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1. Inleiding 
 
Vleermuizen zijn als langlevende zoogdieren goede indicatoren voor de kwaliteit van het milieu en het 
landschap. Als bedreigde soorten zijn ze sterk beschermd. Desondanks is er bij de opmaak van 
beschermingsplannen en beheersplannen vaak een tekort aan recente, betrouwbare en 
gedetailleerde verspreidingsgegevens van de meeste vleermuizensoorten.  
 
In de zomer van 2011 werd een onderzoek uitgevoerd naar de Franjestaart (Myotis nattereri) in de 
Makegemse bossen (Merelbeke). De uitzonderlijke ecologische waarde van de Makegemse Bossen is 
al langer bekend. Het boscomplex wordt gekenmerkt door een uitbundige voorjaarsflora en herbergt 
enkele zeldzame bewoners als Zwarte en Middelste Bonte Specht, Wespendief, Havik, 
Kamsalamander, Vuursalamander, Hazelworm en enkele bijzondere loopkeversoorten. Het gebied 
werd door Europa dan ook terecht afgebakend als een Habitatrichtlijngebied. Hoewel het voorkomen 
van de Franjestaart er gekend was, was er weinig geweten over de populatie, aantallen, 
verblijfplaatsen en habitatgebruik. Hierdoor lag het niet voor de hand om deze eerder zeldzame soort 
optimaal te beschermen. 
 
Naast het onderzoeksdeel, waarvan de resultaten besproken worden in dit rapport, bevatte het project 
ook nog een educatief luik met o.a. de organisatie van een cursus voor vleermuizengidsen. 
 

 
Figuur 1. Franjestaart in de vlucht. (foto: René Janssen) 
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1.1. De Franjestaart (Myotis nattereri Kuhl, 1817) 
De Franjestaart is een middelgrote vleermuizensoort met een kenmerkende spierwitte buik en een 
lichtroze snoet. De vrij grote oren zijn aan het uiteinde licht opgeplooid (zie figuur 2). De tragus is lang 
en recht. De soort dankt haar naam aan twee rijen, stijve, gekromde borstelharen die als franjes de 
onderrand van de staartvlieghuid sieren. Men vermoedt dat deze haartjes dienen als voelorganen 
omdat Franjestaarten hun prooien deels met de staartvlieghuid van oppervlakten vangen. 
 
De soort gebruikt een zachte fm-sonar en is daardoor met de batdetector vrij moeilijk waarneembaar. 
Vaak zijn ze in heterodyne ook moeilijk te onderscheiden van andere Myotis-soorten. Steile pulsen 
van 180 kHz tot onder 20 kHz zijn kenmerkend voor deze soort.  
 
Franjestaarten plukken hun prooien voornamelijk van de vegetatie (Siemers & Schnitzler 2000). Het 
voedsel bestaat in hoofdzaak uit spinnen, (dagactieve) vliegen, dansmuggen, kevers en steenvliegen.  
 

 
Figuur 2. Franjestaart in winterslaap, met de duidelijk opgewipte oortjes. (foto: René Janssen) 
 
De Franjestaart wordt meestal als een bossoort beschouwd (Dietz et al. 2007). Uit telemetrie-
onderzoek in Groot-Brittannië bleek de soort een voorkeur te hebben voor structuurrijke loofbossen en 
rivierbegeleidend bos (Smith & Racey 2008), terwijl bij onderzoek in het zuiden van Duitsland 
monotone naaldbossen een belangrijk foerageergebied bleken te zijn (Siemers et al. 1999). Naast 
grote boscomplexen jaagt de soort ook in kleinschalig landbouwlandschap met kleine bosjes. Verder 
kunnen open landschappen zoals graslanden (in het bijzonder vers gemaaide, vochtige hooilanden) 
ook een belangrijk jachtgebeid vormen (Arlettaz 1996, Smith & Racey 2008). In sommige regio’s 
foerageren Franjestaarten eveneens in koeienstallen, waar ze mestvliegen van de muren plukken 
(Janssen et al. 2011). Op weg naar de jachtgebieden maken Franjestaarten gebruik van vliegroutes 
langs lijnvormige elementen zoals hagen en bomenrijen (Meschede & Heller 2000). 
 
In de zomer vormen de vrouwtjes kraamkolonies van 10 tot 50 dieren. Kolonies gebruiken vooral naar 
boven toe uitgerotte spechtengaten (Van der Wijden 2003), vnl. in eik en beuk, al worden ook andere 
boomsoorten gebruikt (o.a. Amerikaanse eik). Kolonies verhuizen zeer vaak (om de twee à vijf 
dagen), maar zijn zeer trouw aan hun groep verblijfplaatsen. Kolonies gebruiken een groot aantal 
boomholten. Het aantal varieert per onderzoek: 15 in 100 ha bos ( Arthur & Lemaire 2009), 13 in 24,3 
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ha (Siemers et al. 1999). Verder worden af en toe gebouwen gebruikt als kolonieplaatsen (o.a. oude 
stallen). 
 
In het najaar zwermen Franjestaarten rond winterverblijfplaatsen. Dit zwermgedrag speelt een rol bij 
de paring. Dieren van geïsoleerde kraamkolonies, tot meer dan 60 kilometer van elkaar (Rivers et al. 
2006), komen er paren. Deze zwermplaatsen zijn dus erg belangrijk voor genetische uitwisseling 
(Rivers et al. 2005). 
  
Tijdens de winter worden Franjestaarten vooral gevonden in ondergrondse, ‘grotachtige’ objecten 
zoals ijskelders en forten (Van der Wijden 2003; Dietz et al. 2007). Typisch is daarbij dat de 
Franjestaart diep weg kruipt in spleten en barsten. De soort is relatief koudetolerant. De winterslaap 
begint vrij laat en eindigt vroeg (vanaf midden november tot maart). 

1.1.1. Verspreiding in Vlaanderen 
De Franjestaart is een vrij zeldzame soort in Vlaanderen. Belangrijke aantallen overwinterende dieren 
worden gevonden in de forten aan de oostrand van Antwerpen (Brasschaat, Oelegem), de Limburgse 
mergelgroeves en de ijskelders in de streek rond Brugge (Van der Wijden 2003). In Oost-Vlaamse 
winterobjecten wordt de soort zelden aangetroffen en meestal gaat het om slechts enkele exemplaren. 
Winterverblijfplaatsen met jaarlijks grotere aantallen (meer dan drie) zijn beperkt tot het Leen (Eeklo), 
het fort van Steendorp (Temse) en de kelders op het kasteeldomein van Poeke. Recent werden in de 
directe omgeving van het onderzoeksgebied enkele solitaire exemplaren gevonden in de ijskelder van 
De Bueren in Melle (2009), een ijskelder in Bottelare (2009), de Weldengrot in Zevergem (jaarlijks), 
een ijskelder in De Pinte (vrijwel jaarlijks), een ijskelder in Zwijnaarde (2008), een bunker te Munte 
(2008) en enkele onderaardse gangen in het centrum van Gent (2010). Een uitzondering hierop vormt 
de ijskelder van Deurle (Sint-Martens-Latem) met vier exemplaren (2009). Uit de ijskelder van Borgwal 
(Vurste) zijn historische winterwaarnemingen bekend (1981, 1982). 
 
Zomerwaarnemingen zijn in Vlaanderen veel schaarser. De soort is immers moeilijk te inventariseren 
met de batdetector. Waarnemingen in de zomer zijn dan ook beperkt tot die plaatsen waar ervaren 
waarnemers rondlopen, al blijkt dat ook daar de soort niet algemeen is (Willems et al. 2003). 
Zomerkolonies zijn gekend uit Beernem, Geel, Zoersel en Bree. In Oost-Vlaanderen zijn er slechts 
enkele zomerwaarnemingen, telkens van één jagend exemplaar: in het Kluisbos (Kluisbergen), het 
Brakelbos (Brakel), Bos t’Ename (Oudenaarde), het Blekkerbos (Maria-Aalter), verschillende bossen 
in Merelbeke, het Leen (Eeklo), het Breivelde park (Zottegem), kasteelpark Succa (Destelbergen) en 
Borgwal (Vurste). Zwermende dieren werden waargenomen bij onderzoek rond de Antwerpse Forten 
(o.a. in de Oost-Vlaamse forten van Steendorp en Haasdonk), het Leen te Eeklo en te Ieper 
(Dekeukeleire et al. 2011, Vandendriessche & Verhaeghe 2010).  

1.1.2. Bedreigingen 
Op de Vlaamse Rode Lijst staat de soort opgenomen in de categorie ‘bedreigd’ (Criel et al. 1994). De 
soort staat, net als alle andere vleermuissoorten, opgenomen op de bijlage IV van de Europese 
habitatrichtlijn. De voornaamste bedreiging voor de Franjestaart is het verdwijnen van verblijfplaatsen. 
Wanneer een kolonieboom wordt gekapt, overleven de aanwezige vleermuizen dit vaak niet. Verder 
heeft een kolonie ook een groot aantal holtes nodig, aangezien Franjestaarten vaak verhuizen. 
Kraamkolonies zijn ook heel trouw aan hun verblijfplaatsen en keren jaar op jaar terug naar hetzelfde 
bosgebied en dezelfde bomen in dat gebied. Uit onderzoek in het Zoerselbos blijkt dat kolonies vaak 
gebruik maken van holtes in dode delen van bomen (Van der Wijden 2003). Bomen met veel dode 
delen en holtes worden jammer genoeg echter nog vaak gekapt. Ook het verwijderen van exotische 
boomsoorten zoals Amerikaanse eik kan het aanbod aan holtes sterk doen afnemen (Lefevre 2011). 
Verder vormt ook de afname van geschikt jachthabitat, verbindingen tussen bosgebieden en prooien 
een bedreiging. 
 
In de winter van 2010-2011 werd in grote delen van Noord-West-Europa een zeer sterke daling van 
het aantal Franjestaarten vastgesteld in winterverblijfplaatsen. Ondermeer in Duitsland, Polen en 
Nederland werden grote aantallen dode dieren gevonden aan de ingang van winterverblijfplaatsen 
(http://www.nachtforscher.de/index.php/service/mortalitaet-mnat). Ook in de forten van Antwerpen 
werd een afname van bijna 45% ten opzichte van de voorgaande winter vastgesteld (mond. med. Kris 
Boers). De oorzaken van deze afname zijn niet duidelijk, maar er wordt vermoed dat de plotse inval 
van streng winterweer een negatieve impact zou kunnen hebben gehad. 
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1.2. Vleermuizen in de Makegemse bossen 
Het belang van de Makegemse bossen voor vleermuizen is al langer gekend. Tijdens een onderzoek 
naar het ruimtelijk gebruik van vleermuizen in domeinbossen en bosreservaten werden er in 2001 en 
2002 zeven soorten waargenomen met de batdetector (Nicaise & Blondé 2003). Tijdens dit onderzoek 
werd de Franjestaart voor het eerst waargenomen in het gebied: er werd toen één jagend exemplaar 
geobserveerd boven de veenmospoel in het Bruinbos. Verder was er ook een waarneming in het 
Makenbos. Daarnaast werden in het kader van dit onderzoek ook holle bomen gekarteerd zodat er 
potentiële koloniebomen konden worden geïdentificeerd. 
  
Ook nadien werd het gebied intensief onderzocht, wat in 2010 leidde tot de ontdekking van een 
vliegroute van vijf individuen in het Heilig Geestgoed (David Galens). In de winter worden in de 
omgeving van het boscomplex jaarlijks verschillende winterverblijfplaatsen geteld, waaronder enkele 
bunkers die speciaal werden ingericht voor vleermuizen. Deze inrichting werd mogelijk gemaakt 
dankzij de ondersteuning van de Mina-raad van Merelbeke en het Agentschap voor Natuur en Bos 
(ANB), in het kader van het LIFE-project Bataction.  

1.3. Doelstelling 
Onze doelstelling was om de aanwezigheid van de Franjestaart in 2011 te bevestigen, verblijfplaatsen 
te zoeken, de staat van de kolonies te bepalen en het habitatgebruik na te gaan om de soort beter te 
kunnen beschermen. Tegelijk werd ook het voorkomen en het ruimtelijk gebruik van andere 
vleermuissoorten nauwkeurig gekarteerd.  
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2. Materiaal en methode 
 
De Makegemse bossen bevinden zich in het zuiden van de gemeente Merelbeke. Het boscomplex 
bestaat uit vijf deelgebieden. Drie hiervan, het Heilig Geestgoed, het Bruinbos en het Nerenbos zijn 
(bijna integraal) eigendom van het ANB. Gezien de verschillende waarnemingen van Franjestaart in 
het Heilig Geestgoed in 2010 werd vooral veel aandacht besteed aan dit bos. 
 
De verspreiding van vleermuizen werd in kaart gebracht d.m.v. batdetectoren (Batbox Griffin, 
Pettersson D100, Pettersson D240). Er werden verschillende opnames in time-expansion gemaakt 
zodat determinatie later kon gebeuren aan de hand van sonogrammen. Sonogrammen zijn vaak ook 
nuttig om moeilijke velddeterminaties later te bevestigen via analyse op computer met het programma 
Batsound. Verder werden er zichtwaarnemingen gedaan met een verrekijker en een nachtkijker 
(Yukon NV-MT4) met ondersteuning van een LED infraroodlamp (Wildlife Engineering IRLamp6). 
 
Aan de hand van deze waarnemingen werd een locatie geselecteerd om vleermuizen te vangen (zie 
kaart 1). Hiervoor werden witte poppenhaarnetten gebruikt. De gevangen vleermuizen werden 
opgemeten en de leeftijd werd bepaald volgens Haarsma (2008). Alle dieren werden ongedeerd 
vrijgelaten op de plaats waar ze gevangen waren. 
 
De gevangen Franjestaart werd gezenderd met een Very High Frequency zender (Picopip, Biotrack). 
Deze zender weegt slechts 0,35 gram en werd met chirurgische huidlijm bevestigd op de rug van het 
dier, tussen de schouderbladen (Sauer Haudkleber). Deze lijm lost automatisch op na enkele dagen 
(meestal na 7 tot 14 dagen) zodat het dier niet te lang last heeft van de zender. 
 
De gezenderde Franjestaart werd twee nachten gevolgd en de kolonieboom werd drie dagen bepaald. 
De locatie van het dier werd bepaald door kruispeilingen en homing-in. 
 
Alle waarnemingen werden ingevoerd op www.waarnemingen.be. 
 

 
Kaart 1. Onderzoeksgebied en vangstplaats (rode stip). 
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3. Resultaten en discussie 

3.1. Batdetector 
Het gebied werd in 2010 op acht en in de eerste helft van 2011 op elf avonden bezocht. Met de 
batdetector werden zeven soorten waargenomen: Laatvlieger, Rosse vleermuis, Gewone 
dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Grootoorvleermuis spec., Franjestaart en Baardvleermuis 
spec. (zie kaart 2).  
 

 
Kaart 2. Overzicht van vleermuiswaarnemingen met batdetector in 2011. 
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Figuur 3. Sonogram van een foeragerende Franjestaart (4 juli 2011, Heilig Geestgoed). Kenmerkend 
zijn de steile pulsen die lopen van net boven 140 kHz tot onder 20 kHz. 
 

3.2. Vangsten 
Op 1 juli werd een eerste vangstpoging ondernomen. In totaal werd 75 meter mistnet geplaatst in het 
Heilig Geestgoed (zie kaart 1). Er werd gevangen van 22u30 tot 04u00, met 22 vleermuizen als 
resultaat (zie bijlage 1). Opvallend was het grote aantal Gewone grootoorvleermuizen (zie figuur 4). 
Deze soort is met de batdetector zeer moeilijk te vinden doordat ze een erg stille sonar gebruikt met 
een bereik van maximaal vijf meter. Indien de soort toch wordt gehoord, is ze niet te onderscheiden 
van de Grijze grootoorvleermuis. Daarom worden geluidswaarnemingen doorgaans weergegeven als 
‘grootoorvleermuis spec.’. Er werden tien Gewone grootoorvleermuizen gevangen, allemaal boven 
een bijna uitgedroogde bospoel. Alle gevangen exemplaren bleken zogende vrouwtjes (te zien aan de 
grote, opzwollen en kale tepels). Kolonies van grootoorvleermuizen komen zowel in boomholtes als in 
gebouwen voor. Het grote aantal gevangen dieren en het feit dat de eerste grootoorvleermuis al in de 
schemer werd gevangen, wijst erop dat de kolonie zich in de onmiddellijke omgeving van de 
vangstplaats moet bevinden. 
 
Verder werden twaalf Gewone dwergvleermuizen gevangen (figuur 5). Het betrof vooral mannetjes en 
slechts één zogend vrouwtje. 
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Figuur 4. Eén van de gevangen Gewone grootoorvleermuizen. De dieren werden na vangst vrijgelaten 
door ze op een boomstam te plaatsen, waarna ze tot rust konden komen en op eigen tempo konden 
wegvliegen. (foto: Norbert Huys/Fennec Films) 
 

 
Figuur 5. Eén van de gevangen Gewone dwergvleermuizen. (foto: Norbert Huys/Fennec Films) 
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Aangezien er tijdens de eerste vangnacht geen Franjestaarten werden gevangen, werd de volgende 
avond met de batdetector gecontroleerd of de soort nog altijd in het gebied aanwezig was. In het 
laantje waar de vorige nacht de netten waren opgesteld, werden verschillende exemplaren gehoord. 
De Franjestaarten waren op de eerste vangnacht vermoedelijk dus allemaal over de netten heen 
gevlogen. 
 
Op 3 juli werd hier opnieuw gevangen. Toen werd er 50 meter net geplaatst, enkel in het laantje waar 
de Franjestaart met de detector waargenomen was. Vroeg op de avond werd een vrouwtje gevangen 
(figuur 4). Het betrof een zogend exemplaar. De ene tepel was nog volledig kaal, terwijl de andere 
tepel wat teruggroei vertoonde (donshaartjes). Mogelijk was het dier dus net gestopt met lacteren 
(omdat haar jong zelfstandig was geworden of was gestorven). Het dier woog 8,5 gram. De zender 
bleef dus ruimschoots onder de 5% van het lichaamsgewicht (4,1%). Op het moment van de vangst 
kon met de nachtkijker worden waargenomen hoe een tweede Franjestaart vlak voor het mistnet 
stopte en het ontweek door er traag langs te vliegen. 
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Figuren 6 en 7. De Franjestaart wordt opgemeten en gezenderd. (foto’s: Norbert Huys/Fennec Films) 
  

3.3. Telemetrie onderzoek 

3.3.1. Koloniebomen 
Op 4 , 5 en 6 juli 2011 werd de verblijfplaats van het gezenderde dier overdag bezocht. Op deze 
manier konden twee bomen worden gevonden (zie kaart 3 en kaart 4). Het betrof beide dikke 
Zomereiken (met een omtrek van resp. 3,56 m en 2,60 m). 
 
Op 4 juli werd ’s avonds postgevat aan de boom om uitvliegers te tellen met behulp van een 
verrekijker, een nachtkijker en een LED infraroodlamp. De boom bevatte verschillende holtes, maar de 
kolonie bevond zich in een oud spechtengat middenin de kruin (naar schatting op 20 m hoogte). Bij 
het tellen van uitvliegers werden minimum 21 exemplaren opgemerkt. Het eerste dier vloog uit om 
22u40, het laatste om 23u05. De meeste dieren vlogen door de kruin van de boom weg. Slechts 
enkele kwamen laag bij de grond. Hierdoor waren er slechts vier exemplaren hoorbaar op de 
batdetector.  
 
Op 5 juli bevond het gezenderde dier zich terug in dezelfde Zomereik. Het aantal uitvliegers werd niet 
geteld. 
 
Op 6 juli bevond het gezenderde dier zich in een andere Zomereik, 230 m verder. Ook deze boom 
bevatte verschillende holtes, waaronder één spechtengat. Van 22u15 tot 02u45 werd geprobeerd 
uitvliegers te tellen maar de holte kon jammer genoeg niet worden gelokaliseerd. De opening bevond 
zich dus vermoedelijk in de kruin van de boom. Slechts tweemaal was een overvliegende Franjestaart 
op deze locatie op de detector hoorbaar. Om 02u45 kwamen de signalen van de zender nog steeds 
uit dezelfde boom. De zender was blijkbaar losgekomen van het dier (soms kunnen vleermuizen hun 
zender loskrabben). Daardoor kwam een einde aan het project. 
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Figuren 8 en 9. De twee koloniebomen. (foto's: David Galens) 

3.3.2. Habitatgebruik 
Tijdens de nacht van 4 en 5 juli werd de gezenderde Franjestaart gevolgd. Kaart 3 en 4 geven de 
vliegbewegingen van het dier weer, de twee sterretjes duiden de locatie van de twee koloniebomen 
aan. 
 
Beide nachten jaagde het dier eerst in het Heilig Geestgoed en vloog daarna naar het Makenbos, 1,5 
km verder. Jammer genoeg kon dit private bos niet worden bezocht, maar vanaf de randen kon het 
ruimtelijk gebruik van de vleermuis wel in kaart worden gebracht. Bijzonder is dat de Franjestaart de 
N444 (Hundelgemse Steenweg, zie figuur 10) overstak. Dit is een drukke en verlichte baan. Deze 
oversteek is trouwens niet zonder gevaar: het verkeer is een zwaar onderschatte doodsoorzaak bij 
vleermuizen en eerdere studies tonen aan dat vooral laagvliegende soorten (zoals Franjestaarten) 
een hoog risico lopen op aanrijding (Lesinski 2008). Beide nachten kwam de gezenderde Franjestaart 
pas ’s morgens terug naar haar kolonieplaats. Als vleermuizen nog een jong zogen, moeten ze 
hiervoor midden in de nacht terugkomen. 
 



 

Onderzoek naar de Franjestaart  
In de Makegemse bossen 

12

 
Figuur 10. De N444 in de buurt waar de gezenderde Franjestaart overstak. (foto: David Galens). 
 
De nacht van 4 juli vloog het gezenderde dier naar de bospoel waar het tien minuten lang 
foerageerde. Daarna joeg het een twintigtal minuten aan de oostkant van het Heilig Geestgoed, 
vooraleer naar het oosten te vliegen. We vonden de Franjestaart kort terug aan het klein bosje naast 
het Heilig Geestgoed. De rest van de nacht joeg ze opnieuw in het private Makenbos.  
 
De nacht van 5 juli joeg het dier langer in het Heilig Geestgoed. Hierbij foerageerde de vleermuis 
vooral in de structuurrijke, vochtige percelen (zie foto’s). Zo werd een klein uur gefoerageerd in het 
dichte hakhoutperceel dat eigendom is van Natuurpunt. In het midden van de nacht vloog het 
gezendere exemplaar weer naar het Makenbos. Rond 04u00 (een uur voor zonsopgang) kwam de 
Franjestaart terug naar de eerste kolonieboom, waarna we het bos verlieten. Blijkbaar is het dier 
daarna nog verhuisd, want ’s middags bleek de Franjestaart in de tweede kolonieboom te zitten. 
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Kaart 3. Habitatgebruik van de gezenderde Franjestaart tijdens de nacht van 4 juli. De grootte van de 
cirkels stelt de nauwkeurigheid van de plaatsbepaling voor, niet de grootte van het jachtgebied.  
 

 
Kaart 4. Habitatgebruik van de gezenderde Franjestaart tijdens de nacht van 5 juli. De grootte van de 
cirkels stelt de nauwkeurigheid van de plaatsbepaling voor, niet de grootte van het jachtgebied.  
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Figuren 11 en 12. Percelen in het Heilig Geestgoed waar de gezenderde Franjestaart foerageerde. 
(foto's: David Galens) 
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4. Implicaties naar bosbeheer 

4.1. Boomholtes 
Het behoud van holle bomen is cruciaal voor Franjestaarten en andere vleermuissoorten in de 
Makegemse bossen. Het spreekt voor zich dat de twee gevonden koloniebomen absoluut behouden 
moeten worden. Aangezien vleermuiskolonies vaak verhuizen (en sommige soorten tot 50 bomen per 
seizoen gebruiken) en er meerdere boombewonende vleermuissoorten in het boscomplex aanwezig 
zijn, moeten alle holle bomen maximaal gevrijwaard blijven van kapping. Omwille van de concurrentie 
tussen de verschillende vleermuissoorten onderling enerzijds en tussen andere boombewonende 
diersoorten anderzijds moet een bos over minimaal tien holle bomen per ha kunnen beschikken. Dit 
komt overeen met de ideale dichtheid van 25 à 30 geschikte holtes per ha, een vuistregel voor 
voldoende potentiële verblijfplaatsen voor vleermuizen (Meschede & Heller 2000).  
 
Daarnaast is het belangrijk om het holte-aanbod ook uit te breiden door ondermeer de omlooptijd te 
verhogen en ‘nietsdoen’-beheer toe te passen in bepaalde bestanden (bv. het eikenperceel naast de 
eerste kolonieboom). Ook de bescherming van spechten is in dit opzicht belangrijk. Door zeven à tien 
geschikte holtebomen per ha te behouden, samen met eenzelfde aantal jongere exemplaren, kan een 
volgende generatie holtebomen worden gegarandeerd (Meschede & Heller 2000). 
 
Eén van de koloniebomen bevond zich in een dreef. Uit onderzoek in het Zoerselbos blijkt dat 
Franjestaarten vaak holtes in dode delen van de boom gebruiken (Van der Wijden 2003). Dreefbomen 
met dood hout worden echter vaak gekapt uit veiligheidsoverwegingen (zie ook figuur 13). Dergelijke 
bomen moeten echter zo lang mogelijk behouden blijven. Indien een boom een gevaar vormt, kan 
deze beter gekandelaard dan gekapt worden. 
 

 
Figuur 13. Gekapte dikke Zomereik in het Heilig Geestgoed. Deze boom werd gekapt omdat hij veel 
dode delen bevatte en dicht bij het wandelpad stond. Dergelijke bomen vormen echter ideale 
koloniebomen voor vleermuizen. Bovendien ligt deze boom slechts op 15 m van één van de gevonden 
koloniebomen. Met de kapping van deze Zomereik ging ongetwijfeld een potentiële kolonieboom van 
Franjestaarten verloren. (foto: David Galens).  
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In het westelijk deel van het Heilig Geestgoed is een klein aantal dikke Amerikaanse eiken aanwezig. 
Amerikaanse eiken vormen snel holtes, en zijn dus geschikt als koloniebomen voor vleermuizen 
(Lefevre 2011). Daarom worden deze bomen beter niet gekapt maar worden ze bij voorkeur geringd 
(indien ze op termijn moeten verdwijnen). Zo blijven holtes nog jarenlang beschikbaar. 
 
Indien er geen andere optie is dan een boom met holtes te kappen (bv. om redenen van veiligheid) is 
de periode waarin deze kapping wordt uitgevoerd zeer belangrijk. De minst slechte periode is de 
nazomer en vroege herfst (september). De kraamkolonies zijn dan opgebroken in kleine groepjes en 
de winterslaap is nog niet begonnen. Bij kappingen moeten bomen met zichtbare holtes echter steeds 
eerst gecontroleerd worden op de aanwezigheid van vleermuizen d.m.v. een boomcamera. Een 
belangrijke opmerking is dat uit dit onderzoek blijkt dat niet alle geschikte holtes zichtbaar zijn van op 
de grond. 
 
In de winter van 2010-2011 werd in een gemengd perceel in het Harentbeekbos op slechts 300 m van 
de kolonieboom een kapping uitgevoerd (zie figuur 14 ). In dit private perceel werden vnl. populieren 
gekapt (waarin de voorbije twee jaar twee keer een nestholte van Middelste bonte specht werd 
aangetroffen (mond. med. Dominique Verbelen). Het spreekt voor zich dat dergelijke kaalkappen 
nefast zijn voor vleermuizen en in de toekomst bij de opmaak van bosbeheerplannen absoluut moet 
worden vermeden om dergelijke kappingen toe te staan. 
 
Kleinschalige kappingen (bv. middelhoutbeheer) en het creëren van kleine open plekken kan dan wel 
weer positief zijn door het creëren van geschikt jachthabitat. 
 

 
Figuur 14: Kaalkap van een perceel in het Harentbeekbos. Dit perceel bevond zich slechts 300 m van 
één van beide koloniebomen. Dergelijke kaalkappen moeten in de toekomst vermeden worden. (foto: 
David Galens).  
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4.2. Belang van water in het bos 
De bospoel in het Heilig Geestgoed oefent een grote aantrekkingskracht uit op vleermuizen. 
Bospoeltjes zijn niet alleen plekken met veel insecten maar vormen ook belangrijke drinkplaatsen. 
Ondanks het feit dat hier begin juli nog slechts enkele m² open water aanwezig was, werden op deze 
plaats tien verschillende Gewone grootoren gevangen. Ook de gezenderde Franjestaart foerageerde 
enige tijd boven deze poel. Met de batdetector werden hier eerder op het seizoen ook Gewone 
dwergvleermuis en Baardvleermuis spec. waargenomen. Het behoud van dergelijke bospoelen is dus 
niet alleen voor amfibieën maar ook voor vleermuizen belangrijk. Voor vleermuizen zou het goed zijn 
indien deze poelen zo lang mogelijk water bevatten.  
 
De Gewone grootoor is een echte bossoort met een beperkte homerange en hoewel fysiologisch 
aangepast om vochtverlies maximaal te beperken (Webb et al. 1994), is deze soort sterk afhankelijk 
van waterpartijen (zoals figuur 16) in de omgeving.  
 

 
Figuur 15. Bospoel in het Heilig Geestgoed. Ondanks het feit dat de poel begin juli bijna helemaal was 
drooggevallen, werden hier tien Gewone grootoorvleermuizen gevangen. Ook de gezenderde 
Franjestaart foerageerde even boven de poel. (foto: David Galens). 
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4.3. Belang van geschikt jachthabitat  
Het is belangrijk om structuurrijke, vochtige loofbos-percelen te behouden en te ontwikkelen. Uit 
buitenlands onderzoek blijkt ook het belang van kleinschalig landbouwlandschap (met veel kleine 
landschapselementen) en van hooilanden. Vandaar dat het behouden en aanplanten van houtkanten, 
hagen, bomenrijen en dergelijke heel belangrijk zijn voor de connectiviteit tussen de verblijfplaatsen 
en jachtgebieden. Deze landschapselementen vormen vaak ook een belangrijk jachtgebied op zich. In 
dit opzicht is ook het behoud en verbeteren van verbindingen met de Scheldevallei en de Schelde zelf, 
die voor de Franjestaarten een mogelijke belangrijke migratieroute vormt, van groot belang evenals 
verbindingen met andere bossen zoals het kasteelpark van Borgwal en het Gentbos. 

4.4.  Lichthinder 
Verschillende vleermuissoorten zijn lichtschuw en ook Franjestaarten vermijden verlichte plaatsen. 
Het aanbrengen van verlichting tussen hun verblijfplaatsen en jachtgebieden zal dan ook een 
negatieve impact hebben: vliegroutes worden ongeschikt waardoor het foerageergebied verkleint. 
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5. Conclusie 
 
De Franjestaart is in Vlaanderen een zeldzame en bedreigde soort. In de zomer van 2011 werd een 
kolonie gevonden in het Heilig Geestgoed. Telemetrie-onderzoek leverde twee koloniebomen op en 
gaf een eerste beeld van het habitatgebruik. Bij één boom werden minstens 21 uitvliegende dieren 
geteld. Naast een kolonie van Franjestaart, werden ook zes andere soorten waargenomen, waarbij 
het grote aantal Gewone grootoorvleermuizen opvallend is. Uit dit onderzoek bleek ook het belang 
van structuurrijk, vochtig loofbos en bospoelen als jachthabitat voor vleermuizen. Onze vondsten 
tonen nogmaals de grote natuurwaarde aan van de Makegemse bossen.  
 
Voor het behoud van de Franjestaart, en van andere vleermuizensoorten, is het van groot belang dat 
er rekening wordt gehouden met vleermuizen bij het beheer van het gebied. Zeer belangrijk is het 
behoud van boomholtes, zeker in de omgeving van de gekende verblijfplaatsen. Het is ook van belang 
om vochtig, structuurrijk loofbos te behouden en te creëren. Verder is er ook aandacht nodig voor de 
connectiviteit tussen de verschillende boscomplexen onderling en tussen de Makegemse Bossen en 
de Scheldevallei. 
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8. Bijlage 
 

Gedetailleerd overzicht van alle gevangen vleermuizen 

Datum Net uur soort  geslacht onderarmlengte 
(mm) 

gewicht 
(g) leeftijd seksuele status 

01-07-11 3 22:50 Gewone grootoor Plecotus auritus v 37,6 7,3 adult zogend 
01-07-11 4 23:10 Gewone grootoor Plecotus auritus v 39,6 8,1 adult vorig jaar zogend geweest 
01-07-11 4 23:10 Gewone grootoor Plecotus auritus v 39,8 9 adult Zogend 
01-07-11 3 23:20 Gewone grootoor Plecotus auritus v 39,8 9,1 adult Zogend 

01-07-11 7 23:22 
Gewone 
dwergvleermuis 

Pipistrellus 
pipistrellus m 31,3 5,2 adult seksueel volwassen 

01-07-11 7 23:35 
Gewone 
dwergvleermuis 

Pipistrellus 
pipistrellus m 30,3 5,5 adult seksueel volwassen 

01-07-11 7 23:45 
Gewone 
dwergvleermuis 

Pipistrellus 
pipistrellus m 31,3 4,8 adult seksueel volwassen 

01-07-11 7 23:45 
Gewone 
dwergvleermuis 

Pipistrellus 
pipistrellus m ? ? ? ? 

01-07-11 3 23:55 Gewone grootoor Plecotus auritus v 40,6 8,9 adult zogend 
01-07-11 3 23:55 Gewone grootoor Plecotus auritus v 38,9 8,7 adult zogend 
01-07-11 4 23:55 Gewone grootoor Plecotus auritus v 39,8 8,4 adult zogend 

01-07-11 7 23:55 
Gewone 
dwergvleermuis 

Pipistrellus 
pipistrellus m 32,7 5,1 adult seksueel volwassen 

01-07-11 7 23:58 
Gewone 
dwergvleermuis 

Pipistrellus 
pipistrellus v 33,2 5,9 adult nooit zogend geweest 

01-07-11 7 23:58 
Gewone 
dwergvleermuis 

Pipistrellus 
pipistrellus v 31,3 5,7 adult zogend 

01-07-11 7 00:00 
Gewone 
dwergvleermuis 

Pipistrellus 
pipistrellus m 31 5,7 adult seksueel volwassen 

01-07-11 4 00:00 Gewone grootoor Plecotus auritus v 39,3 8,6 adult zogend 

01-07-11 7 00:05 
Gewone 
dwergvleermuis 

Pipistrellus 
pipistrellus v 33,1 5,9 adult nooit zogend geweest 

01-07-11 7 00:07 
Gewone 
dwergvleermuis 

Pipistrellus 
pipistrellus m 31,6 5,2 adult seksueel volwassen 
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01-07-11 3 00:15 Gewone grootoor Plecotus auritus v 38,4 7,3 adult zogend 
01-07-11 4 00:15 Gewone grootoor Plecotus auritus v 40,1 8,7 adult zogend 

01-07-11 7 01:05 
Gewone 
dwergvleermuis 

Pipistrellus 
pipistrellus m 31 4,9 adult seksueel volwassen 

01-07-11 7 01:10 
Gewone 
dwergvleermuis 

Pipistrellus 
pipistrellus v 33,4 6,1 adult zogend 

03--07-11 6 22:50 Franjestaart Myotis nattereri v 38,9 8,5 adult Zogend/postlacterend(?) 
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