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Samenvatting 
 
 
In de late zomer en het najaar van 2022 (midden augustus tot begin oktober) werd de aanwezigheid 
van vleermuizen onderzocht in het Hof ter Saksen. Dit gebeurde door middel van actieve metingen 
met manuele batdetector op 4 avonden en passieve metingen met 2-3 automatische batdetectors op 
vaste meetpunten gedurende meerdere volledige nachten. In de vooravond werd op enkele 
momenten ook gezocht naar eventuele verzamelplaatsen (bv. kolonies) in bomen en in het kasteel 
en bijgebouwen. Voor de bespreking van de resultaten en de aanbevelingen werden ook de 
beschikbare historische gegevens van de tellingen van overwinterende vleermuizen meegenomen. 
 
Algemeen kunnen we stellen dat het Hof ter Saksen een aanzienlijke waarde heeft voor vleermuizen. 
Zeer lokale factoren kunnen wel een invloed hebben op de vleermuisactiviteit. Er werden 11 soorten 
vastgesteld: naast de gewone dwergvleermuis die vrij algemeen en verspreid over het hele gebied 
aanwezig was, waren er ook regelmatig waarnemingen van ruige dwergvleermuis, gewone 
grootoorvleermuis (grootoor spec.), gewone baardvleermuis (baard/brandts vleermuis) en laatvlieger 
in bepaalde gedeeltes van het gebied, alsook watervleermuis aan de waterplas rond het kasteel, en 
enkele waarnemingen van de zeldzamere franjestaart, rosse vleermuis en de zeer zeldzame kleine 
dwergvleermuis, ingekorven vleermuis en bosvleermuis. 
 

In augustus werd op de zolder van de Oranjerie een zomerverblijfplaats (wellicht kraamkolonie van 
vrouwtjes en jongen) vastgesteld van gewone grootoorvleermuizen. In het kasteel werden in die 
periode uitwerpselen van vleermuizen gevonden, mogelijk van dezelfde dieren die misschien ook 
tijdelijk wat vroeger in de zomer daar een verblijfplaats hadden. In het park staan ook verschillende 
bomen die als een (potentiële) verblijfplaats voor vleermuizen kunnen dienen. 
 
Aanbevelingen voor beheer en bescherming zijn geformuleerd voor de gebouwen, bomen, algemeen 
beheer en aspecten rond verlichting:  
 

- Algemene aanbevelingen voor (mogelijke) verblijfplaatsen in gebouwen, bestaan uit het weren van 
mogelijke predatoren (zoals kerkuil, steenmarter en ratten), het tot een minimum beperken van 
verstoring en wind- of lichtinval, en het creëren of behouden van vrije in- en uitvliegopeningen. 

- Het is zeer belangrijk om op de zolder van de Oranjerie mogelijke verstoring door aanwezigheid van 
mensen en verlichting te beperken, zeker in de periode van de lente tot het najaar. 

- Het is onduidelijk of er in de zomer een vaste verblijfplaats was van vleermuizen in het kasteel. De 
gevonden uitwerpselen ter hoogte van één van de schachten wijst minstens op een tijdelijke 
verblijfplaats (mogelijk van hetzelfde groepje grootoorvleermuizen van de Oranjerie). Ondanks de 
plannen voor de verdere inrichting van het kasteel (horeca-uitbating), kunnen er tijdens (of 
desnoods na) de werken maatregelen worden genomen om rustige zones aantrekkelijk(er) te 
maken voor vleermuizen. Ook voor de zolder van de hoeve kan onderzocht worden of deze 
aantrekkelijk(er) kan gemaakt worden als zomerverblijfplaats van vleermuizen.  

- Voor de (mogelijke) winterverblijfplaatsen zijn er ook enkele verbeteringen mogelijk. Aan de grote 
ijskelder zijn er geen aanpassingen nodig. In de kleine ijskelder kan er o.a. bekeken worden om het 
bestaande trapsysteem te vervangen. De stabiliteit van de ingang kan best ook eens onderzocht 
worden. Voor de twee kelders onder de Oranjerie (waarvan momenteel één ontoegankelijke) kan 
onderzocht worden of deze aantrekkelijker kunnen gemaakt worden voor vleermuizen, door een 
betere invliegopening. 

- De aanbevelingen in verband met bomen, bestaan uit het voorzien van een netwerk aan voldoende 
potentiële bomen voor verblijfplaatsen, aandachtspunten bij het kappen van bomen (o.a. gevoelige 
periodes), en bij het algemeen beheer van het park ook het voorzien van een gevarieerde 
bosstructuur en betere verbindingen met andere waardevolle gebieden in de omgeving. 

- Buitenverlichting in het park moet zoveel mogelijk beperkt worden, of aangepast.  
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Inleiding 
 
 
De gemeente Beveren wenst een natuurbeheerplan op te maken voor het Hof ter Saksen. In dit 
kader is een inventarisatie van vleermuizen gewenst, en aanbevelingen betreffende de geplande 
herinrichting en verder beheer van o.a. het kasteel (Figuur 1). Het is de bedoeling om van het kasteel 
een horeca-uitbating te maken. Concreet vroeg de gemeente naar meer informatie over de 
aanwezigheid van vleermuizen in de periode van de zomer tot het najaar 2022.  
 
Het domein Hof ter Saksen is een van de schaarse gesloten parkbossen in het Waasland. Het kasteel 
is het absolute pronkstuk van dit park. Met een oppervlakte van 13,5 ha is er in het park ruimte voor 
de enorme diversiteit aan beplantingen, interessante boomgroepen, waterpartijen en gazons. Het 
volledige domein is ongeveer 30 ha groot, inclusief jong en oud bos.  
 

 
Figuur 1. Kasteel van het Hof ter Saksen. 

 
 

1 Doelstellingen 
 
 
De doelstellingen van de inventarisatie van de vleermuizen in de zomer en het najaar van 2022 zijn: 

- Kennis verkrijgen over de aanwezige vleermuizen in het park van Hof ter Saksen. 
- Minstens een indicatie krijgen van eventuele aanwezige verzamelplaatsen (bv. kolonies) in 

het kasteel en de bijgebouwen, en de potenties daarvoor in de bomen van het park.  
- Algemene aanbevelingen formuleren rond de bescherming van vleermuizen in Hof ter 

Saksen, in relatie tot de geplande herinrichting van het kasteel en bijgebouwen en het 
beheer van het park. 
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2 Materiaal en methoden 
 
 
Van 23 augustus tot 6 oktober 2022 werd de activiteit van vleermuizen onderzocht in het Hof ter 
Saksen, door middel van actieve transect metingen met manuele batdetector op 4 avonden en 
passieve metingen met 2-3 automatische batdetectors op vaste meetpunten gedurende meerdere 
volledige nachten. In de vooravond werd op enkele momenten ook gezocht naar eventuele 
verzamelplaatsen (bv. kolonies) in bomen en in het kasteel en bijgebouwen. 
 

2.1 Actieve transect-metingen met mobiele batdetector 
 
Met de Anabat Walkabout batdetector (Titley Scientific, zie ook Figuur 11), of Echo Meter Touch 2 
PRO batdetector microfoon met bijhorende app op smartphone (Wildlife Acoustics), werd op 4 
avonden de activiteit van vleermuizen geregistreerd langs een vast transect (late zomer: 23 en 29 
augustus, en najaar: 21 september en 6 oktober).  
Deze transect-metingen gebeurden door telkens een vast transect te wandelen doorheen het park 
van Hof ter Saksen (Figuur 2), vanaf 50 min tot ca. 3 u na zonsondergang, met gunstig inventarisatie-
weer (weinig wind, geen regen, temperatuur van meer dan 10°C). Bij elke detectie op de batdetector 
werd de gedetecteerde soort via de app Obsmapp ingevoerd in het platform waarnemingen.be. Om 
een eventueel tijdseffect (eventueel minder activiteit later in de avond) zoveel mogelijk te vermijden 
werd het transect in omgekeerde richting gelopen bij de tweede ronde in de zomer en het najaar. Bij 
twijfel van de soort gebeurde de soortdeterminatie nadien op basis van een analyse van de 
batdetector WAV-geluidsopname, met het programma Batsound 4.4 (Pettersson Elektronik). Vrijwel 
alle waarnemingen konden wel meteen in het veld met zekerheid op soort gebracht worden.   
 

 
Figuur 2. Wandelroute die werd gevolgd tijdens de transect-metingen (route die op 2 van de 4 avonden kon 

geregistreerd worden), incl. buffer van 20 m waarbinnen vleermuizen (gemiddeld) kunnen gedetecteerd worden. 
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2.2 Passieve metingen met automatische batdetectors op vaste punten 
 
Met telkens 2-3 automatische batdetectors werd gedurende 12 nachten in de late zomer en 15 
nachten in het najaar alle passerende vleermuizen geregistreerd (zonsondergang tot zonsopgang) op 
gelijktijdig 2-3 vaste meetpunten (Tabel 1, Figuur 3 tot Figuur 8). De gebruikte detectors waren de 
Anabat Swift (Titley Scientific), SM-Mini Bat, en SM4BAT-FS (Wildlife Acoustics).  
 
 

Tabel 1. Periodes waarbij de automatische batdetectors gedurende meerdere nachten op rij op de vier vaste 
meetpunten werden ingezet tijdens de zomer en het najaar in 2022 

Meetpunten  
voor meerdere nachten 

                    Zomer 
               (6 + 6 nachten) 

Najaar 
(15 nachten) 

Totaal aantal 
nachten 

23 – 29  aug 29 aug – 4 sept   21 sept – 6 okt  

1: beukendreef * * * 27 
2: wandelpad in beukenbos *   6 
3: rand van hoogstamboomgaard  *  6 
4: jan-baptist versmessendreef  * * 21 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figuur 3. Installatie van één van de automatische batdetectors, meetpunt 1 in beukendreef, zie ook Figuur 8.  

Inzet boven: SM4BAT-FS batdetector (links, met camouflage) met ultrasone microfoon SMM-U2 (rechts op zijtak). 
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Figuur 4. Installatie van één van de automatische batdetectors,                                                                        
meetpunt 2 langs wandelpad in beukenbos, zie ook Figuur 8.  

 

 
Figuur 5. Installatie van één van de automatische batdetectors,                                                                       

meetpunt 3 langs rand van hoogstamboomgaard, zie ook Figuur 8.  
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Figuur 6. Installatie van één van de automatische batdetectors,                                                                        
meetpunt 4 in jan-baptist versmessendreef, zie ook Figuur 8.  

 

 
Figuur 7. De gebruikte automatische batdetectors (SM4BAT-FS, SM-Mini BAT, en Anabat Swift). 

 



  10 
 

Verder werd tijdens 3 van de 4 avondinventarisaties (zie 2.1) ook een automatisch werkende 
batdetector op een vast punt ingezet vanaf zonsondergang tot het einde van de transect-meting 
(Figuur 8). Deze metingen hadden vooral tot doel om extra informatie te krijgen van (het aantal) 
soorten die op de betreffende locatie passeerden. Dit werd toegepast op: 

- 23 augustus aan punt A  (bos ten NW van kasteel) 
- 21 september aan punt B (dreef aan open plek in bos ten NW van kasteel) 
- 6 oktober aan punt C en D  (rand water aan kasteel, en edmond meertdreef) 

 

 
Figuur 8. Locaties waar automatische batdetectors voor meerdere nachten werden geïnstalleerd, alsook de 

locaties waar één avond een automatische batdetector werkzaam was gedurende de transect-meting.   

 
Bij de passieve metingen werd het aantal detecties van vleermuizen (in de betekenis van het aantal 
passages) geregistreerd. Telkens als er een vleermuis passeerde, werd de detector door het 
hoogfrequent geluid getriggerd en maakte hierbij een WAV geluidsopname. Eén foeragerende 
vleermuis kan natuurlijk ook voor veel detecties zorgen, dus het aantal detecties zegt niet 
automatisch hoeveel individuele vleermuizen er foerageerden en/of passeerden. Het aantal passages 
geeft een relatieve indicatie voor vleermuisactiviteit, dus de mate waarin vleermuizen het landschap 
gebruiken. Het totaal aantal passages zegt echter niets over het gebruik als vliegroute of als 
foerageergebied. Verschillende onderzoekers, die aan de hand van het type echolocatie onderscheid 
maakten tussen voorbijvliegen en vangstpogingen, vonden echter een sterke correlatie tussen het 
aantal vangstpogingen en de totale vleermuisactiviteit (Walsh & Harris 1996; Russo & Jones 2003; 
Kusch et al. 2004). De totale activiteit geeft dus ook informatie over de mate van foerageren. 
 
Er werd gewerkt met het ‘aantal detecties’. De automatische batdetector maakt namelijk een 
geluidsopname per vleermuispassage bestaande uit een reeks geluidspulsen met een maximale 
tussentijd van 500 milliseconden. Voor elke detectie (vleermuispassage) is een opgenomen WAV 
geluidsopname beschikbaar. De opnames kunnen echter ook geen vleermuissignalen bevatten, 
vooral in de zomer en najaar omwille van de ook vaak ultrasone geluiden van sprinkhanen.  
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Alle geluidsopnames zijn verwerkt in het programma Kaleidoscope Pro (Wildlife Acoustics Inc.). Deze 
software geeft via de ingebouwde ‘auto-ID classifier Bats of Europe’ (versie 5.4.7) per opname in een 
resultatentabel automatisch aan of het om ‘noise’ gaat (= een valse opname zonder 
vleermuissignalen of met vleermuissignalen die te zwak zijn om door de software te worden 
herkend), een ongedetermineerde soort (als ‘no ID’) of de gedetermineerde soort (met vermelding 
van zekerheidsgraad). Verder zijn er ook twee velden met ‘alternates’ in de resultatentabel, waar 
eventueel nog andere soorten zijn opgegeven. Dit kan wijzen op de aanwezigheid van signalen van 
meerdere soorten in de opname, of dat er voor de determinatie twijfel is met een andere soort. 
Tijdens een manuele controle van opnames, kan men in het veld ‘manual ID’ een eigen determinatie 
opgeven. Voor soorten zoals gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone 
grootoorvleermuis en rosse vleermuis is de betrouwbaarheid van de software zeer hoog tot 
voldoende (bv. gewone dwergvleermuis 99 %). Voor andere soorten, vooral binnen de Myotis groep 
(bv. gewone baardvleermuis, watervleermuis) maakt de software nog relatief veel fouten. De 
opnames waarbij de software enkel de gewone dwergvleermuis aangaf in het ‘auto ID’ veld (dus 
zonder ‘alternates’ soorten) werden niet manueel gecontroleerd. Alle andere opnames werden wel 
manueel gecontroleerd (incl. ‘no-ID’) behalve deze die als ‘noise’ werden aangegeven. Hoewel er ook 
in de ‘noise’ opnames af en toe vleermuissignalen zitten, betreffen dit dan steeds zeer zwakke 
signalen (op relatief grote afstand van de detector). Omdat er soms meerdere tegelijk overvliegende 
soorten aanwezig zijn in dezelfde opname (vooral in de opnames met de meest voorkomende 
gewone en ruige dwergvleermuis) zijn ook alle opnames manueel gecontroleerd waarvoor in het veld 
‘alternates’ één of meerdere soorten waren opgegeven, dus ook de opnames met ‘auto-id’ gewone 
dwergvleermuis (Figuur 9). 
 

Voor (potentieel) zeldzame soorten is ook een gedetailleerde manuele analyse van de pulsen per 
geluidsopname uitgevoerd. Hiervoor werd het programma BatSound (Pettersson Elektronik, v.4.4) 
gebruikt omdat dit programma de individuele pulsen visueel zeer goed kan weergeven om ook 
detailmetingen te doen (Figuur 10).   
 

De informatie in de (deels) manueel nagekeken resultatentabel van de Kaleidoscope software, werd 
uiteindelijk als csv-bestand geïmporteerd in Microsoft Excel waarna een verdere definitieve 
verwerking volgde, o.a. om de opnames met meerdere soorten op te splitsen. 
 

 
Figuur 9. Manuele controle en verwerking in het programma Kaleidoscope Pro. Hier een voorbeeld van een 

opname waar zowel een gewone als ruige dwergvleermuis zichtbaar is. 
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Figuur 10. Detailanalyse in het programma Batsound, hier voor de bosvleermuis opname op 30 augustus 2022, 

met meting van de puls eindfrequentie van 22,4 kHz. 

 
 

 

2.3 Zoeken naar (mogelijke) verblijfplaatsen 
 
In de vooravond van 23 en 29 augustus werd in het kasteel, de oranjerie en de hoeve een controle 
gedaan op de eventuele aanwezigheid van een verzamelplaats van vleermuizen (of sporen ervan). 
Verder werd in de vooravond van de 4 transect-metingen gedurende het uur voor zonsondergang 
verspreid in het park ook gezocht naar bomen waar (mogelijks) vleermuizen in verblijven.  
 

Hiervoor werd gebruik gemaakt van een batdetector (Anabat Walkabout), zaklamp, twee infrarood-
warmtebeeldkijkers (Seek Reveal Pro Thermal, Pulsar Accolade-2 LRF XP50 Pro) en een endoscoop-
boomcamera (Strex) met Wifi aansluiting op smartphone (Figuur 11). 
 

 
Figuur 11. Materiaal voor het zoeken naar (mogelijke) verblijfplaatsen. 
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3 Resultaten 
 

 
3.1 Actieve transect-metingen met mobiele batdetector 
 
Tijdens het onderzoek met mobiele batdetector werden tot 8 soorten vastgesteld: gewone 
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, watervleermuis, gewone 
baardvleermuis (baard-/brandts vleermuis), gewone grootoorvleermuis (grootoor spec.), laatvlieger, 
en de rosse vleermuis.  
 

De waarnemingen zijn samenvattend weergegeven in Figuur 12. Er zijn verspreid in het hele gebied 
vleermuizen gedetecteerd. In enkele onderzochte zones waren er geen detecties maar dit kan (deels) 
toeval zijn omdat de transect-metingen slechts een momentopname zijn (zie ook verder in Discussie). 
 

 
Figuur 12. Alle locaties waar vleermuizen werden waargenomen tijdens de actieve transect-metingen. De GIS 

bestanden zijn beschikbaar als digitale bijlage 7.3. 

 
 

 De gewone dwergvleermuis kon verspreid in het hele gebied gedetecteerd worden, terwijl de ruige 
dwergvleermuis vooral werd waargenomen aan het kasteel, een deel van het loofbos ten NW van het 
kasteel, en de naastliggende Beukendreef (Figuur 13). In het najaar waren er ook veel sociale 
geluiden te horen van één tot enkele ruige dwergvleermuizen die hierbij veelvuldig rond het kasteel 
vlogen en tot in de randzone van het bos errond. 
 

Figuur 14 toont de waarnemingen van de andere soorten, waarbij de gedeeltes van het 
noordwestelijk loofbos, zone rond het kasteel en centraal parkgedeelte het best scoort in 
soortendiversiteit, alsook deels het zuidelijk speelbos en de jan-baptist versmessendreef. Langs de 
rand van de Haasdonkbaan (N485) werd laatvlieger regelmatig foeragerend vastgesteld. Opvallend 
zijn twee waarnemingen van de zeldzame kleine dwergvleermuis, op 24 augustus (NW bos nabij het 
kasteel, om 0:23) en 21 september (hoogstamboomgaard, om 21:30). 
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Figuur 13. Locaties van gewone en ruige dwergvleermuis detecties tijdens de actieve transect-metingen. 

 

 
Figuur 14. Locaties van andere soorten vleermuizen (dan in Figuur 13) tijdens de actieve transect-metingen. 
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3.2 Passieve metingen met automatische batdetectors op vaste punten 
 
Tijdens het onderzoek met automatische batdetectors werden 11 soorten vastgesteld:  
gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, watervleermuis, gewone 
baardvleermuis (baard-/brandts vleermuis), franjestaart, ingekorven vleermuis, gewone 
grootoorvleermuis (grootoor spec.), laatvlieger, rosse vleermuis, en bosvleermuis. 
 

Tabel 2 geeft een algemeen overzicht van alle detecties op de 4 punten waar meerdere nachten 
werd gemeten. De (vrij) zeldzame soorten (kleine dwergvleermuis, franjestaart, ingekorven vleermuis 
en bosvleermuis) zijn ook meer in detail besproken in de Discussie (zie 4.2). Een samenvatting van de 
resultaten per dag is weergegeven in Bijlage 7.1, meer in detail in de digitale bestanden in Bijlage 7.3.     
 

 
Tabel 2. Aantal opnames met automatische batdetectors op de vier vaste punten waar gedurende meerdere 

nachten op rij werd gemeten:  
1: beukendreef, 2: wandelpad in beukenbos, 3: rand van hoogstamboomgaard, 4: jan-baptist versmessendreef 

 
Soort en afkorting 

 
  

punt 1 
27 nachten: 
12 (zomer)  

+ 15 (najaar)   

punt 2 
6 nachten:  
6 (zomer) 

punt 3 
6 nachten:  
6 (zomer) 

punt 4 
21 nachten: 

6 (zomer)  
+ 15 (najaar) 

gewone dwergvleermuis (PIPPIP) 8018 + 2408 2251 1820 2425 + 1900  

ruige dwergvleermuis (PIPNAT) 288 + 272 21 100 27 +  32 

kleine dwergvleermuis (PIPPYG)  1 1  

watervleermuis (MYODAU) 150 + 71   0 + 11 

gewone baardvleermuis (MYOMYS)1 1178 + 422 22 60 28 + 8 

franjestaart (MYONAT) 2 + 2 1   

ingekorven vleermuis (MYOEMA) 0 + 3    

Myotis spec. 4 + 15   0 + 2 

gewone grootoorvleermuis (PLEAUR)2 131 + 42  20 12 +  0 

laatvlieger (EPTSER) 292 + 3 830 81 372 + 0 

rosse vleermuis (NYCNOC) 3 + 2 10 5  

bosvleermuis (NYCLEI)   1  

ruisopname (noise)3 1243 + 16017 913 11159 6 + 3 

Totaal van alle opnames 11309 + 19257 4049 13247 2870 + 1956 

Totaal van vleermuisopnames 10066 + 3240 3136 2088 2864 + 1953 
(1) Wellicht allemaal gewone baardvleermuis maar op basis van het geluid kan Brandts vleermuis (die vermoedelijk niet 

voorkomt in de regio) vaak niet uitgesloten worden. 

(2) Wellicht allemaal gewone grootoorvleermuis maar op basis van het geluid kan de zeldzame grijze grootoor vaak niet 

uitgesloten worden. 

(3) Ruis, vooral veroorzaakt door sprinkhanen nabij de detector, of in sommige gevallen zeer zwakke vleermuissignalen. 

 
 
In de onderstaande figuren heeft een weergegeven datum steeds betrekking op een volledige nacht. 
Bijvoorbeeld: bij “3/sep” is het aantal detecties (passages van een vleermuis) weergegeven tijdens de 
nacht van 3 op 4 september.  
 

Er wordt eerst een overzicht gegeven per meetpunt (3.2.1) waar meerdere nachten op rij werd 
gemeten. Daaropvolgend zijn ook enkele figuren weergegeven met een overzichtelijke vergelijking 
(waar mogelijk) tussen deze meetpunten (3.2.2). En tot slot is er ook een overzicht van de andere 
vaste punten waar gedurende een avond metingen werden verricht (3.2.3). 
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3.2.1 Algemeen overzicht per vast meetpunt met meerdere nachten 
 
Aan meetpunt 1 (beukendreef) zien we tijdens verschillende nachten van de zomer een hoge 
activiteit van gewone dwergvleermuis (Figuur 15). Bij de andere soorten valt de soms hoge activiteit 
van gewone baardvleermuis sterk op (Figuur 16). De zeldzamere franjestaart passeerde minstens in 
twee nachten en de ook minder algemene rosse vleermuis in drie nachten. 
 

 
Figuur 15. Aantal detecties van gewone dwergvleermuis aan meetpunt 1 (beukendreef) in de zomer. 

 
 

 
Figuur 16. Aantal detecties van de overige soorten aan meetpunt 1 (beukendreef) in de zomer. 
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Tijdens het najaar zien we aan meetpunt 1 in vergelijking met de zomer al duidelijk veel minder 
activiteit van de gewone dwergvleermuis, hoewel in enkele nachten toch nog een aanzienlijk aantal  
detecties werd geregistreerd (Figuur 17). Ook van de meeste andere soorten was de activiteit 
duidelijk minder dan in de zomer, behalve nog vrij gelijkaardige aantallen van de ruige 
dwergvleermuis. De meest opvallende activiteit was van de ruige dwergvleermuis en gewone 
baardvleermuis (Figuur 18). De zeldzamere franjestaart en minder algemene rosse vleermuis 
passeerden telkens minstens in twee nachten. Heel onverwacht was de detectie van ingekorven 
vleermuis tijdens de nachten van 25/sep (resp. 26 september om 2:29) en 28/sep (resp. 29 
september om 3:30). In de opname van de tweede nacht kunnen zelfs twee verschillende dieren 
worden opgemerkt (zie ook verder).    
 

 
Figuur 17. Aantal detecties van gewone dwergvleermuis aan meetpunt 1 (beukendreef) in het najaar. 

 
 

 
Figuur 18. Aantal detecties van de overige soorten aan meetpunt 1 (beukendreef) in het najaar. 
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Aan meetpunt 1 is het door het groot aantal meetnachten in zowel zomer als najaar interessant om 
ook eens de gemiddelde activiteit gedurende de nacht te bekijken voor de twee meest algemeen 
voorkomende soorten, gewone dwergvleermuis en baardvleermuis. Het kan zowel gaan om 
passerende (op route naar foerageergebied) als plaatselijk foeragerende dieren. Het is hierbij 
belangrijk te weten dat zonsondergang in de zomer rond 20:40 was (± 10 min) en in de najaar ruim 
een uur vroeger rond 19:30 (± 15 min). Bij de gewone dwergvleermuis was de activiteit het hoogst 
vanaf zonsondergang tot ongeveer 3 uur erna, zowel in de zomer als het najaar (Figuur 19). Bij de 
gewone baardvleermuis zijn er vooral sterke pieken te zien in de zomer, met een korte piek kort na 
zonsondergang, maar ook later in de nacht en vanaf ruim 2 uur voor zonsopgang tot een half uur 
voor zonsopgang (Figuur 20). In de zomer was de activiteit wel duidelijk het hoogst voor zowel 
gewone dwergvleermuis als baardvleermuis. 
 

 
Figuur 19. Gemiddelde activiteit per uur van gewone dwergvleermuis aan meetpunt 1 in de zomer en het najaar. 

 

 
Figuur 20. Gemiddelde activiteit per uur van gewone baardvleermuis aan meetpunt 1 in de zomer en het najaar. 
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Aan meetpunt 2 (wandelpad in beukenbos) zien we in de zomer een matige activiteit van gewone 
dwergvleermuis, met de hoogste activiteit in de twee eerste nachten (Figuur 21). Bij de andere 
soorten valt de hoge activiteit van laatvlieger in de twee eerste nachten sterk op (Figuur 22). 
Vermoedelijk was een groot aandeel hiervan wel te wijten aan één of enkele laatvliegers die niet in 
het bos zelf maar tegen de bosrand langs de Haasdonkbaan (N485) foerageerden (opgemerkt tijdens 
de transect-waarnemingen, zie 3.1). In die twee eerste nachten waren er ook meerdere detecties van 
de minder algemene rosse vleermuis, mogelijk ook langs de straatkant. De zeldzamere franjestaart 
passeerde éénmaal langs het wandelpad in het bos, en in de nacht van 27/aug (resp. 28 augustus om 
0:39) was er ook een detectie van de zeer zeldzame kleine dwergvleermuis.  
 

 
Figuur 21. Aantal detecties van gewone dwergvleermuis aan meetpunt 2 (wandelpad in beukenbos) in de zomer. 

 
 

 
Figuur 22. Aantal detecties van de overige soorten aan meetpunt 2 (wandelpad in beukenbos) in de zomer. 
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Aan meetpunt 3 (rand van hoogstamboomgaard) zien we in de zomer een matige activiteit van 
gewone dwergvleermuis, vooral in de eerste meetnachten (Figuur 23). Bij de andere soorten was de 
activiteit van ruige dwergvleermuis, gewone baardvleermuis en laatvlieger het meest opvallend 
(Figuur 24). De zeer zeldzame kleine dwergvleermuis passeerde er op 4 september om 3:46, en de 
ook zeer zeldzamere bosvleermuis werd gedetecteerd op 30 september om 23:19. Mogelijk vloog die 
bosvleermuis vrij hoog in de rand van het aanpalende beukenbos.  
 
 

 
Figuur 23. Aantal detecties van gewone dwergvleermuis aan meetpunt 3 (rand boomgaard) in de zomer. 

 
 

 
Figuur 24. Aantal detecties van de overige soorten aan meetpunt 3 (rand boomgaard) in de zomer. 
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Aan meetpunt 4 (jan-baptist versmessendreef) zien we in de zomer een matige tot vrij hoge 
activiteit van gewone dwergvleermuis, vooral in de eerste meetnachten (Figuur 25). Bij de andere 
soorten was vooral de activiteit van de laatvlieger opvallend hoog tijdens de eerste meetnachten 
(Figuur 26). Dit was vrijwel zeker het gevolg van één of enkele foeragerende laatvliegers die tijdens 
de transect-tellingen in deze dreef ook meerdere keren werden waargenomen.   
 
 

 
Figuur 25. Aantal detecties gewone dwergvleermuis aan meetpunt 4 (jan-baptist versmessendreef) in de zomer. 

 
 

 
Figuur 26. Aantal detecties van overige soorten aan meetpunt 4 (jan-baptist versmessendreef) in de zomer. 
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In het najaar zien we aan meetpunt 4 in vergelijking met tijdens de zomer een duidelijk lagere 
activiteit met voor de gewone dwergvleermuis nog wel enkele pieken met een vrij hoog aantal 
detecties (Figuur 27). Die pieken zijn ook deels te zien bij de overige soorten, zeker bij de ruige 
dwergvleermuis (Figuur 28). In tegenstelling tot de meetnachten in de zomer, werd in het najaar hier 
ook de watervleermuis vastgesteld.   
 
 

 
Figuur 27. Aantal detecties gewone dwergvleermuis aan meetpunt 4 (jan-baptist versmessendreef) in het najaar. 

 
 

 
Figuur 28. Aantal detecties van overige soorten aan meetpunt 4 (jan-baptist versmessendreef) in het najaar. 
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3.2.2 Vergelijking tussen de vaste meetpunten met meerdere nachten 
 
Hieronder is voor de meest algemene soorten in de zomer een vergelijking weergegeven van de 
vleermuisactiviteit tussen de vaste punten waar meerdere nachten op rij werd gemeten (Figuur 29 
tot Figuur 32). Enkel aan meetpunt 1 (beukendreef) werd gedurende de volledige periode gemeten. 
We zien daaruit dat de activiteit in de beukendreef voor de meeste soorten steeds het hoogst was. 
Uit de literatuur weten we dat de vleermuisactiviteit ook sterk afhankelijk is van 
weersomstandigheden (veel activiteit bij hogere temperaturen, geen regen en weinig wind, zie ook 
verder in Discussie). Plotse wijzigingen in activiteit zien we dan ook vaak gelijktijdig op de 
verschillende meetpunten, zeker bij de gewone dwergvleermuis (Figuur 29).  De opvallende piek van 
ruige dwergvleermuis in de beukendreef op 28/aug (Figuur 30) kan het gevolg geweest zijn van één 
of enkele foeragerende dieren, mogelijk ook al met sociaal gedrag dat rond het kasteel vaak werd 
vastgesteld (zie ook 3.1). 
 

 
Figuur 29. Verschil in activiteit van gewone dwergvleermuis tussen de vaste meetpunten in de zomer.  

 

 
Figuur 30. Verschil in activiteit van ruige dwergvleermuis tussen de vaste meetpunten in de zomer.  
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Voor de activiteit van gewone baardvleermuis is in de beukendreef een opvallende piek te zien 
tijdens de eerste meetnachten in de zomer, mogelijk ook (deels) door lokaal foeragerende dieren 
(Figuur 31). De activiteit van gewone baardvleermuis was het laagst langs het wandelpad in het NO 
gelegen beukenbos.  
 
Van de gewone grootoorvleermuis is er in de beukendreef dan weer een opvallend piek in de laatste 
meetnachten van de zomer (Figuur 32). Langs het wandelpad in het beukenbos was er tijdens de 
meetperiode eind augustus geen enkele detectie van de gewone grootoorvleermuis. 
 

 
Figuur 31. Verschil in activiteit van gewone baardvleermuis tussen de vaste meetpunten in de zomer.  

 
 

 
Figuur 32. Verschil in activiteit van gewone grootoorvleermuis tussen de vaste meetpunten in de zomer.  
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De activiteit van laatvlieger is bijzonder in vergelijking met de andere soorten. Het hoogste aantal 
detecties was immers langs het meetpunt aan het wandelpad in het NO gelegen beukenbos, vooral 
in de eerste twee nachten (Figuur 33). Zoals hierboven al aangeven was vermoedelijk een groot 
aandeel hiervan te wijten aan één of enkele laatvliegers die niet in het bos zelf maar tegen de 
bosrand langs de Haasdonkbaan (N485, zie Figuur 34) foerageerden, zoals enkele keren opgemerkt 
tijdens de transect-metingen, zie ook 3.1).  
 

Verder was het aantal detecties van laatvlieger in de jan-baptist versmessendreef ook opvallend 
hoog in enkele nachten, vermoedelijk ook omwille van één of enkele foeragerende dieren in deze 
dreef (ook opgemerkt bij de transect-metingen). 
 

 
Figuur 33. Verschil in activiteit van laatvlieger tussen de vaste meetpunten in de zomer.  

 
 

 
Figuur 34. Haasdonkbaan (N485) ten noorden van het wandelpad in het beukenbos (links op de figuur). 
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In de onderstaande figuren is voor de meest regelmatig gedetecteerde soorten in het najaar (gewone 
en ruige dwergvleermuis, en gewone baardvleermuis) een vergelijking weergegeven van de activiteit 
tussen de twee vaste punten waar meerdere nachten op rij werd gemeten in die periode, de 
beukendreef en de jan-baptist versmessendreef (gelijk aantal nachten op beide meetpunten). We 
zien hierbij een gelijkaardige activiteit van de gewone dwergvleermuis in de beukendreef en jan-
baptist versmessendreef (Figuur 35). De activiteit van de ruige dwergvleermuis had ook een 
gelijkaardige trend maar het aantal detecties was duidelijk hoger in de beukendreef (Figuur 36). Een 
nog opvallender verschil werd vastgesteld voor de gewone baardvleermuis, met een nog aanzienlijke 
activiteit in de beukendreef terwijl dit in de jan-baptist versmessendreef beperkt was (Figuur 37).   
 

 
Figuur 35. Verschil in activiteit van gewone dwergvleermuis tussen de 2 vaste meetpunten in het najaar. 

 
 

 
Figuur 36. Verschil in activiteit van ruige dwergvleermuis tussen de 2 vaste meetpunten in het najaar. 
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Figuur 37. Verschil in activiteit van gewone baardvleermuis tussen de 2 vaste meetpunten in het najaar. 

 
 

 
 
3.2.3 Overzicht per vast meetpunt waar een avond werd gemeten 
 
Op 3 van de 4 avonden van de transect-metingen met mobiele batdetector werd tegelijk ook 
minstens een automatische detector geplaatst op enkele punten (zie exacte locaties in Figuur 8). 
Tabel 3 geeft hiervan de resultaten. Omdat enkel punt C en D op dezelfde avond was, zijn enkel deze 
punten het beste te vergelijken. De activiteit en soortendiversiteit was hierbij het hoogst aan punt D 
(tussen de oude beuken in de edmond meertdreef). Deze avond was wel al vrij laat in het najaar. 
Verder valt bij punt B (in het bos ten NW van het kasteel) in het najaar het redelijk aantal detecties 
op van gewone en ruige dwergvleermuis en gewone baardvleermuis. 
 
 

Tabel 3. Aantal opnames met automatische batdetectors tijdens de avond op de vier vaste punten:  
A: bos ten NW van kasteel, B: dreef aan open plek in bos ten NW van kasteel, C: rand water aan kasteel,            

D: edmond meertdreef (zie ook Figuur 8). 

  

punt A 
avond 23 aug 
21:00 – 0:30   

punt B 
avond 21 sept 
19:30 – 22:50   

punt C 
avond 6 okt 

19:00 – 22:30   

punt D 
avond 6 okt 

19:00 – 22:50   

gewone dwergvleermuis 2 126 49 78 

ruige dwergvleermuis  36 9 11 

watervleermuis    1 

gewone baardvleermuis1 1 12  5 

gewone grootoorvleermuis2   1  

Totaal van vleermuisopnames 3 174 59 95 
(1) Wellicht allemaal gewone baardvleermuis maar op basis van het geluid kan Brandts vleermuis (die wellicht niet 

voorkomt in de regio) vaak niet uitgesloten worden. 

(2) Wellicht allemaal gewone grootoorvleermuis maar op basis van het geluid kan de zeldzame grijze grootoor vaak 

niet uitgesloten worden. 
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3.3 (Mogelijke) verblijfplaatsen 
 
3.3.1 Zolder van Oranjerie 
 
Op 23 augustus werd tijdens de controle in de vooravond in de nok van de zolder van de Oranjerie 
een verzamelplaats vastgesteld van minstens 14 gewone grootoorvleermuizen. Dit betrof zeer 
waarschijnlijk een kraamkolonie (vrouwtjes met jongen). Verspreid op de grond van de zolder lagen 
ook veel oude en recente uitwerpselen, wat erop wijst dat daar inderdaad een kraamkolonie was in 
de zomerperiode, waar de vrouwtjes de jongen grootbrengen.  
Een snapshot foto uit de videobeelden met de Pulsar warmtebeeldkijker is weergegeven in Figuur 38 
(nog voor het uitvliegen in de avond) en Figuur 39 (na het uitvliegen van verschillende dieren waarbij 
nog wel verschillende verspreid op de zolder vertoefden). Een compilatiefilm van voor, tijdens en na 
het uitvliegen, is te vinden op YouTube (link ook weergegeven in Bijlage 7.3). In de westelijke kant 
van de zolder is een klein dakraam, dat tijdens de meting een klein beetje open stond (wellicht altijd). 
Minstens enkele dieren (3-4) vlogen in de avondschemering tot 22u05 langs daar naar buiten. Om 
22u05 zaten nog minstens 10 grootoorvleermuizen verspreid op de zolder (rondvliegend en 
hangend). Op dat moment (= 1:15 na zonsondergang) werd de warmtebeeldkijker opgehaald die 
daar op statief autonoom had opgenomen vanaf ongeveer 10 minuten voor zonsondergang. 
Vermoedelijk vlogen de nog resterende dieren daarna ook nog naar buiten via het dakraampje.  
 

 
Figuur 38. Verzamelplaats (kraamkolonie) gewone grootoorvleermuis op de zolder van de Oranjerie (links: dicht 

op elkaar zittend groepje, centraal: apart zittend en vliegend). Opname met Pulsar warmtebeeldkijker. 
 

  
Figuur 39. Nog meerdere grootoorvleermuizen die ca. 1u na zonsondergang nog steeds vertoefden op de zolder.  

https://www.youtube.com/watch?v=-TTB7RaNAsQ
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3.3.2 Kasteel 
 
Op 23 augustus werden tijdens de controle in de vooravond aan één van de schachten van het 
kasteel verschillende vleermuizenkeutels vastgesteld op de houten plank op de vloer (Figuur 40). De 
keutels – vermoedelijk van gewone grootoorvleermuis – waren niet zo recent meer, en er werden in 
de verschillende afzoekbare ruimtes van het kasteel ook geen aanwezige vleermuizen gevonden, ook 
niet bij de tweede controle op 29 augustus.  
 
Vermoedelijk was daar tijdelijk eens een verblijfplaats, misschien van het groepje 
grootoorvleermuizen van de Oranjerie dat dan tijdelijk ook eens in het kasteel zat.  
 

 
Figuur 40. Vleermuiskeutels aan één van de schachten van het kasteel, op de houten plaat op de grond, wellicht 

van gewone grootoorvleermuizen. 
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3.3.3 Zolder van de hoeve 
 
In de hoeve is een kleine zolder (Figuur 41) die een potentieel heeft als verblijfplaats van 
vleermuizen. Tijdens de controle op 23 augustus konden daar geen (sporen van) vleermuizen gezien 
worden, maar de zolder kon bij deze oppervlakkige controle niet betreden worden. Er was enkel een 
visuele controle vanaf het luik aan de ingang, waardoor de vloer (voor eventuele uitwerpselen) en 
bepaalde delen van het dak niet zichtbaar waren. Het is ook niet zeker dat er openingen zijn waar 
vleermuizen kunnen binnen en buiten vliegen. 
 

 
Figuur 41. Zolder van de hoeve. 

 
3.3.4 Bomen  
 
Tijdens de vooravond controles in het bos (23 en 29 augustus, 21 september en 6 oktober) werden 
geen zekere verblijfplaatsen van vleermuizen gevonden in bomen. Er zijn verspreid in het gebied wel 
verschillende bomen vastgesteld die een potentieel hebben als verblijfplaats. Het was onmogelijk om 
alle potentiële vleermuisbomen grondig te onderzoeken, en de periode van het jaar was hiervoor 
ook al vrij laat. Aan een dode beuk in het begin van de beukendreef (tegenover het water rond het 
kasteel) was wel vanuit een holte een donker naar beneden lopend spoor zichtbaar, mogelijk 
afkomstig van de uitwerpselen van vleermuizen die daar eerder in de zomer verbleven (Figuur 42). 
 

 
Figuur 42. Holte met dalend donker spoor, mogelijk van vleermuisuitwerpselen.  
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4 Discussie met soortenbespreking 
 
 

4.1 Algemene bespreking 
 
In totaal werden 11 soorten vastgesteld tijdens het late zomer en najaar onderzoek in 2022: naast de 
gewone dwergvleermuis die vrij algemeen en verspreid over het hele gebied aanwezig was, waren er 
ook regelmatig waarnemingen van ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis (grootoor 
spec.), gewone baardvleermuis (baard/brandts vleermuis) en laatvlieger in bepaalde gedeeltes van 
het gebied, watervleermuis aan de waterplas rond het kasteel, en enkele waarnemingen van de 
zeldzamere franjestaart, rosse vleermuis en de zeer zeldzame kleine dwergvleermuis, ingekorven 
vleermuis en bosvleermuis. 
 
Over een dergelijk vrij korte periode kan dit een zeer mooi resultaat genoemd worden. Het aantal 
waargenomen soorten (11) is gelijkaardig met het resultaat van enkele andere inventarisaties (incl. 
ook het gebruik van automatische batdetectors) in het Waasland, zoals bv. de natuurgebieden 
Donkmeer-Berlarebroek in Berlare, Molsbroek in Lokeren en enkele andere waardevolle 
(natuur)gebieden in de regio (Everaert 2016 a+b) en zelfs meer dan bij het onderzoek in de 
natuurgebieden van de Waaslandhaven (Gyselings et al. 2011). Er zijn wel verschillen qua soorten. Zo 
werd op grote waterplassen in enkele van die andere gebieden de zeldzame meervleermuis 
vastgesteld (Everaert 2016 a+b; Gyselings et al. 2011; zie ook in waarnemingen.be), en sinds 2014 de 
in Vlaanderen voorheen uitgestorven gewaande mopsvleermuis in het meer centraal tot westelijk 
deel van het Waasland (Everaert 2016b, 2019, 2021). Hoewel er elk jaar tot meer dan 200 ingekorven 
vleermuizen overwinteren in het nabije Fort van Steendorp, zijn de batdetector waarnemingen van 
deze zeldzame soort in het Hof ter Saksen wel uniek te noemen voor het Waasland (zie verder bij 
soortbespreking). 
 
Het resultaat van het onderzoek wijst er alleszins op dat het Hof ter Saksen een belangrijk leefgebied 
is voor vleermuizen, met ook een zekere zomerverblijfplaats (wellicht kraamkolonie) van gewone 
grootoorvleermuizen op de zolder van de Oranjerie, mogelijk ook tijdelijk in het kasteel. 
Verschillende bomen in het gebied hebben ook potentieel als verzamelplaats, zowel in de zomer 
(kraamkolonie) als de rest van het jaar.  
 
Uit de transect-metingen met mobiele batdetector zien we dat de gedeeltes van het noordwestelijk 
loofbos en naastliggende zone rond het kasteel en centraal parkgedeelte het beste scoort in 
soortendiversiteit, alsook deels het zuidelijk speelbos en de jan-baptist versmessendreef. Langs de 
rand van de Haasdonkbaan (N485) werd de laatvlieger ook regelmatig foeragerend vastgesteld. 
 
Uit de passieve metingen met automatische batdetectors gedurende meerdere nachten (4 vaste 
punten) zien we dat de activiteit in de beukendreef voor de meeste soorten doorgaans het hoogst 
was. Het was ook in deze dreef dat de waarnemingen van de zeldzame ingekorven vleermuis werd 
vastgesteld. Toch was de vleermuisactiviteit op de andere meetpunten ook nog belangrijk.  
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4.2 Bespreking van alle waargenomen soorten 
 
4.2.1 gewone dwergvleermuis 
 
De gewone dwergvleermuis is een zeer flexibele soort wat betreft biotoopeisen. Men kan de soort 
ook vinden in steden (bv. bomenrijen, parken, tuinen). Waar aanwezig, wordt voor het foerageren de 
voorkeur gegeven aan bossen, bosranden, bomenrijen, houtkanten, water en moeras, boomrijke 
tuinen, enz. De soort is voor verblijfplaatsen sterk gebonden aan gebouwen.  
 

Het is de meest algemene vleermuissoort in Vlaanderen, met een status ‘momenteel niet in gevaar’ 
op de IUCN Rode-Lijst  van de zoogdieren in Vlaanderen (Maes et al. 2014).  
 
De gewone dwergvleermuis is ook de meest algemene soort in het Hof ter Saksen. Ze kon quasi 
overal verspreid waargenomen worden (spectrogram van batdetector opname als voorbeeld in 
Figuur 43), inclusief ook vaak met sociale geluiden. We verwachten dat er zeker enkele 
kraamkolonies (zomerverblijfplaatsen van vrouwtjes waar de jongen worden grootgebracht) en 
andere verzamelplaatsen zijn in enkele huizen in de omgeving. 
 

 
Figuur 43. Spectrogram van gewone dwergvleermuis opname.  

 
 
4.2.2 ruige dwergvleermuis 
 
Het leefgebied van de ruige dwergvleermuis bestaat uit bossen, moerasbossen en andere natte 
bossen, rivieren, kanalen, meren, plassen en moerassen. Waterpartijen en beschutte oevers vormen 
een belangrijk aspect van het biotoop. Het voedsel bestaat immers voor een groot deel uit aan water 
gebonden tweevleugeligen, vooral dansmuggen. De soort verblijft overdag vaak achter losse schors 
van dood hout of in spleetvormige holtes in bomen. Ook de winterslaap vindt plaats in holle bomen 
of zelfs in grote houtstapels.  
 

De ruige dwergvleermuis heeft een status ‘momenteel niet in gevaar’ op de IUCN Rode-Lijst van de 
zoogdieren in Vlaanderen (Maes et al. 2014). Vroeger was de soort in Vlaanderen alleen bekend van 
enkele dode dieren. Dankzij batdetector onderzoek weten we dat de ruige dwergvleermuis vrij 
verspreid over heel Vlaanderen voorkomt. Vooral mannetjes zijn quasi heel het jaar in Vlaanderen te 
vinden.  
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Uit batdetectoronderzoek blijkt dat er in Vlaanderen in het voor- en najaar meer ruige 
dwergvleermuizen aanwezig zijn dan in de zomer, wat op doortrek wijst. Ruige dwergvleermuizen 
hebben hun kraamkolonies vooral in Noordoost- Europa. Het is een soort die migreert over lange 
afstanden (tot ca. 2000 km) tussen zomer- en wintergebied. In de zomermaanden blijken de 
vrouwtjes te vertoeven in Noord- en Oost-Europa om hun jongen groot te brengen, maar in het 
najaar laten ze samen met de opgegroeide jongen de koude achter zich en trekken ze naar het 
westen en zuiden van Europa om er te overwinteren. Tijdens de trek in het najaar vormen de 
vrouwtjes paargroepjes van 2 tot 10 dieren in de verblijfplaatsen van territoriale mannetjes die zij op 
hun route passeren. Mannetjes hebben in het najaar een paarverblijfplaats die ze fel verdedigen 
tegen andere mannetjes. Vanuit hun verblijfplaats laten ze dan ‘s avonds en ‘s nachts een ‘werfroep’ 
horen waarmee ze vrouwtjes naar hun verblijfplaats lokken. Maar in 1/3 van de gevallen wordt ook 
rond het paarverblijf vliegend geroepen. In het voorjaar trekken de zwangere vrouwtjes weer weg 
naar het noorden tot noordoosten.  
 
Het aantal gekende verblijfplaatsen van groepjes ruige dwergvleermuizen (bv. paarplaatsen in het 
najaar) is relatief klein in Vlaanderen. Het zoeken naar verblijfplaatsen in bomen vereist immers 
uitgebreid onderzoek. Zo werden er in het najaar van 2015 dankzij gericht onderzoek meerdere 
verblijfplaatsen gevonden van mannetjes in bomen langs de oevers van waterpartijen in Ieper (Van 
De Sijpe 2015) maar kraamkolonies waar de soort zich ook voortplant zijn nog niet gevonden in 
Vlaanderen. De soort verblijft overdag vaak achter losse schors van dood hout of in spleetvormige 
holtes in bomen. Ook de winterslaap vindt plaats in holle bomen of zelfs in grote houtstapels. 
 
De ruige dwergvleermuis werd op verschillende plaatsen in het Hof ter Saksen gedetecteerd, vooral 
aan het kasteel en in en rond het loofbos ten NW van het kasteel (spectrogram van batdetector 
opname als voorbeeld in Figuur 44). In de late zomer en het najaar waren er ook veel sociale 
geluiden te horen van één tot enkele ruige dwergvleermuizen die veelvuldig rond het kasteel vlogen 
en tot in de randzone van het bos errond (Figuur 45 Figuur 46). Wellicht had dit betrekking op één of 
enkele najaar paarplaatsen waarbij één of enkele bomen in de omgeving als verblijfplaats werden 
gebruikt, of misschien ook bepaalde kleine ruimtes in bv. het kasteel.  
 
 

 
Figuur 44. Spectrogram van opname van een passerende ruige dwergvleermuis.  
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Figuur 45. Een ruige dwergvleermuis die soms urenlang op ongeveer 5-20 m hoogte rond het kasteel vloog 

 (opname met Pulsar warmtebeeldkijker).  

 
 

 
Figuur 46. Spectrogram met het sociaal geluid van een ruige dwergvleermuis die soms urenlang                                

rond het kasteel en naastliggend bos vloog. 
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4.2.3 kleine dwergvleermuis 
 
De kleine dwergvleermuis werd vrij recent ontdekt in Vlaanderen dankzij het gebruik van 
professionele batdetectors. De eerste opname werd gemaakt in mei 1998 in Ieper en jaarlijks zijn er 
verspreid in Vlaanderen enkele zekere waarnemingen, wellicht van doortrekkers.  
 

Op dit ogenblik is het te vroeg om te zeggen of de kleine dwergvleermuis zich in Vlaanderen 
voortplant of niet. Sowieso is het wellicht een zeldzame vleermuis in Vlaanderen. Op de IUCN Rode-
Lijst van de zoogdieren in Vlaanderen (Maes et al. 2014) heeft deze soort dan ook de status 
‘onvoldoende data’. In het Waasland zijn dankzij de inzet van automatische batdetectors al meerdere 
waarnemingen verricht in de afgelopen jaren. 
 
In het Hof ter Saksen waren er waarnemingen tijdens de transect-metingen, op 24 augustus (NW 
loofbos nabij het kasteel, om 0:23) en 21 september (hoogstamboomgaard, om 21:30), alsook bij de 
passieve metingen met automatische batdetectors aan meetpunt 2 (28/08/2022 om 0:39) en 
meetpunt 3 (4/09/2022 om 3:46, zie ook Figuur 47). Zelfs voor een vrij intensief batdetector 
onderzoek is dit een opmerkelijk aantal waarnemingen. 
 

 
Figuur 47. Spectrogram van kleine dwergvleermuis opname op 4 september.  

 
 
 
4.2.4 watervleermuis 
 
De watervleermuis is een flexibele soort waarvan de biotoopeisen slechts in de ruimste zin tot bos en 
water kunnen worden beperkt. De meeste dieren jagen op een hoogte van 20-50 cm boven open 
stilstaand en stromend water, maar ook soms tot 5 m hoogte rondom bomen in bossen, parken en 
hoogstamboomgaarden. Kraamkolonies bevinden zich doorgaans in bomen, in bossen in de 
omgeving van water. Deze min of meer trekkende soort legt gewoonlijk afstanden van minder dan 
150 km tussen de zomer- en winterverblijfplaatsen af. In de winter worden ze vaak aangetroffen in 
ijskelders, bunkers en forten.  
 

De soort is relatief algemeen aanwezig in Vlaanderen, maar heeft toch een status ‘bijna in gevaar’ op 
de IUCN Rode-Lijst van de zoogdieren in Vlaanderen (Maes et al. 2014). 
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In het Hof ter Saksen werden tijdens de avondbezoeken van 21 september en 6 oktober tijdelijk 
zeker twee foeragerende watervleermuizen waargenomen op het water rond het kasteel (Figuur 48). 
Verder waren er ook een aantal waarnemingen in het park, vooral met de automatische 
batdetectors, waaronder in het najaar ook sociale geluiden in de beukendreef (Figuur 49) wat kan 
wijzen op de nabijheid van een (tijdelijke) verblijfplaats. Wellicht zijn er in de omgeving van het Hof 
ter Saksen in de zomer ook kraamkolonies, of mogelijk zelfs ook in een boom in het gebied zelf. 
 
Tijdens de winter werden vooral vroeger tot enkele watervleermuizen overwinterend gezien in het 
gebied; eerder uitzonderlijk in de grote ijskelder en meermaals in de kleine ijskelder. De laatste jaren 
zijn er nauwelijks overwinterende dieren vastgesteld maar in de winter van 2022-2023 (21/12/2022) 
zat toch een dier in de kleine ijskelder (zie details van wintertellingen in Bijlage 7.2). 
 

 
Figuur 48. Spectrogram van watervleermuis opname aan het water rond het kasteel.  

 

 
Figuur 49. Spectrogram van sociaal geluid watervleermuis in de beukendreef naast het kasteel.  
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4.2.5 gewone baardvleermuis (baard-/brandts vleermuis) 
 
Wellicht hebben de meeste waarnemingen in Vlaanderen betrekking op gewone baardvleermuis, 
hoewel de zeldzamere Brandts vleermuis meestal niet volledig kan uitgesloten worden op basis van 
batdetector opnames. Beide soorten zijn in meer of mindere mate aan bos gebonden. De gewone 
baardvleermuis zou een meer flexibele soort zijn, die niet zo sterk aan bos en water gebonden is en 
ook voorkomt in structuurrijk landschap en halfopen rivierlandschap waar ze vaak foerageren in 
dreven en bosranden. Kraamkolonies bevinden zich zowel in gebouwen als bomen (zowel in holtes 
als achter losse schors). De winterslaap vindt vooral plaats in forten, bunkers en (ijs)kelders. 
 
De gewone baardvleermuis heeft een status ‘onvoldoende data’ op de IUCN Rode-Lijst van de 
zoogdieren in Vlaanderen (Maes et al. 2014). 
 
De baardvleermuis werd op verschillende plaatsen in het Hof ter Saksen gedetecteerd, vooral in het 
loofbos ten NW van het kasteel (incl. beukendreef), in de jan-baptist versmessendreef, en in het 
speelbos (spectrogram van batdetector opname in Figuur 50). Met de automatische batdetectors 
werd de hoogste activiteit zowel in de zomer als het najaar vastgesteld in de beukendreef. In het 
najaar waren daar ook soms sociale geluiden te horen, wat kan wijzen op de aanwezigheid van een 
(tijdelijke) verblijfplaats in de nabijheid. 
 
Tijdens de winter worden tot enkele baardvleermuizen overwinterend gezien in het gebied; in de 
laatste paar winterperiodes tot 3 ex. in de kleine ijskelder en tot 4-5 in grote ijskelder. Voor de goed 
zichtbare dieren betrof het in alle jaren steeds de gewone baardvleermuis (zie details van de 
wintertellingen in Bijlage 7.2).  
 
 

 
Figuur 50. Spectrogram van gewone baardvleermuis opname.  
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4.2.6 franjestaart 
 
De franjestaart jaagt voornamelijk in open bossen, waarbij hij een voorkeur lijkt te hebben voor 
waterrijke, oude of vochtige bosgebieden, parkgebieden en dreven. Hij wordt eveneens vaak 
aangetroffen in vochtige zones, boven water, in open broekbos en rond beken, vijvers en grachten. 
Recent werd aangetoond dat de franjestaart ook relatief veel gebruik maakt van weiden en 
kleinschalig landbouwlandschap met een afwisseling van weiland en bossen. 
 
De franjestaart heeft een status ‘onvoldoende data’ (zomer) en ‘momenteel niet in gevaar’ (winter) 
op de IUCN Rode-Lijst van de zoogdieren in Vlaanderen (Maes et al. 2014). 
 
Over de verspreiding in de zomer is weinig gekend, deels omdat de soort moeilijk te detecteren is en 
kolonies zich doorgaans in bomen bevinden. Het is een vrij zeldzame soort in Oost-Vlaanderen met 
relatief weinig zomerwaarnemingen, hoewel de huidige gekende verspreiding min of meer overeen 
komt met bosregio’s waar intensief onderzoek naar vleermuizen is gebeurd (Everaert 2016 a+b).  
 
In het Hof ter Saksen werd de franjestaart met de automatische batdetectors enkele keren met 
zekerheid waargenomen: aan meetpunt 1 in de beukendreef (26/08/2022 om 1:35, 2/09/2022 om 
1:10, 24/09/2022 om 20:24, 5/10/2022 om 23:00) en aan meetpunt 2 langs het wandelpad in het 
beukenbos (26/08/2022 om 5:21). Een voorbeeld van opname is weergegeven in de Figuur 51.  
 
De soort zal het gebied zeker (kunnen) gebruiken als foerageergebied. Een zomerverblijfplaats 
(kraamkolonie) is ook mogelijk.  
 
Tijdens de winter werden tot voor kort geen overwinterende franjestaarten gezien in het gebied, 
maar in de winter van 2022-2023 (21 december 2022) kon voor het eerst een overwinterende 
franjestaart gezien worden in de kleine ijskelder (zie details van de wintertellingen in Bijlage 7.2). Ook 
in een aantal andere overwinteringsplaatsen in het Waasland zien we de franjestaart in de laatste 
jaren verschijnen en/of langzaam aan toenemen. 
 

 
Figuur 51. Spectrogram van franjestaart opname op 24 september.  
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4.2.7 ingekorven vleermuis 
 
De ingekorven vleermuis is een zuidelijke soort die in Vlaanderen de noordgrens van haar 
verspreidingsgebied bereikt. Er zijn in Vlaanderen een tiental gekende kolonies, waarvan minstens 8 
kraamkolonies, op grote zolders van kerken, kastelen en abdijen in de provincies Antwerpen, 
Limburg en Vlaams Brabant.  
 
De winterpopulatie bedraagt enkele honderden dieren, geconcentreerd in de Limburgse 
mergelgroeven en Antwerpse fortengordel (incl. Fort van Steendorp in Oost-Vlaanderen, zie verder). 
Opvallend is dat deze dieren de warmste plaatsen in de overwinteringsplaatsen verkiezen (voorkeur 
tussen 5 en 11 °C). Door deze temperatuurvoorkeur worden ze meestal vrij ver van de ingang 
teruggevonden, waardoor kleine objecten eigenlijk niet geschikt zijn als winterverblijfplaats.  
 
Het voornaamste jachtbiotoop van de ingekorven vleermuis is bos, maar er wordt ook gejaagd in 
boomgaarden, in weilanden en langs houtkanten. De jachtgebieden kunnen ver (> 10 km) van de 
zomerverblijfplaats liggen. Ook in open veestallen gaan ze soms jagen. Daar worden vooral vliegen 
gevangen. Ze verplaatsen zich op vliegroutes langs landschapselementen zoals houtkanten en 
bomenrijen. Omdat de soort gebruik maakt van een fluistersonar en de signalen vaak moeilijk van 
andere soorten te onderscheiden zijn, is er nog niet zoveel geweten over de vliegroutes (Boers et al. 
2018; Boers & Willems 2019).  
 
De ingekorven vleermuis heeft een status ‘bedreigd’ (zomerperiode) en ‘kwetsbaar’ (winter) op de 
IUCN Rode-Lijst van de zoogdieren in Vlaanderen (Maes et al. 2014). 
 
 
De batdetector waarnemingen van ingekorven vleermuis aan meetpunt 1 (beukendreef) in het Hof 
ter Saksen in het najaar (26/09/2022 om 2:29, en 2 ex. samen op 29/09/2022 om 3:30) zijn zeer 
bijzonder. Met uitzondering van waarnemingen in en langs de gekende winterverblijfplaats in het 
Fort van Steendorp (zie verder) en eenmalig een dier in het Fort Eepoel (Fort van Kruibeke), is het de 
eerste keer dat deze soort met batdetector werd waargenomen in het Waasland en ruime omgeving.  
 
De soort is wel moeilijk met zekerheid te determineren op basis van batdetector opnames, maar 
voor de detecties op 26 en 29 september in Hof ter Saksen kon de zekerheid bevestigd worden door 
meerdere experten (spectrogram van opname op 29 september, zie Figuur 52 en Figuur 53). Verder 
waren er in het Hof ter Saksen ook nog enkele onzekere detecties (te onduidelijk voor analyse).  
 

Er bestaat alleszins een kans dat er ook in de zomer en najaar op meerdere locaties in het Waasland 
ingekorven vleermuizen aanwezig zijn of doortrekken. Het gericht zoeken en zenderen van 
vleermuizen in relatief open veestallen is bijvoorbeeld aan te raden.  
 
De dichtstbijzijnde gekende kraamkolonie is gesitueerd op een kerkzolder in Lippelo (Sint-Amands) 
ongeveer 17 km ten zuiden van het Hof ter Saksen. In Edegem (ca. 14 km ten ZO) werden ook eens 
uitwerpselen gevonden, vermoedelijk echter afkomstig van dieren die er tijdelijk verbleven maar er 
geen jongen ter wereld brachten (Boers et al. 2018). 
 
In het Waasland waren er tot voor kort alleen zekere waarnemingen van overwinterende ingekorven 
vleermuizen in het Fort van Steendorp waar in de laatste jaren een stijgend aantal tot meer dan 200 
overwinterende dieren worden geteld (laatste telling begin 2022 waren dit al 278) waardoor het 
momenteel één van de grootste overwinteringsplaatsen is voor Vlaanderen. Het Fort van Steendorp 
ligt ongeveer 8 km ten zuiden van het Hof ter Saksen.  
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De waarnemingen in het Hof ter Saksen kunnen betrekking hebben op doortrek naar bijvoorbeeld de 
overwinteringsplaats in het Fort van Steendorp, maar het feit dat de detecties op minstens twee 
nachten waren en op ongeveer hetzelfde uur kan ook wijzen op tijdelijk verblijvende dieren. Een 
andere optie is één of enkele mannetjes die in de wijde omgeving van het Fort blijven.  
 
 

 
Figuur 52. Spectrogram ingekorven vleermuis opname op 29 september: overzicht van passage. 

 

 
Figuur 53. Spectrogram ingekorven vleermuis opname op 29 september: detailanalyse van één van de pulsen. 
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4.2.8 gewone grootoorvleermuis (grootoor spec.)  
 
De gewone en grijze grootoorvleermuizen kunnen erg moeilijk onderscheiden worden op basis van 
batdetector opnames. Veel waarnemingen worden daarom ingevoerd als 'grootoor spec'. De grijze 
grootoor is veel zeldzamer in Vlaanderen. In het Hof ter Saksen hadden wellicht alle detecties 
betrekking op de gewone grootoorvleermuis, zoals ook alle winterwaarnemingen in de laatste jaren. 
Grootoorvleermuizen worden doorgaans beschouwd als echte bossoorten, maar recente studies 
tonen dat ook meer halfopen gebieden een aanzienlijk deel uitmaken van het biotoop. Met de grote 
oren en brede vleugels jaagt de soort vooral op nachtvlinders en stilzittende prooien die van de 
vegetatie worden afgeplukt. Grootoren hebben tijdens het foerageren vaak een zeer stille en zachte 
sonar, waardoor ze dan slechts op enkele meters afstand met een batdetector te vinden zijn. De 
soort heeft zowel zomerkolonies in gebouwen als in holle bomen en vleermuiskasten. In gebouwen 
heeft de soort een voorkeur voor warme ruime zolders zoals kerkzolders. In de winter zitten ze vaak 
in forten, bunkers en (ijs)kelders.  
 

De gewone grootoorvleermuis heeft een status ‘bijna in gevaar’ op de IUCN Rode-Lijst van de 
zoogdieren in Vlaanderen (Maes et al. 2014). 
 
De grootoorvleermuis werd op verschillende plaatsen in het Hof ter Saksen gedetecteerd, vooral in 
het bos/park in de ruime omgeving van de Oranjerie, maar met de automatische batdetectors 
inclusief sociale geluiden ook regelmatig in de beukendreef (Figuur 54). De aanwezigheid van de 
zomerverblijfplaats (wellicht kraamkolonie van vrouwtjes en jongen) op de zolder van de Oranjerie, 
met in augustus minstens 14 dieren, zal een belangrijke factor geweest zijn voor het relatief groot 
aantal batdetector waarnemingen in de ruime omgeving ervan. In het kasteel werden bij de controle 
in augustus ook uitwerpselen van vleermuizen gevonden, mogelijk van dezelfde dieren die misschien 
ook tijdelijk (wat vroeger) in de zomer daar een verblijfplaats hadden (zie 3.3.1). De 
zomerverblijfplaats in Hof ter Saksen is er wellicht al enkele decennia omdat er tijdens de 
wintercontroles altijd al uitwerpselen en vlindervleugels gevonden zijn op de zolder van de Oranjerie.  
 
Tijdens de winter werden vroeger vaak tot enkele gewone grootoorvleermuizen overwinterend 
gezien in het gebied; in de laatste paar winterperiodes was dit slechts één exemplaar in de grote 
ijskelder (zie details van de wintertellingen in Bijlage 7.2). 
 

 
Figuur 54. Spectrogram van gewone grootoorvleermuis opname, incl. (laatste 3 pulsen) sociaal geluid.  
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4.2.9 laatvlieger 
 
De laatvlieger is één van onze grootste vleermuizen in Europa. Het is een kenmerkende soort voor 
open en halfopen landschap. In het voorjaar en zomer worden vooral randen van loofbossen, 
houtwallen en grote, open plekken in bossen bejaagd. Later in de zomer worden graasweiden ook 
een belangrijk foerageergebied. Tuinen, parken, boomgaarden en begroeide oevers in de omgeving 
van de kolonieplaats worden ook afgespeurd naar prooien. Dichte bossen zouden minder worden 
bezocht, behalve in grote dreven ervan. Regelmatig worden foeragerende dieren ook aangetroffen in 
de omgeving van felle spots en straatverlichtingen. 
 
De laatvlieger is relatief gezien één van de meest algemene soorten in Vlaanderen. Toch heeft de 
soort een status ‘kwetsbaar’ op de IUCN Rode-Lijst van de zoogdieren in Vlaanderen (Maes et al. 
2014).  
 
Kraamkolonies of andere verblijfplaatsen worden enkel in gebouwen gevonden, zowel in 
spouwmuren van woonhuizen als op grote (kerk)zolders. Over de winterverblijven van laatvliegers 
zijn nauwelijks gegevens voorhanden. Sporadisch worden er exemplaren teruggevonden in de 
gekende overwinteringsplaatsen. Vermoedelijk gebruiken ze de zomerverblijfplaats ook als 
overwinteringsplaats. 
 
In het Hof ter Saksen werd de laatvlieger vooral waargenomen ter hoogte van de (half-) open zones 
en in de grote dreven (Figuur 55). Opvallend was ook de aanwezigheid langs de Haasdonkbaan 
(N485) waardoor wellicht ook het groot aantal detecties aan meetpunt 2 (wandelpad in beukenbos) 
te verklaren is (zie 3.2.2). Samen met de gewone dwergvleermuis staat de laatvlieger ervoor bekend 
om ook vaak te foerageren in bebouwde gebieden en langs verlichte wegen waar bomen langs staan. 
De vaststelling langs de N485 is dus zeker te verklaren op basis van het gekende gedrag. Meer 
informatie en advies over het onderwerp verlichting, is weergegeven in deel 5.4. 
 
 

 
Figuur 55. Spectrogram van laatvlieger opname, foeragerend in de jan-baptist versmessendreef.  
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4.2.10 rosse vleermuis 
 
De rosse vleermuis is naast de laatvlieger één van de grote vleermuizen van Europa. Het is een 
vleermuis die vaak al rond zonsondergang uitvliegt en ook op relatief grote hoogte jaagt (10 tot 40 
meter hoog, maar ook regelmatig tot 150 meter en zelfs hoger). Het voornaamste jachtbiotoop van 
de rosse vleermuis is waterrijk gebied, zoals rivieren, meren, kanalen, plassen, vennen en moerassen. 
Verder benutten de dieren dorpen en velden in het overgangsgebied tussen bos en landbouwgebied. 
Vaak worden ook grote open gebieden overgestoken tussen foerageergebieden. Kraamkolonies 
bevinden zich doorgaans in holtes van bomen.  
 
Net als de ruige dwergvleermuis is de rosse vleermuis een lange afstandstrekker. Een deel van de 
populatie trekt vele honderden kilometers naar het zuidwesten voor overwintering, terwijl andere 
dieren in de directe omgeving blijven. De winterslaap vindt ook plaats in holle bomen. Naast de 
mopsvleermuis is het daarmee de enige soort die het volledige jaar vaak strikt gebonden is aan 
bomen.  
 
De rosse vleermuis heeft een status ‘kwetsbaar’ op de IUCN Rode-Lijst van de zoogdieren in 
Vlaanderen (Maes et al. 2014). In Vlaanderen wordt de laatste jaren vastgesteld dat de soort 
duidelijk in aantal afneemt. Naast de achteruitgang aan jachtgebieden (o.a. door verdroging en 
intensivering van de landbouw) vormt ook het verlies aan holle bomen een belangrijke bedreiging. 
 
Tijdens het onderzoek in het Hof ter Saksen was er een relatief klein aantal detecties van de rosse 
vleermuis, tijdens de transect-metingen éénmalig ter hoogte van het kasteel en langs een open zone 
net ten oosten daarvan (Figuur 56), en enkele keren met de automatische batdetectors langs de 
beukendreef, wandelpad in het beukenbos, en in de rand van de hoogstamboomgaard. We kunnen 
hieruit concluderen dat er wellicht geen verblijfplaats was in de directe nabijheid.    
 

 
Figuur 56. Spectrogram van rosse vleermuis opname nabij het kasteel.  
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4.2.11 bosvleermuis 
 
In het bos zelf verkiezen bosvleermuizen niet al te grote kapvlaktes, brede bosdreven, open plekken, 
bosranden, poelen, percelen met een open structuur en ook percelen die enkele jaren na 
stormschade opnieuw door een rijke onderbegroeiing zijn ingepalmd. In Duitsland vond men dat 
bosvleermuizen - net als vale vleermuizen - ook houden van oude beukenbestanden zonder 
onderbegroeiing, de zogenaamde ‘beukenkathedralen’. Via telemetrie onderzoek in het buitenland 
vond men ook jagende dieren langs spoorwegbermen en verlichte wegen, boven hooilanden en 
geasfalteerde oppervlakken of andere plaatsen die overdag sterk opwarmen.  
 
In Vlaanderen is de bosvleermuis zeer zeldzaam (status ‘bedreigd’ op de IUCN Rode-Lijst van de 
zoogdieren in Vlaanderen, Maes et al. (2014)). Toch zijn er verspreid in Vlaanderen vooral tijdens 
meetcampagnes met automatische batdetectors vaak detecties in kleine aantallen, zeker langs 
rivieren en bossen. De jachtgebieden kunnen echter tot meer dan 20 km verwijderd liggen van een 
verblijfplaats. Recent onderzoek met GPS-gezenderde vrouwtjes in Limburg toonde zelfs aan dat 
lokale dieren soms tot ruim 100 km per nacht vlogen van de kolonie tot het foerageergebied en terug 
(Janssen et al. 2019). Er zijn slechts een paar kraamkolonies gekend in Vlaanderen, allemaal in 
Limburg. De kraamkolonies bevinden zich doorgaans in holtes van bomen en ook het overwinteren 
(van sommige dieren) gebeurt meestal in bomen. Mogelijk zijn er nog enkele niet bekende 
kraamkolonies in Vlaanderen. Een aantal bossen in de Vlaamse Ardennen maar ook bijvoorbeeld 
langs de Scheldevallei en in het Waasland hebben zeker potentieel.  
Net zoals bij de rosse vleermuis, trekken vele dieren uit Noord- en Oost-Europa (deels ook dieren uit 
Centraal-Europa) in het najaar zuidwestwaarts naar warmere overwinteringsgebieden. Daarbij zijn 
afstanden tot meer dan 1500 km vastgesteld. 
 
Tijdens het onderzoek in Hof ter Saksen was er één waarneming van een overvliegende bosvleermuis 
op 30 augustus (om 23:19) met de automatische detector in de rand van de hoogstamboomgaard die 
gericht was naar de rand van het beukenbos (Figuur 57). De opname toont relatief zwakke signalen, 
mogelijk door een vrij hoog of veraf (boven het beukenbos?) vliegend exemplaar. 
 

 
Figuur 57. Spectrogram van bosvleermuis opname op 30 augustus, detail van één puls. 
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5 Aanbevelingen voor beheer en bescherming 
 
Onderstaande aanbevelingen zijn opgemaakt mede op basis van informatie en algemene 
aanbevelingen in o.a. Everaert (2016 a+b), Willems et al. (2017), Boers et al. (2018), Boers & Willems 
(2019) en Gyselings & De Bruyn (2019), en op de Ecopedia website. We verwijzen voor meer details 
ook naar deze referenties.  
 

5.1 Gebouwen 
 
Bij het inrichten van een (potentiële) verblijfplaats voor vleermuizen, dient men algemeen rekening 
te houden met 3 aspecten: het weren van mogelijke predatoren (zoals kerkuil, steenmarter en 
ratten), het tot een minimum beperken van verstoring en wind- of lichtinval, en het creëren of 
behouden van vrije in- en uitvliegopeningen.  
 
5.1.1 Zomerverblijfplaatsen  
 
Vleermuizen hebben in de voortplantingsperiode droge en relatief warme verblijfplaatsen nodig. De 
verblijfplaatsen waar de vrouwtjes de jongen grootbrengen worden kraamkolonies genoemd. 
Afhankelijk van de soort zijn deze verblijfplaatsen in woningen, op zolders, in holtes van bomen, 
achter de losse schors van bomen (bomen, zie 5.2) of in Zuid- en Oost-Europa ook in grotten. 
Daarnaast zijn in de omgeving natuurlijk ook geschikte jachtgebieden nodig om op insecten te jagen. 
Soms is aangepast beheer nodig, veel dreven bevatten holle bomen, maar die vormen tegelijkertijd 
soms ook een gevaar. Gebouwen worden hoe langer hoe meer afgesloten, en nestkasten zijn 
doorgaans geen volwaardig alternatief. 
 
Onnodige verstoring moet zoveel mogelijk vermeden worden. Daarom moeten (niet vleermuis 
gerelateerde) bezoeken of kleine werken op locaties met kraamkolonies gepland worden in de voor 
vleermuizen minst gevoelige periode. Betreding van de locatie moet, vooral tijdens de gevoelige 
kraamperiode (tussen ruwweg 1 april en 30 september), zoveel mogelijk beperkt worden.  
 
Zelfs voor werken die vleermuizen ten goede komen, is een goede timing van belang. De beste 
periode voor bijvoorbeeld zolderwerken op kraamkolonie locaties is doorgaans van eind oktober tot 
midden maart. De kraamkolonies zijn dan al uitgevlogen (en/of opgesplitst in kleinere groepjes). 
Tijdens onderzoek in Vlaanderen vond men echter ook geregeld gewone grootoorvleermuizen op 
kraamkolonie-zolders tijdens de wintermaanden. Dit is (weliswaar met slechts één of enkele dieren) 
ook al vastgesteld in de Oranjerie van Hof ter Saksen (zie wintertellingen in bijlage 7.2). Het is dus 
steeds aangeraden om een controle uit te voeren vlak voor de werken.  
 
Buitenverlichting van het gebouw kan vleermuizen schaden en er voor zorgen dat de dieren het 
gebouw mijden. Meestal is dergelijke verlichting echter geen probleem als ze niet op de in- en 
uitvliegopening van de dieren gericht staat. Binnenverlichting op de zolders is voor vleermuizen erg 
schadelijk. Het aansteken van binnenverlichting op zolders waar vleermuizen verblijven moet daarom 
zoveel mogelijk vermeden worden, vooral tijdens de voor vleermuizen gevoelige periode (april tot en 
met september). Het verdient aanbeveling bij het betreden van de zolder een zaklamp te gebruiken 
in plaats van het licht aan te steken. 
 
In bepaalde omstandigheden is ruimtelijke scheiding van zones met vleermuizen en zones met ander 
gebruik aangeraden. Dit kan zowel zijn om verstoring van de vleermuizen te mijden, of om te 
voorkomen dat vleermuizen op ongeschikte of ongewenste locaties terechtkomen. Het maken van 
invliegopeningen in het dak is te onderzoeken op zolders die zeer goed afgesloten zijn, bijvoorbeeld 
met zogenaamde chiroptières (zie verder bij de bespreking van de Hoeve in Hof ter Saksen).  
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In het Hof ter Saksen zijn de gebouwen met het grootste potentieel voor zomerverblijfplaatsen de 
zolder van de Oranjerie en het kasteel. Op de zolder van de Oranjerie werd effectief een 
zomerverblijfplaats (wellicht kraamkolonie) van gewone grootoorvleermuizen gevonden (zie 3.3.1) 
maar ook in het kasteel werden verdacht veel vleermuiskeutels gevonden aan één van de schachten 
(zie 3.3.2).   
 
Oranjerie 
Het is belangrijk om op de zolder van de Oranjerie mogelijke verstoring door aanwezigheid van 
mensen en verlichting te beperken. De huidige staat van het gedeeltelijk open dakraampje (een klein 
beetje schuin open op een kier) dat momenteel door de grootoorvleermuizen zeker gebruikt wordt 
als in- en uitvliegopening (Figuur 58, zie ook 3.3.1) moet behouden blijven, of er moet een alternatief 
worden voorzien (zie echter algemene aanbevelingen hierboven). Doordat vleermuizen steeds 
dezelfde opening trachten te gebruiken, zijn beperkte aanpassingen aan vorm en grootte hiervan (bv. 
verkleinen tegen duiven) wel vaak mogelijk. Het afsluiten van de in gebruik zijnde opening om de 
dieren via een nieuwe, elders gelegen opening te laten binnenkomen is daarentegen een risico, want 
dit kan het verdwijnen van de kraamkolonie van de grootoorvleermuizen tot gevolg hebben. Als het 
echt niet anders kan, is in dergelijk geval dan een overgangsperiode nodig, en kan de oorspronkelijke 
opening pas gesloten worden als de nieuwe in gebruik is. 
 

 
Figuur 58. Een gewone grootoorvleermuis vliegt in de avondschemering naar buiten via het halfopen dakraam in 

de zolder van de Oranjerie. Opname met Pulsar warmtebeeldkijker.  

 
 
Kasteel 
Het is onduidelijk of er in de zomer een vaste verblijfplaats was van vleermuizen in het kasteel. De 
gevonden uitwerpselen ter hoogte van één van de schachten wijst daar mogelijk op, of toch dat er 
tijdelijk een verblijfplaats was (mogelijk van hetzelfde groepje van de Oranjerie). Ondanks de plannen 
voor de verdere herinrichting van het kasteel (horeca-uitbating), kunnen er tijdens (of desnoods na) 
de werken maatregelen worden genomen om bepaalde rustige zones van het kasteel (de zolder als 
meest logische) aantrekkelijk(er) te maken voor vleermuizen. De algemene aanbevelingen zoals 
hierboven weergegeven, zijn hierbij belangrijk. 
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Hoeve 
Ook voor de zolder van de hoeve kan onderzocht worden of deze aantrekkelijk(er) kan gemaakt 
worden voor vleermuizen. Waar weinig of geen toegangsmogelijkheden voor vleermuizen tot de 
zolder zijn (vermoedelijk het geval voor de hoeve), kunnen specifieke invliegopeningen – 
zogenaamde chiroptières – voorzien worden (Figuur 59) die voor vogels ontoegankelijk zijn. De 
opening van zo’n chiroptière is best maximaal 5 cm hoog (Schepers 2022) en niet maximaal 7 cm 
zoals nog vermeld in ANB (2009), zodat kauwen er zeker niet in kunnen. Het is ook belangrijk dat er 
geen potentieel landplatform voor vogels aanwezig is onder de opening, maar dieper in de opening 
(onder het dakje) wel ruw materiaal zoals hout te voorzien waar vleermuizen op kunnen landen. Er 
bestaan zowel liggende als staande chiroptières (meer ook in Boers et al. 2018). De uitwerpselen van 
vleermuizen zijn erg droog omdat ze enkel bestaan uit restanten van insecten (van chitine-skelet). Ze 
verpulveren zeer snel tot stof. In normale omstandigheden treedt er geen geurhinder op, enkel 
sporadisch in vochtige slecht geïsoleerde ruimten (ANB 2009). Indien de zolder van de hoeve moeilijk 
kan betreden worden, vormen de uitwerpselen dus normaal geen probleem.  
 

 
Figuur 59. Voorbeeld van een chiroptière, aan de kerk van Mespelare. 

 
 
5.1.2 Winterverblijfplaatsen 
 
De winter is voor vleermuizen één van de meest cruciale periodes in het jaar. Ze houden dan een 
winterslaap (hoewel ze soms tijdelijk wakker worden) en moeten als het ware de omgeving 
‘ondergaan’. Door deze passieve houding zijn vleermuizen tijdens de winter niet in staat om snel te 
reageren op veranderende omstandigheden en zijn ze uiterst kwetsbaar. Ze stellen dan ook hele 
hoge eisen aan hun winterverblijfplaatsen. De belangrijkste voorwaarden om een kwaliteitsvol 
winterverblijf te hebben, zijn: een optimale temperatuur, (doorgaans) een hoge luchtvochtigheid, 
schuilplaatsen en rust. Hiervoor worden plaatsen gebruikt zoals ijskelders, bunkers, forten, groeves 
en speciaal aangelegde vleermuiskelders. Enkele vleermuissoorten brengen de winter door in 
boomholtes, meestal in grote groepen om elkaar warm te houden. Weer andere soorten 
overwinteren soms ook in dilatatievoegen of liftschachten in grote gebouwen, zoals flatgebouwen en 
kantoorcomplexen. 
 
Door de specifieke eisen is soms een bijkomend beheer of inrichtingswerken noodzakelijk. Deze 
maatregelen dienen te leiden tot de creatie van een ideaal klimaat voor overwinterende 
vleermuizen. Elk individuele winterverblijfplaats vraagt echter om een geïndividualiseerde aanpak en 
advies is dan ook mogelijk en wenselijk. Op de Ecopedia website zijn fiches beschikbaar voor 
verschillende soorten winterverblijfplaatsen (zie link in Bijlage 7.3). 
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In het Hof ter Saksen zijn de grote en kleine ijskelder de belangrijkste huidig gekende 
winterverblijfplaatsen (zie resultaten wintertellingen in Bijlage 7.2). In de zomer van 2012 werden 
extra stenen in de twee ijskelders en bijkomend ook in de toegankelijke kelder van de Oranjerie 
opgehangen als wegkruipmogelijkheden voor vleermuizen. De aanbevelingen voor de toekomst 
(mededeling Arno Thomaes) zijn hieronder weergegeven. 
  
Voor de grote ijskelder zijn er momenteel geen aanpassingen nodig en lijkt ook de stabiliteit van het 
gebouw in orde. De kleine ijskelder is vrij diep en enkele jaren geleden heeft men daar een houten 
constructie in gemaakt waar dan een vaste ladder op rust. Eén van de twee draagbalken van deze 
houten constructie is nu doorgerot dus het hangt nu wat te zweven 1 meter boven de grond. De 
houten constructie kan beter eens vervangen worden door een meer bestendig systeem, 
bijvoorbeeld in roestvrij staal. De stabiliteit van de ingang tot het eirond (vlak na de 2e deur) van de 
kleine ijskelder kan best ook eens onderzocht worden omwille van de grote scheuren in het welfsel.  
 
Onder de Oranjerie bevinden zich twee kelders. De ene is toegankelijk en werd ingericht voor 
vleermuizen, maar de invliegopening via een schacht is wellicht te moeilijk voor vleermuizen om door 
te vliegen. Er zijn daar tot op heden geen overwinterende vleermuizen aangetroffen. Er is nog een 
tweede kelder onder de Oranjerie die via een verluchtingsrooster te zien is maar niet toegankelijk. 
Deze kelder lijkt deels gevuld met steenpuin. Voor de huidig toegankelijke kelder of indien mogelijk 
beide kelders kan onderzocht worden of het mogelijk is om een betere invliegopening te voorzien. 
Een mogelijke oplossing bestaat uit de bouw van een korte ondergrondse gang naar buiten, waarbij 
een invliegopening dan bovenaan een buiten- en binnendeur kan gemaakt worden (Figuur 60). De 
twee kelders kunnen misschien ook met elkaar verbonden worden waarbij dan slechts één 
ondergrondse nieuwe gang nodig is voor beide kelders.  
 

 
Figuur 60. Mogelijke te onderzoeken oplossing voor betere invliegopening aan de kelder(s) van de Oranjerie. 

Schets opgemaakt door Arno Thomaes. 

 
 
In de kelder van het kasteel overwinterden vroeger ook vleermuizen. Na de eerdere renovatie van 
het kasteel werd de kelder opnieuw onderzocht in 2011. Er waren geen vleermuizen aanwezig maar 
de kelder was toen nog steeds vochtig. Bij de verdere herinrichting van het kasteel (horeca-uitbating) 
zal de kelderverdieping volledig omgebouwd worden naar keuken en aanverwanten. Eventuele nader 
te onderzoeken potenties voor vleermuizen in de kelder, zijn hierdoor niet meer aan de orde. 
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5.2 Bomen 
 
Uit het onderzoek in augustus tot oktober 2022 blijkt dat er verspreid in het Hof ter Saksen 
verschillende potentiële vleermuisbomen aanwezig zijn. Er werden toen geen verblijfplaatsen 
gevonden (mogelijk wel een verlaten verblijfplaats in de dode beuk in het begin van de beukendreef, 
zie 3.3.4), maar dit vergt zeer uitgebreid onderzoek waardoor eventueel aanwezige verblijfplaatsen 
kunnen gemist zijn. De periode van het jaar was ook al moeilijker (kraamkolonies beginnen vanaf 
augustus al uiteen te vallen in kleinere groepjes of apart verblijvende individuen).  
 
5.2.1 Voorzien van voldoende potentiële bomen voor verblijfplaatsen  
 
De holten en spleten in bomen (of losse schors) hebben voor vleermuizen verschillende gebruiken. 
Ze functioneren als zomerverblijfplaatsen voor een kraamkolonie waar de vrouwtjes de jongen 
grootbrengen, maar ook als (tijdelijke) rustplaatsen en bijvoorbeeld als rustplaats in het paarseizoen 
van waaruit de mannetjes baltsen. 
 
Een eerste vaststelling die uit alle studies naar voor komt, is dat holle bomen niet noodzakelijk dood 
zijn. Spechten foerageren graag op dode bomen, omdat er veel insecten op voorkomen, maar de 
nestholtes worden bij voorkeur in levende bomen uitgehakt. Spechten kiezen wel vaak bomen uit 
met inwendige beschadigingen zoals hartrot. Dit hoeft niet te betekenen dat de boom snel zal 
sterven. De voedingssappen worden immers vervoerd in de buitenste lagen van de stam. Het zijn 
meestal wel bomen met een zeer lage economische waarde, al is dat vaak uitwendig niet zichtbaar. 
Vleermuizen die in boomholtes verblijven kiezen vaak voor holtes die de temperatuur voldoende 
bufferen zodat de warmte van overdag nog een tijd blijft hangen. Zo onderkoelen de jongen niet als 
ze ’s nachts alleen achterblijven. Levende bomen vormen een veel betere buffer dan dode bomen. 
Het ringen van bomen voor vleermuizen heeft doorgaans dan ook weinig zin. Geringde bomen 
hebben meestal na 3 à 5 jaar al hun schors verloren en het isolerend vermogen van de bomen is dan 
ook weg door het verlies van de sapstroom, en dus ongeschikt als kolonieboom voor soorten zoals de 
rosse vleermuis. 
 
De keuze van boomsoort of van de type holte varieert ook tussen verschillende vleermuissoorten. 
Veralgemening naar alle boombewonende vleermuizen is dus niet altijd mogelijk. 
 
De boomsoort blijkt een aanmerkelijke rol te spelen in de selectie van boomholten. Zo blijken 
beuken, zomereiken en Amerikaanse eiken het meest door vleermuizen bewoond te worden en 
naaldbomen vermeden te worden. Dit duidt daarom niet rechtstreeks op een positieve selectie voor 
de boomsoort, maar is vaak in relatie te brengen met het aanbod aan een bepaalde boomsoort en 
het aanbod aan holten in een gebied. Hoogstwaarschijnlijk hebben niet alle boomsoorten hetzelfde 
aantal holten en dus ook niet dezelfde kans om door vleermuizen gebruikt te worden. 
 
Globaal kan gesteld worden dat in Vlaanderen inheemse eik, maar ook Amerikaanse eik de meest 
populaire boomsoorten zijn bij vleermuizen. Op de derde plaats komt de beuk. Toch kunnen ook 
vleermuisbomen worden aangetroffen in andere boomsoorten zoals witte abeel, es, berk, robinia, 
enz. Vleermuisbomen in naaldhout, snelgroeiende populierensoorten of wilg komen zo goed als 
nooit voor. Als we kijken naar de soorten waar voldoende koloniebomen van zijn gevonden, dan zien 
we dat het beeld per soort verschilt. Zo vinden we rosse vleermuizen vooral in Amerikaanse eik en 
beuk en veel minder in inlandse eiken, terwijl watervleermuis dan weer een uitgesproken voorkeur 
heeft voor de inlandse eik maar ook beuk. 
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Vleermuizen kunnen ook de ruimte achter de losse schors van bomen gebruiken als verblijfplaats, 
zelfs voor de kraamkolonie (bv. in het Waasland bekend bij de baardvleermuis, grootoorvleermuis en 
zeldzame mopsvleermuis). Bij de mopsvleermuis werd dit op basis van uitgebreid onderzoek 
vastgesteld bij Canada-populier, Amerikaanse eik, en zelfs grove den (Everaert 2016b, 2019, 2021). 
 
Kraamkolonies van boombewonende vleermuizen gebruiken een netwerk van bomen. Ze verhuizen 
hierbij frequent van boom. Om een geschikt leefgebied voor vleermuizen in stand te houden is een 
voldoende aanbod aan bomen met holtes dus noodzakelijk. In een optimaal bos zijn 10 geschikte 
holtes per hectare een minimum. Hierbij is het belangrijk om ook (al dan niet door actief beheer) te 
voorzien in zogenaamde ‘toekomstbomen’ die op termijn een potentiële verblijfplaats kunnen 
worden als de boom (deels) afsterft. In bossen kan dit door het voorzien van ‘verouderingseilanden’ 
(min. 5% van het bos) waar bomen oud mogen worden (Opstaele 2016). Het behoud van oude 
bomen (toekomstbomen), dode, zieke en gespleten bomen, bomen met holtes en loshangende 
schors is belangrijk (VZZ 2004; EUROBATS 2009; Dietz et al. 2011). Populieren en Amerikaanse eiken 
vormen relatief snel losse schors, maar ook boomvormende wilgen (schietwilg) en bijvoorbeeld 
zomereik vormen vaak relatief snel holtes/scheuren die vleermuizen kunnen gebruiken. 
 
In het kader van de nieuwe bosbeheervisie wordt gestreefd naar bosecosystemen met een hoge 
natuurlijkheidsgraad en worden exoten (zoals Amerikaanse eiken) vaak gekapt om plaats te maken 
voor inheemse boomsoorten. Alle Vlaamse openbare bossen worden beheerd volgens de principes 
van deze beheervisie. De studie naar het belang van uitheemse boomsoorten is dan ook zeer 
relevant naar vleermuizen en bosbeheer toe, aangezien het hier vaakst om de oudste bomen gaat. 
 
5.2.2 Aandachtspunten bij het kappen van bomen 
 
Als er bomen moeten gekapt worden, is bijzondere aandacht nodig voor de bescherming van 
vleermuizen die de bomen kunnen gebruiken als verblijfplaats (bv. kraamkolonie of balts/paarplaats 
mannetjes). Dreefbomen zijn vaak oude bomen en hebben een historische achtergrond en herbergen 
vaak vleermuiskolonies. Het is dus altijd opletten bij het kappen van dreefbomen.  
 
Indien het niet strijdig is met de habitatdoelstellingen van het gebied, moeten potentiële 
vleermuisbomen (minstens deze met visueel duidelijke holtes of losse schors) zoveel mogelijk 
behouden blijven. De snoei van voor de mens (langs wandelpaden) gevaarlijke zijtakken kan een 
optie zijn, als daar geen vleermuizen in kunnen zitten. Het kappen van de overige bomen in de 
directe omgeving van potentiële vleermuisbomen kan echter ook verstorend werken. 
Vleermuisbomen die plots volledig vrij komen te staan, worden door het gewijzigde microklimaat 
vaak ongeschikt als verblijfplaats. Het behoud van (de meeste) bomen in een buffer van minimaal 
een boomlengte (ca. 25 m) rond een zekere vleermuisboom is dan aanbevolen. 
 
De ‘minst ongunstige’ periode om kappingen van/nabij potentiële vleermuisbomen uit te voeren, is 
tussen half september en half oktober en bij voorkeur bij meer dan 10°C (afhankelijk van de 
temperatuur eventueel nog tot ongeveer eind oktober). De zomerkolonies zijn dan uit elkaar 
gevallen in kleinere groepjes of als individuen (dus minder grote potentiële impact bij een ‘ongeval’) 
en de vleermuizen zijn nog niet in winterslaap. Ze kunnen op dat moment doorgaans nog een andere 
verblijfplaats zoeken. 
 
Bij vermoedens van aanwezigheid van vleermuizen bij te kappen bomen, is een inspectie net voor de 
kap wenselijk, in de periode september en/of eerste deel van oktober. Er kunnen in die periode 
immers ook nog gewone verblijfplaatsen en baltsplaatsen (paarplaatsen) aanwezig zijn. Die laatste 
zijn vaak beperkt tot soorten als de ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis. Uit een inventarisatie 
in het najaar kan blijken of de te kappen bomen effectief nog gebruikt worden als verblijfplaats. In 
dat geval kan de kap van bomen ‘rond’ de verblijfplaats best tussen half oktober en half november 
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plaatsvinden (of in de winter als er voor die bomen zeker geen kans bestaat op overwinterende 
vleermuizen) o.a. om verstoring van de balts en de functie als tussenstop tijdens de trek te 
voorkomen. Aangezien vleermuizen vaak al vanaf november nog moeilijk zijn op te sporen 
(afhankelijk van de buitentemperatuur), is het aanbevolen om gevonden vleermuisbomen voorlopig 
te laten staan (VZZ 2004; Opstaele 2016). 
 
Het plaatsen van vleermuiskasten (bij voorkeur in houtbeton) kan zinvol zijn maar is veelal niet 
voldoende om het verlies van natuurlijke holtes in bomen te compenseren. Wel kunnen ze nuttig zijn 
voor monitoring, alsook in jonge bossen met weinig holle bomen. In die zin zou het plaatsen van 
vleermuiskasten (bij voorkeur dan ongeveer 10 per hectare) in de geboortebossen van Hof ter Saksen 
nuttig kunnen zijn, en dus te overwegen. 
 

5.3 Algemeen beheer van het park en omgeving 
 
In de bosgedeeltes is een gevarieerde bosstructuur met open plekken (bv. kleine kapvlaktes), open 
bosdreven, mantels en zomen ook extra gunstig voor vleermuizen. Verschillende grote soorten zoals 
laatvlieger en rosse vleermuis gebruiken die open gedeeltes in of langs een bos regelmatig om te 
foerageren (VZZ 2004; EUROBATS 2009; Dietz et al. 2011). In het Hof ter Saksen zijn er reeds veel 
open zones (parkgedeelte nabij het kasteel), maar die kunnen misschien deels wat aantrekkelijker 
worden gemaakt door een meer bloemrijke/ruige structuur. 
 
Er kan onderzocht worden of er mogelijkheden zijn om de bestaande waterplassen en waterlopen te 
verbeteren voor vleermuizen. Natuurlijke oevers met goed ontwikkelde oevervegetatie verhogen de 
insectenrijkdom van een waterplas of waterloop. Dit is niet alleen positief voor de watervleermuis en 
eventueel voor de zeldzame meervleermuis, maar ook voor soorten zoals de ruige dwergvleermuis 
die vaak langs het water foerageren. Voor de watervleermuis moet een waterpartij echter ook 
voldoende groot open water bezitten, vrij van kroos of waterplanten met drijvende bladeren. Bij de 
meervleermuis is dit zeker het geval (niet te verwachten op de relatief kleine plassen van Hof ter 
Saksen). Een goede waterkwaliteit en natte graslandcomplexen met lijnvormige 
landschapselementen in de omgeving zijn ook gunstig voor deze soorten.  
 
Als er plannen zijn om wandelpaden te wijzigen, is het belangrijk om te weten dat het behoud van 
onverlichte zanddreven aangewezen is voor vleermuizen omdat veel soorten deze dreven gebruiken 
als foerageergebied en verbindingsroute tussen gebieden (zie ook verder in 5.4). Het verharden en 
verlichten van paden kan een negatief effect hebben op diverse diersoorten en dient dus zoveel 
mogelijk vermeden te worden. 
 
Het is aangewezen om op landschapsniveau te onderzoeken waar er eventueel bepaalde (potentiële) 
verbindingszones voor vleermuizen kunnen aangelegd en/of versterkt worden, vooral tot in de wijde 
omgeving van het park.  
 

5.4 Verlichting 
 
In Gyselings & De Bruyn (2019) is een uitgebreid overzicht gegeven van de effecten van verlichting, 
toegespitst op vleermuizen langs (fiets-)wegen, maar met ook algemene informatie. 
 
Kunstmatige verlichting kan velerlei effecten hebben op vleermuizen. Verlichting van de in- en 
uitvliegopening bij kolonies kan leiden tot later uitvliegen van de vleermuizen, waardoor de 
beschikbare tijd om te foerageren korter wordt. Dit kan zorgen voor een verminderde groei van de 
jongen, en kan er uiteindelijk toe leiden dat de kolonieplaats verlaten wordt. 
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De tolerantie van vleermuizen voor verlichting hangt samen met een aantal factoren. Aangenomen 
wordt dat verlichting leidt tot verhoogde zichtbaarheid en daarmee is er een grotere kans op 
predatie door roofvogels. De tolerantie voor licht hangt daarbij nauw samen met de functie van het 
gebied dat wordt aangetast en hangt samen met de soort, maar ook spelen de intensiteit en 
continuïteit van verlichting een rol. Daarnaast is de kleur van verlichting van belang; de Europese 
vleermuizen zijn bijvoorbeeld minder gevoelig voor amber/rode verlichting en zijn niet in staat 
infrarood waar te nemen. Groene verlichting, zoals vaak gebruikt om verstoring van ’s nachts 
vliegende vogels te voorkomen, kunnen vleermuizen helaas goed waarnemen. 
 
Soorten als de gewone dwergvleermuis en laatvlieger kunnen foeragerend bij verlichting worden 
waargenomen in verband met het verhoogde aanbod van insecten, maar zoals de meeste andere 
soorten mijden beide ook verlichting op vliegroutes. Beide soorten kunnen wat foerageergedrag 
betreft wel als lichttolerant worden beschouwd; dit blijkt ook uit het feit dat beide soorten relatief 
veel in de bebouwde kom en stedelijk gebied worden waargenomen. Voornamelijk snel vliegende 
soorten lijken te kunnen profiteren van het verhoogde insectenaanbod rond kunstmatige 
lichtbronnen. Meestal zullen zij echter vanuit een donkere omgeving naar de verlichte insectenrijke 
plaats vliegen om prooien te vangen, om dan terug in de duisternis te verdwijnen. Hoewel deze 
soorten dus soms onder straatverlichting foerageren, kunnen zij in andere omstandigheden 
verlichting wel vermijden, bijvoorbeeld op hun vliegroute. Soorten zoals de baardvleermuis en 
grootoorvleermuis worden zeer sterk negatief beïnvloed door verlichting, hoewel amber/rode 
verlichting wel minder verstorend lijkt te zijn.  
 
Het is echter belangrijk te weten dat verlichting in eerste instantie altijd moet vermeden worden als 
dit voor de veiligheid niet echt noodzakelijk is, zeker in waardevolle natuurgebieden en bijvoorbeeld 
in parken (Voigt et al. 2018; Gyselings & De Bruyn 2019; Vlaams parlement 2019). Bovendien kan 
zelfs ook de voor vleermuizen aangepaste (amber/rode kleur) verlichting verstorend zijn voor andere 
soortgroepen zoals nachtvlinders en glimwormen (Van Langevelde et al. 2017; Van den Broeck et al. 
2021). Ook bij vogels werd trouwens een effect vastgesteld. Onderzoek van het NIOO-KNAW 
instituut en de Universiteit Wageningen bijvoorbeeld, vond een significant effect op de activiteit van 
pimpelmezen onder wit en rood licht, en in tegenstelling tot bv. vleermuizen in mindere mate onder 
groen licht (de Jong et al. 2017). 
 
Specifiek voor het Hof ter Saksen is het aangeraden om buitenverlichting zoveel mogelijk te 
beperken en waar echt noodzakelijk aan te passen door bijvoorbeeld zo weinig mogelijk te richten 
naar gevoelige plaatsen (verdere aanpassingen, zie onder). Zo kan best ook de bestaande verlichting 
langs enkele paden (noordelijk deel van de jan-baptist versmessendreef, en een westelijke zijdreef 
richting de parking, zie Figuur 61) verwijderd worden of aangepast. Verwijderen is de gemakkelijkste 
en beste oplossing voor vleermuizen. Verder moet binnenverlichting in de gedeeltes van de 
gebouwen met een (potentiële) verblijfplaats, uiteraard ook vermeden worden (zie ook in 5.1). 
 
Als de huidige verlichting langs het noordelijk deel van de jan-baptist versmessendreef en een 
westelijke zijdreef richting de parking echt niet kan verwijderd worden, is een aanpassing minstens 
gewenst, waarbij de verdere stappen kunnen worden gevolgd zoals beschreven in Voigt et al. (2018) 
en samengevat in Gyselings & De Bruyn (2019). Dit stappenplan bestaat uit vier hiërarchische 
stappen, waarbij een volgende stap moet gezien worden als een aanvulling op de vorige stappen. 
 
-Stap 1: Vermijd verlichting waar mogelijk. 
Vermits alle vleermuissoorten lichtschuw zijn in minstens bepaalde omstandigheden, moet 
verlichting in eerste plaats worden vermeden. Om goed toegang te hebben tot foerageergebieden 
vanuit de kolonieplaatsen hebben vleermuizen nood aan een netwerk van donkere verbindingen.  
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-Stap 2: Verlicht enkel een deel van de nacht. 
Het uitschakelen van verlichting op momenten dat ze niet nodig is, zorgt ervoor dat minstens een 
deel van de nacht donkere verbindingen mogelijk blijven. Het uitschakelen van verlichting tijdens een 
deel van de nacht wordt nu reeds op verschillende plaatsen uitgevoerd als energiebesparing. Voor 
vleermuizen is het begin van de nacht echter een belangrijke periode, omdat ze zich moeten 
verplaatsen richting foerageergebieden en omdat er dan ook pieken in insectendensiteit zijn. Deze 
periode valt dikwijls niet in het uitschakelingsschema. Voor vleermuizen is het aangewezen om de 
verlichting reeds voor middernacht te doven. De beste oplossing is daarom dat de verlichting enkel 
brandt wanneer ze echt nodig is, bijvoorbeeld door bewegingsdetectoren te gebruiken die het licht 
aanschakelen wanneer bijvoorbeeld voetgangers of fietsers passeren. 
 
-Stap 3: Beperk de intensiteit van het licht en vermijd strooilicht zoveel mogelijk. 
Verschillende studies toonden negatieve effecten op vleermuizen aan bij lage lichtintensiteiten, zelfs 
bij lichtintensiteiten lager dan 1 lx. Bijkomende maatregelen om de omgeving zo donker mogelijk te 
houden zijn daarom nodig. Om de lichtverstrooiing te vermijden, kunnen bijvoorbeeld aangepaste 
armaturen worden gebruikt die het licht zoveel mogelijk richten op de plaats waar het nodig is. Om 
dezelfde reden worden lichtarmaturen best zo laag mogelijk geplaatst.  
 
-Stap 4: Gebruik een aangepast kleurenspectrum. 
Bij gebruik van een aangepast kleurenspectrum worden korte golflengten (UV, violet en blauw licht) 
vermeden. De enkele studies naar de kleur van licht geven aan dat rood en mogelijk ook amber 
(donker oranje) licht een minder verstorend effect zou hebben op vleermuizen. Licht dat golflengten 
bevat kleiner dan 540 nm of licht met een kleurtemperatuur groter dan 2700 K moet vermeden 
worden. Rijkswaterstaat in Nederland hanteert daarom een norm dat minimum 90% van de 
lichtstraling boven 590 nm moet liggen, maximaal 2,5% tussen 505 nm en 589 nm en maximaal 1% 
tussen 380 nm en 504 nm. Tegelijk weten we echter dat dergelijke rode/amber kleuren (ook) nog 
steeds verstoring kunnen veroorzaken bij andere diergroepen (zie boven).  
 
 

 
Figuur 61. Bestaande verlichting in één van de zijdreven van het park, richting de parking. 
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7 Bijlagen 
 
 

7.1 Passieve metingen met automatische batdetectors 
 
Samenvatting per nacht van de resultaten met de automatische batdetectors gedurende meerdere 
nachten op rij (meetpunten 1-4, zie Figuur 8). De betreffende soorten en gebruikte afkorting: 
 

PIPPIP = gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus)  
PIPNAT = ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) 
PIPPYG = kleine dwergvleermuis (Pipistrellus pygmaeus) 
MYODAU = watervleermuis (Myotis daubentonii) 
MYOMYS = gewone baardvleermuis (Myotis mystacinus) of Brandts vleermuis (Myotis brandtii) 
MYONAT = franjestaart (Myotis nattererii) 
PLEAUR = gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus) of grootoorvleermuis spec. (Plecotus spec.) 
EPTSER = laatvlieger (Eptesicus serotinus) 
NYCNOC = rosse vleermuis (Nyctalus noctula) 
NYCLEI = bosvleermuis (Nyctalus leisleri) 
 
 
Aantal detecties aan meetpunt 1 (beukendreef) van 23 augustus tot 4 september 2022 (zomer)  
en van 21 september tot 6 oktober 2022 (najaar) 
 

 
 

 

nacht PIPPIP PIPNAT MYODAU MYOMYS MYONAT MYO(spec) PLEAUR EPTSER NYCNOC Eindtotaal

23/aug 331 15 12 120 12 7 497

24/aug 637 16 12 119 1 2 5 1 793

25/aug 1429 16 33 268 1 5 37 1789

26/aug 315 12 12 272 1 5 9 626

27/aug 707 9 18 96 7 7 844

28/aug 436 81 7 46 9 18 597

29/aug 556 8 12 27 7 66 676

30/aug 909 17 10 37 9 54 1036

31/aug 1001 23 11 35 9 28 1107

1/sep 462 38 6 47 1 31 27 1 613

2/sep 744 25 4 38 2 21 7 841

3/sep 491 28 13 73 14 27 1 647

Totaal 8018 288 150 1178 2 4 131 292 3 10066

nacht PIPPIP PIPNAT MYODAU MYOMYS MYOEMA MYONAT MYO(spec) PLEAUR EPTSER NYCNOC Eindtotaal

21/sep 85 27 1 11 2 2 1 129

22/sep 93 14 3 29 5 144

23/sep 27 14 8 27 1 1 78

24/sep 145 29 4 34 1 1 2 216

25/sep 129 51 2 29 1 4 1 1 218

26/sep 1 4 4 9

27/sep 20 7 2 21 50

28/sep 57 2 8 24 2 93

29/sep 76 6 9 44 1 4 140

30/sep 600 35 6 24 6 2 673

1/okt 424 10 8 34 1 20 497

2/okt 52 10 5 23 90

3/okt 93 8 2 37 3 143

4/okt 346 38 6 56 2 1 449

5/okt 260 17 7 25 1 1 311

Totaal 2408 272 71 422 3 2 15 42 3 2 3240
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Aantal detecties aan meetpunt 2 (wandelpad in beukenbos) van 23 tot 29 augustus 2022 (zomer) 
 

 
 

 
Aantal detecties aan meetpunt 3 (rand van hoogstamboomgaard) van 29 augustus tot 4 september 
2022 (zomer) 
 

 

 
Aantal detecties aan meetpunt 4 (jan-baptist versmessendreef) van 29 augustus tot 4 september 
2022 (zomer), en van 21 september tot 6 oktober 2022 (najaar) 
 

 
 

 

nacht PIPPIP PIPNAT PIPPYG MYOMYS MYONAT EPTSER NYCNOC Eindtotaal

23/aug 451 5 1 358 4 819

24/aug 840 6 16 330 5 1197

25/aug 250 1 56 1 308

26/aug 155 3 3 44 205

27/aug 297 2 1 1 25 326

28/aug 258 5 1 17 281

Totaal 2251 21 1 22 1 830 10 3136

nacht PIPPIP PIPNAT PIPPYG MYOMYS PLEAUR EPTSER NYCNOC NYCLEI Eindtotaal

29/aug 364 18 10 3 19 414

30/aug 610 17 27 5 21 1 1 682

31/aug 395 14 10 2 14 1 436

1/sep 162 20 9 4 15 1 211

2/sep 142 18 2 1 5 1 169

3/sep 147 13 1 2 5 7 1 176

Totaal 1820 100 1 60 20 81 5 1 2088

nacht PIPPIP PIPNAT MYOMYS PLEAUR EPTSER Eindtotaal

29/aug 344 5 10 4 218 581

30/aug 502 3 5 3 79 592

31/aug 925 8 8 4 53 998

1/sep 181 3 16 200

2/sep 350 6 2 1 1 360

3/sep 123 2 3 5 133

Totaal 2425 27 28 12 372 2864

nacht PIPPIP PIPNAT MYODAU MYOMYS MYO(spec) Eindtotaal

21/sep 27 1 28

22/sep 48 3 1 52

23/sep 19 3 1 23

24/sep 122 6 2 1 131

25/sep 89 2 1 92

26/sep 2 2

27/sep 3 1 4

28/sep 6 6

29/sep 49 1 50

30/sep 161 2 1 164

1/okt 470 4 1 475

2/okt 24 1 25

3/okt 61 2 63

4/okt 261 12 273

5/okt 558 2 5 565

Totaal 1900 32 11 8 2 1953
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7.2 Tellingen van overwinterende vleermuizen 
 
Alle tellingen tot en met de winter 2003-2004 werden uitgevoerd door Walter (en Francois) Van 
Hoyweghen. De tellingen vanaf de winter 2003-2004 werden uitgevoerd door Arno Thomaes met 
uitzondering van 2006-2007 (door Sarrah Roggeman). In de zomer van 2012 werden extra stenen in 
de ijskelders en de kelder van de Oranjerie opgehangen als wegkruipmogelijkheden voor 
vleermuizen. In de winter van 2017-2018 werd wel geteld maar de data ging verloren, op de zolder 
van de oranjerie werden dat jaar een groot aantal (4-5) overwinterende grootoorvleermuizen 
gevonden. De onderstaande gegeven zijn verwerkt door Arno Thomaes. 
- Mmba: Myotis mystacinus - brandtii - alcathoe: verschillende soorten baardvleermuizen, 

wellicht steeds de gewone baardvleermuis (M. mystacinus). 
- Md: Myotis daubentonii: watervleermuis. 
- Mn: Myotis nattereri: franjestaart. 
- PaA: Plecotus auritus - austriacus: gewone of grijze grootoorvleermuis, wellicht steeds gewone. 
- Pspec: Pipistrellus pipistrellus - nathusii - pygmaeus: verschillende soorten dwergvleermuizen. 
- Cspec: Chiroptera spec.: vleermuis onbekend. 

 
 

Oranjerie van Hof ter Saksen (code 2130: kelder en zolder maar enkel op zolder dieren gevonden) 
 

Winter Datum PaA Pspec Totaal 

1996-1997 24/02/1997   0 

1997-1998 -   - 

1999-2000 14/02/2000  1 1 

2000-2001 22/02/2001  1 1 

2001-2002 4/02/2002  1 1 

2002-2003 -   - 

2003-2004 29/11/2003  1 1 

2004-2005 23/01/2005   0 

2005-2006 28/12/2005   0 

2006-2007 24/01/2007   0 

2007-2008    - 

2008-2009 12/01/2009 1  1 

2009-2010 20/01/2010   0 

2010-2011 5/01/2011 1  1 

2011-2012 15/12/2011   0 

2012-2013    - 

2013-2014 13/01/2014   0 

2014-2015 23/01/2015   0 

2015-2016 15/01/2016   0 

2016-2017 20/01/2017   0 

2017-2018    - 

2018-2019 7/01/2019 1  1 

2019-2020 7/01/2020   0 
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Kasteelruïne van Hof ter Saksen (code 2084) 
 

Winter Datum Mmba Md PaA Pspec Cspec Totaal 

1986-1987 13/01/1987   3   3 

1987-1988 10/01/1988   1   1 

1988-1989 5/01/1989 1  1   2  

1989-1990 21/01/1990 1  1   2 

1990-1991 27/01/1991     1 1 

1991-1992 26/01/1992    2  2 

1992-1993 12/02/1993 2   1  3 

1993-1994 7/01/1994 1     1 

1994-1995 -      - 

1995-1996 9/03/1996 1   1  2 

1996-1997 24/02/1997 1 1    2 

-------------- ---------------       

2010-2011 5/01/2011      0 
 
 
Kleine ijskelder in Hof ter Saksen (code 2128) 
       

Winter Datum Mmba Md Mn PaA Cspec Totaal 

1986-1987 13/01/1987    3  3 

1987-1988 10/01/1988 1 1  4  6 

1988-1989 5/01/1989 3   1  4  

1989-1990 21/01/1990 2   1  3 

1990-1991 27/01/1991 1     1 

1991-1992 26/01/1992 1   1  2 

1992-1993 12/02/1993      0 

1993-1994 7/01/1994 1     1 

1994-1995 -      - 

1995-1996 9/03/1996     1 1 

1996-1997 24/02/1997 5     5 

1997-1998 25/02/1998 5 2  1  8 

1998-1999 17/03/1999 1     1 

1999-2000 14/02/2000 1 2    3 

2000-2001 22/02/2001 4     4 

2001-2002 4/02/2002 2     2 

2002-2003 -      - 

2003-2004 29/11/2003 3 1       4 

2004-2005 23/01/2005 4         4 
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2005-2006 28/12/2005   4       4 

2006-2007 24/01/2007 3 1       4 

2007-2008 16/01/2008 2 1       3 

2008-2009 12/01/2009 1 4       5 

2009-2010 20/01/2010 6     3   9 

2010-2011 5/01/2011 5     1   6 

2011-2012 15/12/2011 7         7 

2012-2013 27/12/2012 8         8 

2013-2014 13/01/2014 7         7 

2014-2015 23/01/2015 9         9 

2015-2016 15/01/2016 6 1       7 

2016-2017 20/01/2017 9     1   10 

2017-2018 -           - 

2018-2019 7/01/2019 6     1   7 

2019-2020 31/01/2020 6     6 

2020-2021 -      - 

2021-2022 11/02/2022 3     3 

2022-2023 21/12/2022 3 1 1   5 
 
Grote ijskelder in Hof ter Saksen (code 2129) 
 

Winter Datum Mmba Md Mn PaA Cspec Totaal 

1986-1987 13/01/1987      0 

1987-1988 10/01/1988      0 
1988-1989 5/01/1989      0  

1989-1990 21/01/1990 2   1  3 

1990-1991 27/01/1991 2   3  5 

1991-1992 26/01/1992    2  2 

1992-1993 12/02/1993      0 

1993-1994 7/01/1994      0 

1994-1995 -      - 

1995-1996 9/03/1996    1  1 

1996-1997 24/02/1997      0 

1997-1998 25/02/1998      0 

1998-1999 17/03/1999 3      

1999-2000 14/02/2000      0 

2000-2001 22/02/2001      0 

2001-2002 4/02/2002      0 

2002-2003 -      - 

2003-2004 29/11/2003    0  0 
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2004-2005 23/01/2005    1  1 

2005-2006 28/12/2005    2  2 

2006-2007 24/01/2007    0  0 

2007-2008 16/01/2008    1  1 

2008-2009 12/01/2009    0  0 

2009-2010 20/01/2010    1  1 

2010-2011 5/01/2011 1   3  4 

2011-2012 15/12/2011 2   3  5 

2012-2013 27/12/2012 2   2  4 

2013-2014 13/01/2014 1 2  2  5 

2014-2015 23/01/2015 2   2  4 

2015-2016 15/01/2016 2   0  2 

2016-2017 20/01/2017 2   3  5 

2017-2018 -      - 

2018-2019 7/01/2019 2   2  4 

2019-2020 31/01/2020 2     2 

2020-2021 -      - 

2021-2022 11/02/2022 5   1  6 

2022-2023 21/12/2022 4   1  5 
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7.3 Digitale bestanden en websites 
 
 
- GIS bestanden (Lambert 1972 projectie) 

• puntlocatie waarnemingen tijdens de transect-metingen met mobiele batdetector op 4 avonden. 

• lijnen van gevolgde wandelroute tijdens 2 van de 4 avonden tijdens de transect-metingen. 

• meetpunten met automatische batdetectors (passieve metingen op vaste punten). 

 
- Excel bestanden  
Resultaat van alle passieve metingen met automatische batdetectors tijdens meerdere nachten, incl. 
verwerking tot figuren. 
 
-Schepers R. 2022. Verslag vleermuizeninventarisatie Sint-Martinuskerk Berlare 3/10/2022. Regionaal 
Landschap Schelde-Durme (RLSD). 
 
- Link naar compilatiefilm van verzamelplaats (kraamkolonie) gewone grootoorvleermuizen op de 
zolder van de Oranjerie: https://www.youtube.com/watch?v=-TTB7RaNAsQ 
 
- Natuurpunt publicaties (zoekterm ‘vleermuizen’): 
https://www.natuurpunt.be/publicaties 
 
- Enkele publicaties van onderzoek in het Waasland: 
https://wakona.be/index.php/werkgroepen/zoogdieren/zoogdierenwerkgroep-durme-en-
scheldeland-waasland 
 
- Ecopedia website met advies rond beheer en bescherming:  
https://www.ecopedia.be/pagina/het-beheer-van-vleermuizen 
 
- Ecopedia website pagina met advies rond beheer en inrichting van winterverblijfplaatsen: 
https://www.ecopedia.be/pagina/winterverblijven-voor-vleermuizen 
waaronder ook een aparte pagina over de inrichting van ijskelders: 
https://www.ecopedia.be/pagina/hoe-een-ijskelder-inrichten-voor-overwinterende-vleermuizen 
 
- ANB. 2009. Vademecum: inrichten van (kerk)zolders voor vleermuizen. Agentschap voor Natuur en 
Bos. https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/5868 
 
- Een aantal publicaties rond de effecten door verlichting: 
Website LichtOpNatuur: www.lichtopnatuur.org (https://nioo.knaw.nl/nl/licht-op-natuur), en zie ook 
infoblad op https://edepot.wur.nl/408923  
 
Zie ook EUROBATS richtlijn rond verlichting en vleermuizen (Voight et al. 2018):  
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/WEB_DIN_
A4_EUROBATS_08_ENGL_NVK_28022019.pdf 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-TTB7RaNAsQ
https://www.natuurpunt.be/publicaties
https://wakona.be/index.php/werkgroepen/zoogdieren/zoogdierenwerkgroep-durme-en-scheldeland-waasland
https://wakona.be/index.php/werkgroepen/zoogdieren/zoogdierenwerkgroep-durme-en-scheldeland-waasland
https://www.ecopedia.be/pagina/het-beheer-van-vleermuizen
https://www.ecopedia.be/pagina/winterverblijven-voor-vleermuizen
https://www.ecopedia.be/pagina/hoe-een-ijskelder-inrichten-voor-overwinterende-vleermuizen
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/5868
http://www.lichtopnatuur.org/
https://nioo.knaw.nl/nl/licht-op-natuur
https://edepot.wur.nl/408923
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/WEB_DIN_A4_EUROBATS_08_ENGL_NVK_28022019.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/WEB_DIN_A4_EUROBATS_08_ENGL_NVK_28022019.pdf


Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in  
Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en 400 professionele  
medewerkers werken voor de bescherming van belangrijke 
leefgebieden, soorten en landschappen. Om dit doel te 
bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur 
in Vlaanderen door gebieden aan te kopen en beheren, 
door soorten en leefgebieden te bestuderen en  
monitoren, door mensen kennis te laten maken met de 
natuur en door beleidsbeïnvloeding op lokaal, regio-naal 
en Europees niveau. Natuurpunt beheert meer dan 
22.800 ha natuur verspreid over 500 natuurgebieden. 
110.000 families zijn lid van Natuurpunt.




