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Naar goede gewoonte werd begin februari het jaarlijkse fortentelweekend in Antwerpen 
georganiseerd. Dat het voor de meeste mensen stilletjes aan routine wordt, bleek uit het 
gemak en de rust waarmee de deelnemers op vrijdagavond kwamen binnendruppelen. 
Iedereen leek de boodschap uit te stralen ‘jullie maken mij niet druk, ik ben hier om een 
weekendje te ontspannen en te genieten’. Zelfs spreker van dienst voor vrijdag, Bram Van 
Ballaer, leek niet meteen gehaast om zijn voordracht te beginnen. Nochtans kwam hij ons een 
bij wijlen hallucinant verhaal vertellen (en geloof me, het lag niet aan de trappisten) over het 
fort van Borsbeek, ook wel fort 3 genoemd. Een verhaal dat duidelijk illustreert dat België 
nog heel wat te leren en bij te benen heeft met betrekking tot soortbescherming en hoe men 
daar professioneel mee moet omgaan. Een passende beoordeling voor een belangrijke 
winterverblijfplaats die in 1 week geschreven wordt en waar enkel monitoring in de 
zomerperiode voorzien is, dat roept bij mij toch vragen op. Voor de geïnteresseerden: meer 
info kan je altijd vragen aan Bram Van Ballaer. 
 
Zowel zaterdag als zondag werd er duchtig 
geteld in 15 forten  Er waren dit jaar heel wat 
gemotiveerde beginnelingen bij. Dat maakte het 
telwerk wel wat zwaarder voor de ‘ervaren 
tellers’, maar geeft anderzijds hoop voor 
verjonging en vernieuwing van de werkgroep. 
Die ervaren tellers worden namelijk telkens een 
jaartje ouder en er wordt tegenwoordig heel wat 
afgezucht als het woord watergang valt. Waar is 

de tijd dat de watergangen juist het leuke 
waren aan een fortentelling? Gelukkig komen 
er elk jaar wat Nederlanders meetellen die nog 
zo naïef zijn dat ze watergangen ‘leuk’ vinden. 
Omdat er een aantal behoorlijke natte forten 
zijn, en niet iedereen een waadpak heeft, 
werden er 2 waadpakken aangekocht (zie 
foto’s). 
 

 
Een blijvende topper van het weekend is 
het diner op zaterdagavond. De kok en 
zijn hulpjes – hiep hiep hoera – hadden 
zich weer eens overtroffen. Ooit al eens 
appelsoep geproefd? Wel, de deelnemers 
die weten nu hoe het smaakt, en dat is niet 
slecht. Scampi’s en champignons met 
broccolivulling als tussendoortje gevuld 
door een heerlijk varkenshaasje. Ondanks 
dit copieuze maal, hadden de feestgangers 
nog plaats in hun maag voor heerlijk en 
ook decoratief bijzonder dessertenbuffet. 
De vampiertaart was eigenlijk te mooi om 
aan te snijden, maar moest er uiteindelijk 
toch aan geloven (zie foto).  
 



 
 
En hoe zit het nu met de resultaten van de telling? Ondanks de warme winter halen de meeste 
forten toch heel mooie resultaten (figuur 1). Omdat er vorig jaar geen verslag werd opgemaakt 
– mea culpa, mea maxima culpa – heb ik ook die gegevens mee opgenomen in de grafieken. 
Dat biedt meteen de mogelijkheid om even te vergelijken. Hoewel het een rare winter was 
zijn er zo op het eerste zicht geen grote verschillen, maar een nadere blik brengt toch een 
aantal opvallende verschuivingen aan het licht: Fort 3 kent (zonder dat we de resultaten 
vrijgeven) een sterke verschuiving. Zitten de vellingen van de bomen op het fort daar voor 
iets tussen? Dat is een vraag die zo vlak na de ingreep moeilijk te beantwoorden valt. Het 
vlakbij gelegen fort 4 stijgt met 37 en verdubbelt daarmee bijna zijn aantal. Wordt dit fort 
beter geteld, zijn het dieren die van fort 3 komen wegens de verstoring, …? Ook deze vraag 
zal door de tellingen van de komende jaren beantwoord moeten worden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Wat de soortverdeling betreft (figuur 2) zijn er geen opvallende verschuivingen te noteren in 
vergelijking met vorig jaar. Baard/Brandts en Watervleermuis blijven de meest voorkomende 
soorten. Franjestaart komt vooral voor in de forten die boven het Albertkanaal gelegen zijn, 
terwijl de ingekorven vleermuis dan weer vooral voorkomt in de omgeving van Lier (Lier, 
Kessel) en in het fort van Liezele. Wel een opvallende verschijning van 2 Meervleermuizen in 
het fort 3 (Borsbeek) en 2 Ingekorven vleermuizen in Koningshooikt (beide moeilijk zichtbaar 
op de grafiek wegens de lage aantallen). 
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