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1. Inleiding  
 
Deze tekst presenteert de resultaten van het onderzoek dat een groep vrijwilligers van Natuurpunt 
gedurende drie jaar hebben uitgevoerd in het Turnhouts Vennengebied, ten noorden van Turnhout. 
Met behulp van dit verslag willen we wijzen op de grote rijkdom aan vleermuizen in het gebied. 
Bovendien beoogt de studie te wijzen op een belangrijke lacune bij het natuurbeheer van het 
Turnhouts Vennengebied. Sommige keuzes die net de bedoeling hebben om de biodiversiteit te 
verhogen riskeren immers een nefast effect te hebben op de aanwezige vleermuispopulaties. Er wordt 
dan ook voor gepleit om het beheerplan van het Turnhouts Vennengebied bij te stellen. 
 
Bij het opzetten van duurzaam bosbeheer en een beheervisie op de openbare bossen wordt vaak 
aandacht besteed aan het ouder worden van bomen en het belang van dood hout. Het belang van 
bossen voor een waaier aan diersoorten ligt in het voedselaanbod en de schuilplaatsen die bossen 
bieden. Dit geldt ook voor vleermuizen. Vleermuizen zijn door een lage reproductiesnelheid, relatief 
lange zoogtijd en een lang leven zeer kwetsbaar voor habitatconversie en habitatwijzigingen. De 
meeste vleermuissoorten in onze regio’s zijn gedeeltelijk of volledig afhankelijk van het bos. Ofwel 
bezetten ze tijdelijk boomholten, ofwel gebruiken zij de voedselbronnen in het bos en komen er dus 
jagen. Hoewel veel van de vleermuizen in België dendrofiel zijn, is er juist over deze groep het minst 
geweten. 
 
Met het toenemen van de leeftijd van een boom, verhoogt ook de kans dat er een holte aanwezig is 
(Limpens, 1991; Boonman, 2000). Vleermuizen maken niet zelf hun verblijfplaatsen, ze zijn hiervoor  
afhankelijk van externe factoren, zoals spechten of blikseminslag. De voorkeur van de meeste 
vleermuissoorten gaat uit naar spechtenholen (Meschede, 2000). Algemeen wordt aangenomen dat in 
een bos minstens 50% tot 80% van alle holen door spechten ontstaan (Van der Wijden, 1999). 
Spechtenholen zijn pas voor vleermuizen geschikt als ze voldoende naar boven toe uitgehold zijn. Op 
de koop toe maakt een vleermuizenkolonie tijdens het zomerseizoen gebruik van tientallen 
boomholtes, waarbij ze geregeld veranderen van boomholte. 
 
Bij het beheer van bossen wordt meer en meer gestreefd naar het verhogen van de biodiversiteit. Om 
een bosecosysteem met een hoge natuurlijkheidsgraad te bekomen, worden exotische boomsoorten 
vaak massaal gekapt om plaats te maken voor inheemse boomsoorten. Verschillende auteurs tonen 
een sterke voorkeur aan van vleermuizen voor bepaalde boomsoorten zoals zomereik (Quercus robur) 
en wintereik (Quercus petraea), beuk (Fagus sylvatica), Amerikaanse eik (Quercus rubra) en Valse 
acacia (Robinia pseudoacacia) (Limpens, 1991). Eigenlijk komt dit voort uit een voorkeur van de 
spechten voor deze bomen. Boonman (2000) toonde aan dat bij bomen met een leeftijd van ouder 
dan 100 jaar het aantal boomholten gelijk was voor beuk als voor zomereik, zowel naar 
spechtenholten als naar natuurlijke holten toe. 
 
Bomen in dreven zijn vaak (veel) ouder dan de aanpalende bosbestanden. Om die reden hebben 
dreven (vooral met beuk, zomereik en Amerikaanse eik) vaak een zeer grote betekenis voor 
vleermuizen. Het beheerplan van het Turnhouts Vennengebied vermeldt dat er geen bijzondere 
zoogdieren voorkomen of dat hun situatie niet voldoende gekend is, waaronder een gebrek aan 
vleermuiswaarnemingen. Het beheerplan wil het gebied laten uitgroeien tot een uitgestrekt 
heidecomplexsysteem met behoud van een halfnatuurlijk open landschap, met als belangrijkste 
doelbiotopen heischrale graslanden, vennen, natte en droge heide. Om deze doelstellingen te halen 
voorziet het beheer het verwijderen van bos, voornamelijk naaldhout maar ook exoten (waaronder 
Amerikaanse eiken en Valse acacia’s). Omdat nu net deze bomen vaak vleermuizenpopulaties 
herbergen is het belangrijk om meer gericht vleermuizenonderzoek in het gebied uit te voeren.  
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2. Methodologie & situering 

2.1. Periode 

 
Het onderzoek werd uitgevoerd van juli 2009 tot augustus 2012, hierbij werden ongeveer een 20-tal 
avond- en nachtexcursies uitgevoerd. 

2.2. Materiaal 

2.2.1. Heterodyne & tijdsexpansie batdetectoren 

 
Voor deze inventarisaties werden D240x detectoren en automatische D500x detectoren gebruikt. De 
D240x detector heeft zowel heterodyne-tuning als tijdsexpansie (d.i. vertraagd). Met dit toestel kunnen 
de meeste vleermuizen door iemand met ervaring in het veld onmiddellijk gedetermineerd worden in 
de heterodyne functie. Er is echter één groot nadeel aan dit apparaat. Vermits het een 
smalbandtoestel is, kan men slechts 1 frequentie weergeven met een waarde van 5 kHz boven of 
onder deze ingestelde frequentie. Een smalbandgeluid geeft dus maar een gedeelte van het volledige 
signaal weer. Vermits bij inventarisaties de ingestelde frequentie normaal 40 kHz bedraagt, bestaat de 
mogelijkheid dat vleermuizen zoals de Rosse vleermuis (piek op +/- 20 kHz) over het hoofd gezien 
worden. Dit probleem wordt op terrein opgevangen door regelmatig naar een lagere frequentie (20 
kHz) te luisteren. Bij de time expansion functie worden de signalen in de tijd uitgerokken met een 
bepaalde factor, bv. 10. Met deze behandeling worden de geluiden niet alleen hoorbaar, maar blijft de 
volledige karakteristiek van het signaal behouden. Door de geluiden op te nemen, kunnen ze later 
geanalyseerd worden en kan er meestal ook over moeilijker te determineren soorten uitsluitsel 
gegeven worden. Verder bestaat de mogelijkheid om via een commentaarknop bijkomende gegevens 
in te spreken. Het laatste jaar wordt meer en meer onderzoek uitgevoerd via het plaatsen van 
automatische detectoren, zoals de D500x, die continu alle ultrasone geluiden opnemen. Het grote 
voordeel is dat op één locatie de volledige nacht rond opnames kunnen gemaakt worden en alle 
voorbijvliegende vleermuizen geregistreerd worden. 
 

 
D240x                 D500x 

2.2.2. Opnameapparatuur 

 
Bij het gebruik van de D240x detectoren maakt men gebruik van een digitaal opnametoestel, nl. de 
Edirol R-09HR. Dit toestelletje is niet enkel compact en schokbestendig, maar bezit tevens een zeer 
goede signaal-ruisverhouding. Daar alles digitaal weggeschreven wordt, is er slechts een gering 
verlies aan kwaliteit van het geregistreerde signaal. 
Bij de D500x toestellen wordt alles rechtstreeks weggeschreven op compact flash kaarten die tot vele 
tientallen gigabytes aan data kunnen opslaan. In het kader van deze studie werden kaarten van 16 
GB gebruikt. 
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              Edirol R-09 HR 

2.2.3. Geluidsanalyse 

 
Alle opgenomen geluiden werden geanalyseerd via het programma Batsound Pro (versie 4.1.2b) van 
Pettersson Elektronik AB, dat speciaal ontwikkeld is om vleermuisgeluiden te analyseren. 
Signaalkenmerken zoals maximumfrequentie, frequentieverloop, pulsduur en pulsherhalingsfrequentie 
kunnen daarmee worden gemeten. Daardoor is de determinatie van diverse moeilijkere soorten 
mogelijk, zoals deze behorend tot de Myotis-groep. 
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2.3. Situering 
 
Het onderzoek werd uitgevoerd in het Turnhouts Vennengebied (Turnhout, provincie Antwerpen). Het 
studiegebied is erkend als natuurreservaat en opgenomen in het NATURA 2000 – netwerk. Een groot 
deel is ook erkend als habitatrichtlijngebied en als Europees vogelrichtlijngebied. 
Het gebied omvat een aantal vennen, zoals Grote Klotteraard, Kleine Klotteraard, Zwartwater, 
Haverven en Zandven. Deze zijn omringd door vochtige heide, schraalgrasland, moerasgebieden en 
naaldbos. In de nabijheid liggen ook een aantal percelen die door de landbouw in gebruik zijn. 
Open (heide)terreinen en (hei)schrale graslanden wisselen elkaar af met gesloten bosstructuren en 
zorgen voor een landschappelijk gevarieerde structuur (kaart 1 & 2).  

 

 
 
Kaart 1. Luchtfoto via google maps van het gebied. 
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Kaart 2. Kaart van het gebied  met vermelding van de locatie Koeven. 
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3. Resultaten 
 
Er zijn minstens 8 verschillende vleermuissoorten waargenomen in het onderzochte gebied (kaart 3). 
Onderstaand kaartje geeft een overzicht weer van de opnamen via de D240x bat detector. Van 
gemakkelijk te determineren soorten (gewone dwergvleermuis, rosse vleermuis en laatvlieger) werden 
niet steeds opnames gemaakt (Tabel 1). 

 
Kaart 3. Verspreidingskaart van de verschillende vleermuissoorten in het onderzochte gebied voor de 
zomerseizoenen 2010-2012. 

 
 
 
Tabel 1. Aantal opnamepunten per vleermuissoort. 

 

Soort Aantal 
opnamepunten 

Franjestaart 16 

Myotis species 19 

Watervleermuis 2 

Baardvleermuis species 2 

Grootoorvleermuis species 7 

Rosse vleermuis 29 

Laatvlieger 11 

Ruige dwergvleermuis 1 

Gewone dwergvleermuis 37 

Dwergvleermuis species 1 
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3.1. Gewone dwergvleermuis 

 
De gewone dwergvleermuis is één van de meest voorkomende vleermuissoorten in Vlaanderen en 
ook één van de meest voorkomende in het gebied. Deze hoofdzakelijk gebouwbewonende soort jaagt 
in het onderzochte gebied langsheen de dreven, bosranden, kapvlakten en bospaden. Overal in het 
studiegebied werd de soort aangetroffen. Niettegenstaande het om een gebouwbewonende soort 
gaat, worden geregeld kolonies of groepen gewone dwergvleermuizen aangetroffen in holle bomen. 
Niettemin werd er geen kolonie gevonden in het gebied. Vermoedelijk bevindt er zich een 
kraamkolonie buiten het gebied in één van de omliggende woningen. Een inschatting maken van de 
grootte-orde van de populatie dwergvleermuizen is via dit project onmogelijk. Hiertoe dient verder 
onderzoek uitgevoerd te worden waarbij jagende dieren vanuit het gebied gevangen en gezenderd 
worden. Door de dieren te volgen kan de kolonie gevonden worden en aldus kan een exacte 
inschatting van de populatie gedaan worden. 
In het najaar werden zeer veel opnamen gemaakt van sociale roepen van mannetjes gewone 
dwergvleermuis. 
 

 
 
Figuur 1. Spectrogram van een gewone dwergvleermuis met een vangstopname rond de 100 ms.  
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3.2. Ruige dwergvleermuis 

 
Deze soort die vrij zeldzaam is in Vlaanderen kan voornamelijk tijdens de trekperiode aangetroffen 
worden. Onderstaande opname werd in de dreef gedaan eind augustus, tijdens de trekperiode. De 
soort is in Vlaanderen al overwinterend aangetroffen in holle bomen. Zo werd recent (winter 2011) 
tijdens snoeiwerk te Schoten een tak afgezaagd van een Amerikaanse eik waarin 3 ruige 
dwergvleermuizen overwinterend werden aangetroffen. De soort wordt wel geregeld aangetroffen in 
het voor- en najaar buiten het gebied, in het Peerdsven en langsheen de kasteelgracht van het 
domein Boones Blik. 
 

 
 
Figuur 2. Spectrogram van een ruige dwergvleermuis (onderste pulsreeks, ca 38kHz), samen met een gewone 
dwergvleermuis (bovenste pulsreeks, ca 46kHz). 
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3.3. Franjestaart 
 
De franjestaart is een typische bosbewoner en werd in het gebied met zekerheid jagend aangetroffen 
langsheen de diverse dreven en bosranden. Voorlopig werden geen koloniebomen van deze soort 
aangetroffen, dit vanwege het feit dat deze soort zeer geregeld van kolonieboom verhuist. De diverse 
koloniebomen kunnen het best in kaart gebracht worden via het zenderen van enkele dieren. 
 

 
 
Figuur 3. Spectrogram van een franjestaart, let op de rechte signalen die van boven de 100 kHz een verloop 
kennen tot onder de 20 kHz, wat typisch is voor deze soort. 

 
 
De franjestaart is een soort van gesloten tot half open bossen en kleinschalige, vaak waterrijke 
gebieden met een hoog aanbod aan holle bomen. In tegenstelling tot andere vleermuizen kunnen ze 
ook in dichte vegetatie jagen. Insecten worden vaak van de vegetatie geplukt. Jachtgebieden liggen 
meestal in de omgeving van de koloniebomen. 
 
Uit onderzoek blijkt dat franjestaarten het grootste gedeelte van de tijd in het bos jagen. Het type bos 
(loofbos, naaldbos, gemengd bos) lijkt minder van belang dan de aanwezigheid van een rijke, 
gevarieerde ondergroei (vooral struiklaag en kruidlaag). Zo zijn laanstructuren van belang als 
vliegroute voor franjestaarten en andere vleermuissoorten. Onderzoek toont aan dat men dient te 
voorkomen dat grote onderbrekingen (> 15 meter) in deze laanstructuren ontstaan. Af en toe een 
boom laten staan, waardoor vleermuizen van boom tot boom kunnen vliegen, is beter dan een grote 
continue onderbreking. Om ook in de toekomst rekening te kunnen houden met franjestaarten, dient 
er op tijd nagedacht te worden over de aanplant van loofbomen (voornamelijk zomereiken) die over 
ca. 100 jaar weer potentiële verblijfplaatsen voor franjestaarten zullen vormen. Men vergeet dit wel 
eens waardoor oude bomen vrijwel allemaal tegelijkertijd gekapt worden of afsterven en hierdoor het 
potentieel aan verblijfplaatsen voor franjestaarten en andere boombewonende vleermuizen sterk kan 
afnemen. 
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3.4. Watervleermuis 

 
De watervleermuis is een soort die zijn verblijfplaatsen heeft in holle bomen, en jaagt boven vijvers en 
kanalen. Zo werd de soort jagend aangetroffen boven het kanaal Dessel-Schoten en boven de 
kasteelgracht van het domein Boones Blik. De soort werd telkenmale vroeg in de avond aangetroffen 
in het Koeven, wat wijst op mogelijke koloniebomen in de onmiddellijke omgeving. De soort is gebaat 
bij een aangepast bos-, park- en landschapsbeheer, gericht op het behoud van oude en aftakelende 
bomen met holtes. Ze geeft de voorkeur aan bosrijke landschappen met veel verbindingselementen. 

 

 
 
Figuur 4. Spectrogram van een watervleermuis. 
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3.5. Baardvleermuis species 

 
De baardvleermuizen zijn bij ons een typische boombewonende soortengroep die langsheen 
bosranden en dreven jaagt, alsook boven kleinere kapvlakten. Een zachte sonar en snel 
voorbijvliegende vleermuizen wijzen meestal op baardvleermuizen. Weliswaar bevinden er zich bij ons 
3 verschillende soorten binnen deze groep: de gewone baardvleermuis (Myotis mystacinus), de 
Brandts vleermuis (Myotis brandtii) en de nimfvleermuis (Myotis alcathoe). De opnames uitgevoerd in 
het Koeven wijzen meest in de richting van de gewone baardvleermuis. De soort zit ook geregeld 
achter boomschors. In Nederland zijn diverse verblijfplaatsen van de soort in Valse acacia’s 
aangetroffen. 
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3.6. Myotis species 

 
Diverse waarnemingen werden uitgevoerd van Myotis species, waarbij het jammer genoeg ging om 
korte, vluchtige opnames waardoor de exacte soort niet op naam kon gebracht worden. Een reden 
hiervan is dat het ontvangstbereik van de sonar van Myotissen vrij beperkt is, en de dieren aldus dicht 
bij de waarnemer dienen voorbij te vliegen om kwalitatief goede opnames te maken. Onderstaande 
opname, alsook het jachtgedrag, suggereert in de richting van baardvleermuizen.  
 

 
 
Figuur 5. Spectrogram van een Myotis species.  Het feit dat het signaal onderbroken is, maakt het voor verdere 
analyse zeer moeilijk. 
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3.7. Grootoorvleermuis species 
 

Er zijn in Vlaanderen 2 soorten grootoorvleermuizen, namelijk de gewone grootoorvleermuis en de 
grijze grootoorvleermuis. Aan de hand van geluidsopnames is het vooralsnog vrij moeilijk om beide 
soorten van mekaar te onderscheiden. Op de koop toe gebruikt de soort een fluistersonar waardoor 
men al geluk dient te hebben om ze te kunnen horen en te kunnen opnemen. In 2009 werd per toeval 
een grootoorvleermuis aangetroffen achter een stuk boomschors van een Amerikaanse eik. 
Grootoorvleermuizen foerageren meestal in kleinschalige landschappen, parken en open bossen in 
een straal van enkele honderden meters tot ca 3km rond de verblijfplaats. Hierbij maken ze gebruik 
van lijnvormige landschapselementen. 
 

 
 
Figuur 6. Spectogram van een grootoorvleermuis, het signaal dat uit 2 delen bestaat, is typisch voor deze 
soortengroep. 
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3.8. Rosse vleermuis 

 
De rosse vleermuis is een typisch boombewonende soort die soms vrij ver van zijn verblijfplaats kan 
gaan jagen. Jagende dieren werden vrij vroeg op de avond gehoord in de dreven, langsheen 
bosranden en jagend boven de vennen. Op het einde van de zomer 2012 werden 3 paarbomen 
(Amerikaanse eiken) aangetroffen met roepende mannetjes rosse vleermuizen. In één van de bomen 
zaten 6 dieren, in een andere 10 en in nog een andere 30 dieren. Twee bomen bevonden zich in het 
Koeven en één in de Klotteraard (kaartjes 4 & 5). 

 
Kaart 4. Verspreidingskaart van de aangetroffen roepbomen van rosse vleermuis in het Koeven. 
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Kaart 5. Verspreidingskaart van de aangetroffen roepbomen van rosse vleermuis in de Klotteraard. 

 
 

 
 
Figuur 7. Spectogram van een rosse vleermuis (onderste pulsreeks, ca 20 kHz). 
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Figuur 8. Spectogram van een sociale roep van een rosse vleermui. Opname gemaakt in het Koeven. 

 
Diverse sociale roepen van mannetjes rosse vleermuis konden gehoord worden vanuit meerdere 
koloniebomen, en dit zowel in het Koeven als in de Klotteraard. In vergelijking met vroegere gegevens 
blijkt deze soort duidelijk achteruit gegaan te zijn op diverse plaatsen in Vlaanderen (Dekeukeleire et 
al., 2012). Het verdwijnen van oude bomen met geschikte holten is vermoedelijk een belangrijke 
oorzaak, alsook een aantasting van hun jachtgebieden – zoals een vermindering van waterrijke 
gebieden (Decleer, 2007). Rosse vleermuizen worden zowel geassocieerd met oude bossen (als 
verblijfplaats) als met moerassen (als jachtgebied). Het Turnhouts Vennengebied is één van de 
weinige gebieden in Vlaanderen waar beide naast mekaar voorkomen. Deze indicatorsoort is in eerste 
instantie gebaat met een aangepast bosbeheer dat gericht is op het behoud van oude bomen met 
holten. 
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3.9. Laatvlieger 

 
De laatvlieger, die een gebouwbewonende soort is, werd geregeld jagend aangetroffen doorheen het 
volledige gebied. De meeste jagende exemplaren werden waargenomen in de dreven. Deze soort 
jaagt meestal op grotere kevers of nachtvlinders. 

 

 
Figuur 9. Spectrogram van een laatvlieger. 
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3.10. D500x opnames 

 
Op het einde van de zomer (9 & 10 augustus) 2012 werd het gebied bemonsterd éénmaal met 2 (nr 1 
en nr 2) en éénmaal met 4 D500x toestellen (nr 3 tot en met nr 6). Dit zijn bat-detectoren die 
automatisch elke voorbijvliegende vleermuis registreren. De toestellen werden gedurende 2 
opeenvolgende nachten geplaatst en geven ons een eerste indruk van de vleermuisactiviteit over 
gans de nacht. 

 
Kaart 6. Locaties waar D500x toestellen werden geplaatst om gedurende enkele nachten geluiden van 
vleermuizen op te nemen. 
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Kaart 7. Locaties van de D500x met de diverse waargenomen soorten per opnamepunt. Blauw sterretje = myotis 
spec, geel = laatvlieger, rood= gewone dwergvleermuis, blauw = watervleermuis, groen = rosse vleermuis, paars 
= franjestaart. 

 

 
Figuur 10. Tijdsverloop vleermuizenactiviteit op locatie 1. 
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Figuur 11. Tijdsverloop vleermuizenactiviteit op locatie 2. 

 
 

 
Figuur 12. Tijdsverloop vleermuizenactiviteit op locatie 3. 
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Figuur 13. Tijdsverloop vleermuizenactiviteit op locatie 4. 
 

 

 
Figuur 14. Tijdsverloop vleermuizenactiviteit op locatie 5. 
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Figuur 15. Tijdsverloop vleermuizenactiviteit op locatie 6. 

 
 

 
Figuur 16. Tijdsverloop over alle bemonsterde punten heen. 
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We kunnen vaststellen dat de vleermuisactiviteit in het gebied over gans de nacht gespreid is, wat 
wijst op een belangrijk jachtgebied voor vleermuizen. In de opnames zijn ook diverse vangstbuzzen te 
zien. Ook zijn er diverse opnames waarin sociale roepen van vleermuizen opgenomen, wat dan weer 
wijst op paargedrag in het gebied. 
De opnames tussen 05:00 en 06:00 zijn ook zeer interessant om nader te bekijken omdat ze wijzen op 
de nabijheid van verblijfplaatsen. In totaal zijn er 116 opnames gemaakt in die tijdsblok, waarvan 52 
op opnamepunt 4 en 61 op opnamepunt 6. Op punt 4 zijn het merendeel van de opnames rosse 
vleermuizen, aangevuld met enkele dwergvleermuizen en grootoorvleermuis. De vondst van diverse 
koloniebomen in de nabije omgeving toont dit trouwens aan. Op punt 6 zijn het merendeel van de 
opnames van dwergvleermuizen aangevuld met enkele van rosse vleermuis, franjestaart en myotis 
species. Op basis hiervan kunnen we stellen dat er zich in de onmiddelijke omgeving verblijfplaatsen 
bevinden (vermoedelijk holle bomen aangezien er zich geen gebouwen in de zeer onmiddellijke 
omgeving bevinden). 
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3.11. Koloniebomen 

 
Koloniebomen localiseren waarin zich kraamkolonies van vleermuizen of paarbomen met roepende 
mannetjes bevinden is zeer arbeidsintensief en deels op geluk gebaseerd. Eenzelfde kolonie 
vleermuizen gebruikt in hetzelfde gebied  meerdere holle bomen als verblijfplaats. Soms verblijven ze 
meerdere dagen na mekaar in dezelfde boom, soms verhuizen ze al na 2 à 3 dagen. De verschillende 
bomen zijn soms maar enkele meters van mekaar verwijderd, soms meerdere honderden meters. 
Algemeen wordt aangenomen dat een kolonie vleermuizen tussen de 30 à 80 koloniebomen bewoont 
in een gebied van enkele hectaren. De voorbije jaren werden slechts vleermuisuitwerpselen 
aangetroffen in enkele holle bomen welke zich situeerden langsheen de dreven, alsook in één van de 
omgezaagde bomen. Dit wijst op het gebruik van de boomholten door vleermuizen in het gebied. In 
2012 werd tijdens het onderzoek extra aandacht besteed aan het luisteren naar roepende rosse 
vleermuizen, wat resulteerde in het vinden van diverse bewoonde holle bomen (zie kaartje 8). Om het 
aantal gebruikte holle bomen in het gebied degelijk in kaart te brengen zou dit best dienen te 
gebeuren via telemetrie waarbij vleermuizen gevangen worden en gezenderd. De gezenderde dieren 
kunnen ons aldus brengen naar de diverse gebruikte holle bomen. Dergelijk onderzoek is zeer 
arbeidsintensief en vrij duur (een zendertje kost 150 à 180 € per stuk). 

 
Kaart 8. Verspreidingskaartje van de locaties van de holle bomen met roepende rosse vleermuizen. 
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4. Conclusies en aanbevelingen 
 
Het gebied is naar Vlaamse normen rijk aan vleermuizen en aldus is het noodzakelijk om hiermee 
rekening te houden bij het beheer van het gebied. Het voorkomen van vleermuizen in bossen is niet 
enkel afhankelijk van het aantal boomholten maar ook van de omgeving als jachtgebied, de 
verbindingselementen en nabijgelegen overwinteringsplaatsen. 
 
Het aandeel aan holle of dode bomen is belangrijk in het gebied. De waarnemingen van rosse 
vleermuizen in holle bomen in het Koeven en Klotteraard wijsen alvast op het belang van het 
voorkomen van de soort in het gebied. Aangezien oude bomen geschikt zijn als verblijfplaats voor 
deze soort dient naar het beheer toe hiermee zeker rekening gehouden te worden. 
 
In gans het gebied werden diverse waarnemingen gedaan van Myotis soorten, meer bepaald de 
boombewonende soorten franjestaart, watervleermuis en ook baardvleermuis. Niettegenstaande er 
geen kolonies aangetroffen werden (aangezien dit nog intensiever onderzoek vereist) en men 
vleermuizen dient te zenderen om deze locaties in kaart te brengen, is de kans zeer reëel dat er zich 
kraamkolonies van diverse vleermuissoorten bevinden. 
 
Eind 2009 – begin 2010 werden diverse vleermuiskasten opgehangen via een subsidie van Stad 
Turnhout. Tot op heden werden slechts éénmaal vleermuizen aangetroffen in één van de kasten. Bij 
controle vlogen er 3 dieren weg. Diverse studies tonen aan dat vleermuiskasten geen oplossing 
bieden bij een tekort aan natuurlijke holten. 
 
Het beheerplan stelt dat er nog diverse biologische waardevolle (oude) bomen en boomgroepen 
aanwezig zijn en dat deze belangrijke structuurvormende elementen zijn in het heidelandschap en de 
biodiversiteit verhogen en dus de kans moeten krijgen om oud te worden. Dit is alvast ook een sterk 
punt voor de aanwezige vleermuizen. 
 
Een recent uitgevoerd onderzoek toont aan dat het aandeel Amerikaanse eiken met holten 3 à 4 maal 
groter is dan het aandeel zomereiken (Strypstein, 2004). Een reden temeer om dus sterk op te letten 
met het kappen van Amerikaanse eiken met holten in het kader van exotenbestrijding. Een andere 
exoot, nl. Valse acacia of Robinia, is een boom die op relatief jonge leeftijd al veel spleten en 
loshangende schors vertoont, wat op zich interessant is voor enkele soorten vleermuizen zoals de 
ruige dwergvleermuis. In de dreef met acaciabomen langs het Koeven zijn er diverse Valse acacia’s 
met scheuren, spleten en holten. In 2 van de Valse acacia’s met holten werden vleermuisuitwerpselen 
aangetroffen.  
 
Onze algemene aanbevelingen naar vleermuizenbeheer in het gebied zijn dan ook: 
 

- Behoud en herstel van dreven want uit het onderzoek blijkt dat alle vleermuissoorten 
gebruik maken van de dreven om er te jagen of te verblijven. Dreven worden ook als 
vliegroute gebruikt tussen kolonie en jachtgebied. 

 
- Behoud van oude bossen, vooral eiken en beuken maar ook bepaalde exoten zoals 

Amerikaanse eiken aangezien hun houtstructuur zachter is en spechten er sneller holen in 
uitkappen 

 
- Behoud van dikke bomen. Want vleermuizen hebben nood aan 25 à 30 boomholten per 

hectare. Ze zoeken oude bossen op waarin veel geschikte boomholten aanwezig zijn op 
relatief korte afstand van elkaar. De meeste studies op boombewonende vleermuizen 
tonen immers aan dat de dieren een verhuisfrequentie kennen tussen de 2 à 5 dagen. 

 
- Een aantal inheemse bomen op termijn de kans bieden om oud te worden. Op deze 

manier wordt in een bos een potentieel gecreëerd aan bomen die de kans krijgen om zich 
te ontwikkelen en plaats kunnen bieden aan holenbroeders en vleermuizen.  

 
- Behoud van oude dode bomen want sommige vleermuissoorten verblijven niet enkel in 

boomholten maar ook achter boomschors. 
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- Aanplant van inlandse eiken. Om ook in de (verre) toekomst rekening te kunnen houden 
met vleermuizen, dient op tijd nagedacht te worden over de aanplant van loofbomen 
(voornamelijk zomereiken) die over ca. 100 jaar weer potentiële verblijfplaatsen voor 
vleermuizen kunnen vormen. Dit wordt wel eens vergeten, waardoor oude bomen vrijwel 
allemaal tegelijkertijd sterven, waardoor ineens het potentieel aan verblijfplaatsen voor 
vleermuizen fors kan afnemen. 

 
De rode blokken (kaart 9) geven aan welke stukken van groot belang zijn om de vleermuispopulaties 
in stand te houden. De blauwe blokken zijn momenteel slechts beperkt onderzocht geweest. Tijdens 
enkele excursies werden toch ook Myotissen waargenomen. Het mag dus duidelijk zijn dat dit bos ook 
interessante mogelijkheden biedt vanwege de verschillende bomen met holten. 
 
Het is dus absoluut noodzakelijk om een lange termijnvisie (80 à 120 jaar) naar vleermuizen en 
andere holtenbroeders (zoals zwarte specht en middelste bonte specht) toe uit te werken, zodat 
exoten weliswaar uit onze natuurgebieden kunnen verwijderd worden doch dat voldoende inheemse 
bomen de kans moeten krijgen om holten te ontwikkelen. 

 
Kaart 9. Overzichtskaart van de stukken die van groot belang zijn voor de vleermuizen. 
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