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1. Inleiding 
 
Dit rapport maakt onderdeel uit van het project ‘Vale vleermuis en Bechsteins vleermuis in Vlaams-
Brabant. Onderzoek naar voorkomen en potenties, met adviezen voor beheer van historische 
gebouwen, bossen en landschappen’. Dit project wordt uitgevoerd door Natuurpunt Studie vzw en 
wordt gecofinancierd door de Provincie Vlaams-Brabant.  

1.1. Achtergrondinformatie 
 
Militaire bouwwerken en vleermuizenecologie 
Forten, citadels en andere versterkte militaire bouwwerken vervullen zeer vaak een belangrijke rol 
voor vleermuizen. Zo bieden de forten van de dubbele Antwerpse fortengordel een 
overwinteringsplaats voor zowat de helft van de getelde vleermuizen in Vlaanderen. Dit belang is 
historisch gegroeid, en neemt nog steeds toe. Deze aantrekkingskracht danken deze bouwwerken 
aan hun specifieke microklimaat en hun ligging. 
Het specifieke microklimaat omvat een hoge luchtvochtigheid en een hoge stabiele temperatuur. 
Deze worden gegarandeerd door vochtige muren met doorsijpelend water, en door dikke muren die 
vaak nog onder een dikke zandlaag liggen, bedoelt om bominslagen op te vangen. 
De ligging van het bouwwerk is eveneens van belang: zowel de lokale ligging in het landschap (nabij 
bos, vestinggracht, rivier, …) als de ligging nabij andere overwinteringsplaatsen (zoals bv fort 
Leopold).  
 
Buiten overwintering zijn versterkte militaire bouwwerken ook anders van belang voor vleermuizen: 
als foerageerplaats, zomerkolonieplaats, verbindingsplaats, paar- en zwermlocatie. 
Zwermen is het bezoeken van een groot aantal vleermuizen van winterverblijven vóór de 
winterslaap. Dit zwermgedrag heeft twee functies. Ten eerste voortplanting: doordat bij het zwermen 
veel dieren uit een wijde omgeving betrokken zijn, vindt er genetische uitwisseling tussen (in de 
zomer gescheiden) populaties plaats. Ten tweede tonen de oudere dieren aan andere vleermuizen 
waar de verschillende mogelijkheden voor overwinteringplaatsen zich bevinden, en worden deze 
locaties dus verkend. Zwermen is een essentieel onderdeel in de levenscyclus van vleermuizen, en 
zwermlocaties zijn dus van groot belang voor de bescherming van deze zoogdieren. 
 
Vleermuizenbescherming 
Alle vleermuizen in Europa zijn beschermd door de habitatrichtlijn (92/43/EEG). De soorten die 
voorkomen in Vlaanderen staan allen in bijlage IV, wat wil zeggen dat ze als soorten van 
communautair belang een strikte bescherming genieten. Zeven in België voorkomende soorten 
(Grote en Kleine hoefijzerneus, Vale vleermuis, Mopsvleermuis, Meervleermuis, Ingekorven 
vleermuis en Bechsteins vleermuis) worden ook in bijlage II vermeld. Voor deze soorten moeten 
speciale beschermingszones worden afgebakend. 
 
Implicaties voor herbestemming 
Militaire bouwwerken spreken mensen aan. De druk om deze te gebruiken voor recreatieve, 
toeristische of commerciële doeleinden is dan ook groot. Een (her)bestemming is echter niet altijd 
evident omwille van het gebruik van deze locaties door vleermuizen. Het menselijk gebruik van 
militaire bouwwerken mag immers de vleermuizenpopulaties niet schaden. 
Omwille van het belang van deze vestingen voor vleermuizen is het echter niet voldoende om zich te 
beperken tot het vermijden van schade. De door de overheid opgestelde 
instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) bepalen dat de vleermuizenpopulaties zich dienen te kunnen 
handhaven en uitbreiden, en zowel de wettelijke als plaatselijke omstandigheden moeten daarom 
een gunstige toestand hiervoor verzekeren. 
 
Zowel in het kader van de uitwerking van de IHD’s als voor (her)bestemmingen van forten, wordt 
daarom gegrepen naar een indeling in zones met verschillend gebruik. Een gefundeerde indeling 
kan duidelijkheid verschaffen over de functies van de zones, en de mogelijkheden en beperkingen 
voor menselijk gebruik ervan. Dit rapport wil dan ook een basis vormen voor een gefundeerde 
indeling van de Citadel van Diest in zones, waarin beperkingen maar vooral ook mogelijkheden voor 
menselijk gebruik worden aangegeven. Tevens worden aanbevelingen meegegeven om de meest 
waardevolle zones voor vleermuizen te beschermen en verbeteren.  
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2. Inventarisatie en onderzoek 

2.1. Methode 
De telling van overwinterende vleermuizen in de Citadel van Diest op 19 februari 2013 werd 
uitgevoerd op de standaard telmethode die reeds meer dan 10 jaar gangbaar is in onder meer de 
Antwerpse fortengordels. De citadel werd kamer per kamer onderworpen aan een grondig 
onderzoek, waarbij alle mogelijke overwinteringslocaties (inclusief scheuren en andere holtes) 
nauwgezet werden bekeken. Hierbij werd gebruikt gemaakt van telescopische spiegels om ook 
moeilijk bereikbare holten of pijpen te kunnen inspecteren. 

2.2. Benaming van de citadeldelen 
Tijdens de telling werd gebruik gemaakt van een overzichtsplan (een gedetailleerd grondplan was 
nog niet beschikbaar). Omwille daarvan werden de gegevens genoteerd per citadeldeel. Gezien het 
karakter en microklimaat van de lokalen per citadeldeel min of meer gelijkaardig bleken of in elkaars 
verlengde liggen, volstaat een indeling in dergelijke fortdelen om een inschatting te kunnen maken 
voor de potenties/aanwezigheid van vleermuizen. Een overzicht van de gebruikte benamingen wordt 
weergegeven op Kaart 1 en Kaart 2. 

2.3. Onderzochte kamers 
Een overzichtskaart van de onderzochte citadelkamers is te vinden op Kaart 3 en Kaart 4. 
De grotere niet-onderzochte delen waren afgesloten. Het gaat om bastion B  (uitgezonderd 2 
gelijkvloerse lokalen), bastion H, kazernes A2 en I2, en galerijen a en i. 
Kazerne C1 werd deels bezocht. 
Lokalen die op de overzichtskaart noch als bezocht, noch als niet-bezocht aangeduid staan zijn 
lokalen die verdwenen zijn (bastion J en aantal lokalen van galerijen a en i). 
De niet-historische, niet-grondgedekte gebouwen en loodsen werden niet geïnspecteerd. 
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3. Resultaten 

3.1.  Soorten en aantallen 
Er werden in totaal 55 overwinterende vleermuizen gevonden, behorend tot (minimum) 6 
verschillende soorten. 
 
Wetenschappelijke Naam Nederlandse naam aantal 

Myotis mystacinus Baardvleermuis 32 

Myotis mystacinus/brandtii  Baard/brandts vleermuis 9 

Myotis nattereri Franjestaart 1 

Myotis emarginatus Ingekorven vleermuis 1 

Myotis specimen Myotis specimen 1 

Plecotus auritus Gewone grootoorvleermuis  1 

Plecotus austriacus Grijze grootoorvleermuis 1 

Pipistrellus pipistrellus  Gewone dwergvleermuis 7 

Chiroptera specimen  Vleermuis specimen 2 

Totaal  55 
 
Als achtergrondinformatie: 

- Baard- en Brandts vleermuis zijn twee sterk gelijkende soorten. Het onderscheid kan slechts 
in optimale omstandigheden (frontaal zicht op snuit) gemaakt worden. 

- Myotis specimen: vleermuis behorend tot de Myotis-groep, waarvan verdere determinatie tot 
op soortniveau niet mogelijk is wegens beperkte zichtbaarheid van soortspecifieke 
kenmerken. 

- Vleermuis specimen: verdere determinatie tot soort- of groepsniveau onmogelijk wegens 
zeer beperkte zichtbaarheid van het dier. 

3.2. Voorkomen over de verschillende citadeldelen 
De vleermuizen werden geconcentreerd aangetroffen in bepaalde citadeldelen. 
Het gaat hierbij om de bastions F en D, galerijen g, l en m, poortgebouw N, en de in de droge gracht 
uitstekende kelderlokaaltjes (1C17 en 1E02) van kazernes E1 en C1. In de overige delen van de 
citadel werden geen overwinterende vleermuizen aangetroffen. 
Een overzicht van deze locaties is te vinden op Kaart 5 en Kaart 6. 

3.3. Interpretatie van de resultaten 
De gevonden aantallen vleermuizen zijn zeer hoog. De citadel behoort daarmee tot de belangrijke 
top drie van overwinteringsobjecten voor vleermuizen in Vlaams-Brabant. De twee overige objecten  
met een vergelijkbaar groot vleermuizenbelang zijn Fort Leopold, eveneens gelegen te Diest 
(Willems & Boers, 2005), en een ondergrondse gang van de voormalige priorij van Groenendaal in 
het Zoniënwoud te Hoeilaart. In Fort Leopold werden 35 dieren aangetroffen in 2005 (Berwaerts et 
al,. 2008) en 58 dieren in 2010 (Databank Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt). In de gang van 
Groenendaal werden 54 dieren geteld in 2013 (Databank Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt). 
 
Het soortenspectrum van de citadel – 6 soorten - is eveneens hoog. Op de Gewone dwergvleermuis 
na staan alle aangetroffen soorten op de Rode Lijst van zoogdieren in Vlaanderen (Criel, 1994). Van 
de Grijze grootoorvleermuis worden over heel Vlaanderen tijdens de jaarlijkse wintertellingen slechts 
een tweetal dieren gevonden, op een totaal van (in 2012) 11.823 getelde vleermuizen (Boers, 2012). 
 
De aanwezigheid van een Ingekorven vleermuis is zeer belangrijk. Deze Europees beschermde 
soort stelt immers zeer strenge eisen aan haar overwinteringsplaats. Deze klimatologische eisen zijn 
dermate hoog, dat in Vlaanderen slechts een zeer beperkt aantal locaties hiervoor in aanmerking 
komen: een ruime invliegopening, een ver uitstrekkend ondergronds gedeelte, met een natuurlijk 
stabiel, warm (zwaar gebufferd) en vochtig microklimaat. Ingekorven vleermuizen worden ’s winters 
enkel aangetroffen in een select aantal forten en mergelgroeven. 
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Het dier in de citadel werd aangetroffen in poortgebouw N. Dit poortgebouw heeft een ideaal 
microklimaat voor Ingekorven vleermuizen. Het gaat hier dus wellicht niet om een verdwaalde 
‘toevalsoverwinteraar’. De site heeft potenties om uit te groeien tot een vaste overwinteringslocatie 
voor deze kritische soort. 
In 2012 werd een kleine zomerkolonie Ingekorven vleermuis gevonden ten noorden van Diest (Abdij 
van Averbode). Deze dieren foerageren onder meer op het grondgebied van Diest (natuurgebieden 
Dassenaarde en Groot Asdonk; omgeving Schaffen). 
Dit gegeven duidt er op dat er zich van de soort momenteel een kleine maar kwetsbare populatie in 
de omgeving bevindt. Mits het nemen van de juiste beschermingsmaatregelen kan deze populatie 
zich handhaven en uitbreiden (Willems et al., 2012). 
 

 
Foto 1: Ingekorven vleermuis in poortgebouw N, 19/02/2013 
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4. Aanbevelingen mbt herbestemming van de Citadel 

4.1.  Algemene restricties met betrekking tot vleermuizen 
Vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn wettelijk beschermd. Dit impliceert dat er met de 
aanwezigheid van vleermuizen rekening dient gehouden te worden. Er gelden restricties of 
randvoorwaarden voor de locaties waar vleermuizen voorkomen. Hieronder worden de algemene 
regels weergegeven voor vleermuizen in (fortachtige) gebouwen. Ook al komen deze soms vrij 
restrictief over, met een gedegen kennis van het terreingebruik door vleermuizen en met duidelijke 
afspraken zijn de meeste zaken over het algemeen realiseerbaar in een win-win-situatie. Open en 
tijdige communicatie tussen alle betrokken partijen vormt hiervoor de basis. 

4.1.1. In de gebouwen 
 
 
Activiteiten die een (potentieel) negatieve invloed hebben op vleermuizen of het microklimaat in hun 
verblijfplaatsen zijn onder meer betreding gedurende vleermuisaanwezigheid, verwarming, 
droogtrekking, wijzigen van luchtstroom (openen/sluiten vensters of andere openingen) of 
invliegopeningen, alle vormen van geluid, alle vormen van trillingen, alle vormen van rook-, stof- of 
warmteontwikkeling (inclusief roken, gebruik van fakkels of kaarsen), plaatsen of wijzigen van 
verlichting, alle vormen van geurhinder, schilderen, vernissen of bepleisteren, dichten van scheuren 
of spleten, wijzigingen in de dakbedekking of waterafvoer en veranderen van deur- of raamkozijnen. 
Deze lijst is niet limitatief. Bij twijfel dienen vooraf vleermuizenexperts geraadpleegd te worden. 
 
 
Voor lokalen die niet in gebruik zijn door vleermuizen gelden weinig beperkingen. 
Indien deze lokalen echter grenzen aan of gelegen zijn nabij, boven of onder lokalen of zones 
(binnen of buiten) die wel in gebruik zijn door vleermuizen, geldt dat activiteiten of ingrepen geen 
(potentiële) invloed op deze vleermuizen of hun habitat mogen hebben (zie bovenstaande 
kadertekst). Onder die voorwaarde mogen deze lokalen jaarrond betreden worden. 
 
Voor locaties die in gebruik zijn door vleermuizen moeten ingrepen vermeden worden die 
(potentieel) invloed hebben op de vleermuispopulatie of het aanwezige microklimaat (zie 
bovenstaande kadertekst). Het mogen betreden van de lokalen is afhankelijk van het gebruik dat 
vleermuizen maken van de desbetreffende lokalen. 
Lokalen die voor overwintering gebruikt worden, mogen niet betreden worden van 1 oktober tot 15 
april. In geval van overwintering van kwetsbare soorten1, wordt deze periode uitgebreid tot 1 juni. 
Lokalen die voor zwermen2 gebruikt worden, mogen niet betreden (noch verlicht) worden tussen 
zonsondergang en zonsopgang in de periode van 1 juli tot 1 november. 
Lokalen waar zich een zomerkolonie bevindt, mogen jaarrond niet betreden worden. 
 
Voor lokalen waarvan onbekend is of ze in gebruik zijn door vleermuizen is het vaak onmogelijk 
om na te gaan welke specifieke restricties er gelden. Voor deze lokalen wordt vooropgesteld dat het 
huidige gebruik in de huidige toestand kan behouden worden. Indien er echter ingrepen, een 
herbestemming of andere activiteiten enigerlei gepland zijn, kan dit niet gebeuren zonder 
voorafgaand onderzoek door vleermuizenexperts op gebruik van deze lokalen door vleermuizen. 

4.1.2. Buiten de gebouwen 
Buiten de gebouwen is het behoud en eventuele ontwikkeling van bomen, struiken en ecologische 
verbindingen noodzakelijk voor het behoud van de vleermuispopulatie. 
Met betrekking tot de overwintering dienen alle openluchtactiviteiten die een invloed kunnen hebben 
tot binnen de zones waar potentieel vleermuizen overwinteren vermeden te worden in de periode 

                                                 
 
1
Hiermee worden soorten bedoeld die vallen onder de Habitatrichtlijn Bijlage II (en vaak een langere winterslaap houden), 

zoals ingekorven vleermuis en meervleermuis. 
2 

Verklaring term zwermgedrag: zie 1.1 Achtergrondinformatie - Militaire bouwwerken en vleermuizenecologie 
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van 1 oktober tot 15 april. In geval van overwintering van kwetsbare soorten1 wordt deze periode 
uitgebreid tot 1 juni. 
Onder dergelijke activiteiten wordt verstaan: alle vormen van verlichting, geluid, trillingen, geur- of 
stofontwikkeling, rook- of warmteontwikkeling en zo meer  (zie ook kadertekst onder 4.1.1). 
 
Met betrekking tot zwermgedrag kunnen in of nabij zones buiten (maar vaak in de omgeving van) de 
gebouwen waar gezwermd wordt geen menselijke activiteiten gehouden worden tussen 
zonsondergang en zonsopgang in de periode van 1 juli tot 1 november. Verder dient directe of 
indirecte verlichting (ook verlichting die uitstraalt vanuit lokalen) op de zwermlocaties vermeden te 
worden tijdens deze periode. Met wijzigingen aan verlichting in de buurt van zwermlocaties moeten 
vooraf vleermuizenexperts geraadpleegd worden. 

4.2. Aanbevelingen per citadeldeel 

4.2.1. Kazernegebouwen C, E en G 
De gebouwen van de kazerne C, E en G bieden momenteel geen (gelijkvloers) tot vrijwel geen 
(kelders) potenties voor overwinterende vleermuizen. Deze gebouwen vormen wegens hun 
afgesloten karakter – met uitzondering van enkele lokalen (zie verder) – ook geen geschikte locatie 
voor zwermgedrag van vleermuizen. Om die reden vormt  herbestemming van nagenoeg al deze 
gebouwen voor vrijwel elk doeleinde geen probleem voor de vleermuizenpopulatie, en is vanwege 
de goede staat van de gebouwen de meest logische keuze. Met de impact op omliggende gebouwen 
of omgeving, in gebruik zijnde door vleermuizen, dient wel rekening gehouden te worden – al zijn de 
randvoorwaarden hiervoor naar verwachting erg miniem. 
 

 
Foto 2: kazernegebouw E2, gelijkvloers. Wegens de goede bouwkundige staat van de lokalen is herbestemming voor 
menselijk gebruik de meest logische keuze. Er zijn geen overwinterende vleermuizen aangetroffen en de potenties zijn gering 
in de huidige omstandigheden.  
 
De enige kazernelokalen die aantoonbaar van belang zijn voor vleermuizen, zijn de kelderlokaaltjes 
1C17 en 1E02.  Deze lokalen steken uit in de droge gracht, en hebben daardoor een afwijkend 
microklimaat ten opzichte van de rest van de kazerne. Deze lokalen zijn erg klein en vochtig, wat 
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hen minder geschikt maakt voor herbestemming voor menselijke doeleinden. Geadviseerd wordt om 
deze beide lokalen dan ook te reserveren voor vleermuizen. Om het huidige microklimaat daar te 
behouden, wordt tevens aangeraden de voorliggende lokalen 1C16 en 1E03 niet te verwarmen, 
zodat deze als temperatuurbuffer dienen tegen de rest van de (verwarmde) kazerne. Het gebruik van 
deze bufferlokalen als bv stockageruimte vormt geen probleem naar vleermuizen toe. Het behoud 
van de grotere openingen in lokaal 1E03 kan het lokaal bovendien een meerwaarde geven als 
zwermlocatie voor vleermuizen. 
 
De lokalen 1G01 en 1E22 bezitten eenzelfde bouw en functie als lokalen 1C17 en 1E02, met tevens 
een analoog microklimaat waardoor voor deze beide lokalen eenzelfde potentie voor vleermuizen 
verondersteld wordt. Om die reden wordt voorgesteld om bij uitbreiding ook deze beide lokalen voor 
vleermuizen te reserveren, met voorliggende lokalen 1G05 en 1E21 als onverwarmde bufferlokalen, 
waarbij 1E21 ook als zwermlocatie dienst kan doen. 

4.2.2. Bastions D en F, galerijen c, e en g 
Deze citadeldelen hebben alle een vergelijkbaar microklimaat en een vergelijkbare potentie voor 
overwinterende vleermuizen. De lokalen zijn vrij open, tochtig en in relatief goede staat, met 
nauwelijks holten of spleten waarin vleermuizen kunnen wegkruipen. Het aantal overwinterende 
vleermuizen (15 dieren) is daarom relatief laag in verhouding tot het aantal lokalen, en beperkt zich 
tot de meest koudebestendige soorten. Het belang van deze citadeldelen voor overwinterende 
vleermuizen wordt daarom als matig ingeschat. Het open karakter van deze citadeldelen – in 
combinatie met open ruimtes daarvoor (droge gracht) kan wel betekenen dat er daar in het najaar 
zwermgedrag plaatsvindt. Dit dient nog nader onderzocht te worden. 
 
Naar toekomstige herbestemming van deze lokalen toe wordt geadviseerd te streven naar een 
combinatie van menselijk gebruik en vleermuizenbehoud. Vanwege de specifieke bouw van deze 
citadeldelen (lange aaneengesloten lokaalketens) zijn de mogelijkheden voor herbestemming naar 
menselijk gebruik erg beperkt. Deze openstellen als toeristische bezienswaardigheid is vermoedelijk 
meest haalbaar, waarbij de inachtname van enkele randvoorwaarden, vooral timing, het behoud van 
de vleermuizenpopulatie kan verzekeren. 

- Tijdens het zomerhalfjaar (15 april – 1 oktober) vormt bezoek (en verlichting) tussen 
zonsopgang en zonsondergang geen probleem voor al deze citadeldelen.  

- Tijdens het zomerhalfjaar (15 april – 1 oktober) kan bezoek en/of verlichting tussen 
zonsondergang en zonsopgang enkel op plaatsen waar vleermuizen niet zwermen. Indien 
bezoeken na zonsondergang gewenst zijn, is daarom voorafgaand onderzoek naar 
zwermgedrag nodig. 

- Tijdens het winterhalfjaar (1 oktober – 15 april) kan bezoek aan deze citadeldelen verstoring 
van winterslapende dieren veroorzaken. Om die reden is bezoek dan principieel niet 
toegelaten (verstoring is wettelijk verboden). Het afbakenen en verbeteren van een 
onverstoord gedeelte voor overwinterende vleermuizen, zou eventueel wel de mogelijkheid 
bieden om toch bezoek (geen verlichting) toe te kunnen laten in de overige delen tussen 
zonsopgang en zonsondergang. Voor een dergelijke ingreep is toestemming vereist van het 
Agentschap voor Natuur en Bos. 
Het gedeelte dat voor dergelijke afbakening meest in aanmerking komt, is bastion D. De 
klimatologische omstandigheden zijn daar iets geschikter (warmer) voor vleermuizen, 
omwille van de loods die aan de buitenzijde tegen het bastion gebouwd is en daardoor veel 
tocht via schietgaten voorkomt. Omwille van deze loods is dit bastion ook het minst 
bezienswaardig voor toeristen. 
 



 

Vleermuizen in de Citadel van Diest.   11 
 

 
Foto 3: Westingang van bastion D (links op foto). 

4.2.3. Bastions B en H, kazernes A2 en I2, galerijen a en i. 
Deze citadeldelen konden niet bezocht worden, zodat de potenties van vleermuizen voor deze delen 
niet konden bepaald worden. 
Indien kazernes A2 en I2 echter in eenzelfde conditie verkeren als het overgrote deel van de 
kazernegebouwen C, E en G (recent gebruikt geweest, droge toestand), dan gelden voor gebouwen 
A2 en I2 dezelfde aanbevelingen als voor gebouwen C, E en G. 
Voor Bastions B en H, en galerijen a en i kunnen noch aanbevelingen noch eventuele 
randvoorwaarden met betrekking tot vleermuizen geformuleerd worden zonder deze bezocht te 
hebben. 

4.2.4. Poortgebouw K 
De 2 meest westelijke lokalen van dit gebouw (1K01 en 1K02) worden door vleermuizen gebruikt als 
overwinteringslocatie. De dieren zitten daar voornamelijk weggekropen in de scheuren van muren en 
plafond. Deze lokalen zijn voornamelijk succesvol omdat dergelijke voor vleermuizen geschikte 
scheuren in de citadel amper voorkomen (met uitzondering van poortgebouw N en galerij l). Omwille 
van dit gebruik door vleermuizen, is behoud van het huidige microklimaat en de invliegopeningen in 
deze lokalen noodzakelijk. Bij een eventuele herbestemming van deze lokalen dient men hierbij 
expliciet rekening te houden. Een aangewezen functie kan bv stockage zijn van weinig benodigde 
zaken – dit om verstoring tijdens de winterslaap te voorkomen. 
Van belang is het behoud van de scheuren in muren en plafond. Scheuren die evenwel de stabiliteit 
van het gebouw in gedrang brengen, kunnen opgevuld worden mits het vooraf aanbrengen van 
evenwaardige alternatieven (bv ophangen van holle bakstenen). Voor een dergelijke ingreep is 
toestemming vereist van het Agentschap voor Natuur en Bos. 
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Foto 4: scheur in muur van lokaal 1K02, met overwinterende vleermuizen. 

 
Lokaal 1K03 werd niet bezocht wegens afgesloten. Daardoor kan voor dit lokaal momenteel geen 
inschatting van het belang voor vleermuizen of aanbevelingen geformuleerd worden. 
De overige delen van poortgebouw K (doorgangen voor wagens 1K04 en 1K05, nissen 1K06 en 
1K07) bieden geen potenties voor overwinterende vleermuizen. 

4.2.5. Poortgebouw N 
De beide verdiepingen van poortgebouw N vormen één geheel, en zijn van uitzonderlijk belang voor 
overwinterende vleermuizen. Het hoge aantal van 18 overwinteraars, en vooral de aanwezigheid van 
de Ingekorven vleermuis (Habitatrichtlijnsoort bijlage II), maakt dat dit gebouw bij herbestemming 
enkel een hoofdfunctie als vleermuizenverblijfplaats kan krijgen. Het laten bezoeken van 
poortgebouw N  door het publiek is mogelijk van 1 juni tot 1 oktober (= buiten de 
overwinteringsperiode van Ingekorven vleermuizen), van zonsopgang tot zonsondergang. Gezien de 
toestand van de gebouwen en de kwetsbaarheid van de site, is het begeleiden van bezoeken echter 
vrijwel een vereiste. 
Van belang voor Ingekorven vleermuis is het behoud of verbetering van het huidige microklimaat, en 
een ongestoorde winterrust. Van belang voor de overige vleermuizensoorten is onder meer het 
behoud van de scheuren in muren en plafond. Scheuren die evenwel de stabiliteit van het gebouw in 
gedrang brengen, kunnen opgevuld worden mits het vooraf aanbrengen van evenwaardige 
alternatieven (bv ophangen van holle bakstenen). Een eventuele (gedeeltelijke) restauratie van dit 
gebouw kan enkel indien deze het vleermuizenhabitat niet schaden. Voor alle ingrepen in of om dit 
gebouw is toestemming vereist van het Agentschap voor Natuur en Bos. 
 

 
Foto 5: poortgebouw N. Wegens uitzonderlijk vleermuizenbelang is enkel hoofdfunctie vleermuizenverblijfplaats mogelijk. 
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Een degelijke inrichting van poortgebouw N in functie van vleermuizen (afsluiten tegen verstoring, 
verbetering microklimaat, eventuele stabilisatie) is ten zeerste aangeraden. Speciale hangboxen 
ophangen in gang 1N14 zou zeer gunstige omstandigheden creëren voor overwintering van 
Ingekorven vleermuis en mogelijk zelfs Vale vleermuis, die een gelijkaardig microklimaat verkiest. 
 
Helemaal onderaan de noordhelling van de citadel bevindt zich een apart lokaal, via een deur 
toegankelijk vanaf de Zichemsepoort. Dit lokaal ontbrak op het ons bezorgde grondplan; we gaven 
dit lokaal het facultatieve nummer 1N15. Het is fysiek afgescheiden van de rest van poortgebouw N, 
en de hierboven vermelde aanbevelingen zijn niet van toepassing op lokaal 1N15. Dit lokaal was 
vermoedelijk in gebruik als woonst, en heeft momenteel de allures van een vervallen kraakpand. De 
potenties voor vleermuizen zijn daar momenteel nihil. Om die reden vormt  herbestemming van dit 
lokaal geen probleem voor de vleermuizenpopulatie, en is omwille van voorkomen van verloedering, 
vandalisme en veiligheid (drugsgebruik) zelfs sterk aangeraden. Met een eventuele impact op de 
bovengelegen lokalen van poortgebouw N en de omgeving daarvan, in gebruik zijnde door 
vleermuizen, dient wel rekening gehouden te worden. 

4.2.6. Galerij l 
Galerij l is van groot belang voor overwinterende vleermuizen (17 dieren). De meeste vleermuizen 
bevinden zich in de achterste lokalen (l01 tot en met l20). Reden hiervoor is de aanwezigheid van 
scheuren in muren en plafond, die een ideaal microklimaat verschaffen voor overwinterende 
vleermuizen. Dergelijke voor vleermuizen geschikte scheuren komen in de citadel amper voor (met 
uitzondering van poortgebouwen K en N). Omwille van de specifieke bouw van deze galerij (lange 
aaneengesloten lokaalketen), die de mogelijkheden voor herbestemming naar menselijk gebruik erg 
beperkt, de redelijk vervallen bouwkundige toestand, en omwille van de aanwezigheid van een groot 
aantal overwinterende vleermuizen, is herbestemming van deze galerij naar hoofdfunctie 
vleermuizenverblijfplaats aangewezen. Het laten bezoeken van galerij l door het publiek vormt geen 
probleem voor vleermuizen tussen 15 april en 1 oktober, van zonsopgang tot zonsondergang. 
 
Van belang is het behoud van de scheuren in muren en plafond. Scheuren die evenwel de stabiliteit 
van het gebouw in gedrang brengen, kunnen opgevuld worden mits het vooraf aanbrengen van 
evenwaardige alternatieven (bv ophangen van holle bakstenen). Voor een dergelijke ingreep is 
toestemming vereist van het Agentschap voor Natuur en Bos. 
Een degelijke inrichting van galerij l in functie van vleermuizen (afsluiten tegen verstoring, 
verbetering microklimaat, eventuele stabilisatie) is aangeraden. Indien de huidige parking 
(noordwesten van galerij l) wordt herbestemd, is afsluiting tegen verstoring een noodzaak en is 
bijkomend onderzoek rond zwermgedrag en aanvliegroutes nodig, teneinde verstoring (bv door 
verlichting) hiervan te voorkomen.  
 

 
Foto 6: Achterzijde van galerij l (rechts), zicht van op de huidige parking. Bij herbestemming van de parking is afsluiting van 
de galerij en bijkomend onderzoek naar zwermgedrag en aanvliegroutes noodzakelijk. 
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4.2.7. Galerij m 
Het belang van galerij m voor overwinterende vleermuizen is momenteel zeer miniem: de galerij is 
tochtig omwille van schietgaten, en bevat geen spleten waar vleermuizen beschutting kunnen 
zoeken. De herbestemmingsmogelijkheden van deze galerij voor menselijk gebruik zijn zeer beperkt, 
dit omwille van de specifieke bouw (lange, trapsgewijs oplopende aaneengesloten lokaalketen). De 
enige toegang tot deze galerij leidt bovendien doorheen de vleermuisrijke galerij l. Om die reden 
wordt geadviseerd om galerij m te herbestemmen als vleermuizenverblijfplaats. Mits enkele 
eenvoudige ingrepen (afsluiten schietgaten, plaatsing bufferende deur aan lokaal m01) kunnen de 
potenties van deze galerij voor overwinterende vleermuizen gevoelig verhoogd worden. Het laten 
bezoeken van galerij m door het publiek vormt geen probleem voor vleermuizen tussen 15 april en 1 
oktober, van zonsopgang tot zonsondergang. 
De lokalen m23 tot en met m26, ontoegankelijk vanaf de overige lokalen van galerij m, werden over 
het hoofd gezien tijdens de vleermuizentelling omdat we niet beschikten over een gedetailleerd 
grondplan. Het is onduidelijk hoe toegang te verkrijgen tot deze lokalen. Door hun ligging (tegen 
woonkern) zijn deze mogelijk in gebruik genomen als schuurtjes of tuinhuis door bewoners van de 
Leuvensestraat. Voor deze vier lokaaltjes kunnen voorlopig noch aanbevelingen, noch eventuele 
randvoorwaarden met betrekking tot vleermuizen geformuleerd worden. 

4.2.8. Niet-historische gebouwen 
De niet-historische, niet-grondgedekte gebouwen en loodsen werden niet geïnspecteerd op 
overwinterende vleermuizen. Gezien deze gebouwen geen typisch troglofiel microklimaat bezitten, 
worden bij het herbestemmen van deze gebouwen geen problemen verwacht voor overwinterende 
vleermuizen. 
Met de impact op omliggende gebouwen of omgeving, in gebruik zijnde door vleermuizen, dient wel 
rekening gehouden te worden – al zijn de randvoorwaarden hiervoor naar verwachting erg miniem. 
 
Ingeval van functiewijziging/herbestemming van de loodsen dient er echter wel aandacht besteed te 
worden aan potentieel zwermgedrag van vleermuizen. Ingeval van beperkte grotere ruimten in de 
grondgedekte gebouwen, kunnen loodsen met ruime invliegmogelijkheden als alternatieve 
zwermlocatie gebruikt worden (Willems, 2011). Advies van een vleermuizenexpert en eventueel 
onderzoek naar zwermgedrag is dan aanbevolen. 
 

 
Foto 7: De niet-historische gebouwen (links) bezitten geen potenties voor overwinterende vleermuizen. Herbestemming vormt 
geen probleem, mits vermijden van negatieve impact op vleermuizen in andere gebouwen of omgeving. Verlichting nabij de 
bomen (midden foto) moet bv vermeden worden wegens nabijheid van het vleermuisrijke poortgebouw N. 
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4.3. Aanbevelingen voor de omgeving van de gebouwen 
Voor de omgeving van de citadelgebouwen gelden de algemene regels, weergegeven in 4.1.2. 
 
Bijzondere aandacht in en om de citadel dient besteed te worden aan verlichting. De overwinterende 
vleermuizensoorten – inclusief Ingekorven vleermuis – zijn over het algemeen zeer lichtschuw. Om 
die reden werd Kaart 8 opgemaakt, met aanduiding van zones die probleemloos verlicht kunnen 
worden (zoals binnenplein kazerne), zones waar verlichting (potentieel) ongewenst is, en zones 
waar klassiek verlichting ongewenst is maar waar beperkte en aangepaste vleermuisvriendelijke 
verlichting (bv niet-uitstralend, amberkleurig licht) wel een oplossing kan zijn.  Bijkomend onderzoek 
rond zwermgedrag en habitatgebruik kan meer gedetailleerde informatie verschaffen over waar en 
wanneer bijkomende verlichting mogelijk kan zijn. 

 
Foto 8: Het binnenplein van de kazerne. Verlichting op deze locatie geeft geen hinder voor vleermuizen. 
 
Het belang van de citadel voor vleermuizen kan mede verklaard worden door de aanwezigheid van 
bomen op de hellingen en in de omgeving van de gebouwen, wat vleermuizen beschutting, 
(tijdelijke) verblijfplaatsen, verbindingsroutes en foerageerzones oplevert. Om die reden wordt een 
vleermuisvriendelijk beheer van bomen, bomenrijen en bos aanbevolen, en wordt geadviseerd de 
potentiële implicaties voor vleermuizen na te gaan bij geplande kappingen. 
 
Ook het grondwaterpeil is een aandachtsfactor. Het wegpompen van grote hoeveelheden 
grondwater (bv voor aanleg van een ondergrondse parking) kan tot een verdroging van de omgeving 
leiden, met als gevolg een gewijzigd microklimaat in de citadelgebouwen. Een verdroogd 
microklimaat kan leiden tot het ongeschikt worden van huidige overwinteringsplaatsen en het 
verdwijnen van vleermuizenpopulaties. 

4.4. Meer informatie 
Voor bijkomende informatie wordt verwezen naar hoofdstuk 7.1, waar buiten de referenties ook een 
aantal bijkomende nuttige publicaties vermeld staan. 
 
Uitgebreide informatie over het habitatgebruik van vleermuizen en hoe daarmee rekening houden bij 
restauratie en beheer van forten en andere versterkingen, is te vinden op de (Nederlandse) site 
www.vanfortenenvleermuizen.nl. 
 
Voor bijkomende vragen kunnen de auteurs van dit rapport gecontacteerd worden. Hun gegevens 
zijn te vinden in de colofon vooraan. 
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5. Conclusies 
 
De citadel van Diest is samen met Fort Leopold het belangrijkste overwinteringsobject voor 
vleermuizen in de provincie Vlaams-Brabant. Er zijn op 19 februari 2013 niet minder dan 55 
overwinterende vleermuizen aangetroffen, waaronder Ingekorven vleermuis en Grijze 
grootoorvleermuis.  
Het gebouwencomplex verandert van eigenaar in de loop van 2013 en krijgt wellicht in de nabije 
toekomst een herbestemming.  
 
Voorliggend rapport beschrijft de resultaten van een eerste verkennend onderzoek naar 
overwinterende vleermuizen. Op basis daarvan, en op basis van ervaringen met betrekking tot 
overwinteringsobjecten voor vleermuizen elders in Vlaanderen, wordt aangegeven wat de betekenis 
van de verschillende gebouwen is of kan zijn voor vleermuizen. Er worden aanbevelingen gedaan. 
 
Algemeen kunnen we concluderen dat een groot deel van de gebouwen weinig betekenis heeft voor 
vleermuizen. Dit zijn veelal de gebouwen die op bouwkundig vlak in goede toestand zijn en 
gemakkelijk bereikbaar zijn.  
Daarentegen hebben een eerder beperkt aantal gebouwen een grote betekenis voor overwinterende 
vleermuizen. Deze zijn veelal in slechte bouwkundige toestand en moeilijker bereikbaar. Ons inziens 
zijn er vele mogelijkheden om deze laatsten in te richten voor vleermuizen, zonder zware impact op 
de herbestemmingsmogelijkheden voor het volledige complex. Er zijn zeker mogelijkheden voor een 
win-win-situatie. Zo kan voldaan worden aan de stringente Vlaamse en Europese wetgeving omtrent 
bescherming van vleermuizen. Deze diergroep is immers sterk bedreigd. 
 
Wij zijn bereid om verder onderzoek uit te voeren (onderzoek naar zwermgedrag is noodzakelijk!) en 
om verder advies te verlenen bij herbestemming.  
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Kaart 1: gebruikte benaming citadeldelen gelijkvloers 
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Kaart 2: gebruikte benaming citadeldelen kelders 
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Kaart 3: gelijkvloerse lokalen onderzocht op vleermuizen, 19 februari 2013 
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Kaart 4: kelderlokalen onderzocht op vleermuizen, 19 februari 2013 
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Kaart 5: belang van de gelijkvloerse lokalen voor overwinterende vleermuizen 
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Kaart 6: belang van de kelderlokalen voor overwinterende vleermuizen 
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Kaart 7: aanbevolen zonering gebouwen. De kazernelokalen met gecombineerde functie stockage/vleermuizen betreffen enkel de 
kelderlokalen, voor de gelijkvloerse lokalen wordt herbestemming voor menselijk gebruik aanbevolen. 
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Kaart 8: aanbevolen zonering voor buitenverlichting, in functie van bescherming kwetsbare zones voor vleermuizen 
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