 waar aan weerszijden van de weg (toekomstige) dreven 
op mekaar aansluiten, verdient het de grootste aanbeveling om een zogenaamde ‘hop-over’ te 
voorzien (Limpens, 2004). Het principe van een hop-over bestaat erin vleermuizen langs de opgaande 
vegetatie omhoog te geleiden zodat ze op veilige hoogte een oversteek durven en kunnen maken. 
Hoe dichter de kronen van bomen langs wegen aaneensluiten, hoe groter de kans dat deze als ‘hop-
over’ gebruikt worden. 
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Foto 16: Vanuit het drukke kruispunt Aanwijs is (richting Wingene) goed te zien hoe een korte zone boomkruinen 
mekaar bijna raakt. Het is de enige zone langsheen de hele N370 waar dat nog op die manier het geval is (in 
mindere mate thv Wildenburg). Het telemetrie-onderzoek heeft dan ook aangetoond dat (kleine) vleermuizen wel 
degelijk frequent op beide plaatsen oversteken.  

Foto’s 17 en 18: Momenteel vormt het Sint-Pietersveld en het oostelijk aangrenzende akkergebied voor 
vleermuizen duidelijk een drempel tussen de Vagevuurbossen en de oostelijker gelegen bossen van Maria-Aalter 
(Schuurlo,…). Actueel vormt het deelgebied Sint-Pietersveld op zich een weinig aantrekkelijk jachtgebied voor 
vleermuizen. Het aaneensluiten van de bestaande dreven en bomenrijen en de aanplant van hagen en 
houtkanten zou hier een groot verschil kunnen maken.  

De effecten van stormschade op dreven (of het risico voor gebruikers of omwonenden) zijn uiteraard 
deels onvermijdelijk, maar toch kan dit effect geminimaliseerd worden door een aangepaste 
boomkeuze (stormvaste soorten, aangepast aan bodemtype en waterstanden) en door het 
systematisch aanleggen van dreven in plaats van enkelvoudige bomenrijen. De kans dat een echte 
dreef ongeschikt wordt als vliegroute door stormschade is aanzienlijk kleiner dan bij een enkele 
bomenrij. Hetzelfde geldt voor vellingen: een dreef wordt niet noodzakelijk ongeschikt wanneer één 
enkele boom – bv om veiligheidsredenen – of zelfs meerdere bomen gespreid over de dreef geveld 
moeten worden. Bij een enkele bomenrij ontstaat bij vellingen van meer dan een, of zelfs al bij het 
vellen van één boom vaak al een drempel voor kleinere soorten. Een eventuele ondergroei van hoge 
struiken kan eventuele gaten in dreven tijdelijk of deels ondervangen, fungeert als bijkomende 
windbeschutting tijdens de jacht en verhoogt het voedselaanbod. Zeker in open gebied kan een 
ondergroei van struiken de kwaliteit van dreven voor vleermuizen dus sterk verhogen.  
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Foto 19: Deze enkelvoudige bomenrij (St.-Pietersveld, 
noordwaarts van’De Zande’) zal op termijn wellicht 
geschikt worden als vliegroute voor vleermuizen. 
Mocht ze tegen die tijd echter één van de weinige 
verbindingen blijken te zijn tussen de 
Vagevuurbossen en het kasteelbos van Schuurlo 
(Maria-Aalter), is dit wel een erg fragiele verbinding, 
en wordt er bij voorkeur toch gekozen voor een echte 
dreef, of een ongelijkjarige dubbele bomenrij. Door de 
aanplant op middellange termijn van een tweede 
bomenrij links van het pad, blijft deze vliegroute ook 
bruikbaar wanneer de bomenrij rechts ooit geveld 
moet worden. Door alternerend één bomenrij te vellen 
en te heraanplanten, ontstaat hier nooit een hiaat in 
het netwerk van vliegroutes. Wanneer echter op 
termijn in dit deelgebied op niet al te grote afstand 
(enkele tientallen tot max. een paar honderd meter) 

meerdere parallelle bomenrijen voorzien worden,vervalt dit probleem ten dele.   

2.3.2 Verlichting op knooppunten

Een bestaande en bijkomende  drempel blijft ook de verspreid aanwezige wegverlichting, vaak op 
kruispunten van dreven, aan opritten van private domeinen of langsheen een dreef of bomenrij. Op 
plaatsen waar geen hop-over beschikbaar is of komt, kan de aanwezigheid van storende verlichting in 
theorie een positief effect hebben: vleermuizen worden ontmoedigd om op deze plaatsen over te 
steken. In de praktijk betekent het dat de wegverlichting ter hoogte van wel min of meer bestaande 
hop-overs (zijnde thv parking Aanwijs en thv omgeving Wildenburg) de verlichting beter gedoofd zou 
worden om deze plaatsen extra aantrekkelijk te maken. Een alternatief voor het doven van de lichten 
is het gebruik van zogenaamde ‘vleermuisvriendelijke verlichting’. Nederlands onderzoek wees uit dat 
LED-verlichting in het zogenaamde UV-vrije amberspectrum vleermuizen veel minder of niet afschrikt 
(zie artikels in bijlage). Dit type verlichting is intussen beschikbaar bij verschillende producenten.  

Foto 20: Aan bijna elk kruispunt van landwegen, in- 
en uitritten van private domeinen, dreven en 
openbare wegen bevindt zich wegverlichting. 
Uitgerekend deze potentiële knooppunten van 
vliegroutes voor vleermuizen worden op die manier 
minder geschikt voor lichtschuwe soorten. In het 
ideale geval komt hier een hop-over en wordt de 
verlichting vervangen. 

2.3.3 Onverlichte wegen: behoud van gunstige situaties

Een situatie met quasi geen nachtelijke verlichting doet zich bv voor langs grote delen van de 
Vagevuurstraat tussen de Vagevuurbossen en het deelgebied Sint-Pietersveld, en langs de Heirweg 
tussen parking Aanwijs en Driekoningen. Langs de Heirweg ter hoogte van de achterzijde van het 
domein Sint-Amandus is overigens tijdens dit onderzoek aangetoond dat een Baardvleermuis met 
verblijfplaats in kasteeldomein Hontzocht (‘Blommeken’) en jachtgebied net ten noordoosten van 
perceel 318 deze onverlichte route volgde in plaats van de verlichte route in rechte lijn over de N370. 
Het verdient dus absolute aanbeveling om de schaars verlichte situatie langsheen beide straten zo te 
behouden, of in het uiterste geval (bv op kruispunten e.d.) enkel vleermuisvriendelijke verlichting te 
voorzien.  Zie bijlage 7. 
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Kaart 19: De twee aangeduide zones langs de N370 vormen duidelijke oversteekplaatsen voor vleermuizen. Het 
behouden en creëren van boomkruincontact, het verwijderen of vervangen van bestaande verlichting door 
amberkleurige LED-verlichting en het plaatselijk verlagen van de maximum toegelaten verkeerssnelheid kunnen 
hier de verkeerssterfte bij vleermuizen ongetwijfeld sterk verlagen.     
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2.4 Dreven als vliegroutes: huidige situatie aan de rand van het
gebied

Het huidige drevenaanbod in het gebied mag dan in de meeste deelzones al heel hoog zijn, aan de 
rand van de projectperimeter en vooral er net buiten is het drevenpatroon vaak rafelig en minder dicht. 
Nog verderop is het drevennetwerk vaak gehavend of zelfs bijna afwezig. Opdat uitwisseling tussen 
vleermuizenpopulaties binnen en buiten het projectgebied en seizoenale migratie vanuit en naar het 
projectgebied mogelijk zou zijn, is dus ook de connectiviteit tussen het projectgebied en de 
aangrenzende (bos-)gebieden een noodzaak. Vooral naar het zuidwesten (richting Zorgvliet en de 
Munkebossen in Ruddervoorde), noordwestwaarts (richting Kampveld en Rooiveld in Waardamme) en 
oostwaarts (richting Schuurlo en de bossen van Maria-Aalter) is de verbinding minimaal tot 
onbestaand.  

Noordwaarts richting kanaallandschap - waar tijdens het zenderonderzoek jachtgebied van de Rosse 
vleermuizen uit Bloemendale en Driekoningen is vastgesteld - is het behoud van een bomenrij langs 
beide zijden van het kanaal zeer wenselijk. Voor de situatie verder noordwaarts richting 
Beverhoutsveld verwijzen we hier graag naar het ‘drevenbeheerplan Case studie Beverhoutsveld’ van 
het Regionaal Landschap Houtland (De Coninck 2013). Ten zuiden van Biscopveld wordt het 
landschap in zijn geheel minder geschikt voor vleermuizen, waardoor een betere verbinding in die 
richting minder aan de orde is. 

2.5 Dreven als vliegroutes: algemene aanbevelingen

Algemeen geldt voor alle vleermuizensoorten in deze regio: hoe dichter het netwerk van dreven, 
bomenrijen, houtkanten, hagen en heggen, hoe beter (Verboom, 1998). Er is niet bepaald een 
‘minimum’ of ‘maximum’ aan te geven. De keuze qua boomsoort bij de aanplant van nieuwe dreven 
heeft om verschillende redenen een effect op de bruikbaarheid ervan als vliegroute voor vleermuizen. 
Boomsoorten die een rijke insectenfauna herbergen (zoals de diverse inheemse wilgen-, iepen- en 
lindesoorten, Zomereik,…) oefenen sowieso extra aantrekkingskracht uit op vleermuizen. Dit vergroot 
meteen ook de aantrekkelijkheid als vliegroute, vermits vleermuizen graag opportunistisch inspelen op 
het voedselaanbod. Boomsoorten met een ruime en mooi gesloten kruin (eik, beuk,…) zijn te 
verkiezen boven soorten met een slanke of ijle kruin (populier,…). Overigens valt op te merken dat 
uiteraard niet alleen bomenrijen langs wegen in aanmerkingen komen als vliegroute: ook bomenrijen 
(enkel of dubbel) langs waterlopen (zowel bevaarbare als onbevaarbare) kunnen een perfecte 
vliegroute vormen, vaak zelfs nog beter dan bomenrijen langs wegen omwille van het ontbreken van 
verkeer of verlichting en het grotere voedselaanbod boven of langs het water. In dat opzicht is het 
belang van beekbegeleidende oeverbeplanting met bomen en of struiken voor vleermuizen nauwelijks 
te overschatten. In dat verband verdient het aanbeveling om in het kader van deze studie de 
oeverbegroeiing langs de Bornebeek en de Hertsbergebeek (met stroomopwaarts de Getebeek, de 
Ringbeek, de Veldbeek, de Poversbeek en de Leugaartsbeek) nader te bekijken en waar mogelijk 
opgaande begroeiing te overwegen. 

Foto 21: In deelgebieden waar de aanplant van bomenrijen 
of dreven langs wegen moeilijk is, kunnen – bij voorkeur 
dubbele – bomenrijen langs waterlopen zoals beken of  
grachten (zoals hier langs de Torenweg net ten Z-O van ‘De 
Zande’) een perfect of soms zelfs beter alternatief vormen. 
Oude knotwilgen komen zelfs in aanmerking als 
kolonieboom. 

Zo kan ook de connectiviteit tussen de deelgebieden Vagevuurbossen en Gulke Putten -Sint-
Pietersveld sterk verbeterd worden door de aanplant en het herstel van het netwerk van 
knotwilgenrijen (zie ook kaart 20). Knotwilgen op leeftijd kunnen bovendien ook jaarrond dienst doen 
als verblijfsboom voor verschillende soorten vleermuizen.  
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2.6 Actief herstel van dreven, bomenrijen en houtkanten

2.6.1 Zone Blauwhuisbossen – Sint Pietersveld

Hoewel de connectiviteit in het studiegebied zoals eerder beschreven in de meeste deelgebieden 
(Sint-Pietersveld uitgezonderd) door het dichte drevennetwerk haast optimaal is, kon op basis van een 
terreinbezoek toch vastgesteld worden dat één lang gerekte open zone zich uitstrekt van aan de 
Blauwhuisbossen in het westen tot bijna aan de gebouwen van het OC Wingene aan de oostrand van 
het studiegebied. Op de onderstaande kaart is deze zone rood afgebakend. Omdat de afstand tussen 
de noordelijke en de zuidelijke bosgebieden voor kleine vleermuissoorten te groot is om zonder meer 
over te steken, zijn eveneens op onderstaande kaart enkele missing links aangegeven die het huidige 
gebrek aan connectiviteit normaalgezien kunnen opvangen. Gezien de vrij natte bodemgesteldheid en 
de historische restanten van knotwilgenrijen in de zuidoostelijke hoek van deze zone, pleiten we hier 
voor een herstel van dit netwerk, met uitzondering uiteraard van de omgeving van de voorziene 
veldvijver. Op de locaties 1 t.e.m. 6 is de aanplant van bomenrijen of eventuele gemengde houtkanten 
van elzen en wilgen aangewezen.   

Kaart  20: Herstel van de noord-zuid-connectiviteit door het aanplanten van dreven, bomenrijen en houtkanten 
tussen de Vagevuurbossen en Wildenburg en het herstel van het netwerk van knotwilgenrijen ten oosten ervan. 

2.6.2 Dreefherstel Sint Pietersveld op basis van de drevenconstantiekaart

Het huidig overblijvende netwerk van dreven en bomenrijen in het deelgebied Sint-Pietersveld is zeer 
beperkt, voor kleinere vleermuissoorten is het onvoldoende aaneensluitend, gerafeld en het loopt 
deels langs openbare wegen met verkeer en verlichting, en deels langs de gebouwen van de 
Gemeenschapsinstelling De Zande, waar ook permanente nachtelijke verlichting aanwezig is. 
Daardoor vormt het Sint-Pietersveld momenteel een barrière voor kleine en/of lichtgevoelige 
vleermuizensoorten en is de kans klein -evenwel niet onbestaand- dat deze dreven geschikt bevonden 
worden als verblijfsboom voor kraamkolonies.  

Duiding bij de prioriteringskaart drevenherstel Sint-Pietersveld 

De voorgestelde dreven en/of bomenrijen die oranje zijn weergegeven op kaart 21, moeten op termijn 
toelaten een minimum aan connectiviteit te voorzien, en dit in de min of meer donkere zones van het 
gebied (d.w.z. het verst verwijderd van nachtelijk kunstlicht), waar bovendien aansluiting op de dreven 
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en/of bospercelen aan weerszijden bestaand of mogelijk te realiseren is. Voor de blauw aangeduide 
dreven wordt absoluut behoud, prioritair herstel en waar mogelijk versterking door ondergroei van 
struiken aanbevolen. Om op termijn een wisselbeheer te kunnen uitvoeren, waarbij een welbepaalde 
dreef of bomenrij op korte tijd gerooid wordt, is het aan te bevelen enkele bijkomende dreven en/of 
bomenrijen te voorzien die de connectiviteit in de tussenperiodes – wanneer de nieuw aangelegde 
dreven of bomenrijen nog in de groei zijn - garanderen. Daartoe zijn enkele voorgestelde dreven of 
bomenrijen in bruin aangegeven. Algemeen is het aan te bevelen om te kiezen voor langlevende 
boomsoorten waardoor het rotatiebeheer (afgewisseld een dreef kappen en een nieuwe dreef 
aanplanten) vertraagd kan worden. Zomereik is hiervoor uiteraard zeer geschikt, maar ook andere 
soorten kunnen voldoen. 

Kaart 21: Prioriteringskaart voor dreefherstel in deelgebied Sint-Pietersveld op basis van de 
drevenconstantiekaart (VLM, 2012) 

Legende (deelgebied Sint-Pietersveld): 
-  Oranje: prioritair aan te leggen nieuwe dreven of bomenrijen.  
-  Blauw: minimaal te behouden, prioritair te herstellen en bij voorkeur te versterken dreven.  
-  Bruin: optioneel aan te leggen dreven of bomenrijen. 
- Geel: wegen of dreven verdwenen tussen 1884-1911 en 1991-2005  
- Groen: wegen of dreven gehandhaafd sinds 1884-1911 
- Rood: nieuwe wegen of dreven ontstaan tussen 1884 – 1911 en 1991- 2005 
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2.6.3 Aanplant van dreven met gemengde boomsoorten

In deelgebieden zoals het Sint-Pietersveld waar het drevennetwerk minimaal is, kan eventueel 
overwogen worden om door de aanleg van dreven met gemengde boomsoorten (bv populier 
afgewisseld met Zomereik, waarbij de populieren geveld worden zodra de Zomereiken een zekere 
omvang bereikt hebben) sneller tot resultaat te komen. 

2.6.4 Aanplant van ongelijkjarige dreven of gefaseerde aanplant

Het valt te overwegen om in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij de geplande aanplant van dreven in 
het deelgebied Sint-Pietersveld) te kiezen voor de aanplant van ongelijkjarige dreven, en om de 
aanplant van dreven gefaseerd te laten verlopen om te vermijden dat op termijn een situatie ontstaat 
waarbij grote delen van het drevennetwerk binnen een korte tijdsspanne geveld dienen te worden. 
Uiteraard kan dit op termijn ook vermeden worden door een doordacht en gefaseerd drevenbeheer, 
waarbij bijvoorbeeld niet meerdere parallelle dreven tegelijkertijd geveld worden. 

2.7 Dreven en bomenrijen als jachtgebied

Vooral door de bovengenoemde kleinere soorten die het drevennetwerk als vliegroutenetwerk 
gebruiken, worden dreven ook gebruikt als jachtgebied, maar ook grotere soorten, zoals de 
Laatvlieger, zijn gebonden aan de aanwezigheid van dreven en houtkanten als ‘voedselbrongebied’. 
Naargelang het voedselaanbod kan een dreef die als vliegroute fungeert, tijdelijk dus ook als 
jachtgebied benut worden. In het geval een dreef ook een of meer koloniebomen bevat, vormen deze 
dreef en de aansluitende dreven vanzelfsprekend al een belangrijk deel van het leefgebied van deze 
kolonie op zich. Vooral bij een soort als de Gewone grootoorvleermuis die sowieso al een kleine 
actieradius heeft, kan dit het geval zijn. In de deelgebieden waar loofbomen vooral beperkt zijn tot de 
dreven en de percelen vaak uitsluitend uit naaldhout bestaan (zoals bv in de Vagevuurbossen), is te 
verwachten dat het belang van het drevennetwerk als jachtgebied relatief gezien groot is, of dat de 
belangrijkste jachtgebieden zich verderop situeren in deelgebieden met een groter aanbod aan 
gemengde loofhoutpercelen (hoewel ook gejaagd wordt in naaldhoutpercelen).  

Zoals eerder gezegd heeft de keuze van de boomsoorten bij de aanplant van een dreef of bomenrij 
een groot effect op de gerelateerde insectenfauna en dus op het voedselaanbod voor vleermuizen. 
Vleermuizen zijn – binnen de beperkingen van hun niche – erg strategische jagers: ze gaan gericht op 
zoek naar grote concentraties insecten en vervullen op die manier een erg belangrijke rol in het 
aftoppen van populatiepieken bij insecten (waarvan sommige soorten ook economische schade 
kunnen veroorzaken, of schadelijk kunnen zijn voor mensen, zoals de Eikenprocessievlinder). Het 
jagen kost vleermuizen erg veel energie en voor elke jachtvlucht moeten vleermuizen de kosten en de 
baten afwegen. Op koude, winderige nachten – vooral in het voorjaar en najaar - loont het soms niet 
om erg ver te vliegen, en verkiezen vleermuizen een jachtgebied dichtbij hun verblijfplaats, of 
omgekeerd beschouwd (en het onderscheid is niet altijd eenvoudig te maken): ze kiezen een 
verblijfplaats dichtbij de geschikte jachtgebieden. Bij gebrek daaraan, ontstaan soms situaties waarbij 
vleermuizen vele – soms tientallen – kilometers afleggen tussen verblijfplaats en jachtgebied. 

2.8 Verblijfplaatsen in dreven en bomenrijen

Hierop wordt verder ingegaan in Luik 3.2: Dreefherstel en verantwoord kappen van dreven. 

Betreffende het beheer van dreven en lanen in het algemeen en met het oog op vleermuizen in het 
bijzonder, verwijzen we uitdrukkelijk naar de zeer goed uitgewerkte brochure ‘Laanbeheer en 
vleermuizen, met oog voor veiligheid en cultuurhistorie’, een uitgave van de Nederlandse 
Zoogdiervereniging en Stichting Probos (Jansen, 2012). Veel van de in deze brochure aangehaalde 
inrichting- en beheermaatregelen voor vleermuizen komen ook terug in deze studie. 
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3 Evalueren inrichtingsmaatregelen

3.1 Algemene beoordeling van de inrichtingsmaatregelen

Voor de beoordeling van de inrichtingsmaatregelen volgen we de nummering van de opsomming in 
het projectrapport (VLM, mei 2011), bladzijden 133 tot 149.  

1 Kavelruil uit kracht van wet, met inbegrip van herverkaveling. 
De meeste percelen die binnen het projectgebied in landbouwgebruik zijn, vervullen in theorie de rol 
van ‘open plek in het bos’ en zijn dus een prima potentieel jachtgebied voor vleermuizen of ze creëren 
mee een mozaïekpatroon van biotopen dat jaarrond kan zorgen voor een divers voedselaanbod. In de 
praktijk hebben deze percelen en in het bijzonder akkerpercelen met maïsteelt echter een minimale 
waarde als jachtgebied voor vleermuizen. De aard van de gewassen, het courante gebruik van 
bestrijdingsmiddelen en de hoge bemestingsgraad op deze ‘eilandpercelen’ resulteert in een zeer laag 
voedselaanbod boven de percelen zelf en wellicht ook in een algemene daling van het voedselaanbod 
langs de bosranden, een biotoop dat onder natuurlijke omstandigheden van groot belang is als 
jachtgebied voor vleermuizen.  
Sierens & Van de Kerckhove (2014) beschrijven in het artikel ’33 jaar nachtvlinderinventarisaties 
tussen Brugge en Gent. Trends en aanbevelingen voor beheer en behoud’ (Natuur.Focus 13: 2) hoe 
de achteruitgang van nachtvlinders kan gelinkt worden aan stikstofdepositie (zie bijlage 3.1.1). De 
auteurs van dit artikel schrijven hierover: 

‘Een belangrijke vereiste voor de groei en ontwikkeling van de rupsen is de chemische samenstelling 
van de plant. Vooral het stikstofgehalte, het koolstofgehalte en de verhouding tussen beide bepalen 
de voedingswaarde van de plant (Maes et al. 2013). Stikstofdepositie kan invloed hebben op de 
chemische samenstelling van de waardplant en daardoor een negatief effect hebben op de 
ontwikkeling van de rups. Dat is bijvoorbeeld aangetoond bij de Bruine vuurvlinder (Fischer & Fiedler 
2000). Onderzoek naar de effecten van stikstofdepositie en bv. ook van zware metalen op de 
ontwikkeling van nachtvlinders staat echter nog in zijn kinderschoenen (Ellis et al. 2013).’

Kavelruil kan in dat perspectief een instrument zijn om op termijn binnen het projectgebied een groter 
aangesloten gebied met hoge natuurkwaliteit te bereiken, waarvan ook de aanwezige 
vleermuizenpopulaties zullen profiteren.   

2 Infrastructuur- en kavelwerken (kaarten 23 tot en met 28) 
De punten 2.1 en 2.2 worden verder besproken in hoofdstuk 3.2 Ontbossingen. Van de maatregelen 
2.3 tot en met 2.5 is in principe weinig of geen directe impact op vleermuizen te verwachten. 

2.1 Kappen van houtige gewassen 
2.2 Verwijderen exoten 
2.3 Verwijderen van stronken 
2.4 Verwijderen van de strooisellaag 
2.5 Verwijderen van opslag en ruigtes 

2.6 Aanplanten van bos/spontane verbossing 

Algemeen 
Op lange termijn zal een netto uitbreiding of verdichting van het bosareaal de aanwezige 
vleermuizenpopulaties versterken, op voorwaarde dat er voldoende aandacht blijft voor de 
zogenaamde randbiotopen (bosranden, open plekken in het bos, mantelzomen,…). Voor wat betreft 
het percentage aan open plekken in het bos (volgens de ANB-richtlijn, definitie bos, ontbossen en 
open plekken binnen het bos, versie 24 mei 2012) zijn daar voor de hier aanwezige soorten 
vleermuizen geen zinvolle cijfers aan te koppelen. Voor soorten als Rosse vleermuis of Laatvlieger zal 
de grootte van de open plekken minder een rol spelen, maar voor de kleinere soorten 
(Baardvleermuis, Grootoorvleermuis, Franjestaart,…) zijn er uiteraard grenzen. In de schaars 
beschikbare literatuur lopen cijfers daarover erg uiteen, maar er lijkt consensus dat een open plek best 
niet groter is dan 0,5 à 1 ha. Bij voorkeur is het eerder een smalle lange strook dan een vierkant 
perceel (wegens meer bosrand), bijvoorbeeld langs een waterloop. Theoretisch loopt bij een hoger 
percentage open plekken de effectieve bosbedekking terug en daarmee ook het potentiële aanbod 
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aan geschikte boomholten, maar in de praktijk blijkt dat mee te vallen, omdat bv de dichtheid aan 
spechtenholten in het resterende bos hoger kan oplopen. 

De weinige niet bosgebonden soorten die voorkomen in de ruimere regio, behoren niet meteen tot het 
soortenspectrum van het projectgebied (bv Meervleermuis) of zijn geen prioritaire doelsoort voor dit 
gebied (bv dwergvleermuis). Niet alleen zijn de meeste van onze inheemse vleermuizensoorten voor 
hun verblijfplaatsen en jachtgebieden sterk van bos en samenhangende randbiotopen afhankelijk, ook 
wegen in gebieden met een hoge bosindex en een goeie leeftijdsopbouw de haast onvermijdelijke 
negatieve effecten van een actief bosbeheer, meer bepaald het vellen van hoogstammige bomen, 
minder zwaar door dan in vergelijkbare gebieden met een lage bosindex, die bijvoorbeeld 
gedomineerd zijn door drevenlandschappen, waar elke kapping van een dreef een potentieel drama 
inhoudt voor de lokale vleermuizenpopulaties. Ondanks methoden om dit zoveel mogelijk te 
vermijden, gaan bij courante bosexploitatie bijna onvermijdelijk potentiële en effectieve 
vleermuisbomen verloren. In een gebied met een groot aanbod aan boomholten en een goeie 
connectiviteit wegen de gevolgen daarvan vanzelfsprekend minder zwaar, omdat vleermuizen sneller 
en beter in staat zijn geschikte alternatieve verblijfplaatsen te vinden.

Boomsoortenkeuze 
In principe moet het holteaanbod in de nagestreefde bostypes (met onder meer Zomereik, Beuk en in 
mindere mate berk als dominante boomsoorten) op termijn even gunstig of zelfs gunstiger (in het 
geval van bosomvorming van monotoon naaldhout naar loofhout) kunnen evolueren in vergelijking 
met de huidige toestand. Als algemene regel geldt dat een duurzame vleermuizenpopulatie (ttz van 
bosgebonden soorten) zich vooral kan ontwikkelen in een samenhangend boscomplex met een 
diverse, streekeigen soortensamenstelling en een gelijkmatige leeftijdsopbouw. Zo zal een extreem 
gelijkjarig bos dat in zijn geheel bijna in de aftakelingsfase zit, gedurende korte tijd misschien extreem 
geschikt zijn voor vleermuizen, maar op korte tot middellange termijn komt een dergelijk bos 
onvermijdelijk in een sterke verjongingsfase terecht, met plots een veel kleiner holteaanbod tot gevolg, 
waardoor de aanwezige vleermuizenpopulaties uiteindelijk toch gedwongen zijn om weg te trekken, en 
hun overlevingskansen uiteraard in het gedrang komen. In West-Vlaanderen kan een dergelijke 
situatie zich op termijn bijvoorbeeld voordoen in de regio Ieper-Poperinge, waar het grootste deel van 
de oudere bossen nu dateert van kort na WOI.  
Om in een jong of tijdelijk slecht beheerd bosgebied relatief snel meer holteaanbod te laten ontstaan, 
kan ervoor gekozen worden om hier en daar op geschikte plaatsen snelgroeiende soorten aan te 
planten zoals wilg, populier, paardenkastanje,… of om bestaande kaprijpe percelen van die soorten 
toch tijdelijk te behouden.  

Spontane verbossing 
Voor percelen met een spontane verbossing gelden geen specifieke andere aanbevelingen ten 
opzichte van aangeplante percelen. 

2.7 Dreefherstel 
Dit onderdeel wordt verder besproken onder hoofdstuk 3.3 

2.8 Landschappelijke inpassing gebouwen 
Bij de landschappelijke inpassing van gebouwen verdient het aanbeveling om door middel van 
gerichte aanplantingen de uitstraling van nachtelijk kunstlicht naar de ruime omgeving te vermijden. Bij 
gebouwen waarvan bekend is dat ze dienst doen als verblijfplaats voor vleermuizen, is het 
aangewezen om felle verlichting op de uitvliegopeningen te vermijden. 

2.9 Verwijderen van groenstorten, steenpuin, storende infrastructuur en constructies 
Daar waar eventuele barakken, leegstaande stallingen of houten schuurtjes zouden afgebroken 
worden, is het zinvol om zo kort mogelijk voor de afbraakwerken de eventuele aanwezigheid van 
vleermuizen in deze constructies te laten nagaan door vleermuisdeskundigen. Tijdens het veldwerk 
zijn binnen de perimeter van het project evenwel geen dergelijke constructies van belang voor 
vleermuizen opgemerkt. 

2.10 Plaatsen van klaphekkens, dwarsbalken, ruiterpoorten, barelen en poorten 
Van dit soort kleinschalige ingrepen en bijhorende constructies zijn geen negatieve effecten op 
vleermuizen te verwachten. 

2.11 Inrichten van trefpunten/rustpunten (zitbanken, picknickbanken, fietsparkings,…) 
Van dit soort kleinschalige ingrepen en bijhorende constructies zijn geen negatieve effecten op 
vleermuizen te verwachten, mits er niet systematisch voor gekozen wordt om er nachtelijke verlichting 
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te voorzien. In het onvermijdelijke geval wordt bij voorkeur gekozen voor vleermuisvriendelijke 
verlichting (de zogenaamde UV-loze amberkleurige ledverlichting, zie verdere hoofdstukken).  

2.12 Opwaarderen van cultuurhistorische elementen 
Van dit soort kleinschalige ingrepen zijn geen negatieve effecten op vleermuizen te verwachten, mits 
er niet systematisch voor gekozen wordt om er nachtelijke verlichting te voorzien (bv felle, opwaarts 
gerichte spots). In het onvermijdelijke geval wordt bij voorkeur gekozen voor neerwaarts gerichte, 
vleermuisvriendelijke verlichting (zie 2.11 en verdere hoofdstukken). 

2.13 Plaatsen van voorzieningen ten behoeve van extensieve begrazing, zoals afsluitingen, 
poorten, veerasters en –roosters. 
Negatieve effecten van prikkeldraad. 
Er zijn frequent anekdotische gevallen bekend van vleermuizen die in de vrije natuur dood zijn 
aangetroffen aan prikkeldraad (en zelfs aan achtergelaten vislijnen die in de oevervegetatie zijn 
komen vast te zitten, met haak en worm uiteraard). Vermoedelijk wordt het aantal van dit soort 
gevallen onderschat, omdat vleermuizen in een dergelijke situatie waarschijnlijk vrij snel ten prooi 
vallen aan predators of aaseters. In de meeste gevallen gaat het om dieren die met hun 
staartvlieghuid zijn blijven haperen aan een van de stekels. Vermoedelijk doet dit zich voor wanneer 
vleermuizen met hun staartvlieghuid een zittend insect willen ‘opscheppen’ van de prikkeldraad. Een 
equivalent van prikkeldraad komt uiteraard niet voor in de vrije natuur (er zijn geen gevallen bekend 
van vleermuizen die dood in doornstruiken hangen), wellicht houden vleermuizen de prikkeldraad voor 
een takje, soms met fatale afloop. Hoewel de mortaliteit door prikkeldraad bij vleermuizen wellicht laag 
is, zijn er toch bijkomende argumenten om omzichtig om te springen met de installatie van 
prikkeldraad in een natuurlijke omgeving: ook reeën, uilen en andere dieren raken wel eens 
levensgevaarlijk gewond door prikkeldraad. Omdat vleermuizen een zeer lage voortplantingscapaciteit 
hebben, en er de laatste decennia vele nieuwe sterfteoorzaken zijn bijgekomen, is het zeker aan de 
orde om elke vermijdbare sterfteoorzaak ook effectief zoveel als mogelijk te vermijden en hier 
minstens aandacht aan te besteden. Zo kan het inplannen van enkele grote begrazingsblokken in 
plaats van meerdere kleine, drastisch het aantal lopende meter prikkeldraad reduceren. Hoewel 
misschien niet praktisch voor beheer of onderhoud,  kan er op sommige plaatsen misschien toch aan 
gedacht worden om de prikkeldraad te laten overgroeien door hagen of houtkanten. Dit kan in het 
bijzonder aanbevelenswaardig zijn in zones die grenzen aan wegen met gemotoriseerd verkeer. Daar 
hebben dichte hagen parallel aan de weg als bijkomend voordeel dat ze vleermuizen min of meer 
dwingen om op grotere hoogte de weg te kruisen. 
Uiteraard zijn er ook - weliswaar duurderde - alternatieven voor prikkeldraad (ursusdraad,…).    

2.14 Optimalisatie vleermuizenverblijfplaatsen 
Deze maatregelen worden uitgebreid besproken onder Luik 4.  

NB: De vermelding in het projectrapport, blz 138: ‘In de ganse regio van het Bulskampveld bevinden 
de overwinterende vleermuizen zich in hoofdzaak in kleinere objecten (vb. ondergrondse tunnel) op 
particulier domein (kasteelparken e.d.) waar op lange termijn bescherming eerder onzeker is 
(verandering van eigenaars etc.), klopt, met dien verstande dat het hier gaat om het deel van de 
populatie dat niet wegtrekt, en van de soorten die dergelijke types ondergrondse winterverblijfplaats 
verkiezen boven boomholten. Dit geldt dus in het bijzonder niet voor soorten als de Rosse vleermuis, 
Ruige dwergvleermuis, Grootoorvleermuis, e.a. 

3 Aanpassing van de wegen en van het wegenpatroon 
In het algemeen geldt dat onverharde wandel-, fiets- en ruiterpaden op zich en het gebruik ervan een 
verwaarloosbare directe impact hebben op vleermuizen, voor zover uiteraard de aanleg ervan niet 
gepaard gaat met het verlies van waardevolle vleermuisbomen. Plaatselijke bodemverdichting en 
overbetreding kunnen weliswaar resulteren in vegetatieloze stroken grond die weinig of geen 
biologische waarde hebben, en dus ook niet als jachtgebied voor vleermuizen kunnen fungeren, maar 
de totale impact is al bij al miniem. Een groter probleem kan ontstaan wanneer potentiële 
vleermuisbomen als een risico gaan beschouwd worden voor de gebruikers van dergelijke wegen en 
paden. Het spreekt vanzelf dat een uitgebreid en fijnmazig wandel-, fiets- en ruiterpadennetwerk de 
kans op dergelijke conflicten aanzienlijk vergroot, en dus is waakzaamheid hieromtrent geboden. Voor 
zover beide functies en bestemmingen combineerbaar zijn, kan dit er dus voor pleiten om dergelijke 
paden eventueel gedeeltelijk te laten samenvallen met boomloze corridors doorheen het gebied. 
Eenzelfde bron van mogelijke conflicten doet zich voor bij de permanent voor het publiek toegankelijke 
dreven. Deze problematiek wordt ruimer besproken in hoofdstuk 3.3  
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3.1 Aanleggen, afschaffen en verbeteren van ruiterpaden 
Zie bovenstaande tekst. 

3.2 Aanleggen, afschaffen en verbeteren van wandel- en fietspaden 
Zie bovenstaande tekst. Ter aanvulling kan nog vermeld worden dat de grootschalige verharding van 
wandel- en fietspaden door middel van steenslag of andere harde materialen uiteraard resulteert in 
verlies van biologisch waardevolle oppervlakte. 

3.3 Doorknippen Blauwhuisstraat, Beukendreef en Boskapeldreef voor doorgaand 
gemotoriseerd verkeer. 
Verkeerssterfte bij vleermuizen is nog steeds een onderschatte sterfteoorzaak. Recent onderzoek uit 
Frankrijk (Capo et al., 2006; Choquène, 2006; Lemaire et al., 2006; Néri, 2006) toont aan dat 
verkeersmortaliteit een belangrijke impact kan hebben op vleermuispopulaties. Andere onderzoeken 
hebben aangetoond dat in geschikte biotopen in een brede strook langsheen wegen met druk 
gemotoriseerd verkeer, de jachtactiviteit door vleermuizen beduidend lager is. De oorzaken zijn het 
(bewegende) licht, de snel bewegende voertuigen zelf en het lawaai. Daarom kan verwacht worden 
dat elke maatregel die de fijnmazigheid van het verkeersnetwerk in het gebied verlaagt, een positief 
effect heeft op de aanwezige vleermuizenpopulaties. Voor wat betreft de effecten van de bestaande 
grote wegen doorheen het projectgebied worden verder in het rapport aanbevelingen geformuleerd. 

3.4 Aanleggen van infrastructuur ter optimalisatie van faunamigratie 
Het gebruik van amfibieëntunnels door vleermuizen is niet aangetoond en zeer onwaarschijnlijk. Het is 
echter wel aangetoond dat vleermuizen op vliegroute gebruik maken van bij voorkeur grote, maar ook 
van kleine tunnels, grote rioolbuizen en overwelfde beken onder wegen. Daarom is het 
aanbevelenswaardig om dergelijke bestaande onderdoorgangen zoveel mogelijk te behouden.  
Vanderheyden & Lambrechts (2008) maakten een ontsnipperingsstudie voor de E40 tussen Brussel 
en Oostende, dus ter hoogte van Bulskampveld. We verwijzen naar deze studie voor meer info over 
ecologische ontsnippering, ook voor vleermuizen. In de bijlagen ervan bevat kaart 27 (Beernem – 
Aalter) een overzicht van tunnels, bruggen en duikers die over of onder de E40 doorgaan en 
potentieel hebben om fauna te geleiden. Op deze uitsnede van kaart 27 is te zien hoe ter hoogte van 
domein Reigerlo een aantal duikers de E40 ondergaat. Mogelijk kan de functie van deze duikers als 
onderdoorgang voor vleermuizen geoptimaliseerd worden in het kader van het lopende 
landinrichtingsproject. 

Kaart 22: Uitsnede kaart 27 uit het Aeolusrapport. Aan de zone t.h.v. Reigerlo en Hulstlo gaan verschillende 
duikers de E40 onder.  
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Figuur 1: Een kleine duiker onder de E40 (hier BMd19 t.h.v. Reigerlo), afmeting: 120x120 cm.   

Kleine duikers (zoals bovenstaande) onder een autosnelweg zijn weliswaar qua afmetingen niet ideaal 
voor de meeste soorten vleermuizen, toch worden ze - zo blijkt uit eigen onderzoek aan onder meer 
het klaverblad in Loppem - wel degelijk gebruikt, vooral door de kleine, wendbare soorten zoals de 
Watervleermuis, Baardvleermuis en Franjestaart. Samen met andere faunageleidende infrastructuur 
(zoals afgeschermde bruggen) leveren ze een belangrijke bijdrage aan de ontsnippering. Vermits 
verkeerssterfte ook bij vleermuizen aanzienlijk kan zijn, moet elke kans om dit te vermijden, benut 
worden. Het gebruik van deze duikers door vleermuizen kan echter maar verzekerd worden wanneer 
de doorgang niet belemmerd wordt door dichtslibbing of begroeiing. Het zou dan ook de moeite lonen 
om hierover afspraken te maken met de wegbeheerder zodat deze functie na aanleg van dergelijke 
duikers niet geleidelijk verloren gaat.  

Foto22: Brug over de E40 in Oostkamp t.h.v. Driekoningen (zie onderstaande kaart: BMb01). Zoals in de 
ontsnipperingsstudie van Aeolus wordt voorgesteld, zou het aanbrengen van houten schermen van twee meter 
hoog tegen de brugreling over de volledige breedte  en langs weerszijden van de brug sterk kunnen bijdragen 
aan de faunageleidende functie ervan, in het bijzonder uiteraard voor vleermuizen.  
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Kaart 23: De brug over de E40 ten noordwesten van domein Driekoningen (rapport Aeolus code BMb01). 

Verdere algemene en waardevolle suggesties voor de aanleg of het beheer van infrastructuur in 
functie van vleermuizen zijn te vinden in de brochure ‘Met Vleermuizen overweg’, van het Nederlandse 
Rijkswaterstaat (downloadbaar als pdf, zie literatuur). Een algemene maatregel die de 
verkeersmortaliteit bij vleermuizen drastisch kan verlagen, is het instellen van een lagere 
maximumsnelheid op de wegen: hoe lager de snelheid van een voertuig, hoe groter de kans dat een 
aanvliegende vleermuis het kan ontwijken. Deze maatregel is vooral zinvol in zones waar veel 
overstekende vleermuizen te verwachten zijn. In het projectgebied is dit in het bijzonder de omgeving 
waar de Aanwijsparking grenst aan de Vagevuurbossen en in de omgeving van Wildenburg. De 
kaarten in bijlage geven de zones aan waar een snelheidsverlaging zeker een impact kan hebben op 
de overlevingskansen van overstekende vleermuizen (zie kaart 19). 

4, 5 en 6: niet van toepassing 

7 Waterhuishoudingswerken zoals peilwijziging, wijziging van de structuurkenmerken van de 
waterlopen, aanpassen van het afwateringspatroon en aanpassing van de watertoevoer en – 
afvoer.
Het aanleggen van infiltratievijvers en een rietmoeras, maatregelen die een algemene verbetering van 
de waterkwaliteit in het gebied beogen en maatregelen die een algemene bodemvernatting van het 
gebied tot gevolg hebben, zullen naar verwachting overwegend een positief effect hebben op de 
insectendichtheid en de insectendiversiteit in het gebied, en dus overwegend (zeer) positief zijn voor 
vleermuizen. Bovendien hebben vleermuizen behalve voldoende voedsel ook voldoende zuiver 
drinkwater nodig om te overleven. Drinken doen vleermuizen in de vlucht, door laag over het water te 
scheren. Vanzelfsprekend hebben vleermuizen die vervuild water drinken een lagere overlevingskans. 
Bestrijdingsmiddelen kunnen bovendien de voortplantingscapaciteit van vleermuizen aantasten.  

8 Grondwerken zoals reliëfwijziging en afgraving 
De eventuele effecten van de maatregelen 8.1 tot 8.3, 8.5 en 8.7 tot 8.9 op vleermuizen zijn moeilijk te 
bepalen. Alleszins lijken er geen directe negatieve effecten van te verwachten.  

8.4 Herprofileren van de oevers van de beken 
Deze maatregel kan resulteren in jachtgebieden van zeer hoge kwaliteit. De beekvallei met 
vrijgemaakte oeverzones kan enerzijds fungeren als windluwe corridor (vliegroute) en anderzijds als 
een langgerekte open plek in het bos in de natte sfeer, een biotooptype dat in alle onderzoeken naar 
voren komt als top-jachthabitat voor vleermuizen.  Een noodzakelijke voorwaarde is uiteraard dat bij 
het vrijzetten van de oevers geen potentiële vleermuisbomen verloren gaan. Tijdens het onderzoek 
naar koloniebomen zijn in deze oeverzones weliswaar geen koloniebomen aangetroffen, toch blijft 
opvolging hier aangewezen. 

8.6 Uitgraven van vennen, veldvijvers, poelen en greppels 
De effecten van deze maatregelen worden uitgebreid besproken onder Luik 3, hoofdstuk 3.4. 
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3.2 Ontbossingen

3.2.1 Inleiding

Binnen het pakket van maatregelen in het kader van dit natuurinrichtingsproject en ook na afloop 
ervan in het kader van regulier beheer, is zonder twijfel de meest directe impact op vleermuizen te 
verwachten van de ontbossingen, zij het op perceelsniveau of bij het vellen van individuele bomen.  

Het ondoordacht vellen van bomen kan niet alleen een groot verlies aan geschikte verblijfplaatsen 
(boomholten, bomen met losse schors,…) met zich meebrengen, in het slechtste geval kan het fataal 
zijn voor vleermuizen (kolonies of individuen) die zich op het moment van de kapping in de boomholte 
bevinden. Een aantal maatregelen kunnen deze directe effecten echter helpen vermijden of 
verzachten.  

Wat betreft bos als jachtbiotoop kunnen we stellen dat een omvormingsbeheer van monotoon 
naaldbos (ongeacht de soort) naar (gemengd) inheems structuurrijk loofbos voor de meeste soorten 
(zeer) positief zal zijn, met als mogelijke uitzondering de Franjestaart, die duidelijk vaker in 
naaldbossen jaagt dan andere bossoorten, maar er weliswaar niet van afhankelijk is.  

Het omzetten van her en der verspreide bospercelen naar andere kwalitatieve natuur (heide, 
heischraal grasland, wastine,…) al of niet met begrazing, kan bijdragen aan een mozaïekstructuur die 
sterk lijkt op het zogenaamde oerlandschap, waarvan is aangetoond dat het zelfs een grotere 
diversiteit aan vleermuizen herbergt dan monotoon aaneengesloten woud. 

3.2.2 Beoordeling van de effecten van de uitgevoerde werken per deelgebied

3.2.2.1 Inleiding

Voor een eerste screening van de reeds uitgevoerde en nog geplande inrichtingsmaatregelen en een 
inschatting van de mogelijke impact op de aanwezige vleermuizenpopulaties, wordt onderscheid 
gemaakt tussen het effect op het aanbod aan verblijfplaatsen, het effect op de kwaliteit van de 
jachtgebieden en het voedselaanbod en het effect op de connectiviteit in het landschap.  

Met betrekking tot alle inrichtingsmaatregelen en de mogelijke effecten op vleermuizen kan vooral van 
het rooien van bomen - zowel individueel als op perceelsniveau - een zekere impact verwacht worden. 
Van overige werken zoals kleinschalig grondverzet, eerder kleinschalige vegetatiewijzigingen zoals 
het rooien van struiken, aanbrengen van infrastructuur, enz… kan de eventuele negatieve impact 
wellicht als verwaarloosbaar beschouwd worden, met eventuele uitzondering van het installeren van 
prikkeldraadomheining - bv. in functie van graasbeheer (zie verder) - of het installeren van extra 
openbare verlichting. Bestrijding van een monotone ondergroei van uitheemse struiken zoals 
Rododendron of Amerikaanse vogelkers kan dan weer een positieve impact hebben door een 
verbeterd voedselaanbod wanneer inheemse planten- en struiksoorten (vlier, meidoorn, hazelaar,…) 
in de plaats komen. 

Algemeen is het van belang er rekening mee te houden dat boombewonende vleermuizen in het 
geheel niet honkvast zijn. Ze benutten doorheen het jaar een netwerk aan boomholten en kunnen dus 
– zelfs in de periode met jongen – geregeld verhuizen tussen verschillende verblijfplaatsen, weliswaar 
binnen een zekere actieradius (grootteorde tientallen tot honderden meters, zelden veel meer). Verder 
stellen vleermuizen ’s zomers andere eisen aan boomholten dan ’s winters. Het spreekt vanzelf dat 
diepe holten in oudere bomen met een grote stamomtrek ’s winters een betere beschutting bieden dan 
ondiepe holten in jongere bomen met een kleine stamomtrek. Die laatste kunnen soms wel bewoond 
worden, ook door kolonies vrouwtjes, maar vooral door groepen mannetjes of individuele dieren, 
bijvoorbeeld tijdens de trek. Dit inzicht is van belang bij het bepalen van een voor vleermuizen 
geschikte of aanvaardbare periode voor het vellen van bomen of het rooien van bospercelen. 



Natuurinrichtingsproject Biscopveld 
Vleermuizenstudie 58

3.2.2.2 Effecten van de uitgevoerde en nog geplande werken op het aanbod van
geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen

Methode 
Om de effecten van de reeds uitgevoerde werken te screenen, is per perceel nagegaan welke 
ontbossingen al hebben plaatsgevonden, en is op basis van de soortensamenstelling en de 
leeftijdsopbouw een conclusie weergegeven. Om de mogelijke effecten van de nog uit te voeren 
werken te bepalen, is per perceel nagegaan welke ontbossingen gepland zijn, en is ook op basis van 
de soortensamenstelling, de leeftijdsopbouw en een visuele inschatting van het holtenaanbod een 
conclusie weergegeven. Voor de perceelsnummering wordt verwezen naar het projectrapport 
Natuurinrichting Biscopveld (VLM, mei 2011). 

Algemeen 
Het rooien van grote aantallen oude, hoogstammige bomen, zij het individueel en verspreid of 
perceelsgewijs, gaat op korte termijn bijna onvermijdelijk gepaard met een verlies aan (potentiële) 
verblijfplaatsen voor vleermuizen. Omdat het  in de praktijk vaak niet evident en soms zelfs zo goed 
als onmogelijk is om sluitend zicht te krijgen op de aanwezigheid van eventueel bewoonde of 
potentiële verblijfplaatsen, kan de mogelijke impact van voorbije en  geplande werken worden 
ingeschat enerzijds aan de hand van de leeftijdsopbouw en de soortensamenstelling van het perceel, 
en anderzijds aan de hand van de ruimere landschappelijke context. Mits het rekening houden met 
een aantal randvoorwaarden (zie verder), kan de impact van een beperkte ontbossing - relatief t.o.v. 
een groter boscomplex - meestal tot een aanvaardbaar minimum herleid worden. Voor de effecten op 
het holteaanbod moet ook onderscheid gemaakt worden tussen de zomerperiode, de trekperiode en 
de winterperiode.  

Om de impact van een zekere ontbossing in te schatten, is het ook van belang om een inschatting te 
maken van het totale aanbod aan verblijfplaatsen binnen een zekere straal rondom de betreffende 
percelen, rekening houdend met de algemene connectiviteit in het gebied. Algemeen geldt: hoe beter 
de connectiviteit in een gebied, hoe geringer de impact van een (beperkt) verlies aan geschikte 
verblijfplaatsen in een deelgebied. De algemene connectiviteit in en tussen de deelgebieden 
Bulskampveld-Bornebeek, Vagevuurbossen en Gulke Putten  is nog steeds goed tot zeer goed 
(behoudens de doorsnijding door o.a. een vrij drukke en verlichte weg zoals de N370). 

Boomsoortensamenstelling 
Wat betreft de relatie tussen holtenaanbod en boomsoortensamenstelling kan gesteld worden dat 
geschikte holten in principe in (bijna) elke boomsoort kunnen voorkomen. In bosgebieden met een 
haast exclusieve bovengroei van bijvoorbeeld grove den, blijken vleermuizen wel degelijk gebruik te 
maken van verlaten spechtenholten in grove dennen (Kapteyn 1995). In bossen met een gemengde 
soortensamenstelling, blijkt het zwaartepunt van het holteaanbod in de praktijk in het zachte 
loofbestand te zitten (berk, beuk, Amerikaanse eik,…). Uiteraard hangen de verhoudingen hier 
grotendeels af van de soortensamenstelling. Eerder onderzoek (studie voor B&G 2002) en veldwerk 
door de Vleermuizenwerkgroep deed al vermoeden dat dit zeker voor de deelgebieden in dit 
projectgebied het geval is. In de zones met quasi monotone naaldbestanden, lijkt het holteaanbod zich 
vooral in de dreven (beuk, Zomereik,…) te situeren. Hoewel het holtenaanbod in het hardere loofhout 
(Zomereik,…) in aantal misschien beperkter kan zijn, blijken deze holten in de praktijk wel langer 
geschikt te blijven. Hun relatieve belang mag dus niet onderschat worden. 

Omvormingsbeheer 
Tot slot dient natuurlijk nog opgemerkt te worden dat bij kappingen in functie van omvormingsbeheer 
naar een meer inheemse en streekeigen soortsamenstelling, het holtenaanbod zich op lange termijn 
zal herstellen en zelfs kan verbeteren ten opzichte van de uitgangssituatie. Vooral in een boscomplex 
met een min of meer gelijkmatige (d.w.z. gelijk over de leeftijdscategorieën verdeelde) leeftijdsopbouw 
kan zich op lange termijn een stabiele vleermuizenpopulatie ontwikkelen. Daarbij moet opgemerkt 
worden dat vooral een gezonde spechtenpopulatie een ruim holteaanbod kan verzekeren. Het is niet 
overdreven te stellen dat een spechtenvriendelijk beheer (bv. voldoende aanbod staand en liggend 
dood hout) ook een vleermuizenvriendelijk beheer is.  
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3.2.2.3 Resultaten van het terreinonderzoek

Bij een terreinverkenning van alle nog te ontbossen percelen werd van op de begaanbare dreven een 
visuele inschatting gemaakt van het holtenaanbod. In alle onderzochte percelen met overwegend 
naaldhout (lork, grove den,…) samen kon voorlopig slechts één holte gekarteerd worden, meer 
bepaald in perceel 101 in het deelgebied Vagevuurbossen. Dit ligt in het verlengde van eerdere 
vaststellingen (zie eerder). Bijgevolg kan aangenomen worden dat het relatieve verlies aan geschikte 
holten door de reeds uitgevoerde ontbossing in de percelen 89, 90, 92, 93, 96 (Aanwijsputten), en de 
percelen 262 en 263, allen in het deelgebied Bulskampveld, aanvaardbaar klein is. Hetzelfde geldt 
voor de nog geplande ontbossingen in de percelen 64, 68,69, 262 en 263. In de percelen 68, 69, 262 
en 263 is behalve naaldhout ook jonge opslag van berk en ander loofhout aanwezig. Bij het rooien van 
deze jonge opslag gaan uiteraard geen verblijfplaatsen verloren. Waar mogelijk verdient het 
aanbeveling om eventuele hoogstammige loofbomen met een zekere omtrek (bv >80cm) of 
naaldbomen met geschikte holten te ontzien, zeker waar deze in de rand van te ontbossen percelen 
aansluiten op aangrenzende bospercelen. Dit is bijvoorbeeld het geval in perceel 262 in de 
zuidoostelijke hoek van het perceel. 

Een overzicht van de aanbevelingen voor de betrokken percelen is te vinden in onderstaande tabel 11 
en op kaart 33 (bijlage 7).  

Tabel 11: Overzicht geplande te kappen (en recent gekapte) percelen met aanbevelingen. De meer uitgewerkte 
aanbevelingen zijn in de bespreking per deelgebied terug te vinden. 

Percelen/locatie Kapping Aanbevelingen 
89, 90, 92, 93, 96 uitgevoerd Geen bijkomende aanbevelingen.  

geadviseerde kapperiode voor gelijkaardige percelen 
september – half oktober 

88 mogelijk geadviseerde kapperiode half november – half maart 
64 mogelijk ontzien van dikke hoogstammige loofbomen 

ontzien van naaldbomen met geschikte holten 
geadviseerde kapperiode september – half maart 

68, 69, 262, 263 mogelijk ontzien van dikke hoogstammige loofbomen 
ontzien van naaldbomen met geschikte holten 

100, 319, 331, 337, 339 uitgevoerd voor aanleg corridor; geen bijkomende aanbevelingen 
7, 44, 45, 101 mogelijk geadviseerde kapperiode half november – half maart 
51, 52 mogelijk geadviseerde kapperiode half november – half maart 

aangepaste wegverlichting 
98 mogelijk Geen bijkomende aanbevelingen 
78, 79, 83, 86, 87, 95, 653, 
654, 656 

uitgevoerd mitigeren met vleermuizenkasten 

Populierenrij
Veldkapelledreef 

mogelijk schorsinspectie van 2 bomen 
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3.2.2.4 Bespreking per deelgebied: Aanwijsputten

Percelen 89, 90, 92, 93 en 96 

Foto’s 23 en 24: Perceel 93 (boven) en perceel 96 (onder): hier is hoofdzakelijk naaldhout met beperkte 
stamomtrek geveld. Idem voor de percelen 89, 90 en 92. Het mogelijke verlies aan zomerverblijfplaatsen kan als 
beperkt en aanvaardbaar beschouwd worden. Een aantal zwaardere bomen kon theoretisch in aanmerking 
komen als winterverblijfplaats, waardoor het toch aanbeveling verdient om in dit soort gevallen de uitvoering van 
de werken te plannen in de periode met het kleinste risico, meer bepaald september – half oktober.   

Foto 24: (zie boven). 
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Perceel 88  

Foto 25: Perceel 88: dit perceel bestaat haast uitsluitend uit jonge berken. Door de beperkte stamomtrek is de 
aanwezigheid van verblijfplaatsen in de overgrote meerderheid van de bomen onwaarschijnlijk. De aanwezigheid 
van holtes die geschikt zijn als winterverblijfplaats is zo goed als uitgesloten, waardoor dit perceel in principe 
veilig ontbost kan worden in de periode half november – half maart.  
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Perceel 94 

Foto 26: Perceel 94: de zware beuken in dit perceel herbergen mogelijk holtes die geschikt zijn als zomer- en 
winterverblijfplaats. Bij een meer grondige screening in april 2013 werden in deze omgeving de bomen met 
geschikte holten gekarteerd (zie hoofdstuk 1.2.4.1). De holte op de foto is mogelijk geschikt voor een soort als de 
Boommarter, die een populatie heeft in het westelijker gelegen boscomplex Merkenveld-Doeveren-Kampveld. 

Perceel 95 

Foto27: Perceel 95: hier zijn enkele tientallen Amerikaanse eiken met een aanzienlijke stamomtrek geveld. 
Mogelijk zijn hier een aantal zomer- en of winterverblijfplaatsen voor vleermuizen verloren gegaan. Er kan 
overwogen worden om het effect hiervan tijdelijk te verzachten door het ophangen van vleermuizenkasten in de 
nabijheid, met dien verstande dat vleermuizenkasten geen volwaardig alternatief vormen voor kraamkolonies. 
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Foto 28: Bij het vellen van Amerikaanse eiken met een aanzienlijke stamomtrek, bestaat een aanzienlijk risico op 
het verdwijnen van voor vleermuizen geschikte holten. 

     
                                                                                  

Foto’s 29 en30: Een groot deel van onze inheemse vleermuizenfauna is voor minstens een deel van het jaar 
aangewezen op bomen als verblijfplaats. Het kan daarbij gaan om verlaten spechtennesten, diepe scheuren in 
stam of zijtakken, maar bijvoorbeeld ook om loshangende stukken schors. Een aantal soorten (Mopsvleermuis, 
Brandts vleermuis,…) heeft een uitgesproken voorkeur voor dit type verblijfplaats. Een aantal soorten verblijft 
zelfs jaarrond in boomholten, waarbij de winterverblijfplaats echter niet noodzakelijk binnen korte afstand van de 
zomerverblijfplaats hoeft te liggen (in dat geval is er sprake van trek).De dode eik links op de foto bevindt zich in 
de dreef tussen de percelen 90 en 94. De eik rechts bevindt zich tussen de percelen 90 en 210. Voor zover dit 
soort bomen zich niet langs openbare wandeldreven bevindt, verdient het aanbeveling om ze te ontzien. 
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3.2.2.5 Bespreking per deelgebied: Bulskampveld – Bornebeek

Percelen  200, 201, 202, 262, 263 

Foto 31: In de smalle strook aan weerszijden van dit wandelpad op de grens tussen de percelen 200, 201 en 202 
en de percelen 262 en 263 zijn - voor zover nog te zien - geen bomen met grote stamomtrek geveld. Bijgevolg is 
het verlies aan mogelijke verblijfplaatsen voor vleermuizen wellicht verwaarloosbaar.  

Foto 32: Perceel 262 (zuidrand): Het verlies aan verblijfplaatsen bij het ontbossen van dit soort jonge opslag is 
uiteraard onbestaand. De oudere loofbomen in de zuidoostelijke hoek van dit perceel zouden ontzien worden. 
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Percelen 64, 68 en 69 

Foto 33: Perceel 64 bestaat grotendeels uit grove dennen met beperkte stamomtrek. Tijdens een visuele 
screening werden geen voor vleermuizen holten vastgesteld, wat laat vermoeden dat hier bij ontbossing geen 
verblijfplaatsen verloren zullen gaan. Gezien de beperkte stamomtrek is de kans dat eventuele over het hoofd 
geziene holtes geschikt zijn als winterverblijfplaats wellicht zeer klein of onbestaand. Daarom kan dit perceel 
behalve in de minst problematische periode (sept.-okt.) eventueel geveld worden in de periode november - maart.  
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3.2.2.6 Bespreking per deelgebied: Vagevuurbossen

Percelen 100, 319, 331, 337, 339: corridor 
De voorziene ontbossingen voor de aanleg of verbreding van deze corridor betreffen hoofdzakelijk 
naaldhout en berk met beperkte stamomtrek. Een eerste screening liet vermoeden dat het eventuele 
verlies aan bomen met geschikte verblijfplaatsen gering zal zijn. Bij een meer grondige screening in de 
winter van 2012-2013 werden geen bomen met geschikte holten aangetroffen. 

Foto 34: Bij de kapwerken voor de verbreding van deze 
corridor zijn zo goed als zeker geen bewoonde of 
geschikte vleermuisbomen verloren gegaan. 

Percelen 7, 44, 45, 51, 52, 98 en 101  

Foto’s 35 en 36: De percelen 7 (foto onder), 44, 45, 51 (foto boven) en 52 betreffen vooral naaldhout met 
beperkte stamomtrek en jonge opslag. Het eventuele holteverlies bij het ontbossen van deze percelen is wellicht 
zeer gering. De aanwezigheid van holten geschikt als winterverblijfplaats is zo goed als uitgesloten, waardoor 
deze percelen in principe veilig ontbost kunnen worden in de periode half november – half maart. 
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Foto 36 (zie boven) 

Foto 37: In perceel 101 werd bij een visuele 
inspectie vanaf de dreven de enige holte in 
naaldhout vastgesteld van alle in dit deelgebied 
onderzochte percelen. Mogelijk levert gerichter 
onderzoek in de percelen zelf meer holten op, maar 
dit geeft een goede indicatie. Bij het eventuele 
vellen van dit perceel heeft het weinig of geen zin 
deze individuele boom te ontzien: als solitaire boom 
op een kapvlakte valt de functie als verblijfsboom 
zo goed als zeker weg. Het volgen van de 
richtlijnen voor verantwoord kappen is uiteraard 
zinvol.     
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Foto 38: Perceel 98 betreft een jong bestand van naaldhout en opslag van loofhout. Bij het ontbossen van dit 
perceel gaan duidelijk geen verblijfplaatsen verloren. Er is geen voorkeursperiode voor het rooien. 

3.2.2.7 Bespreking per deelgebied: Gulke Putten

Op basis van de cijfers uit het bestek i.v.m. de kappingen in de Gulke Putten , werd een inschatting 
gemaakt van het relatieve verlies aan geschikte boomholten in dit deelgebied ten gevolge van de 
kapwerken.  

Het grootste aandeel van de kappingen van bomen met een omtrek van meer dan 50cm (478 van 
bijna 600) betreft naaldhout op perceel 78. Af te leiden uit de stamomtrekken en het feit dat het hier 
naaldhout betreft, zullen hier zo goed als zeker nauwelijks of geen bomen met voor vleermuizen 
geschikte holten verloren gegaan zijn. In beperkte mate kan dit wel het geval zijn in de percelen 653, 
654 en 656, maar gezien het uiterst beperkte aantal bomen van een zekere stamomtrek, is ook hier 
het verlies van veel verblijfplaatsen onwaarschijnlijk. Het rooien van de (hakhout-)elzen, hazelaars en 
paplaurieren heeft sowieso geen enkele invloed (gehad) op het aanbod aan verblijfplaatsen. Ook het 
vellen van enkele percelen lariks (86, 87,…) zal wellicht nauwelijks van invloed geweest zijn op het 
holteaanbod. Het zwaartepunt van het holtenaanbod situeert zich duidelijk in de percelen 79 (beuk) en 
83 (gemengd, ook Amerikaanse eik) en in de diverse dreven. 

Omdat toch niet helemaal uitgesloten kan worden dat het holteaanbod gedaald is en tijdelijk de druk 
op de aanwezige kolonie Grootoorvleermuizen vergroot, en omdat ook in de ruime omtrek van dit 
deelgebied het holtenaanbod wellicht beperkter is dan in de andere deelgebieden, is het aangewezen 
om gedurende een zekere periode (bv minstens 10 jaar, bij voorkeur langer) verspreid in het 
deelgebied te voorzien in een 20-tal vleermuiskasten die ook voor Grootoorvleermuizen geschikt zijn 
(type Schwegler FS en FF, tien ex. per type, telkens per twee – een van elk type – op minstens 4 
meter hoogte te bevestigen aan een gezonde boom). Het bevestigen van dergelijke kasten laat 
meteen ook toe om op een minder omslachtige manier de populatie te monitoren. (zie Luik 5: 
monitoring.) 

Verdere kappingen die gepland staan in de Predikherenbossen, zoals de populierenrij langs de 
Veldkappelledreef door de gemeente, hoeven voor vleermuizen niet problematisch te zijn. Van twee 
populieren langs de Veldkappelledreef (ter hoogte van de enige Villa  is het echter aangewezen ruim 
voorafgaand aan de kappingen de losse schors te inspecteren om na te gaan of er vleermuizen 
aanwezig zijn. Zo niet, dan is het aangewezen om de schors te verwijderen voorafgaand aan de 
kappingen.   
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Kaart 24: Ter hoogte van deze villa staan twee populieren met opvallende plakkaten losse schors. Het is aan te 
bevelen om deze ruim voorafgaand aan de kapping te laten inspecteren op de aanwezigheid van vleermuizen. 

3.2.2.8 Bespreking per deelgebied: Sint Pietersveld

Vermits in het deelgebied Sint-Pietersveld in het kader van het natuurinrichtingsproject geen 
kappingen van hoogstammige bomen waren voorzien of hebben plaatsgevonden, is er ook geen 
impact op eventuele verblijfplaatsen van de aanwezige vleermuizenpopulaties. Gedurende het 
onderzoek werden in de dreefbomen van het gebied geen verblijfplaatsen van vleermuizen 
aangetroffen. Dat betekent niet dat die er niet kunnen zijn, maar gezien de ijle structuur van het 
drevenbestand is het momenteel eerder onwaarschijnlijk. Een aandachtspunt in dit deelgebied blijft de 
instandhouding en het herstel van de ijle en rafelige drevenstructuur (zie Luik 2). 

3.2.2.9 Effecten van de uitgevoerde en nog uit te voeren inrichtingsmaatregelen op de
kwaliteit van de jachtgebieden en het voedselaanbod

Algemeen kan gesteld worden dat de reeds uitgevoerde en nog uit voeren inrichtingsmaatregelen, 
meer bepaald de ontbossingen, zullen leiden tot een minder gesloten bos met verspreide open 
plekken en hier en daar zelfs een half open landschap. Dit neigt wellicht meer naar het oerlandschap 
waarin grote grazers, stormen en branden van nature zorgden voor kleine en grotere open plekken in 
het bos. In de praktijk blijkt dit soort landschappen (boven gesloten bos) de voorkeur te genieten van 
verreweg de meeste van onze inheemse soorten vleermuizen (Hutson, 2001). Behalve het bos zelf, 
zorgen open plekken in het bos, mantelzomen, structuurrijke graslandjes, heide en wastines, poelen 
en vijvers jaarrond voor een divers voedselaanbod.  
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Foto 39: Grens tussen de percelen 200, 201 en 202 en de percelen 262 en 263: in de strook ten noorden van het 
pad (rechts op deze foto) zijn mogelijkheden voor een gedeeltelijke, zuidgerichte mantelzoom door aanplant in de 
zones met minder potenties voor heischrale vegetatie. Voor zowat alle inheemse soorten vleermuizen kan dit een 
uitstekend foerageerhabitat worden. Dat geldt in het algemeen voor natuurlijke rand- en overgangszones zoals 
bosranden, oevers,…(Verboom, 1998). Zie ook bijlage 7.  

Foto 40: Perceel 68: in een bos waar plaats is voor natuurlijke 
processen, maakt de wortelkluit van een omgewaaide boom 
plaats voor een natuurlijke poel (zoals hier in perceel 68) 
waarrond al snel een rijk insectenleven ontstaat, wat op zijn 
beurt vleermuizen aantrekt. 

3.2.2.10 Effecten van de reeds uitgevoerde en voorziene ontbossingen op de connectiviteit
van het landschap

Voor het hele gebied en ook meer specifiek voor de Aanwijsputten en de Vagevuurbossen geldt dat 
de te ontbossen percelen (met vaak overwegend naaldhout) voor het merendeel omzoomd zijn door 
dreven die quasi uitsluitend bestaan uit loofhout (beuk, Zomereik,…). Vermits bij de voorziene 
ontbossing de dreven ontzien worden, dreigt in geen enkele zone van deze deelgebieden als het ware 
een grote open vlakte te ontstaan die de verbinding tussen de deelgebieden in het gedrang brengt. 
Eventuele vliegroutes van vleermuizen die helemaal of deels door percelen lopen, kunnen zich na de 
ontbossing van de percelen gemakkelijk verleggen naar de dreven. In gevallen waarbij eventuele 
vliegroutes door een ontbossing in het licht van een openbare weg zouden komen te liggen, kan wel 
een negatief effect ontstaan. Voor de Aanwijsputten is dit echter in geen geval zo. Voor de 
Vagevuurbossen eventueel voor de percelen 51 en 52.  
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Foto 41: Mocht langs de Boskapelledreef op termijn onaangepaste openbare verlichting voorzien worden, dan 
dreigt bij een ontbossing van de percelen 51 en 52 de connectiviteit tussen de noordelijk gelegen bospercelen en 
de voorziene veldvijver in de percelen ten zuiden van deze weg, in het gedrang te komen. Nog beter zou zijn om 
deze weg af te sluiten voor doorgaand verkeer zodat de verkeerssterfte hier tot quasi nul kan herleid worden. Het 
doorknippen van de Blauwhuisstraat en de Beukendreef vormen een extra argument voor het doorknippen van de 
Boskapelledreef. 

Foto 42: Bij een eventuele ontbossing van perceel 94 (rechts op 
de foto) blijft de dreefverbinding tussen de noordelijk gelegen 
percelen met de zuidelijke percelen 209, 210 en 211 geschikt als 
vliegroute, op voorwaarde dat de dreef voldoende intact blijft. 
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3.2.3 Vleermuizen en bosbeheer: verblijfplaatsen sparen, sterfte vermijden

Hoewel het grootste deel van onze inheemse vleermuizensoorten voor hun bestaan sterk afhankelijk 
zijn van bossen en bomen, en dat op zich algemeen gekend is, zijn in de Nederlandstalige 
vakliteratuur maar weinig teksten te vinden die werkbare handvaten bieden voor de bosbeheerder die 
met vleermuizen rekening wil houden. Het ‘Handboek voor beheerders, deel II, soorten’ (Inbo, 2014) 
bevat enkele algemene aanbevelingen waarnaar we graag verwijzen, maar een echt praktische 
handleiding is voorlopig niet beschikbaar. In het kader van deze studie is het zinvol om de 
problematiek ‘vleermuizen en bosbeheer’ op te splitsen in twee doelstellingen: 

1° Het zoveel mogelijk ontzien van bomen met zichtbare geschikte holten, met als doel het op peil 
houden van het aanbod. Als streefgetal geldt 15 bomen met (2 à 3) geschikte holten per hectare.  

2° Het vermijden van sterfte bij het vellen van bomen die op het moment van de kapping bewoond zijn 
door vleermuizen. Dit kan door maatregelen voordien of nadien.

Vleermuiskasten als mitigerende maatregel 
Ook het kunstmatig creëren van bijkomende verblijfplaatsen (vleermuiskasten, kunstmatige 
boomholten,…) is een mogelijke piste (zie ook luik 5 monitoring). Als tijdelijke maatregel (evenwel 
minstens 10 jaar) en uitzonderlijke vorm van mitigatie - voor het vellen van een aanzienlijk aantal 
omvangrijke Amerikaanse eiken – is voorgesteld om een tiental vleermuiskasten te voorzien in de 
omgeving van de Aanwijsputten. De locaties daarvoor werden in overleg met de bevoegde ANB-
wachter terplekke aangeduid op 15 januari 2015.  
Ook in het deelgebied Gulke Putten is het bevestigen van een twintigtal kasten in de percelen 75, 79, 
80 en 83 (telkens een vijftal) een verdedigbare maatregel. De exacte locaties daarvoor worden het 
best terplekke bepaald in overleg met de beheerders.  

3.2.3.1 Doelgericht onderzoek

Via doelgericht onderzoek in het projectgebied (zwermonderzoek, radiotracking,…), is een deel van 
het netwerk van vleermuisbomen in kaart gebracht. Hoe groot het in kaart gebrachte deel werkelijk is, 
is heel moeilijk in te schatten, maar het volledig in kaart brengen van alle vleermuisbomen in een 
dergelijk uitgestrekt bosgebied is zonder meer onbegonnen werk. Bovendien is een netwerk van 
vleermuisbomen een dynamisch gegeven: terwijl oude boomholten ongeschikt worden, worden 
nieuwe boomholten op zeker moment geschikt. Holteonderzoek levert dus altijd een onvolledige 
momentopname op. Hoe dan ook is dergelijk onderzoek zinvol en heeft het een tweeledig doel: 
enerzijds toch een zekere hoeveelheid concrete veldkennis verzamelen zodat effectief 
vleermuisbomen kunnen worden ontzien bij kapwerken, en anderzijds de beheerders een 
betrouwbaar en concreet beeld bezorgen van welke types boomholten (spechtenholten, scheuren, 
losse schors,…) in welke boomsoorten zoal geschikt kunnen zijn als verblijfplaats voor vleermuizen. 
Dit soort kennis kan enkel op een zinvolle manier doorgegeven worden op terreinexcursies en is van 
essentieel belang om tijdens het hameren van bomen een oordeelkundige inschatting te kunnen 
maken die ook rekening houdt met vleermuizen.  

3.2.3.2 Verblijfplaatsen sparen: geïdentificeerde vleermuisbomen

In het kader van deze studie kon dankzij veldwerk een aantal koloniebomen aangewezen worden: in 
totaal gaat het om een vijftiental bomen binnen het projectgebied en nog eens bijna evenveel buiten 
het projectgebied. Niet alle verblijfplaatsen konden gepinpoint worden omdat ze op ontoegankelijk 
privaat domein gelegen waren. Niet alle gevonden verblijfplaatsen zijn bomen: er werden ook 
vleermuizen gevonden in een schuurtje, op een kerkzolder, in een ruïne, op de zolder van het kasteel 
Bulskampveld, in een spechtenhol in een houten zendmast in de Gulke Putten , enz… Hierop is 
verder ingegaan in hoofdstuk 1.  

Onderstaande kaart 25 geeft een overzicht van de locaties van verblijfplaatsen die doorheen het 
onderzoek verzameld zijn. Een drietal locaties met indicaties van verblijfplaatsen van Rosse 
vleermuizen zijn weergegeven d.m.v. groene cirkels.  
Van de Gewone dwergvleermuis is een kraamkolonie bekend op de zolders van het kasteel van 
Bulskampveld. Deze locatie is niet aangegeven op kaart. 
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De locaties van de verblijfplaatsen zijn aan de respectievelijke beheerders van de gebieden op kaart 
bezorgd, alsook is een systeem met plastic labels uitgewerkt (zie eerder) zodat de bomen ook ‘in het 
veld’ terug te vinden zijn.  

Kaart 25: Situering van de verblijfplaatsen van vleermuizen die ontdekt zijn in 2013 en 2014.   
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3.2.3.3 Verouderingseilanden

Hoewel bij ontbossingen het netto verlies aan geschikte verblijfplaatsen op termijn in principe 
gecompenseerd kan worden door een doordacht beheer, verdient het in alle opzichten toch de 
aanbeveling om zoveel mogelijk de huidige bomen met geschikte holten te ontzien. Deze maatregel 
past mee in de algemene aanbeveling om de gemiddelde omlooptijd van het bos zoveel als mogelijk 
te verhogen (streven naar hogere doeldiameters). Omdat een ‘nulbeheer’ voor bossen in een dergelijk 
recreatief sterk ontsloten gebied niet haalbaar is, kan er als tweede optie toch gekozen worden voor 
de afbakening van zogenaamde ‘verouderingseilanden’, waarin een quasi-nulbeheer toelaat dat het 
grootste deel van het bomenbestand de aftakelingsfase kan bereiken. Het spreekt vanzelf dat de 
snelste effecten daarmee bereikt kunnen worden in de oudste bosbestanden.  
Een inschatting van het holtenaanbod tijdens het veldwerk voor deze studie, toonde voor de 
verschillende deelgebieden duidelijk aan dat de percelen met de hoogste bosleeftijd ook het hoogste 
(zichtbare!) aanbod aan boomholten herbergden. Duidelijke concentraties waren echter enkel 
aanwijsbaar voor het deelgebied Bornebeek – Aanwijsputten, met name in de percelen 229, 230, 231, 
235 en 237. Hier is het behoud van verouderingseilanden dus het overwegen waard en wellicht ook 
haalbaar in functie van toegankelijkheid. In mindere mate waren concentraties van holten zichtbaar in 
de percelen 78, 79 en 80, 81, 83 en 84 in het deelgebied Gulke Putten, maar daar zullen 
toegankelijkheid en conflicten met openbare wegen de keuze voor verouderingseilanden  wellicht 
moeilijk of onmogelijk maken. 

Kaart 26: Voorstel voor aanleg verouderingseilanden in deelgebied Bulskampveld. 
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Kaart 27: Voorstel voor aanleg verouderingseilanden in deelgebied Disveld-Predikherenbossen. 

Voor de andere deelgebieden waren geen omschreven percelen met uitgesproken concentraties aan 
(zichtbare!) holten aanwijsbaar, maar zit het holteaanbod verspreid in zowel de dreven als de 
percelen. Toch kan ook hier in de wat jongere percelen in de minst ontsloten blokken (bv omgeving 
Aanwijsputten) het selecteren van verouderingseilanden zinvol zijn in de optiek van een toekomstig 
holteaanbod. Dat een dergelijke maatregel binnen het projectgebied geen overbodige luxe is, bewijst 
een blik op de bosleeftijdkaart van de ruimere regio. Ter illustratie: van bijna de helft van de in het 
projectgebied gevangen en gezenderde vleermuizen werd de kolonieboom teruggevonden buiten het 
projectgebied, en wel vaak in de oude bospercelen van de kasteel- en woonparkbossen in de nabije 
omgeving (Hertsberge, Blauwhuisbossen, Driekoningen, Bloemendale, Hontzocht,…).   
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Kaart 28: Bosleeftijdskaart van het projectgebied Biscopveld. 

3.2.3.4 Vleermuissterfte vermijden bij het vellen van bomen

Kiezen van de minst risicovolle periode: september/oktober 
In de praktijk is het onmogelijk om in alle gevallen te weten of een te vellen boom door vleermuizen 
bewoond wordt, of zelfs om te weten of de boom op het moment van de kapping door vleermuizen 
bewoond is (of zal zijn). Toch kunnen een aantal maatregelen aanzienlijk bijdragen aan het vermijden 
van sterfte. Zo moet ten allen tijde vermeden worden om bomen te vellen in de kraamperiode, 
wanneer de jongen nog niet zelfredzaam zijn. Veiligheidshalve neemt men daarbij een ruime marge, 
namelijk van begin mei tot en met eind augustus. Ook de wintermaanden zijn in principe te vermijden, 
en dat geldt meer naarmate het oudere bomen betreft: op dat moment kunnen zich in boomholten 
winterslapende vleermuizen bevinden. Helaas zijn er op dit moment geen betrouwbare technieken of 
sluitende methoden beschikbaar om dit vast te stellen. NB: ook met een warmtecamera is de 
aanwezigheid van winterslapende vleermuizen niet vast te stellen: zelfs een grote groep vleermuizen 
(laat staan een klein groepje) in winterslaap geeft te weinig warmte af om een door de boomwand 
detecteerbare warmtedoorslag te veroorzaken (tenzij eventueel vleermuizen achter losse schors, 
maar dat zijn grote uitzonderingen). Ook een zogenaamde boomcamera blijkt hiervoor om allerlei 
praktische redenen nauwelijks bruikbaar.  

Gedurende de wintermaanden houdt elke kapping van bomen met een zekere stamomtrek dus steeds 
een risico in, en moet daarom zoveel als redelijkerwijs mogelijk vermeden worden. Het kappen van 
jonge opslag (diameter minder dan 20cm) houdt ’s winters in principe slechts een zeer klein risico in. 
Evenwel kunnen vleermuizen tijdens zachte perioden (maar ook bij vorst, zoals Mopsvleermuizen!) 
ook bij jonge bomen achter losse schors overwinteren. In de korte periode net na de winterslaap en 
voor het kraamseizoen (ruwweg de maand april) zijn vleermuizen erg kwetsbaar en moet elke 
verstoring zoveel mogelijk vermeden worden. Logischerwijs blijven dan nog enkel de maanden 
september en oktober over. In die periode is de kans op overleving het grootst, op voorwaarde dat 
vleermuizen de klap van de val van de boom overleven, dat de boom niet meteen na het vellen 
verzaagd wordt, en dat bij het verzagen tot minstens een halve meter onder en minstens een meter 
boven de holte niet gezaagd wordt. De betrokken bosexploitanten dienen uitdrukkelijk de opdracht te 
krijgen om in het geval de aanwezigheid van vleermuizen vastgesteld wordt, de dieren niet te 
hanteren (maar desnoods wel veilig te stellen) en zonder uitstel de opdrachtgever te contacteren. 
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Maatregelen voorafgaand aan het vellen van de boom 
Een bijkomende methode om vleermuizensterfte bij kappingen te voorkomen, is het aanbrengen van 
een zogenaamde ‘one-way-out’. Voor een holte wordt een loshangend flexibel (!) stukje kunststof 
aangebracht, waardoor eventuele vleermuizen de holte nog kunnen verlaten, maar niet meer kunnen 
terugkeren. Indien ruim op voorhand aangebracht, heeft men op die manier de quasi zekerheid dat er 
op het moment van de kapping geen vleermuizen meer aanwezig zijn in de holte. Deze methode is 
uiteraard niet toepasbaar in het kraamseizoen of ’s winters en mag absoluut enkel toegepast worden 
onder begeleiding van een vleermuisdeskundige (zie Luik dreefbeheer en -herstel).  

Maatregelen na het vellen van de boom 
Het is bekend dat de val van een boom op zich niet per se dodelijk hoeft te zijn voor vleermuizen 
(zeker wanneer een volle kruin de klap kan breken) en dat ze na de val in principe de holte levend 
kunnen verlaten, op voorwaarde uiteraard dat de stam de grond niet raakt met de zijde van de holte 
naar de grond gericht. Een bijkomend risico doet zich voor bij het verdere opruimen van de boom: 
wanneer vleermuizen niet voldoende tijd gegund wordt om de boom te verlaten (in principe is dat een 
volledige nacht), is er een reëel risico dat nog tijdens de zaagwerken aan de boom (ontkruinen, 
zijstammen verwijderen,…) slachtoffers vallen. Dat dit risico niet denkbeeldig is, bewijzen 
herhaaldelijke anekdotische verhalen waarvan de details niet altijd even fraai zijn… Om dit soort 
risico’s te vermijden, zouden in principe dus alle bomen van een zeker omvang na het vellen minstens 
een volledige nacht onaangeroerd moeten blijven liggen.  

Formuleren van randvoorwaarden, opvolging en handhaving 
Het spreekt vanzelf dat het hanteren, het afdwingen en het opvolgen van de hierboven beschreven 
randvoorwaarden niet vanzelfsprekend is, zeker niet wanneer beroep gedaan wordt op externe 
aannemers of bosexploitanten. In de praktijk is het echter de enige mogelijkheid om de mortaliteit bij 
vleermuizen tijdens het courante bosbeheer tot een aanvaardbaar minimum te herleiden. Een heldere 
communicatie over eventuele gemarkeerde bomen, het opnemen van boeteclausules in de contracten 
en een frequente opvolging van de werken op het terrein zijn geen overbodige luxe. 

3.2.3.5 Verwijderen van exoten

Het verwijderen van exoten - zowel in de ondergroei als in de boomlaag - en de keuze voor 
autochtoon en streekeigen plantgoed bij de aanplant van nieuw bos zal overwegend positief zijn voor 
het toekomstige voedselaanbod voor vleermuizen. Hoewel uitheemse boomsoorten zoals 
Amerikaanse eik vaak genoemd worden als belangrijke ‘leverancier’ van boomholten, weegt dit ene 
voordeel toch niet op tegen de andere ecologische nadelen, zoals de lage insectendiversiteit die deze 
soort herbergt. Desondanks speelt de huidige generatie ‘kaprijpe’ Amerikaanse eiken uiteraard wel 
een zekere rol in het holtenaanbod voor vleermuizen in het Biscopveld en aangrenzende 
bosgebieden. Gedurende het onderzoek werden een aantal kraamkolonies van onder meer 
Grootoorvleermuizen en Rosse vleermuizen teruggevonden in Amerikaanse eiken. Deze bomen 
moeten de komende jaren uiteraard opgevolgd worden (zie hoofdstuk monitoring), en zolang de 
holten geschikt zijn, moeten deze bomen absoluut worden ontzien. 

In principe wijkt de problematiek van het vellen van Amerikaanse eiken of andere uitheemse 
boomsoorten echter niet af van die van inheemse boomsoorten die door vleermuizen bewoond 
worden. In dat opzicht hoeft aan het kappen van exoten op zich dus niet afzonderlijk of meer aandacht 
besteed te worden. Als uitgangsprincipe moet gelden: elke door vleermuizen bewoonde boom (niet 
noodzakelijk op elk moment van het jaar!) moet ontzien worden, of dat nu een exoot is of een 
inheemse boom. Omdat Amerikaanse eiken echter in sommige boscomplexen een groot aandeel van 
het boombestand kunnen vormen, moet in die gevallen wel degelijk extra aandacht besteed worden 
aan het in stand houden van een voldoende holteaanbod. In het projectgebied Biscopveld echter 
vormt deze exoot een relatief beperkt deel van het bomenbestand, waardoor een iets snellere 
verwijdering - weliswaar gefaseerd - op zich niet dramatisch hoeft te zijn voor vleermuizen. Evenwel 
pleiten we ervoor om in zones waar opslag van zaailingen geen onbeheersbaar probleem vormt, de 
aanwezige Amerikaanse eiken van een zekere omvang – in dreefverband of solitair of groepsgewijs in 
perceelsverband - toch te laten doorgroeien tot aan de aftakelingsfase, omdat Amerikaanse eiken in 
die fase (tussen ‘kaprijp’ en aftakeling) verhoudingsgewijs voor een groot holteaanbod kunnen zorgen. 
Bij het beheer van uitheemse boomsoorten in relatie tot vleermuizen kun je dus beter niet spreken van 
een ‘uitroeibeheer’ maar eerder van een ‘uitdoofbeheer’. Ook waar gekozen wordt voor zogenaamde 
‘verouderingseilanden’ (zie eerder), waarin een nulbeheer nagestreefd wordt, kan ten aanzien van 
Amerikaanse eiken best een ‘uitdoofbeheer’ gevoerd worden.  
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Ringen van exoten 
Het zogenaamde ‘ringen’ van bomen is een maatregel is met een meervoudig effect: enerzijds hoeft 
de boom niet (meteen) geveld te worden (geen risico op vleermuizensterfte bij het vellen), en vormt hij 
na het afsterven zogenaamd staand dood hout, met positieve effecten of allerlei flora en fauna, 
waaronder uiteraard spechten (die op hun beurt in de rest van het bomenbestand mee voor het 
toekomstige holtenaanbod zorgen), maar anderzijds is het wel zo dat holten in dode bomen in de 
praktijk een voor vleermuizen minder gunstig microklimaat hebben. Ringen kan dus geschikte holtes 
ongeschikt maken, maar heeft als voordeel dat directe sterfte vermeden wordt. Het ontstaan van 
plakkaten met losse schors is dan weer positief voor een aantal soorten. Het netto-effect van ringen is 
dus in de praktijk moeilijk in te schatten. 

Door vleermuizen bewoonde bomen die een risico vormen voor wandelaars of andere 
gebruikers van een dreef of bos: methoden om de levensduur van de boom te verlengen 
Om de levensduur van bomen met bewoonde of zeer geschikt geachte holten te verlengen, of de 
acute nood voor het vellen van de boom te vermijden, zijn een aantal methoden te overwegen, zoals 
het snoeien van gevaarlijke zijstammen (let wel: ook zijstammen kunnen geschikte holten herbergen!), 
het verankeren van de boom of delen van de kruin, het stutten of in tuien hangen van delen van de 
kruin, of - in het ergste geval - het kandelaberen. Wanneer om een of andere reden al deze 
maatregelen niet haalbaar of niet wenselijk zijn, en er sprake is van een quasi permanent aanwezige 
vleermuizenkolonie en een onaanvaardbaar risico voor wandelaars of andere gebruikers, dan moet 
beslist overwogen worden om een veilige perimeter rondom de boom fysiek en visueel ontoegankelijk 
te maken voor gebruikers. Wanneer dit betekent dat een (wandel-)dreef (tijdelijk) moet afgesloten 
worden, dan is daarvoor ook het gebruik van de wettelijk voorziene borden (ANB, 
toegankelijkheidsreglementering en bebording) aangewezen. Een tijdelijk bord met info voor de 
gebruikers kan het draagvlak voor de maatregel verhogen. 
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3.3 Dreefherstel en verantwoord kappen van dreven

Net als alle andere bomen van een zekere omvang kunnen bomen in dreven of rijen jaarrond (maar 
daarom niet permanent) bewoond zijn door vleermuizen. Het kan daarbij gaan om kraamkolonies, 
tussenverblijven of winterverblijfplaatsen. Op dit moment zijn binnen de perimeter van het 
projectgebied maar twee nog bestaande historische vleermuisbomen in dreven bekend, meer bepaald 
in de Vagevuurbossen (zie onder), maar zonder twijfel zijn er meer. Een derde, een Zomereik (in een 
dreef op de grens van het bosreservaat Aanwijsputten tussen de percelen 209 en 264) die een 
kraamkolonie van Franjestaart herbergde, is enkele jaren geleden geveld omwille van acuut gevaar 
voor wandelaars. Dat deze gekende kolonieboom toch geveld werd, was het gevolg van een 
combinatie van gebrekkige informatiedoorstroming en de toen geldende praktijk i.v.m. de aanpak van 
risicobomen voor wandelaars en gebruikers van de dreef. De richtlijnen die in hoofdstuk 3.2.3 worden 
aangereikt voor het verantwoord vellen van bomen, gelden zowel voor perceelbomen als voor 
dreefbomen. In die zin volstaan deze dus om het soort voorvallen zoals hierboven beschreven in de 
toekomst te vermijden.   

Foto 43: Een overhangende en ingescheurde zijstam van deze Zomereik herbergde een gekende kolonie 
Franjestaarten. De eik werd begin 2008 toch geveld omwille van het acute risico voor wandelaars. Het zekeren  
van de zijstam door kroonverankering had hier uitkomst kunnen bieden. 
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Kaart 29: De locaties van twee Beuken met holtes die tot minstens in 2002 dienst deden als verblijfplaats voor 
vleermuizen. De noordelijkste locatie betrof een Beuk met meerdere overwinterende Watervleermuizen en 
Grootoren. De holte in deze Beuk is inmiddels bijna dichtgegroeid en wellicht niet meer bruikbaar voor 
vleermuizen. De zuidelijke locatie betrof een Beuk met een zeer gelijkaardige holte die dienst deed als 
winterverblijf en kraamkolonie voor Grootoren. Deze holte bleek na onderzoek met behulp van een 
endoscoopcamera nog altijd bruikbaar voor vleermuizen. De boom is gemerkt met code PaVv003.    
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In sommige deelgebieden en in het bijzonder in de Vagevuurbossen situeert het gros van het 
holteaanbod zich in de (beuken-)-dreven. Het kappen van dreven of dreefbomen dient hier met extra 
omzichtigheid te gebeuren en het verdient aanbeveling om bomen met voor vleermuizen geschikte 
holtes zo lang mogelijk te ontzien. In het deelgebied Gulke Putten  - Predikherenbossen is tijdens het 
veldwerk dan weer een dreef Amerikaanse eiken (tussen de percelen 608-609-610 en 611-612) 
bezocht die op het eerste zicht geen enkele holte leek te bevatten. De stelling dat Amerikaanse eiken 
vaak veel geschikte holten bevatten, mag op zich dan al kloppen, het blijft moeilijk om algemene 
aanbevelingen te geven: elke dreef dient afzonderlijk beoordeeld te worden.  

NB: Het holteaanbod wordt ruimer besproken in Luik 1. 

Foto 44: Voorbeeld van een logo dat in Frankrijk door het Office National des Forêts gebruikt wordt om bomen 
met een uitzonderlijk belang voor de biodiversiteit in een bos aan te duiden voor het publiek. Wanneer de 
aanduiding enkel zichtbaar moet zijn voor beheerders en exploitanten kunnen uiteraard minder opvallende 
plaatjes of kleurmerktekens gebruikt worden. 
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3.4 Inrichtingsvoorstellen optimale inrichting vennen, veldvijvers
en plassen

3.4.1 Inleiding

Algemeen kan gesteld worden dat een vernatting van het gebied in de vorm van bijkomende poelen, 
vijvers, natte depressies, e.d. een overwegend gunstig effect zal hebben op het voedselaanbod voor 
vleermuizen. Uit zowat alle studies in binnen- en buitenland waarin terreingebruik onderzocht is, blijkt 
de enorme aantrekkingskracht van water op vleermuizen (Kapfer, 2007). Vaak wordt ook vergeten dat 
vleermuizen niet alleen behoefte hebben aan voedsel, maar ook aan zuiver, zoet drinkwater. 
Aangezien een ruim en gespreid aanbod aan oppervlaktewateren ervoor zorgt dat vleermuizen tijdens 
het foerageren geen onnodige afstanden hoeven af te leggen om te drinken, verhoogt dit hun 
jachtefficiëntie en dus ook hun overlevingskansen. Het eventuele droogvallen van een veldvijver als 
tijdelijk fenomeen is daarbij zeker niet onoverkomelijk, het is niet zo dat vleermuizen van vaste 
drinkplekken afhankelijk zijn.   
Gedurende lange, uitzonderlijk warme zomers is het voor vleermuizen niet altijd evident om zoet water 
te vinden. Beken, grachten en poelen staan vaak droog of zijn overgroeid, en vermits vleermuizen niet 
geneigd zijn om te landen, maar bij voorkeur al vliegend drinken, blijven dan vaak alleen de grotere 
wateroppervlaktes over als geschikte drinkplaats. Voor dit studiegebied zijn dat op dit moment vooral 
de bestaande kasteelvijvers (Driekoningen, Bulskampveld, Wildenburg), de Aanwijsputten en een 
aantal grotere beken.

3.4.2 Effect op het aanbod aan verblijfplaatsen

Foto 45 (links): Percelen 33, 34, 35 en foto 46 (rechts): percelen 25, 26, 27.  Vermits voor de aanleg van de twee 
veldvijvers in het deelgebied Vagevuurbossen geen ontbossingen voorzien worden, gaan in dit geval uiteraard 
geen verblijfplaatsen verloren. 

Foto 45 bis: Ook voor de afgravingen op de percelen1 t.e.m. 7 in functie van veldvijvers geldt dat geen 
verblijfplaatsen voor vleermuizen (bomen of constructies) verloren gaan op de percelen 1, 2, 3 en 6. Voor de 
beboste percelen 4,5 en 7 gelden de voorzorgsmaatregelen zoals beschreven in 3.2 Ontbossingen, pagina 58.    
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3.4.3 Effect op het voedselaanbod

Of het voedselaanbod door de aanleg van de twee veldvijvers kwantitatief zal toenemen in vergelijking 
met de huidige toestand (grasland), is moeilijk te voorspellen. Uiteraard brengen graslanden ook een 
zeker voedselaanbod voort, maar dat zal ook het geval zijn voor de veldvijvers (zowel in de 
waterkolom als in de bodems ontwikkelen zich insecten en andere ongewervelden die in een later 
stadium aan de oppervlakte komen of het water verlaten en een beschikbare prooi worden voor 
vleermuizen). Bij het natuurinrichtingsproject in Het Vinne in Zoutleeuw is een monotoon 
populierenbos vervangen door een natuurlijke waterpartij en daar zijn na deze vernatting hoge 
aantallen jagende vleermuizen vastgesteld (Lambrechts & Hendrickx 2009; Lambrechts et al. 2009). 

Greenhalgh & Ovenden (2007) schrijven in hun standaard determinatiewerk voor 
zoetwaterorganismen: ‘In the various stages of their life cycles, freshwater insects exhibit a greater 
range of forms than is found in any other habitat.’ Het aanleggen van waterpartijen zal dus vooral ook 
de diversiteit aan insectenfauna, en dus ook de beschikbaarheid ervan gespreid doorheen het jaar, 
verhogen. Precies dat is een belangrijke voorwaarde voor de duurzame overlevingskansen van 
vleermuizen. 

3.4.4 Randvoorwaarden inrichting

3.4.4.1 Algemeen

Opdat veldvijvers of vennen geschikt zouden zijn als foerageergebied voor vleermuizen is in de 
praktijk het aantal randvoorwaarden vrij beperkt: elk type water vanaf een zekere oppervlakte komt in 
principe in aanmerking. Algemeen kan bv gesteld worden dat de diversiteit van het voedselaanbod 
door de aanleg van de twee veldvijvers in de percelen 25, 26 en 27 en 33,34, 35 zeker in het 
deelgebied Vagevuurbossen (wellicht sterk) zal toenemen, ook wanneer de vijvers eventueel tijdelijk 
niet waterhoudend zouden blijken te zijn. Vooral de Watervleermuis (die recent mogelijk een afname 
in de aantallen kent) zou profiteren van meer open, niet begroeid water in het gebied. Bij een trage 
doorstroming genieten matig voedselarme vijvers daarbij de voorkeur. Voedselrijke vijvers raken al 
snel overgroeid, wat deze voor Watervleermuizen onaantrekkelijk maakt (het onderscheid met prooien 
op het wateroppervlak wordt moeilijk). Dit zou eventueel het geval kunnen zijn op perceel 614 in de 
Gulke Putten .  

3.4.4.2 Minimum oppervlakte

Voor de meeste soorten volstaat een poel met een onbegroeid wateroppervlak van enkele meters 
diameter om er al vliegend boven te drinken. Bij kleinere poelen is zelfs vastgesteld dat vleermuizen in 
de oevervegetatie landen om zo al kruipend tot bij het wateroppervlak te komen. Dit is echter de 
uitzondering. Als enige soort  in het gebied die een groot deel van de tijd vlak boven water foerageert, 
verkiezen Watervleermuizen een zekere minimum bejaagbare oppervlakte, in grootteorde minstens 
een honderd- à tweehonderdtal vierkante meter, bij voorkeur veel groter, maar ook weer niet te groot: 
boven zeer grote vijvers of meren blijken Watervleermuizen toch vooral aan de randen te foerageren. 
Wanneer de oppervlakte van een veldvijver of ven evenwel tijdelijk tot een minimum zou krimpen, blijft 
deze wel geschikt doorheen de rest van het warme halfjaargetijde. Watervleermuizen verleggen - net 
als de meeste soorten - heel flexibel en opportunistisch hun jachtgebied doorheen het jaar. Dat 
betekent ook dat ze nieuw aangelegde plassen snel gebruiken. 

3.4.4.3 Profiel en diepte

In waterplassen met zacht hellende oevers kan het water aan de randen sneller opwarmen en zullen 
er dus in het voorjaar sneller insecten tot ontwikkeling komen. In het najaar daarentegen profiteren 
watergebonden insecten van de relatieve warmte van het diepere water in vergelijking met de 
omgevingstemperatuur. Een ideale waterpartij combineert dus zacht glooiende oevers aan de randen 
met voldoende diepte in het midden. Of het opportuun is dat de plassen ’s zomers droogvallen, hangt 
ook van andere beheerdoelstellingen af: of er een zekere visstand gewenst is of niet, enz…   
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3.4.4.4 Wind, licht en oeverbegroeiing

Hoewel een beplanting van struiken of zelfs een houtkant aan de zuidwestelijke rand van vennen of 
vijvers in principe beschutting zouden bieden tegen de overheersende zuidwestenwinden, moet 
afgewogen worden of dit de verlanding niet te fel zal versnellen. Een afscherming van het 
wateroppervlak tegen nachtelijk kunstlicht uit de omgeving is ook aangewezen, bv door het gebruik 
van geschikte armaturen. Uit de inventarisaties is overigens gebleken dat de veldvijver in perceel 614 
in de Gulke Putten  intussen gebruikt wordt als foerageergebied door Watervleermuizen (zie Luik 1). 
Ook hier geldt dat het ontbreken van nachtelijke straatverlichting een situatie is die bij voorkeur 
behouden blijft. 

3.4.4.5 Waterkwaliteit

Uiteraard speelt ook de waterkwaliteit een rol: sterk geëutrofieerde waters met weinig doorstroming 
zullen sowieso snel dichtgroeien, maar ook chemische vervuiling (pesticiden, zware metalen of 
persistente VMP’s  - veterinaire medicinale producten) kan een nadelig effect hebben op de 
overlevingskansen of de voortplantingscapaciteit van vleermuizen. Dit argument pleit mee voor de 
aanleg van meerdere hydrologisch min of meer geïsoleerde waterplassen als alternatief voor het 
kanaal, de verschillende beekstelsels en de plassen en vijvers in landbouwgebied (die vaak sterk 
geëutrofieerd en chemisch vervuild zijn).  
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4 Analyse en voorstellen rond winterobjecten

4.1 Evalueren huidig aanbod winterobjecten in functie van
eventuele aanleg nieuwe objecten

4.1.1 Inleiding

Zowel de types winterverblijfplaats (boomholte, (half-)ondergrondse structuur,…) als de eisen die de 
verschillende soorten vleermuizen aan hun winterverblijfplaats stellen, zijn zo verschillend per soort 
dat het huidige aanbod aan winterverblijfplaatsen in het projectgebied niet voor de volledige 
soortengroep samen geëvalueerd kan worden. We beschouwen een aantal soorten samen die (ooit) 
in het studiegebied waargenomen zijn of er eventueel kunnen voorkomen.  

Onder meer van het aanbod aan geschikte winterverblijfplaatsen hangt af of de plaatselijke 
zomerpopulaties al of niet geneigd of gedwongen zijn om in het najaar vanuit hun zomergebied weg te 
trekken naar een geschikte winterverblijfplaats. De natuurlijke trekafstanden bij de Europese soorten 
variëren tussen de soorten en tussen de populaties en naargelang het regionale klimaat van 
gemiddeld enkele kilometers tot een paar duizend kilometer, met trekroutes die mogelijk voor lange 
tijd van generatie op generatie overgaan. In onze streken is de meest voor de hand liggende 
historische migratiebeweging die tussen de bossen van het Vlaamse laagland en de uitgebreide 
grottenstelsels in het zuiden van België, waarbij de grote riviervalleien voor de hand liggende 
trekroutes waren, en nog steeds zijn. Het gaat dan om trekafstanden van enkele tientallen tot 
hoogstens een tweehonderdtal kilometer, een afstand - gemeten in vogelvlucht - die vleermuizen in 
goeie omstandigheden kunnen afleggen in enkele uren. In de praktijk blijken trekkende vleermuizen 
wel vaak tussenstops te houden, waardoor een dergelijke migratie wellicht over enkele nachten 
gespreid verloopt. Het spreekt vanzelf dat ons sterk veranderde en veranderende landschap van de 
laatste decennia een sterke invloed gehad heeft op dit trekgedrag: vleermuizen lopen onderweg grote 
risico’s, en de overlevingskans van individuen die geen lange afstanden hoeven af te leggen, ligt 
wellicht een stuk hoger. Het belang van een lokaal aanbod aan winterverblijfplaatsen - en bijhorende 
kwalitatieve jachtgebieden in de omgeving ervan - kan dus moeilijk overschat worden. Daartegenover 
staat dat de mobiliteit van individuen tussen zomer- en wintergebied wel een positief effect heeft op de 
genetische diversiteit binnen de populaties. In (de omgeving van) de winterobjecten vindt namelijk 
paargedrag plaats tussen individuen van populaties waarvan de zomergebieden ver uiteen liggen. Dit 
pleit dus zeker ook voor een voldoende connectief landschap dat vleermuizen tenminste toelaat om 
veilig te migreren over middellange afstanden, bijvoorbeeld tussen de boscomplexen van het West-
Vlaamse Heuvelland, het Brugse Houtland en de bossen van oostelijk zandig Vlaanderen 
(Drongengoed e.o.) enzovoort.  

Gekende, verstorende factoren zijn onder meer een gebrekkige connectiviteit (grote onderbrekingen in 
de opgaande vegetatie), het toenemende verkeer (en samenhangend de toename van de dichtheid 
van ons wegennet), windmolens en nachtelijk kunstlicht. Recent kwam daar ook het fenomeen van de 
sterke elektromagnetische velden bij, die mogelijk een verstorend effect hebben op het magnetisch 
zintuig bij vogels en vleermuizen. 

Foto’s 47, 48 en 49: Nachtelijk kunstlicht, toegenomen verkeer, extreem open landschappen, windmolens,… 
Veel factoren hebben de vleermuizentrek tussen zomer- en winterverblijfplaats de laatste decennia sterk 
beïnvloed.  
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4.1.2 Bespreking van de soorten die in het projectgebied (kunnen)
overwinteren

Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), Laatvlieger (Eptesicus serotinus)

Van deze soorten wordt verondersteld dat ze - net als de Meervleermuis en de Tweekleurige 
vleermuis, die niet in het projectgebied waargenomen zijn, maar wel daar net buiten - in onze 
contreien (grotendeels) in bovengrondse gebouwen overwinteren. Het kan gaan om schuilplaatsen 
tussen houten wanddelen en stenen muren, spouwmuren, zolders, enz…  
In het studiegebied zijn geen plaatsen bekend waar met zekerheid Gewone dwergvleermuizen of 
Laatvliegers overwinteren.  

Gewone dwergvleermuizen zijn een erg opportunistische soort waarvoor binnen het projectgebied 
moeilijk specifieke maatregelen geformuleerd kunnen worden. Enkel bij de eventuele afbraak van 
allerhande gebouwen, stallen, barakken,…is het aangewezen om voordien een controle te laten 
voeren om de aanwezigheid van dwerg- en andere soorten vleermuizen zoveel mogelijk uit te sluiten. 
Vermeldenswaard is het geval van de oude hoeve (noordoostelijke hoek perceel 57, deelgebied 
Bornebeek), waar rondom het gebouw op de vensterbanken uitwerpselen van - vermoedelijk - 
dwergvleermuizen gevonden zijn en dus wellicht - jaarrond - dwergvleermuizen in de spouwmuren 
en/of onder de dakpannen verblijven.  

Foto 50: Militair domein, noordelijke ingang. Bij de afbraak van allerhande barakken, veeschuilplaatsen, ruïnes,... 
is een inspectie - zo kort mogelijk voor de afbraak - aangewezen. 

Rosse vleermuis (Nyctalus noctula), Bosvleermuis (Nyctalus leisleri), Ruige dwergvleermuis 
(Pipistrellus nathusii)

De Rosse vleermuis is in het projectgebied historisch gezien een courant waargenomen soort, 
waarvan echter vermoed wordt dat de populatie in Vlaanderen afneemt (Inbo, 2014, Rode Lijst 
Zoogdieren). De Bosvleermuis is nog niet waargenomen in het projectgebied, maar is hier 
vermoedelijk een schaarse doortrekker of sporadische wintergast. Van de Ruige dwergvleermuis 
verblijven hier ’s zomers vermoedelijk vooral (of enkel) mannetjes, op doortrek en ’s winters ook 
vrouwtjes. Van deze drie soorten wordt verondersteld dat ze in onze contreien vooral of haast 
uitsluitend in boomholten overwinteren. Indien het vellen van bomen met verdachte holtes 
onvermijdelijk is, gebeurt dit steeds best in de maanden september of oktober (zie Luik 3.2 
ontbossing). Van de Ruige dwergvleermuis zijn er frequent ook meldingen van individueel 
overwinterende dieren tussen stapels brandhout, ook in de regio Houtland.  
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Watervleermuis (Myotis daubentonii), Franjestaart (Myotis nattereri), Baardvleermuis (Myotis 
mystacinus), Brandts vleermuis (Myotis Brandtii)

Deze soorten overwinteren van nature zowel in boomholten als in grotten. De keuze voor één van 
beide types verblijfplaats, hangt o.a. samen met het aanbod en met het klimaat. Zowel in het 
projectgebied als in de rest van West-Vlaanderen hebben de drie eerstgenoemde soorten samen ’s 
winters het grootste aandeel in het aantal getelde vleermuizen in de grotachtige objecten (bunkers, 
ruïnes, ijskelders,…). Qua aantallen per soort gaat het in deze regio steeds om enkele tot hoogstens 
enkele tientallen (grootteorde tien tot dertig) individuen per object. Deze grootteordes zijn erg 
vergelijkbaar met die van een gemiddelde zomerkolonie, waardoor gemakshalve vaak verondersteld 
wordt dat de overwinteraars wellicht van een kolonie uit de nabije omgeving komen. Dat is uiteraard 
mogelijk, maar toch is het een erg belangrijk inzicht dat de winteraantallen en verhoudingen zeker niet 
altijd een evenredige weerspiegeling zijn van de plaatselijke zomerpopulaties. Op ruimere schaal 
kunnen ze uiteraard wel een indicatie geven.  
Volledigheidshalve vermelden we hier ook de Brandts vleermuis (of ‘Oostelijke baardvleermuis’), een 
soort die sterk lijkt op de Baardvleermuis maar in heel Vlaanderen veel zeldzamer is. Het voorkomen 
van deze soort in het studiegebied wordt vermoed, maar is (nog) niet aangetoond. Ook deze soort 
benut ’s winters zowel bomen als ondergrondse objecten. De dichtstbijzijnde gekende kraamkolonie 
bevindt zich in Ieper. 

Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus)

Hoewel deze soort frequent aangetroffen wordt in de (half-)ondergrondse winterobjecten, gaat het 
toch bijna steeds om lage aantallen (enkele individuen per object). Omdat gekend is dat deze soort 
ook in boomholten overwintert (met in de periode 2001-2002 twee bewoonde Beuken in de 
Vagevuurbossen), omdat deze soort algemeen bekend staat als standsoort en omdat in de loop van 
het onderzoek de aanwezigheid van enkele kraamkolonies in het projectgebied aangetoond is, kan er 
aangenomen worden dat momenteel in het projectgebied (of daar net buiten) minstens één en wellicht 
meerdere bomen dienst doen als winterslaapplaats voor Grootoren. Of de ontdekte koloniebomen ook 
dienst doen als winterboom is voorlopig niet bekend, maar - afhankelijk van winter tot winter - zeker 
aannemelijk. Dit is een bijkomende reden om ook ’s winters extra omzichtig om te gaan met gekende 
koloniebomen en schade of verstoring door kapwerken aan omliggende bomen te vermijden. 

Foto 51: Een Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus). In de meeste gekende winterobjecten in de regio 
worden hoogstens enkele grootoren per object geteld, het grootste deel van de populatie overwintert wellicht in 
boomholten. 
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Mopsvleermuis (Barbastella barbastellus)

Deze soort - die van 1997 tot en met 2000 zowel ’s zomers als ’s winters waargenomen is in en rond 
het domein Reigerlo - op een boogscheut van het projectgebied - overwintert van nature zowel in 
boomholten als in grotten, en dus ook in objecten van het type bunker/ijskelder/ruïne e.d. Omdat 
Mopsvleermuizen vaak pas bij extreme koude ondergrondse objecten lijken op te zoeken, en ze ook ’s 
zomers vooral in bomen verblijven, kan het belang van boomholten - en bomen met loshangende 
schors - voor deze soort moeilijk overschat worden. Hoewel de Mopsvleermuis in de recentste Rode 
Lijst van zoogdieren in Vlaanderen (2014) als uitgestorven werd beschouwd, geven recentere 
waarnemingen in de Durmevallei - in vogelvlucht niet veel meer dan 45 km van het projectgebied 
vandaan - duidelijk aan dat de aandacht voor deze moeilijk waar te nemen soort zowel qua 
zoekinspanning als qua te nemen maatregelen, zeker niet mag verslappen.  

Foto 52: De Mopsvleermuis lijkt enkel bij zeer strenge vorst ondergrondse objecten op te zoeken. 

Bechsteins vleermuis (Myotis bechsteinii)

Op één niet meer te verifiëren waarneming van Kuijken & Burggraeve na (jaren 1960), zijn er geen 
historische aanwijzingen voor het voorkomen van deze kritische bossoort in het Brugse Houtland. 
Desalniettemin moet de (historische) aanwezigheid van deze bijna exclusieve boombewoner niet 
helemaal uitgesloten worden, en kunnen de aandacht voor het behoud van voldoende holle bomen, 
herstel van connectiviteit en andere maatregelen op (middel-)lange termijn misschien de terugkeer 
van deze soort mogelijk maken. Een goede methode om de aanwezigheid van deze soort vast te 
stellen, is het gebruik van vleermuiskasten, die door deze soort meestal vrij snel in hun netwerk van 
verblijfsplaatsen opgenomen worden. 

Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus)

De vastgestelde aanwezigheid van deze soort tot een aantal jaren geleden in Loppem toont aan dat 
ook een zekere aandacht voor deze soort in het projectgebied niet overbodig is. De soort stelt hoge 
eisen aan zowel zomer- als winterverblijfplaats. Er zijn op basis van de huidige kennis in het 
projectgebied of de nabije omgeving geen gebouwen of structuren geïdentificeerd die in aanmerking 
komen als winterobject voor Ingekorven vleermuizen. Van de meeste kleine objecten in onze regio 
wordt aangenomen dat de wintertemperatuur niet stabiel genoeg is voor deze soort. 
Wel bestaat de mogelijkheid dat ingekorven vleermuizen de gekende winterobjecten in het gebied af 
en toe gebruiken als tussenverblijfplaats tijdens de trek. Dit was mogelijk het geval in de ijskelder van 
het kasteel ‘De Cellen’ (Oostkamp) halverwege de jaren ’90 (databank Vleermuizenwerkgroep W-Vl.). 
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4.1.3 Bespreking van het huidige aanbod aan winterobjecten

4.1.3.1 Grotachtige structuren

Inleiding

Van de beschreven soorten die beide types winterverblijfplaatsen (dus boomholten of grotachtige 
structuren) benutten, is het zoals gezegd onbekend welk aandeel van de populatie in bomen en welk 
aandeel ‘ondergronds’ overwintert. In de literatuur worden hier en daar wel aannames geformuleerd of 
verdedigd, zoals de veronderstelling dat Watervleermuizen, Baardvleermuizen en Franjestaarten in 
onze contreien vooral ondergronds overwinteren. Deze op het eerste zicht eenvoudige aanname, is 
echter moeilijk te onderbouwen, niet in het minst omwille van het quasi compleet ontbreken van kennis 
over het aantal vleermuizen dat in boomholten overwintert. In buitenlandse literatuur is weliswaar info 
te vinden over welke soorten ooit ’s winters in boomholten zijn aangetroffen (en impliciet dus ook 
welke niet), maar het is niet evident om gegevens uit de ene regio zomaar te extrapoleren naar de 
onze. Zo is het niet onlogisch te veronderstellen dat het voor vorstgevoelige soorten - bv 
Watervleermuis – in ons gematigd zeeklimaat, met zelden perioden van langdurige strenge vorst, 
vaker haalbaar is om een volledige winter in boomholten door te brengen dan in veel koudere 
landstreken zoals bv het zuiden van Duitsland of het oosten van Frankrijk, of zelfs de Belgische 
Ardennen, waar bovendien grotten aanwezig zijn. 

Verder is ook niet bekend welk aandeel van de winterpopulatie in het projectgebied - of ruimer 
bekeken het Brugse Houtland - afkomstig is van de plaatselijke zomerpopulatie en welk aandeel van 
verderaf komt. Verder is ook weinig of niks bekend over hoeveel vleermuizen overwinteren in objecten 
die niet geregistreerd zijn in de databank van gekende ondergrondse winterverblijfplaatsen. Deze 
databank wordt beheerd door de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt Studie vzw, en bevat voor 
West-Vlaanderen ongeveer negenhonderdvijftig objecten. Daarvan worden er evenwel ‘slechts’ een 
tweehonderdtal opgevolgd. Het zwaartepunt van deze zoekinspanning situeert zich in de regio van het 
Brugse Houtland, maar ook verspreid over de rest van de provincie West-Vlaanderen (idem voor 
Oost-Vlaanderen) worden zeer diverse types objecten gemonitord. Uiteraard is deze databank 
onvolledig en bevat ze weinig data van gelijkaardige types objecten die bijvoorbeeld niet publiek 
toegankelijk zijn (kruipkelders onder gebouwen, ruïnes, rioolstelsels, watergangen, overwelfde beken, 
bruggenhoofden, enz…). Uit de weinige data die echter wel beschikbaar zijn van dergelijke objecten, 
blijkt dat er meestal zeer lage aantallen geteld worden, of dat er gewoon geen vleermuizen 
overwinteren, omdat de omstandigheden er niet voldoen.  
Toch geldt ook hier de regel ‘vele kleintjes maken een groot’: duizend niet gekende objecten waar een 
of twee vleermuizen overwinteren zijn in theorie samen goed voor evenveel of meer vleermuizen dan 
er maximaal ooit tijdens een winter geteld zijn in alle geregistreerde objecten samen in West-
Vlaanderen - de dwergvleermuizen uitgezonderd -  (+/-1400). Een belangrijke kanttekening hierbij is 
dat de overlevingskansen van vleermuizen in beschermde objecten wellicht een stuk hoger ligt dan in 
niet beschermde objecten. In dat opzicht is het relatieve belang van beschermde objecten dus (veel) 
groter dan van niet beschermde objecten. 

Over het belang van winterobjecten in het najaar, meer bepaald als zwermlocatie waar paargedrag 
plaatsvindt, wordt dieper ingegaan in Luik 1 Inventarisaties. Als voorlopige conclusie kan meegegeven 
worden dat de functie van een winterobject als zwermlocatie zich doorheen de jaren traag opbouwt, 
en wel trager dan de snelheid waarmee een dergelijk object ’s winters wordt gekoloniseerd, zou doen 
vermoeden. Daarmee wordt nog eens het belang van een duurzame bescherming op lange termijn 
onderstreept. 

4.1.3.2 Het statuut van ‘beschermd object’: een tweevoudige betekenis

Hoewel de wetgeving omtrent winterverblijfplaatsen van vleermuizen vrij duidelijk is (Vlaams decreet 
natuurbehoud, 21 okt. 1997, luik soortenbescherming), wordt er in de praktijk wel een verschil 
gemaakt tussen de zogenaamde ‘beschermde’ en de zogenaamde ‘niet beschermde’ objecten. In de 
letterlijke betekenis van het woord is een ‘beschermd’ object een goed afgesloten object dat niet 
zomaar publiek toegankelijk is en waarop min of meer toezicht gehouden wordt. De veiligheid en de 
rust die vleermuizen in een dergelijk object genieten is kritisch voor hun overlevingskansen: alle 
andere factoren en omstandigheden mogen ideaal zijn, ze baten niet als vleermuizen vervolgens toch 
verstoord of in het ergste geval zelfs verdelgd dreigen te worden. Objecten die aan alle mogelijke 
criteria voldoen, behalve aan dit ene criterium (rust/veiligheid), dreigen op die manier te fungeren als 
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een potentiële ecologische val. In het projectgebied kan dit bv het geval zijn voor de ruïne in de 
Scheidsdreef (noordoostelijke hoek perceel 272).
Op die manier beschouwd kan men een object waar men de rust en de veiligheid van vleermuizen niet 
redelijkerwijs kan garanderen, soms beter hermetisch afsluiten voor vleermuizen. Dit kan bijvoorbeeld 
het geval zijn voor bepaalde watergangen langs grote waterlopen die gedurende vele opeenvolgende 
jaren uiterst geschikt lijken te zijn voor vleermuizen, maar waarvan bekend is dat ze bij het openzetten 
van bepaalde stuwen of sluizen op zeer korte tijd volledig onder water kunnen stromen. Objecten 
waarvan dus de duurzame toekomst niet gegarandeerd is, zoals objecten op private domeinen die in 
principe op elk moment van eigenaar kunnen veranderen, kunnen fungeren als een ecologische val, 
maar ook het loutere verlies van een dergelijk object (zonder directe sterfte of incidenten) kan de 
overlevingskansen van vleermuizen verlagen. Investeringen in dergelijke objecten moeten daarom 
altijd goed afgewogen worden (zie hoofdstuk ‘nieuwbouw’).    

4.1.3.3 Het Brugse Houtland: een cluster van gekende winterobjecten

Onderstaande kaart biedt voor de ruime omgeving van het Natuurinrichtingsproject Biscopveld een 
overzicht van de ligging van de objecten die geregistreerd zijn in de databank van de 
Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt Studie. Op sommige locaties bevindt zich meer dan een 
object, enkele kleine objecten zijn niet aangeduid. Verder ten zuidoosten van de perimeter is de 
dichtheid aan objecten beduidend lager. 

Kaart 30: Cluster van gekende winterobjecten in en rond de perimeter van het studiegebied. 

Voor een vlotte raadpleging van deze databank is aan elk object een uniek nummer toegewezen. Het 
overzicht van de namen en nummers van alle objecten is opgenomen in het luik 1, inventarisaties. 

4.1.3.4 Wintertelgegevens uit de omliggende regio

Onderstaande tabel geeft een overzicht van winterteldata uit de perimeter van het project en de 
omliggende regio voor de winterperiode 2013-2014. De aantallen geven een idee van grootteordes 
per object. Een belangrijke kanttekening: vermits bij een visuele telling niet in elk object alle 
vleermuizen zichtbaar zijn, en dus ook niet alle vleermuizen geteld worden, geven deze cijfers steeds 
minimumaantallen weer. De mate waarin in een bepaald object vleermuizen al of niet onvindbaar 
kunnen zijn, wordt ook wel aangegeven met de term ‘telbaarheid’ en geeft een indicatie voor de 
foutenmarge. Sommige objecten werden meer dan een keer geteld. Deze uitzonderlijk zachte winter 
leverde beduidend lagere aantallen op in de ondergrondse objecten, wat doet vermoeden dat een 
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groter deel van de populaties in boomholten verbleef. De uitgebreide resultaten van alle tellingen in de 
voorgaande winters, worden besproken in het hoofdstuk ‘inventarisaties’. 

Tabel 12: Een overzicht van soortaantallen en totalen in gekende winterobjecten in het projectgebied en de 
omliggende regio in de (uitzonderlijk zachte) winter van 2013-2014. (soortnaamafkortingen: zie tabel 2) 
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1051 Bunker Leiemeersen 3/12/2013   2         2     4
1039 Nieuwbouwkelder Bulskampveld 8/12/2013 17 26 2 45
1177 Bunker voorbij Leiemeersen 19/01/2014             2     2
1037 Rapenburg 18/01/2014 5 2   1 1         9
1033 Zorgvliet 18/01/2014 15 9   2           26
1038 De Hoesten 18/01/2014 7 4   4 1   1     17
1005 Nieuwburg 18/01/2014 4 1     2         7
1035 Pecksteen 18/01/2014 10 6   1           17
1045 Driekoningen ijskelder 18/01/2014 2 13 1 16
1150 Driekoningen kelder met betonnet 18/01/2014 3 1 4

1124 
Driekoningen kelder met witte 
balken 18/01/2014 0

1123 Driekoningen stookkelder 18/01/2014 0
1039 Nieuwbouwkelder Bulskampveld 18/01/2014 15 22 5 7 1 50
1070 huiskelder Hertsberge 18/01/2014 0
1071 Nieuwbouwkelder Franky Bonne 18/01/2014 6 10 4 2 22
1283 Ruine Scheidsdreef 18/01/2014 - - - - - - - - - 0

1006 
Schoonhove/Wulgebroeken 
ijskelder 18/01/2014   1   1 2         4

1007 
Schoonhove/Wulgebroeken 
kunstgrot 18/01/2014   6               6

1010 ijskelder gemeentepark Loppem 18/01/2014 1 2               3
1009 wandelgrot gemeentepark Loppem 18/01/2014 2 1               3

1008 
bosmuisgrot gemeentepark 
Loppem 18/01/2014 1 3   7           11

1930 
gemeentepark Loppem - 
minikunstgrotje buiten 18/01/2014   1               1

1003 ijskelder de Mote 18/01/2014         2       2 4
1002 kunstgrot de Mote 18/01/2014 3 13   3 2   4     25
1185 bunkertje Gulke Putten  19/01/2014 3 1 4
1121 hoeve Predikherenstraat 19/01/2014 9 3 2 1 15
1047 Wildenburg 19/01/2014 3 12 5 1 21
1041 Reigerlo 19/01/2014 17 6 8 31
1015 Bloemendaele 19/01/2014 2 1 3
1071 Franky Bonnekelder 15/02/2014 9 12 6 27
1071 Franky Bonnekelder 31/03/2014 0
1185 Gulke Putten 31/03/2014 0
1121 hoeve Predikherenstraat 31/03/2014 0
1047 Wildenburg 31/03/2014 0

4.1.3.5 Objecten binnen de perimeter van het Natuurinrichtingsproject

Binnen het studiegebied zijn strikt genomen slechts drie gekende objecten gelegen: de kelder van de 
ruïne in de Scheidsdreef (object 1283), het bunkertje gelegen in het militair domein in deelgebied 
Gulke Putten (object 1185) en de ijskelder gelegen op het domein van de hoeve langs de 
Predikherenstraat (object 1121). De nieuwbouwkelder voor vleermuizen in het kasteelpark 
Bulskampveld (object 1039) bevindt zich net tegen de grens van de perimeter. 
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Kaart 31: Gekende winterobjecten in en rond het projectgebied. Op korte termijn zijn inrichtingsmaatregelen 
aangewezen voor de objecten 1039, 1045, 1047, 1071, 1185 en 1121 (zie bespreking per object).   
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Object 1283: Ruïne Scheidsdreef, Bulskampveld 

Gedurende een aantal winters tijdens dewelke deze ruïne vrij toegankelijk was, telden vrijwilligers van 
de Vleermuizenwerkgroep West-Vlaanderen tot soms een tiental overwinterende vleermuizen 
(waaronder Baardvleermuizen, Watervleermuizen, Franjestaarten en Grootoren) in de kelders en de 
gelijkvloerse delen van deze ruïne. Ook ’s zomers verbleven geregeld vleermuizen op de zolders van 
dit gebouwtje, zo bleek uit het zenderonderzoek. Het spreekt vanzelf dat de restauratie of eventuele 
afbraak van deze ruïne met de nodige omzichtigheid dient te gebeuren.  

Foto 53: Ruïne Scheidsdreef. 

Object 1185: Bunkertje militair domein, Gulke Putten  

Dit voormalige bunkertje werd halverwege de jaren 2000 definitief ingericht voor vleermuizen. 
Voorheen werd er ’s winters hoogstens een enkele vleermuis gevonden, maar sinds de inrichting 
stegen de gemiddelde aantallen boven de tien. Dit bunkertje kan op termijn nog duurzamer ingericht 
worden door de boomstammen boven de ingang te vervangen door betonnen dragers en door 
eventueel de aarden deklaag bovenop de heuvel te verhogen. Een bijkomende scheidingsmuur 
binnenin kan zorgen voor een betere compartimentering en een ruimere gradiënt in microklimaten.  
Ook een vernieuwde poort binnenin zal op middellange termijn onvermijdelijk zijn.   

Foto 54: Bunkertje Gulke Putten . 
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Object 1121: Ijskelder hoeve Predikherenstraat 

Ook in deze ijskelder werden voor de jaren 2000 ’s winters slechts enkele vleermuizen aangetroffen. 
Sinds de inrichting van de kelder (o.a. het aanbrengen van een deur) door de nieuwe, huidige 
eigenaar halverwege de jaren 2000 stegen de aantallen tot boven de tien. Deze kelder zou geschikter 
kunnen worden door het verhogen van de aarden deklaag, het creëren van extra schuilplaatsen 
binnenin (hier en daar voegen verwijderen) en vooral door het verzekeren van de rust ’s winters. Op 
dit moment is de ijskelder in privébezit en is het dus niet duidelijk of de rust er ’s winters gegarandeerd 
is. Tijdens een terreinbezoek verzekerde de eigenaar evenwel dat de kelder ongestoord blijft 
gedurende de wintermaanden.  
Of deze kelder zijn functie als winterverblijfplaats voor vleermuizen op langere termijn kan houden, is 
ondanks de wettelijke bepalingen (Vlaams decreet natuurbehoud 21 okt. 1997) blijvend onzeker. Bij 
een overdracht van eigendom bestaat steeds het risico op een functiewijziging van de kelder. In het 
ideale geval neemt de notaris van de huidige eigenaar bij verkoop van het domein een clausule op in 
de verkoopakte waarbij de wettelijke voorschriften inzake winterverblijfplaatsen van vleermuizen - en 
dus de beperkingen qua functiewijziging van dit object – opgesomd worden. Het aanbrengen van het 
herkenbare ANB-logo (naar analogie met het logo ‘beschermd monument’; zie verder) kan ook hier 
een belangrijke sensibiliserende rol spelen.  

Foto 55: IJskelder Hoeve Predikherenstraat. 
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4.1.3.6 Objecten grenzend aan de perimeter van het studiegebied

Object 1039: Vleermuizenkelder Bulskampveld 

De bouw van deze kelder gebeurde op initiatief van de provincie West-Vlaanderen, met inbreng van 
advies vanuit de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt Studie. De kelder werd in 2006 afgewerkt en 
al na drie winters gingen de aantallen ’s winters snel in stijgende lijn, op piekmomenten tot boven de 
zestig. Die cijfers maken van dit object meteen een van de belangrijkste in de regio (en West-
Vlaanderen), en verstoring moet hier dus ten allen prijzen vermeden worden. Toch werd in de 
afgelopen jaren al minstens twee keer vandalisme vastgesteld. Op termijn zou het dan ook geen 
overbodige luxe zijn mocht dit object voorzien worden van een zware, hardhouten poort met een 
solide, bij voorkeur inwendig slotsysteem.  

Foto 56: Nieuwbouwkelder Bulskampveld. 

Object 1045 e.v.: Ijskelder en andere objecten op het domein Driekoningen 

Op het kasteeldomein Driekoningen bevinden zich momenteel nog twee voor vleermuizen geschikte 
objecten, meer bepaald een kleine ondergrondse bergplaats, grotendeels gebouwd in baksteen, en 
aan de andere zijde van het kasteel een oorspronkelijke ijskelder. Zonder twijfel heeft de ijskelder op 
termijn de beste potenties, zo blijkt ook uit de tellingen. Tot voor enkele jaren overwinterden ook in de 
kelders onder het kasteel zelf een groot aantal vleermuizen (grootteorde tientallen), maar deze kelders 
werden ongeschikt na grondige en noodzakelijke restauratie. Sindsdien zijn de totale aantallen op dit 
domein gecrasht van om en bij de zeventig naar gemiddeld een dertigtal vleermuizen. Mogelijk is een 
(groot) deel van de dieren verhuisd naar de nieuwbouwkelder in het provinciaal domein.  
Voor het domein Driekoningen zou het geschikter maken van de ijskelder met een relatief beperkte 
inspanning een grote bijdrage kunnen leveren aan het huidige netwerk van winterobjecten in de regio. 
Mogelijk kan het Regionaal Landschap Houtland hierin een rol spelen door in het kader van de 
lopende IHD-werking rond vleermuizen een dergelijk plan voor te stellen aan de eigenaars. 
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Object 1071: Vleermuizenkelder ‘Franky Bonne’ 

Historiek 
Dit object kan - samen met de nieuwbouwkelder in het nabijgelegen Provinciaal domein - zonder meer 
beschouwd worden als het meest succesvolle nieuwbouwproject voor vleermuizen ooit in Vlaanderen. 
Met een zeer beperkt budget en de loutere inzet van vrijwilligers werd hier op privaat domein in 1994 
op initiatief van wijlen Franky Bonne een opmerkelijk klein iglo-vormig bakstenen keldertje gebouwd 
dat enkel dienst moest doen als winterverblijfplaats voor vleermuizen. Na nauwelijks enkele jaren 
gingen de resultaten pijlsnel de hoogte in, met pieken tot boven de vijftig vleermuizen per winter. Ook 
hier zijn, net als in Driekoningen, de resultaten echter alweer enkele jaren dalende, mogelijk als gevolg 
van de komst van de nieuwbouwkelder in het Provinciaal domein, maar mogelijk spelen ook andere 
factoren een rol. 

Vooruitzichten 
De vooruitzichten voor dit object zijn hoogst onzeker. De huidige eigenaar is van leeftijd, en bij 
overerving is het te verwachten dat het perceeltje verkocht wordt, waarna de toekomst van het object 
onduidelijk is, -opnieuw- ondanks de wettelijke bescherming. In de praktijk zou een 
eigendomsoverdracht naar de overheid of een terreinbeherende vereniging zonder twijfel de beste 
garanties bieden voor dit object. In het andere geval kan aan de huidige eigenaar gevraagd worden 
om bij de verkoop van dit perceel (Kadasterkaart: Beernem, 1e afdeling, Sectie D, nr. 560f) in de 
verkoopsakte door de notaris een clausule te laten opnemen waarin de wettelijke voorschriften inzake 
winterverblijfplaatsen van vleermuizen - en dus de beperkingen qua functiewijziging van dit object - 
opgesomd worden. 
Momenteel dienen zich enkele herstellingswerken aan, en ook hier kan het Regionaal Landschap 
Houtland mogelijk een rol spelen in het kader van de lopende IHD-werking rond vleermuizen. De 
installatie van een duurzame hardhouten poort met inwendig slot lijkt hier prioritair. 

Foto 57: Nieuwbouwkelder 'Franky Bonne'. 

De historische telresultaten laten heel mooi de evolutie in de cijfers zien. Ze geven een goed beeld 
van hoe snel (of traag) een nieuw winterobject in gebruik genomen wordt door vleermuizen. Het is niet 
bekend of de vleermuizen die hier overwinteren allemaal plaatselijke dieren zijn, of eventueel van 
verderaf gelegen populaties komen. In de topwinter van 2009-2010 overwinterden maar liefst 
minstens 54 vleermuizen (telmaxima per soort) in dit relatief kleine object. Een ongezien aantal, zeker 
in vergelijking met de sommige grote bunkercomplexen of zelfs forten, waar soms minder vleermuizen 
geteld worden.  
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Historische telresultaten Vleermuizenkelder ‘Franky Bonne’ 

Tabel 13: Een overzicht van de historische telresultaten in de Vleermuizenkelder Franky Bonne van 1993 tot 
2014. Vooral in de beginperiode waren er meerdere tellingen per winter.  
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1/01/1994 1993-1994 0                   

1/01/1995 1994-1995 0                   

8/01/1996 1995-1996 2               2   

2/01/1997 1996-1997 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0

18/01/1997 1996-1997 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0

26/12/1997 1997-1998 5               5   

30/12/1998 1998-1999 4         2     2   

9/01/1999 1998-1999 6         3   1 2   

30/12/1999 1999-2000 4         2       2

8/01/2000 1999-2000 12         7   5     

1/01/2001 2000-2001 6         4 1 1     

22/12/2001 2001-2002 23         16 4 3     

9/02/2002 2001-2002 18 1       7 9 1     

25/01/2003 2002-2003 23         15 3 3 2   

17/01/2004 2003-2004 28         19 5 3 1   

8/01/2005 2004-2005 29 2       17 8 2     

6/03/2005 2004-2005 24   2     11 9 1   1

21/01/2006 2005-2006 29         18 3 5   3

22/12/2007 2007-2008 31   1 12 8   3 6 1   

19/01/2008 2007-2008 38     19 4 3 3 8   1

21/12/2008 2008-2009 32 0   0 0 23 2 5 2 0

31/01/2009 2008-2009 39         25 4 9 1   

19/12/2009 2009-2010 48 0 0 0 0 27 5 15 0 1

17/01/2010 2009-2010 47         31 8 8     

6/12/2010 2010-2011 36 0 0 0 0 23 4 9 0 0

29/12/2010 2010-2011 42         29 4 8 1   

2/01/2012 2011-2012 36 0 0 0 0 23 4 9 0 0

21/01/2012 2011-2012 31   1     24 3 2 1   

19/01/2013 2012-2013 37         22 6 8 1   

18/01/2014 2013-2014 22   2     10 6 4     

15/02/2014 2013-2014 27         12 9 6     
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4.1.4 Boomholten

Het aanbod aan boomholten in het projectgebied dat geschikt is voor overwinterende vleermuizen, is 
quasi onmogelijk in kaart te brengen. Op dit moment zijn er nauwelijks of geen geschikte en werkbare 
methoden beschikbaar om de aanwezigheid van overwinterende vleermuizen in boomholten vast te 
stellen. Dergelijke waarnemingen zijn dan ook haast uitsluitend afkomstig van incidenten bij het vellen 
van bomen. In het projectgebied zijn historisch slechts twee bomen (anno 2014 nog levende beuken) 
bekend waarin vleermuizen (Grootoren en Watervleermuizen) tenminste een deel van winter 
doorgebracht hebben (zie eerder). Wel zeker is dat het aanbod aan geschikte ‘winterbomen’ 
aanzienlijk verhoogd kan worden door de gemiddelde omlooptijd in het bosbeheer te verhogen, met 
andere woorden door hogere doeldiameters voorop te stellen. De rol van eventuele 
verouderingseilanden spreekt daarin voor zich. Het blijvend aanduiden van opvolgpercelen voor 
verouderingspercelen die ‘over hun piek’ zijn, maakt dan deel uit van de langetermijnvisie in het 
bosbeheerplan. 

Foto’s  58 en 59: Deze omgewaaide Beuk in de bossen van Kampveld (Waardamme) herbergde een diep 
ingerotte holte, die wellicht geschikt was als winterverblijfplaats voor vleermuizen. Het gebrek aan cijfers hierover 
maakt de interpretatie van de beschikbare winterdata uit ondergrondse objecten moeilijker. 
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4.2 Aangeven locaties en opportuniteiten voor nieuwe
winterobjecten

4.2.1 Inleiding

De beslissing voor de bouw van nieuwe winterobjecten voor vleermuizen moet steeds afgewogen 
worden in de plaatselijke en de regionale context. Vooreerst gelden daarbij de inzichten die 
beschreven zijn in de hoofdstukken 4.1.1 en 4.1.3.1. Als ultieme doelstelling moet steeds gelden dat 
de overlevingskansen voor vleermuizen in het geplande nieuwbouwobject redelijkerwijs hoger kunnen 
worden ingeschat dan voor eender welke andere alternatieve locatie. Soms zijn die alternatieve 
locaties gekend (objecten op privédomein met onzekere bestemming) waardoor de afweging vrij snel 
gemaakt kan worden. Maar evengoed zijn de alternatieve locaties niet gekend, bijvoorbeeld omdat het 
verafgelegen objecten betreft (bv een goed beschermde grot in Wallonië of Noord-Frankrijk) of omdat 
het gaat om verblijfplaatsen in boomholten. De overlevingskans van vleermuizen die overwinteren in 
boomholten zou in onze streek in principe vrij goed moeten zijn: predatie blijft in principe beperkt 
(vleermuizen kiezen een holte met een nauwe opening), net als het risico op een blikseminslag.  
Iets groter is de kans dat de boom geveld wordt door een storm, maar het grootste risico komt 
ongetwijfeld van ondoordachte bosexploitatie. Bij het vellen van bomen is er uiteraard wel enige 
manoeuvreerruimte in de tijd (zie eerder). Toch gaan we er in de praktijk van uit dat de 
overlevingskansen in een degelijk afgesloten ondergronds object hoger liggen dan in een willekeurige 
boomholte, vermits een omvangrijke cluster van vleermuizen beter bestand is tegen lange 
koudeperiodes dan een klein groepje, en het hoogst onzeker is dat vleermuizen in onze regio erin 
slagen voldoende grote clusters te vormen (omwille van de lage populatiedichtheid). Precies dat kan 
een goed argument zijn om de inrichting en/of nieuwbouw van objecten te verantwoorden.  

4.2.2 Opportuniteit nieuwe objecten

Voor het Brugse Houtland geldt weliswaar dat er momenteel een vrij groot aanbod aan ondergrondse 
objecten voorhanden is, maar de praktijk van de laatste decennia toont aan dat enkel objecten die 
gelegen zijn op openbare domeinen op een duurzame manier de functie van vleermuizenwinterverblijf 
kunnen vervullen. Op private domeinen is het risico op een functiewijziging van een object zo groot, 
dat grote investeringen op dergelijke locaties, zeker in nieuwbouw, slechts in uitzonderlijke 
omstandigheden verantwoordbaar zijn. Deze onzekerheid is een belangrijk argument dat pleit voor de 
bouw van een aantal nieuwe halfondergrondse winterverblijfplaatsen op openbare domeinen. De 
voorkeur gaat daarbij uit naar het type Nieuwbouwkelder Franky Bonne, weliswaar met een iets groter 
volume. Gedacht kan worden aan een systeem waarbij een dergelijk object goedkoop en in serie op 
verschillende plaatsen gebouwd kan worden met behulp van een moule die gerecupereerd kan 
worden. Een dergelijke moule kan ontworpen worden op basis van het bouwplan van de 
nieuwbouwkelder Franky Bonne, en opgeschaald worden naar een iets grotere dimensie. Ook een 
langere gang waarin halverwege een luchtcirculatiepijp naar buiten toe voorzien wordt, is opportuun. 

Foto 60: Dit officiële logo dat door ANB wordt toegekend heeft een belangrijke educatieve waarde. 
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4.2.3 Potentiële locaties nieuwbouwobjecten binnen de perimeter van het
NI project

Op basis van de huidige kaart (zie kaart 1) en de onzekere toekomstige bestemming van de 
omliggende objecten (Driekoningen, ruïne Scheidsdreef, Hoeve Predikherenstraat, e.a…) op private 
terreinen, is het aangewezen proactief te voorzien in de bouw van minstens drie objecten van de 
voorgestelde types (zie 4.2.2) op de terreinen van openbare besturen of een terreinbeherende 
vereniging. Als locatie gaat de voorkeur naar percelen die fysiek ontoegankelijk zijn voor het publiek, 
maar ook het visueel afschermen van een object kan een oplossing zijn om ongewenst bezoek zoveel 
mogelijk te vermijden. Rekening houdend met een zekere spreiding, lijken de drie voor de hand 
liggende locaties voor nieuwbouwobjecten: het bosreservaat rond de Aanwijsputten (percelen 92 of 
93), het zuidelijke deel van de Vagevuurbossen (perceel 46) en een bij voorkeur ontoegankelijk 
perceel in het Disveld (perceel 83). Spreiding betekent ook risicospreiding: vermits vandalisme in een 
object nooit helemaal uit te sluiten valt, is het een groot risico om alles in te zetten op één groot object 
(bv de vleermuizenkelder in provinciaal domein Bulskampveld). Gezien geen 2 overwinteringsobjecten 
qua klimaat perfect gelijk zijn, zullen meerdere objecten in elkaars buurt bovendien een grotere 
variatie bieden aan overwinteringsmogelijkheden dan slechts 1 object. Het is daarnaast gekend dat 
clusters van overwinteringsobjecten een groter aanzuigeffect hebben dan gelijkaardige objecten die 
niet in elkaars buurt staan. 

Bij voorkeur is het object niet in een open perceel gelegen, maar in de beschutting van vegetatie. De 
exacte ligging van een object is voor vleermuizen verder niet zo van belang, mits verder nog rekening 
gehouden wordt met voor de hand liggende factoren zoals toekomstige bereikbaarheid van het object 
in functie van monitoring of herstelwerken, de afwezigheid van nachtelijk kunstlicht, de specifieke 
aanwijzingen en wensen van de beheerders, enz… De oriëntatie van de ingang van het object is van 
minder belang, maar de ingang is beter niet zichtbaar van op het openbaar domein.  

Kaart 32: Drie locaties (bij benadering) waar de bouw van een nieuw winterobject opportuun is. 
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Figuur 2: Bovenstaand bouwplan werd gebruikt bij de bouw van de vleermuizenkelder in het Provinciaal domein 
Bulskampveld (nb: bij de uitvoering werd de trap niet weerhouden). In het bouwplan van de Franky Bonnekelder 
is de vorm en het grondplan gelijkaardig maar kleiner en de gang heeft een gemetseld bakstenen tongewelf.  

4.3 Evaluatie potentieel torenheuvel

Deze optie is gedurende de loop van het project geschrapt. De opportuniteit van een 
winterverblijfplaats voor vleermuizen direct onder een dergelijk druk bezochte toeristische attractie is 
zeer beperkt.   
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5 Opstellen monitoringprogramma

5.1 Inleiding

5.1.1 De basisvraagstellingen

De basisvragen over de vleermuizenpopulaties in het projectgebied, en ruimer (in het landschapspark 
Bulskampveld, de Brugse Veldzone,…) zijn in principe eenvoudig:  

 welke soorten komen er voor?  
 wat zijn hun vaste en of tijdelijke verblijfplaatsen? 
 hoe en waardoor evolueren de populaties?  
 Komen er nieuwe soorten bij of verdwijnen er soorten?  
 welke factoren spelen daarin een rol? rekening houdend met de complexe levenswijze van 

vleermuizen en de veelheid aan factoren die hun overleving bepalen. 

In het ideale geval dragen de verzamelde gegevens bij aan een evaluatie van de uitgevoerde 
maatregelen in het kader van het natuurinrichtingsproject. Dat zal uiteraard en het meest zichtbaar het 
geval zijn bij de monitoring van eventuele nieuwe of beter ingerichte winterverblijfplaatsen, maar ook 
de eventuele vaststelling dat de populaties van de boombewonende soorten het goed doen of stand 
houden, kan een goede indicatie zijn dat het gevoerde bosbeheer tenminste geen oorzaak is van 
achteruitgang. 

5.1.2 Combinatie van methoden vereist

Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de trends in de lokale vleermuizenpopulatie ten opzichte 
van de uitgangssituatie (voor en na de uitvoering van het Natuurinrichtingsproject Biscopveld), kan 
één methodiek afzonderlijk (wintertellingen, automatische detectoren, kolonieonderzoek…) niet 
volstaan. Overwinterende dieren kunnen immers bv van elders komen, dus met wintertelresultaten 
monitor je enkel het relatieve succes van het winterobject ‘op zich’. Enkel met een doordachte 
combinatie van methodes kunnen dus voldoende gegevens verzameld worden om betrouwbare 
uitspraken te kunnen doen over het geheel van het gebied en het gehele soortenspectrum. Zeker 
wanneer ook gegevens verzameld moeten worden die effectief het verschil kunnen maken bij het 
uitstippelen of aanpassen van verdere beheer- of inrichtingsmaatregelen (bv kennis over 
koloniebomen i.f.v. kappingen) zal een diversiteit aan methodes onvermijdelijk zijn.  

Twee methodes die we in dit schema niet weerhouden, omdat het rendement ervan gedurende deze 
studie onder de verwachtingen bleef, is het opsporen van koloniebomen aan de hand van ochtendlijk 
zwermgedrag en met behulp van een boomcamera. Hoewel de eerste een low-tech-methode is die 
weinig kennis of ervaring vereist, en ook de tweede methode in principe door niet-kenners kan 
uitgevoerd worden, blijken beide in de praktijk erg arbeidsintensief te zijn, of anders gezegd: weinig te 
renderen voor de geleverde inspanning. In het geval van Biscopveld kan dit te maken hebben met het 
grote aandeel bos in het onderzoeksgebied en bijgevolg met een mogelijk groot holteaanbod (maar 
daarom geen hoge draagkracht, dus niet noodzakelijk een hoge koloniedichtheid), waardoor 
verhoudingsgewijs een groter gebied doorzocht moet worden dan in gebieden met hier en daar 
verspreid een kleiner bos met veel geschikt jachtbiotoop, zoals bijvoorbeeld in de regio Ieper-
Poperinge het geval is. 

5.1.3 Monitoring soortendiversiteit: ook onder de waarnemingsdrempel
blijven zoeken

Hoewel het projectgebied op dit moment een mooie soortendiversiteit herbergt, lijkt het er toch sterk 
op dat enkele soorten ‘onder de radar’ gebleven zijn. Soorten die tijdens het onderzoek niet gevonden 
zijn, maar er wellicht toch al of niet sporadisch of frequent kunnen voorkomen, of die beslist ooit - 
opnieuw -  kunnen opduiken in het gebied zijn soorten die recent in de ruime regio waargenomen zijn, 
zoals de Mopsvleermuis (Lokeren), de Grijze grootoorvleermuis (Snellegem), de Bosvleermuis 
(Varsenare), de Kleine dwergvleermuis (diverse plaatsen), de Ingekorven vleermuis (Loppem) of de 
Brandts vleermuis (Ieper). Het blijft beslist de moeite waard om met de eventuele aanwezigheid of 
terugkeer van deze soorten rekening te houden, in de monitoringschema’s, maar ook in het beheer, 
omdat een aangepast beheer mogelijk hun (her-)vestiging kan versnellen.  
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5.1.4 Info over verblijfplaatsen: cruciaal

De permanente aanwezigheid van voldoende geschikte verblijfplaatsen is voor vleermuizen cruciaal 
(vermits ze die zelf niet kunnen creëren), en het belang ervan is in dit rapport al uitgebreid 
beargumenteerd. Daarom kan een monitoringschema niet zonder een minimum aan opvolging van het 
verblijfplaatsennetwerk, zowel van effectieve als van potentiële verblijfplaatsen. Het kan gaan om 
gebouwen, maar uiteraard gaat het vooral om bomen. 

5.1.5 Populatietrends: lokaal (kolonies), regionaal (metapopulatie) en
Europees (de soort)

Weinig andere vragen zijn onder vleermuisdeskundigen zo hard bediscussieerd: wat zijn effectieve én 
bruikbare methoden om populatietrends bij vleermuizen vast te stellen?  
Zowel de methode op zich als de interpretatie van de resultaten ervan, zijn tot op vandaag blijvend 
onderwerp van discussie. In het vleermuizenonderzoek wordt dan ook letterlijk vaak ‘in het duister’ 
getast als het gaat om het inschatten van populatietrends. In de huidige zesjaarlijkse rapportage 
vanwege de Vlaamse regering aan de Europese Commissie in het kader van de habitat- en 
soortenrichtlijn, zijn dan wel resultaten van meestal kleinschalige of lokale monitoringsschema’s en 
expert judgements opgenomen, maar de vraag of de beschikbare gegevens wel altijd juist 
geïnterpreteerd zijn, blijft onderwerp van discussie. Een recente poging om het meest betrouwbaar 
mogelijke beeld te schetsen, gebeurde met de publicatie van de nieuwe Rode Lijst van zoogdieren in 
Vlaanderen, onder redactie van het INBO (Maes et al., 2014).
Het is dus niet alleen met het Natuurinrichtingsproject als referentiepunt, maar ook in het perspectief 
van die landelijke en zelfs Europese trends dat de resultaten van vleermuizenmonitoring in het 
Biscopveld geïnterpreteerd zullen moeten worden.  

5.2 Monitoringprogramma: een schema voor tien jaar

5.2.1 Inleiding

Een monitoringsschema voor het Natuurinrichtingsproject Biscopveld voor de komende tien jaar, zal 
uiteraard een aanzienlijke hoeveelheid gegevens genereren. Om die ook te laten renderen op een 
ruimer niveau, is het aangewezen dat de opdrachtgever (VLM, ANB,…) hierover op voorhand afstemt 
met het INBO, ook om dubbelwerk te vermijden. In het kader van de zesjaarlijkse rapportage aan de 
EC werkt het INBO momenteel namelijk een blauwdruk monitoring vleermuizen uit, die onder meer 
voorziet in het verzamelen van zomerdata (m.b.v. automatische detectoren) en winterdata (uit een 
verderzetting van de klassieke wintertellingen). Hieronder werken we een schema uit dat per methode 
een omschrijving en een frequentie omvat, alsook een poging tot inschatting van de benodigde 
inspanning in aantal mandagen. De samengetelde geschatte inspanning voor onderstaand schema 
bedraagt ongeveer 12 mandagen per jaar.  

5.2.2 Zomeronderzoek

5.2.2.1 Automatische detectoren

De inzet van automatische detectoren en het gebruik van de best beschikbare softwarepakketten voor 
automatische analyse laten toe om een grote gegevensset te verzamelen en te verwerken: jaarlijks 
worden in afwisselend twee van de vier deelgebieden twee van de eerder vastgelegde luisterpunten 
(zie kaart in Luik 1, of in het geval van Sint-Pietersveld: nieuw te selecteren punten) opgevolgd 
gedurende een volle nacht, bij voorkeur met hetzelfde type apparatuur (Pettersson D500x) en bij 
voorkeur op de punten waar belangrijke inrichtingswerken gebeurd zijn (zie tabel x pag. 12) :  

- In de Vagevuurbossen luisterpunten 9, 14 en 15 
- In de Gulke Putten  luisterpunten 1, 13 en 18 
- In Bulskampveld luisterpunt 6 (aan de poel tussen het heideveld en de corridor) 
- In deelgebied Heideveld-Bornebeek: op het knuppelpad in de veldvijver, perceel 59.  
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Als vergelijkingsbasis dienen de gegevens verzameld ihkv deze studie (Luik 1), die in hun ruwe vorm 
gearchiveerd zijn om uniform te kunnen verwerken.  

Deze methode laat toe om: 

- de aanwezigheid van eventuele nieuwe of niet eerder gedetecteerde soorten vast te stellen. 
- een relatieve activiteitsgraad per locatie en voor het hele gebied in zijn geheel te bepalen. 
- op basis van de eerder verzamelde gegevens een eventuele trend af te leiden.  

Geschatte aantal mandagen: 2 dagen per jaar (1 dag logistiek, 1 dag verwerking). 

NB: deze methode wordt normaalgezien opgenomen in het monitoringtraject voor vleermuizen dat 
wordt uitgezet door het INBO (zie inleiding), afstemming is aangewezen. 

5.2.2.2 Punt transecttellingen

De punt-transecttelling ‘Bulskampveld’ wordt jaarlijks herhaald. Hiermee de effecten van de aanleg 
van de corridor en eventuele mantelzoom opgevolgd worden.  

Jaarlijks worden twee tellingen uitgevoerd: een keer voor de geboorte van de jongen (april-mei) en 
een keer na het uitvliegen van de jongen (augustus-oktober). Uiteraard dienen dezelfde methodiek en 
routes als in deze studie aangehouden te worden. Als vergelijkingsbasis dienen de gegevens 
verzameld ihkv deze studie (zie Luik 1).   

Deze methode is aanvullend op de inzet van de automatische detectoren en zorgt vooral voor een 
betere ruimtelijke spreiding van het onderzoek. 

Geschatte aantal mandagen: 1 mandag per jaar, gegevensverwerking inbegrepen. 

5.2.2.3 Opvolgen gekende koloniebomen

Het jaarlijks opvolgen van alle gekende koloniebomen in het gebied kan goede aanvullende informatie 
opleveren over populatieschommelingen bij de boombewonende soorten in het gebied en ook over de 
geschiktheid van de gekende bomen als verblijfplaats. Alle gekende koloniebomen worden in de 
maanden juni of juli op een geschikt moment overdag bezocht en met behulp van een detector en een 
warmtecamera worden de bomen geselecteerd waar bewoning wordt vermoed. Aan deze bomen 
wordt postgevat tot minstens anderhalf uur na zonsondergang. Met behulp van een detector worden 
de soorten vastgesteld, en indien nodig of bij voorkeur wordt met behulp van een warmtecamera of 
nachtkijker wordt het aantal uitvliegende dieren geteld.  

Deze methode levert populatiedata en informatie over verblijfplaatsen in functie van het gevoerde 
beheer. De resultaten moeten samen beoordeeld worden met de resultaten van de monitoring van de 
kasten. Een grote bezetting van de kasten kan duiden op een laag natuurlijk holteaanbod, wat het 
belang van het langdurig behoud van de bestaande gekende koloniebomen nog zou verhogen. 

Aantal mandagen per jaar (verwerking inbegrepen): moeilijk in te schatten. 2 à 3 per jaar (1 dag 
gegevensverwerking) 

5.2.2.4 Monitoring vleermuiskasten

Als mitigatie voor het verlies van boomholten door de kapwerken in de Aanwijsputten en de 
Predikherenbossen, worden in deze gebieden respectievelijk 10 en 20 vleermuiskasten gehangen, 
verspreid in de percelen 75, 78, 79 en 80, 81, 83.  
Twee maal per jaar (mei-juni en juli-sept) worden deze 30 kasten gecontroleerd om het eventuele 
gebruik ervan door vleermuizen vast te stellen, de soort en de grootte van de populatie te bepalen. 
Optioneel kan bij het vaststellen van frequent gebruik een zogenaamde wildcamera met snelle 
reactietijd bevestigd worden op korte afstand ter hoogte van de invliegopening. Op die manier kan 
zeer waardevolle informatie verzameld worden over het gebruik van de kasten, de soorten en 
aantallen.  
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Deze methode moet vooral informatie leveren over de aanwezigheid van soorten, de status van de 
populatie, ev. het voortplantingssucces, enz… Een hoge bezettingsgraad van deze kasten zou ook 
kunnen duiden op een laag natuurlijk holteaanbod. 

Geschatte aantal mandagen: 2 mandagen veldwerk, 1 mandag gegevensverwerking (afhankelijk van 
het eventuele gebruik van een of meer camera’s). 

5.2.2.5 Najaarszwermonderzoek bij bestaande en nieuwe winterobjecten

Tweejaarlijks wordt tijdens twee najaarsavonden zwermonderzoek uitgevoerd aan afwisselend een 
van twee van de onderzochte winterobjecten (bunkertje Gulke Putten en vleermuizenkelder 
Bulskampveld) en eventuele nieuwe winterverblijven gedurende de periode september-oktober. Als 
vergelijkingsbasis dienen de gegevens verzameld ihkv deze studie (Luik 1). Gevangen dieren worden 
niet-invasief gemerkt (haar wegknippen), zodat eventuele uitwisseling tussen beide objecten 
vastgesteld kan worden.  

Geschatte aantal mandagen: 2 dagen per jaar (veldwerk en gegevensverwerking) 

5.2.2.6 Winteronderzoek in de nieuwbouwobjecten

Jaarlijks worden in de nieuwbouwobjecten (zie pagina 100 e.v.) minstens twee wintertellingen 
uitgevoerd. De interpretatie van de resultaten is enkel mogelijk in combinatie met de data van de 
gekende omliggende winterobjecten. Hiervoor zal beroep gedaan moeten worden op de data die 
verzameld worden door de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt Studie. Deze monitoring kan 
uiteraard enkel uitgevoerd worden na de eventuele bouw van deze objecten. 

Geschatte aantal mandagen: 1 dag (1/4 dag x 2 personen x 2 tellingen) per jaar (gegevensverwerking 
inbegrepen). 
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8 Bijlagen

8.1.1.1 Bijlage 1: Transecten Bulskampveld (BKV)

BKV, 3 juli 2014, Bob Vandendriessche (start +/-22u30, einde +/- 00u) 

Punt Pp Pn Psp Es Nn ENV Pl.aur Pl.sp Mmb Md Mn Msp Ch.sp.
1 18        1 (1)  2  
2 1             
3 2             
4 0             
5 1             
6 1             
7 0             
8 4             
9 0             
10 0             
11 0             
12 0             
13             1 
14 0             
15 0             
16 0             
17 0             
18    1          
19    2          
20 3             
21 0             

BKV, 23 juli 2014, Wout Willems (start 22u37, einde 0u04). Helder, droog, 1bf, +/-25C° 
Opm.:  de Grootoor van punt 15 werd na afloop opnieuw gehoord op dezelfde plek. 

Punt Pp Pn Psp Es Nn ENV Pl.aur Pl.sp Mmb Md Mn Msp Ch.sp.
1 11          1   
2 8        2     
3 6     1        
4 0             
5 0             
6 4             
7 2 1            
8 3             
9 1             
10 5             
11 0             
12 0             
13 1             
14 0             
15 2      2       
16 0             
17 6             
18 7             
19 14             
20 2             
21 1             
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BKV, 25 juli 2014, Bob Vandendriessche, PJ. Dhondt (22u41-00u17) Bewolkt, +/-18° 

Punt Pp Pn Psp Es Nn ENV Pl.aur Pl.sp Mmb Md Mn Msp Ch.sp.
1 5             
2 5             
3 0             
4 0             
5           1   
6 0             
7 4             
8            1  
9           1   
10    1          
11            1  
12 0             
13 2            1 
14       1       
15 0             
16 0             
17 1             
18 0             
19 0             
20            1  
21 0             

BKV, 2 oktober 2014, Bob Vandendriessche (start 20u30, einde 21u48) 

Punt Pp Pn Psp Es Nn ENV Pl.aur Pl.sp Mmb Md Mn Msp Ch.sp.
1 0             
2 0             
3             1 
4 0             
5 0             
6 0             
7 0             
8 0             
9 0             
10            1  
11           1   
12 1             
13 0             
14 0             
15 0             
16 0             
17 0             
18 0             
19 0             
20 0             
21 0             
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BKV, 31 oktober 2014, Bob Vandendriessche (start 18u05, einde ?, helder weer, fris) 

Punt Pp Pn Psp Es Nn ENV Pl.aur Pl.sp Mmb Md Mn Msp Ch.sp.
1 0             
2 1             
3         (1)     
4 8             
5 1             
6 0             
7 0             
8 4             
9 2             
10 2 1          1  
11 7       1      
12 2             
13 0             
14 0             
15 7             
16 0             
17 1             
18 1             
19 6             
20 3           1  
21 0             

BKV, 6 november 2014, Bob Vandendriessche, (Start 18u, helder, 6°) 

Punt Pp Pn Psp Es Nn ENV Pl.aur Pl.sp Mmb Md Mn Msp Ch.sp.
1 0             
2 0             
3 0             
4 0             
5 0             
6 0             
7 0             
8 1             
9         1     
10         1     
11 3             
12 1             
13 1             
14 0             
15 1          1   
16 2             
17 0             
18 0             
19 1             
20 0             
21 0             
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8.1.1.2 Bijlage 2: Transecten Heideveld Bornebeek (‘HvBb’)

HvBb, 30 mei 2014, Marc Vds en Bob V., start 22u15  

Punt Pp Pn Psp Es Nn ENV Pl.aur Pl.sp Mmb Md Mn Msp Ch.sp.
1 2             
2 18 1            
3 18             
4 3             
5 4           1  
6 0             
7 0             
8 2             
9 1             
10 3           1  
11 0             
12 1             
13 2             
14 0             
15 3           1  
16 5              
17 18         (1)    
18 6             
19 0             
20 1             
21 1             

HvBb, 31 mei 2014, Bob Vandendriessche (start 22u20, helder) 
Opm: 6 Pp op punt 4! 

Punt Pp Pn Psp Es Nn ENV Pl.aur Pl.sp Mmb Md Mn Msp Ch.sp.
1 18    15         
2 18 10   18         
3     18         
4 18    18         
5 2             
6 1             
7 2             
8 0             
9 0             
10 3             
11 6             
12 4             
13 2             
14 1             
15 1           1  
16 15           2  
17 5             
18 2           2  
19 5             
20 2             
21 0             
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HvBb, 23 juli 2014, Bob Vandendriessche (start 22u45, helder, warm) 

Punt Pp Pn Psp Es Nn ENV Pl.aur Pl.sp Mmb Md Mn Msp Ch.sp.
1 4             
2 2             
3 18         5    
4 3             
5 2             
6            1  
7          1    
8 0             
9 1           1  
10 3             
11 2             
12 0             
13 1             
14 1             
15 1           (1)  
16 1             
17 0             
18 0             
19 1             
20 0             
21 0             

HvBb, 2 september 2014, Bob Vandendriessche (start: 20u58, einde 22u20) 

Punt Pp Pn Psp Es Nn ENV Pl.aur Pl.sp Mmb Md Mn Msp Ch.sp.
1 9             
2 6             
3 5 1            
4 8 2            
5 0             
6 0             
7 0             
8 0             
9 9             
10 1             
11 0             
12 0             
13 0             
14 2      1       
15 1             
16 2             
17 0             
18 0             
19 0             
20 0             
21 0             
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HvBb, 30 september 2014, Bob Vandendriessche (start 20u45 )  
Opm.: Punt 21: zwermgedrag a/d vleermuizenkelder (object 1039). Mn: 2 ex. 

Punt Pp Pn Psp Es Nn ENV Pl.aur Pl.sp Mmb Md Mn Msp Ch.sp.
1         (1)     
2 0             
3            1  
4            1  
5 0             
6 0             
7 0             
8 1             
9 1             
10         1     
11 0             
12 1             
13 1             
14  1            
15  5            
16 1           1  
17 3             
18           1   
19 3          1   
20           1   
21         5  5   

HvBb, 26 oktober 2014, Bob Vandendriessche (start 18u) 

Punt Pp Pn Psp Es Nn ENV Pl.aur Pl.sp Mmb Md Mn Msp Ch.sp. 
1 1             
2 3           1  
3 2             
4            1  
5 0             
6 5             
7 6             
8 5             
9 3             
10 3             
11 0             
12 0             
13 1             
14 1             
15 0             
16 2             
17 3             
18 4             
19 0             
20 0             
21 1             
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8.1.1.3 Bijlage 3: Transecten Disveld Predikherenbossen (DPb)

DPb, 5 juni 2014, Marc Vds en Erik Naeyaert (22u40 - 00u15, helder, windstil, +/- 15°) 

Punt Pp Pn Psp Es Nn ENV Pl.aur Pl.sp Mmb Md Mn Msp Ch.sp.
1 5           1  
2 12             
3 2             
4 0             
5 1             
6 8             
7 9             
8 18   1          
9 10             
10 13             
11 9           1  
12 10             
13 3             
14 13             
15 11             
16 18             
17 12             
18 18             
19 2             
20 2             
21 8             

DPb, 2 september 2014, Marc VdS, Erik N. (start 21u07, lichte wind, helder, 18°) 

Punt Pp Pn Psp Es Nn ENV Pl.aur Pl.sp Mmb Md Mn Msp Ch.sp.
1 2           1  
2 1        1     
3 0             
4 0           1  
5 1             
6 0             
7 0             
8 1           1  
9 2        1     
10 3             
11 6             
12 1             
13 1             
14 1             
15 1             
16 1        1     
17 11             
18 0             
19 0             
20 0             
21 0             
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DPb, 1 oktober 2014, Wout Willems (20u17-22u00. Droog, bewolkt, lichte wind, +/-20°) 

Punt Pp Pn Psp Es Nn ENV Pl.aur Pl.sp Mmb Md Mn Msp Ch.sp.
1 1             
2              
3 3             
4 1             
5 3             
6              
7 5             
8              
9              
10 1           1  
11 1           2  
12              
13  1            
14 4             
15 3             
16 4             
17 3             
18 1           1  
19              
20 3 1            
21 3       1      

DPb, 9 Okt. 2014, Marc VdS, Erik N. (19u45-21u15, droog, bewolkt, lichte wind, 16,5°) 

Punt Pp Pn Psp Es Nn ENV Pl.aur Pl.sp Mmb Md Mn Msp Ch.sp.
1 9             
2 15             
3 6             
4 1             
5 5 1          1  
6 1             
7 1         1 1   
8 2             
9 4             
10 0             
11 13             
12 10             
13 0             
14 13             
15 5           1  
16 7 1            
17 15 11          2  
18 9           5  
19 9 1          1  
20 0        1   1  
21 5        6     
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DPb, 25 oktober 2014, Pieterjan Dhont (18u50 – 20u17)  

Punt Pp Pn Psp Es Nn ENV Pl.aur Pl.sp Mmb Md Mn Msp Ch.sp.
1              
2              
3              
4 1             
5 7             
6              
7 2             
8 2             
9 5             
10              
11              
12 16             
13 2            1 
14 3 2          1  
15 4             
16 5 3            
17 11           1  
18 11           1  
19 4       1    3  
20              
21 1             

DPb, 10 november 2014, Joost Vandenberghe (17u40 – 19u) 

Punt Pp Pn Psp Es Nn ENV Pl.aur Pl.sp Mmb Md Mn Msp Ch.sp.
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8 1             
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20 3             
21              
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8.1.1.4 Bijlage 4: Inventarisatie boomholten in de zone Aanwijspunten

Inventarisatie boomholten 1/4/2013 zone Aanwijspunten, Erik Naeyaert en Marc Van De Sijpe 

Waypoint Coordinaten GPS Boomsoort Type 
1 N51.10922 E3.31273 1/04/2013 15:10 beuk 
2 N51.10912 E3.31257 1/04/2013 15:10 beuk holte zwarte specht 
3 N51.10903 E3.31218 1/04/2013 15:13 beuk zijtak 
4 N51.10895 E3.31158 1/04/2013 15:15 beuk scheur in stam 
5 N51.10820 E3.31112 1/04/2013 15:28 beuk 
6 N51.10814 E3.31070 1/04/2013 15:32 beuk 
7 N51.10791 E3.30867 1/04/2013 15:44 den dode boom met losse schors 
8 N51.10704 E3.30868 1/04/2013 15:51 beuk losse schors, holtes 
9 N51.10699 E3.30892 1/04/2013 15:53 eik holte bonte of groene specht 

10 N51.10719 E3.30970 1/04/2013 15:57 eik 
11 N51.10734 E3.31031 1/04/2013 16:00 den dode boom met losse schors 
12 N51.10738 E3.31089 1/04/2013 16:03 beuk holte zwarte specht 
13 N51.10706 E3.30896 1/04/2013 16:20 den dode boom met losse schors 
14 N51.10714 E3.30637 1/04/2013 16:29 beuk holte bonte of groene specht 
15 N51.10730 E3.30609 1/04/2013 16:31 eik dode boom met losse schors 
16 N51.10762 E3.30607 1/04/2013 16:35 eik dode boom met losse schors 
17 N51.10729 E3.30533 1/04/2013 16:47 eik dode boom met losse schors 
18 N51.10678 E3.30505 1/04/2013 16:51 berk losse schors 
19 N51.10701 E3.30497 1/04/2013 16:52 eik losse schors 
20 N51.10665 E3.30450 1/04/2013 16:54 den losse schors 
21 N51.10654 E3.30286 1/04/2013 17:01 eik scheur in stam 
22 N51.10661 E3.30246 1/04/2013 17:04 den dode boom met losse schors 
23 N51.10703 E3.30213 1/04/2013 17:09 eik dode boom met losse schors 
24 N51.10977 E3.30111 1/04/2013 17:19 eik holte bonte of groene specht 
25 N51.11044 E3.30030 1/04/2013 17:23 beuk losse schors op ca 10 m 
26 N51.11029 E3.29995 1/04/2013 17:25 den dode boom met holten specht 
27 N51.11029 E3.29782 1/04/2013 17:29 beuk holte zwarte specht 
28 N51.11028 E3.29772 1/04/2013 17:29 beuk holte takbreuk 
29 N51.11013 E3.29724 1/04/2013 17:31 beuk holte specht 
30 N51.11017 E3.29687 1/04/2013 17:33 beuk holte specht 
31 N51.10838 E3.29954 1/04/2013 17:45 beuk dode boom met holten specht 
32 N51.10917 E3.29947 1/04/2013 17:48 den  dode boom met holten specht en losse schors 
33 N51.10871 E3.30044 1/04/2013 17:52 eik dode boom met losse schors 
34 N51.10859 E3.30067 1/04/2013 17:53 eik dode boom met losse schors 



Natuurinrichtingsproject Biscopveld 
Vleermuizenstudie 119

8.1.1.5 Bijlage 5: Inventarisatie boomholten in het noordelijk deel van het provinciaal
domein

(NB: van deze bomen zijn geen coördinaten, de kaart laat in principe toe om de bomen te lokaliseren.) 

Perceelnr. Positie symbool in 
perceel 

Boomsoort Type holte Geschatte 
hoogte 

Opmerkingen

217 O Beuk Gat in tak 7m  
220 W Am. eik Holte 5,5 m  
220 O Beuk Spechtenholte 5,5m en 6m Vochtstreep 
223 W  Am. eik Holte 6m  
223 O Zomereik Holte 6m  
224 W Am. eik 3 holten 2,5m  
224 O Am. eik 2 holten 6m  
229 ZW Beuk holte 10m  
229 NO Beuk Brede scheur, 

spechtenhol 
1->7m,        
8m

235 Z Beuk holte 7m Vochtstreep 
235 N Beuk holte 9m Geen dreefboom 
228 NO Am. eik 4 holten 9m Rand grasplein 
228 NW Beuk scheur 8m  
228 Z Am. eik holte 4m Nabij brug 
228 Z Beuk holte 6m Nabij brug 
248 NO Zomereik holte 13m  
248 ZW Beuk holte 9m  

230/231 Zone Beuken    
237 Zone Beuken    
248 Zone Beuken    
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8.1.1.6 Bijlage 6: Artikel Sierens & Van de Kerckhove (2014) uit Natuur.Focus 13 (2)
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8.1.1.7 Bijlage 7: Overzicht adviezen en inrichtingsmaatregelen voor vleermuizen

Kaart 33: Overzicht adviezen en inrichtingsmaatregelen voor vleermuizen. 
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