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1.  Inleiding 
 
De provincie Antwerpen is bezig met de opmaak van een structuurvisie en een provinciaal RUP voor 
de Poort Vrieselhof – Fort van Oelegem. De basisopties voor de uitbouw van de Fortengordels zijn 
vastgelegd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en verfijnd in het Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan Antwerpen. 
 
Via het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Poort Vrieselhof – Fort van Oelegem wenst de provincie 
de poortfunctie op een duurzame manier te ontwikkelen in relatie tot de bestaande belangrijke natuur- 
en erfgoedwaarden van het gebied.  
 
Bijkomend onderzoek naar het gebruik van het gebied door vleermuizen kan meer info verschaffen die 
nuttig is voor de plannen in opmaak. Het doel van deze studie is om meer duidelijkheid te verschaffen 
over volgende aspecten:  

• waar en wanneer wordt er door de vleermuizen gezwermd? 
• zijn er zomerverblijfplaatsen en/of kraamkolonies in het gebied? 
• waar zijn de belangrijke jachtgebieden gelegen? 

 
 

2. Methodiek 
 
Er werd in het Vrieselhof en de onmiddellijke omgeving al heel wat vleermuisonderzoek uitgevoerd in 
het kader van studies, maar ook in het kader van diverse vleermuisexcursies. Deze gegevens werden 
niet altijd even goed gedocumenteerd en/of gedigitaliseerd. Een belangrijk doel van deze studie is 
daarom deze gegevens bij elkaar te brengen. 
 
In aanvulling op de reeds bestaande gegevens werd bijkomend terreinwerk uitgevoerd, vooral in de 
najaarsperiode. Daarbij werden 3 methoden ingezet (tabel 1): 

• Bat-detector inventarisatie 
• Een autonome bat-detector (D500X) op 3 plaatsen 
• Mistnet onderzoek aan het Fort van Oelegem 

 
Tabel 1: Overzicht van de data waarop het terreinwerk werd uitgevoerd in 2011. 
 Bat-detector onderzoek D500X Mistnet  

onderzoek 
15 augustus X   
19 augustus   X 
1 september X   
2 september   X 
9 september X X  
10 september X   
14 september X   
15 september X   
17 september   X 
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2.1. Bat-detectoronderzoek 
 
Het bat-detector onderzoek werd uitgevoerd met behulp van een Pettersson D240X gekoppeld aan 
een opnametoestel. De locatie van de waarnemingen werd vastgelegd op kaart. Kleine afwijkingen 
zijn hierdoor mogelijk, maar deze zijn verwaarloosbaar wanneer rekening wordt gehouden met het feit 
dat het bij bat-detector waarnemingen onmogelijk is om de exacte afstand tussen vleermuis en 
waarnemer vast te stellen. Men dient er wel rekening mee te houden dat bij een waarneming niet de 
locatie van de vleermuis, maar wel de locatie van de waarnemer in kaart wordt gebracht. Vermits de 
meeste vleermuizen slechts tot op een afstand van 15-30 m hoorbaar zijn, is deze afwijking niet zo 
belangrijk. Bij Rosse vleermuizen is de detectieafstand soms 100m en kan de afwijking dus aanzienlijk 
zijn.  
 

2.2. D500X  
 
Op drie locaties werd gedurende een volledige nacht een D500X toestel geplaatst. Deze detectoren 
werken volledig autonoom en nemen automatisch op wanneer een ultrasoon geluid wordt 
waargenomen. Het voordeel van deze methode is dat de drie locaties gedurende een langere periode 
bemonsterd worden en dat het mogelijk is om de drie locaties ook kwantitatief te vergelijken.  
 
De locatie van de opnamepunten is weergegeven op figuur 1.  
 

 
Figuur 1: Locatie van de opnamepunten met D500X. 
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2.3. Mistnetvangsten 
 
Op drie data in het najaar werden met mistnetten vleermuizen gevangen ter hoogte van het fort van 
Oelegem. De netten werden op verschillende locaties geplaatst (figuur 2) om te kunnen inschatten 
waar het zwermgedrag juist plaatsvindt.  
 

 
Figuur 2: Locatie van de mistnetten tijdens het onderzoek naar het zwermgedrag. 
 
Niet alle netten werden op de verschillende data opgesteld. Om het welzijn van de vleermuizen te 
garanderen is het noodzakelijk dat de dieren onmiddellijk na de vangst terug uit het net verwijderd 
worden. Het aantal meter opgestelde netten is daardoor beperkt. In tabel 2 wordt een overzicht 
gegeven wanneer welk net werd opgesteld. 
 
Tabel 2: Overzicht dat aangeeft wanneer welke netten werden opgesteld in 2011. 
Datum Net 1 Net 2 Net 3 Net 4 Net 5 Net 6 Net 7 Net 8 
19/08       
02/09      
17/09      

1 

3 2 

8 

7 

6 
5 4 
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3. Historische waarnemingen 
 

3.1. Onderzoek Universiteit Antwerpen (1995-2000) 
 
In het kader van een project ter voorbereiding van het soortbeschermingsplan vleermuizen werd door 
de Universiteit Antwerpen, dienst Evolutionaire Biologie onderzoek verricht in verschillende gebieden 
o.a. in het Vrieselhof. Daarbij werd in 1996 een transect doorheen het Vrieselhof een aantal maal 
geïnventariseerd. De resultaten worden weergegeven in figuur 3 (Verkem & Verhagen, 1998).  

 
Figuur 3: Overzicht van de waarnemingen uit 1996 (Verkem & Verhagen, 1998). Waarnemingen tussen 1998 en 
2000 werden toegevoegd op de kaart met tekstballonnen. De Rosse vleermuizen op de kaart betreffen telkens 
een paarverblijf in een holle boom.  
 
Tijdens dit onderzoek werden op verschillende plaatsen vleermuizen van het genus Myotis 
waargenomen. Een belangrijke kanttekening bij dit onderzoek is dat het werd uitgevoerd met de toen 
gangbare bat-detectoren (Batbox en U30), die in vergelijking met de huidige generatie detectoren 
minder performant zijn. Determinatie van Myotis vleermuizen tot op soortniveau was toen zo goed als 
onmogelijk. Op basis van het jachtgedrag kan gesteld worden dat de Myotis sp. die boven de 
wateroppervlakken werden waargenomen (kasteelvijver, fortgracht, antitankgracht en Groot Schijn) 
hoofdzakelijk watervleermuizen betroffen. De Myotis sp. die in de bossen werden aangetroffen 
betreffen vermoedelijk eerder baard/Brandts vleermuizen en franjestaarten.  

Bat-detector  na 1996: 
Grootoorvleermuizen 

Mistnetvangst  na 1996: 
Baardvleermuis 

Mistnetvangst  na 1996: 
Watervleermuizen 
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Na publicatie van het vermelde rapport werd door de Universiteit Antwerpen nog af en toe onderzoek 
verricht in het Vrieselhof (tot 2000). Daarbij werden o.a. met mistnetten vleermuizen gevangen boven 
de loop van het Groot Schijn. De Myotis species waarnemingen bleken telkens om watervleermuizen 
te gaan. In het vochtige populierenbos werd een baard/Brandts vleermuis gevangen.  
Verder werden in het dennenbos tussen het Groot schijn en de Heidebeek regelmatig 
grootoorvleermuizen waargenomen.  
 
Bij het onderzoek van 1996 werden twee paarverblijven van rosse vleermuis aangetroffen, telkens in 
een eik. Tijdens de gehele studieperiode, tot 1999, werden de dieren er tijdens het najaar gehoord. 
Foeragerend werd de soort er niet aangetroffen.  
 
Laatvliegers werden voornamelijk aangetroffen boven de weilanden en hooilanden langs de 
bosranden.  
 
Van de gewone dwergvleermuis werd in de Taverne De Remise een grote kolonie aangetroffen (ca. 
70 dieren). De dieren werden waargenomen bij het verlaten van de verblijfplaats, die ze verlieten 
langs de daklijst (aan de oostelijke zijde van de Remise, aan de zijde van het kasteel). Vermoedelijk 
huizen de dieren in de spouwmuur of onder de dakpannen. Het gebouw werd langs de binnenzijde 
nooit onderzocht, dus hierover bestaat geen zekerheid. 
 

3.2. Diverse vleermuisexcursies 
 
Bij de opstart van de provinciale vleermuiswerking in de provincie Antwerpen (1999) werden in het 
Vrieselhof door de vleermuizenwerkgroep enkele excursies gehouden in het provinciaal domein. De 
gegevens daarvan zijn niet gedocumenteerd of gedigitaliseerd (mond. mededeling Kris Boers, Filip 
Borms, Ben Van der Wijden, Sven Verkem). Tijdens één van de excursies werd bij een uitvliegtelling 
een klein aantal laatvliegers geteld en mogelijk ook enkele grootoorvleermuizen die bij valavond het 
kasteel verlieten. De zolder van het kasteel werd later ook bezocht en op één van de zolderruimtes 
werd een hoopje vleermuisuitwerpselen aangetroffen. Het kasteel werd toen dus gebruikt als 
verblijfplaats.  
 
Verder werden dezelfde soorten aangetroffen als reeds eerder vermeld onder 3.1. Exacte locaties zijn 
echter niet genoteerd.  
 
Tijdens één van deze excursies werd ook een deel van het traject van de Antitankgracht onderzocht. 
Langsheen de Antitankgracht werden watervleermuis, Myotis species (andere dan watervleermuis), 
rosse vleermuis, gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis aangetroffen. Exacte locaties zijn 
niet genoteerd, maar het ging om relatief grote aantallen.  
 

3.3. Onderzoek van 6 provinciale domeinen in de provincie 
Antwerpen 

 
In 1999 en 2000 werd door verschillende vrijwilligers een inventarisatie uitgevoerd van 6 provinciale 
domeinen, waaronder het Vrieselhof. De gegevens werden gepubliceerd in Lefevre & Boeckx (2000). 
De waarnemingen worden weergegeven in figuur 4.  
 
Boven de vijvers van het kasteel en de Antitankgracht (net buiten het domein) werden jagende 
watervleermuizen (Myotis daubentoni) aangetroffen, alsook enkele jagende baard/Brandts 
vleermuizen (Myotis mystacinus/brandtii). Langsheen de randen van het domein kon geregeld de 
laatvlieger (Eptesicus serotinus) gehoord worden. De gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) 
was een zeer algemene soort die doorheen het volledige gebied werd waargenomen. De kolonie in 
taverne “De Remise” werd nog steeds gebruikt door door Gewone dwergvleermuizen als verblijfplaats. 
De rosse vleermuis (Nyctalis noctula) werd bij schemering geregeld gehoord en in het najaar konden 
op diverse plaatsen mannetjes geregistreerd worden roepend, vanuit holle bomen langsheen de 
beukendreven (zelfde locaties als vermeld in 3.1.). Eén enkele maal kon een grootoor (Plecotus 
auritus) gehoord worden. Omdat via vleermuizendetectors geen onderscheid kan gemaakt worden 
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tussen de gewone en de grijze grootoor, spreken we over de grootoor. Hetzelfde geldt voor de 
gewone baardvleermuis (Myotis mystacinus) en de Brandts vleermuis (Myotis brandtii), waar we het 
over de baardvleermuizen hebben. Aan de achterzijde van het domein nabij het fort van Oelegem 
(vochtig populierenbos) konden geregeld dieren van het genus Myotis geregistreerd worden. Op de 
kaart zijn deze weergegeven als ‘niet geïdentificeerde soort’.  
 
 

 
Figuur 4: Waarnemingen van de inventarisatie in 1999 en 2000 (Lefevre & Boeckx, 2000). 
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4. Resultaten bijkomend veldwerk 
 

4.1. Algemeen 
 
In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de soorten die tijdens het bijkomend veldonderzoek 
werden aangetroffen. De soortendiversiteit in het gebied is groot, met zowel soorten van open milieu 
(rosse vleermuis, laatvlieger) als soorten van half-open milieu (o.a. gewone dwergvleermuis) en 
soorten van gesloten milieu (o.a. grootoorvleermuizen en ingekorven vleermuis). De soorten die 
werden aangetroffen zijn ook consistent met de waarnemingen uit eerder onderzoek en/of met de 
soorten die worden aangetroffen bij de wintertelling in het fort.  
 
Tabel 3: Overzicht van de waargenomen soorten in 2011. 

Soort Inventarisatie  D500X 
luisterpunten 

Mistnet 
onderzoek 

Laatvlieger (Eptesicus serotinus)    

Baard/Brandts vleermuis (Myotis 
mystacinus/Brandtii) 

   

Meervleermuis (Myotis dasycneme)    

Watervleermuis (Myotis daubentonii)    

Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus)    

Franjestaart (Myotis nattereri)    

Myotis species    

Rosse vleermuis (Nyctalus noctula)    

Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus 
nathusii) 

   

Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus 
pipistrellus) 

   

Kleine dwergvleermuis (Pipistrellus 
pygmaeus) 

   

Dwergvleermuis  species    

Gewone/grijze grootoorvleermuis (Plecotus 
auritus/austriacus) 
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4.2. Bat-detector inventarisatie 
 
De waarnemingen van de bat-detector inventarisatie worden weergegeven in figuur 5. Deze figuur 
wordt op groot formaat hernomen op p 23.  
 

 
Figuur 5: Overzicht van de waarnemingen van 2011. 
 
Het is zeer opvallend dat de waarnemingen van 2011 zeer sterk overeenkomen met de waarnemingen 
van 1996 en 2000. Dezelfde soorten werden aangetroffen en ook de locaties zijn zeer gelijkaardig. 
Een opvallend verschil is de determinatie van enkele franjestaarten, die bij eerdere studies 
vermoedelijk als Myotis sp. werden genoteerd, dankzij de verbeterde determinatiemogelijkheden met 
de huidige bat-detectoren . Verder valt ook op dat er slechts op één locatie een paarverblijf van rosse 
vleermuis werd aangetroffen (ter hoogte van de locatie 2 van de D500x toestellen). Van deze soort 
bestaat de algemene indruk dat, hoewel bijzonder slecht gedocumenteerd, de soort het niet goed doet 
en dat de aantallen afnemen. Op verschillende plaatsen zijn reeds lang gekende paarverblijven in 
onbruik geraakt. Mogelijk is dit ook in het Vrieselhof het geval.  

4.3. D500X 
 
De vleermuisactiviteit van de verschillende luisterpunten is weergegeven in de figuur 6. Op locatie 1, 
gelegen langs een beukendreef, werd enkel in het begin van de avond vleermuisactiviteit 
waargenomen. Vanaf 22u30 werd geen vleermuisactiviteit meer waargenomen. Dit was te wijten aan 
een storing in het opnametoestel waardoor het slechts zeer kort heeft opgenomen. 
 
Op locatie 2 en 3 is daarentegen voor de gewone dwergvleermuis een duidelijke, typische bimodale 
activiteitspiek te zien met een eerste piek bij aanvang van de nacht (20u30-22u30) en een tweede, 
iets kleinere, piek iets voor de ochtendschemering ( rond 4u30-5u30).  
 
Op locatie 2, aan de Heidebeek die daar langs twee zijden omgeven is door bos, werden zeer grote 
aantallen gewone dwergvleermuizen waargenomen. Daarnaast slechts een zeer beperkt aantal 
exemplaren Myotis species en enkele rosse vleermuizen.  
 
Op locatie 3, gelegen op een hooilandje langs het Groot Schijn, werd een zeer grote 
vleermuisdiversiteit waargenomen. Na een activiteitspiek van gewone dwergvleermuizen is een, 
minder grote maar toch niet onopvallende toename van het aantal Myotis species. Van verschillende 
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soorten binnen deze groep, o.a. de franjestaart is bekend dat ze jagen boven hooilanden. Tegen de 
ochtend neemt de activiteit van de Myotis species vleermuizen terug af en krijgen we terug een 
toename van het aantal gewone dwergvleermuizen. Tussendoor zijn er ook waarnemingen van 
laatvliegers, rosse vleermuizen, ruige dwergvleermuizen, grootoorvleermuizen en ook één enkele 
waarneming van een kleine dwergvleermuis. Deze laatste soort wordt in Vlaanderen slechts zeer 
sporadisch waargenomen. Deze waarneming bevestigt het grote belang van het gebied voor 
vleermuizen.  
 
 

 
 



                                                                                         13 
 

 
 

 
Figuur 6: Aantal contacten per uur voor de verschillende soorten op de drie locaties waar met een D500x de hele 
nacht vleermuisactiviteit werd geregistreerd. 
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4.4. Mistnetvangsten 
 
Er werd op drie avonden gevangen, met telkens bij aanvang geschikte weersomstandigheden. Op 17 
september is het tijdens de mistnetsessie beginnen regenen.  
 
Datum Netten open Netten toe Weersomstandigheden 
19 augustus 2011 21u00 1u10 20°C, geen regen, 

zwakke wind 
2 september 2011 20u-20u50 23u25-1u00 18°C, geen regen, 

geen wind, na 0u00 
lichte nevel 

17 september 2011 20u00-20u20 0u00 17°C, vanaf 23u35 
regen, windkracht 3Bft, 
100% bewolkt 

 
Over de drie avonden werden in totaal 138 vleermuizen gevangen, verdeeld over 6 soorten (figuur 7). 
De watervleermuis vertegenwoordigt bijna 50% van de gevangen vleermuizen, gevolgd door de 
franjestaart en de gewone dwergvleermuis. De overige soorten zijn min of meer gelijk verdeeld. 
Vleermuis species betreft dieren die ontsnapten tijdens het manipuleren.  
 

 
Figuur 7: Soortverdeling voor de 3 vangnachten samen. 
 
Uit figuur 8 blijkt duidelijk dat het zwermgedrag zich niet overal afspeelt. Aan de ingang van het fort 
werden enkel in net 4, dat in de ingang gepositioneerd was, zwermende vleermuizen gevangen. 
Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat rond de overige netten aan de ingang (netten 1, 2 en 3) wel 
foeragerende vleermuizen aanwezig waren, maar dat enkel in net 2 en 3 een klein aantal 
foeragerende vleermuizen werd gevangen.  
 
Verder blijkt duidelijk dat zowel ter hoogte van net 5, in de hoofdgang als in net 6 en 7 zwermgedrag 
werd waargenomen. De hoogste aantallen werden waargenomen op de binnenplaats. Verder werd 
ook tijdens het vangen zwermgedrag visueel waargenomen in alle lokalen en de gang van het 
hoofdfrontgebouw, in de hoofdgang en in de kruitkamer links en de aanpalende lokalen. Niet alle 
lokalen werden systematisch onderzocht, zodat het op basis van de beschikbare gegevens niet 
mogelijk is een kaart van het fort te maken met aanduiding van de lokalen waar wel of niet gezwermd 
wordt. Uit de waarnemingen, en ook uit ervaringen in andere forten en uit de literatuur, blijkt wel dat 
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het zwermen volgens een klassiek patroon plaatsvindt. De hoofdmoot van het zwermgedrag speelt 
zich af in de open ruimte voor het fort en aan de ingangen. Voor dit fort vooral aan de binnenplaatsen 
van het hoofdfront en in minder mate aan de hoofdingang. Vanuit deze zwermzones verplaatsen 
dieren, vaak in koppel, zich en trekken ze verder het fort in. In het geval het gaat om 
voortplantingskoppels vliegen ze naar één van de kamers van het fort om te gaan paren. Vermoedelijk 
heerst hierbij een zekere territoriaal gedrag tussen de mannetjes, maar dat is ook internationaal nog 
onvoldoende onderzocht. 
 

 
Figuur 8: Aantal gevangen vleermuizen per net en per datum. Netten waar op meerdere data gevangen werd, zijn 
meerdere malen opgenomen in de grafiek. 
 
In figuur 8 valt verder de sterke variatie op tussen de vangsessies. Dat is consistent met de ervaringen 
op andere plaatsen, waar duidelijk blijkt dat er een sterke variatie is in de soorten en de aantallen 
doorheen het najaar zoals blijkt uit figuur 9 (naar Janssen et al., 2008). Om exact vast te stellen 
wanneer welke soorten zwermen zou het noodzakelijk zijn om van ca. 15 juli tot eind september 
wekelijks te vangen.  
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Figuur 9: Weergaven van de zwermperiode van de verschillende soorten doorheen het jaar, naar Janssen et 
al.,2008. 
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5. Conclusies 
 

De vergelijking van de historische gegevens met de recent verzamelde gegevens laat toe op een 
aantal vragen antwoord te geven: 
 

5.1. Welke soorten worden aangetroffen en wat zijn de 
voornaamste jachtgebieden? 

 
De soortendiversiteit in het Vrieselhof en zijn omgeving is groot (tabel 2). Er werden zowel eind jaren 
’90 als recent een behoorlijk aantal soorten aangetroffen van de verschillende groepen: zowel 
typische soorten van open milieu, half-open milieu en gesloten milieu. Het gebied is dus niet enkel 
belangrijk in het najaar, maar herbergt ook een belangrijke zomerpopulatie. 
 
In grote lijnen kunnen een aantal belangrijke jachtgebieden worden aangeduid: 

• De zone rond het kasteel en aan de parking van het domein (kleurcode figuur 10:      ): hier is 
relatief veel menselijke verstoring en ook verlichting aanwezig. In deze zone worden vooral 
soorten aangetroffen van open en half-open milieu die niet lichtschuw zijn. Deze zone is 
vooral belangrijk voor rosse vleermuis, laatvlieger en gewone dwergvleermuis. De aantallen 
zijn in deze zone soms behoorlijk hoog. 

• De kasteelvijver (kleurcode figuur 10:      ): deze wordt intensief, maar in lage aantallen, benut 
door watervleermuizen. Aan de randen van de vijver werden ook andere soorten (vooral van 
half-open en open milieu aangetroffen. Voor deze soorten zijn de aantallen behoorlijk hoog. 

• De weilanden en hooilanden aan de rand van het domein (kleurcode figuur 10:      ) worden 
intensief gebruikt door vleermuizen. Enerzijds door de soorten van open en half-open milieu, 
maar indien voldoende afgeschermd van verlichting, ook door andere soorten zoals duidelijk 
blijkt uit de D500x opnames op de hooiweide langsheen het Groot Schijn. Langs de waterloop 
liggen meerder hooilandjes en vermoedelijk worden die even intensief gebruikt. Het 
weiland/hooiland net ten noorden van de parking wordt vermoedelijk (dit is niet onderzocht) 
minder gebruikt omdat er veel lichtverstrooiing is van de wegverlichting, verlichting van de 
parking en van de lichten van langsrijdende auto’s.  

• In het beboste deel zijn duidelijk 3 zones te onderscheiden 
o de droge, meestal gemengde bosdelen voornamelijk ten oosten van het kasteel 

(kleurcode figuur 10:      ): deze worden hoofdzakelijk gebruikt als jachtgebied door 
gewone dwergvleermuizen en laatvliegers. Als jachtgebied speelt dit deel van het 
gebied een iets minder belangrijke rol. Mogelijk speelt het wel een belangrijke rol als 
verblijfplaats (zie 5.2). De aanwezigheid van Laatvliegers in de bosdreven is typisch  
voor deze soort, vooral in gemengde bossen wordt dit vastgesteld.  

o de vochtige bosdelen (kleurcode figuur 10:      ), voornamelijk eik en populier en het 
Groot Schijn: deze werden zowel bij voorgaande inventarisaties als bij het recente 
onderzoek frequent gebruikt als jachtgebied door de meer lichtschuwe soorten van 
gesloten milieu: franjestaart, gewone grootoorvleermuis en baardvleermuis. Hoewel 
niet vastgesteld bij de inventarisaties worden deze zones vermoedelijk in najaar en 
voorjaar gebruikt door ingekorven vleermuizen en andere Myotis soorten die dan 
vanuit het fort (winterslaap) nog gaan foerageren. Langsheen het Groot Schijn is 
telkens een zeer hoge diversiteit van vleermuizen waar te nemen en ook grote 
aantallen.  

o Het fijnsparrenbestand tussen de Heidebeek en het Groot Schijn (kleurcode figuur 10: 
      ): bij het recente onderzoek werd dit niet bevestigd, maar bij eerder onderzoek 
bleek deze zone toch vrij frequent gebruikt te worden door grootoorvleermuizen. 
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Figuur 10: Overzicht van de verschillende foerageergebieden voor vleermuizen. De kleurcodes worden hoger in 
de tekst verklaard. 
 

5.2. Waar zijn de verblijfplaatsen? 
 
 
Voor gebouwbewonende vleermuizen zijn er relatief wat waarnemingen van kolonieplaatsen 
(kraamverblijfplaatsen of zomerverblijfplaatsen): 

• Taverne de Remise wordt gebruikt als kraamverblijf door gewone dwergvleermuizen 
• Het bezoekerscentrum wordt gebruikt als verblijf door gewone dwergvleermuizen 
• Het kasteel werd alvast in het verleden gebruikt als verblijfplaats door laatvliegers en 

grootoorvleermuizen. 
 
Vooral voor het kasteel zijn er zeker potenties om de waarde als verblijfplaats te consolideren en zelfs 
nog te versterken door het nemen van vleermuisvriendelijke maatregelen. Belangrijkste hierbij zijn: het 
vrijwaren van een deel van de zolder voor vleermuizen, het voorzien van toegangen tot de zolder voor 
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de vleermuizen en het vermijden van verlichting van het gebouw aan de buitenzijde (ten minste voor 1 
zijde van het kasteel waar dan ook de vleermuistoegangen worden voorzien). 
 
Voor de boombewonende vleermuizen is de aanwezigheid van verblijfplaatsen veel minder duidelijk. 
Het opsporen van de bomen die door vleermuizen als verblijf gebruikt worden, is een zeer 
tijdsrovende en intensieve bezigheid omdat de vleermuizen gemiddeld om de 3 dagen verhuizen. Een 
vleermuiskolonie gebruikt in haar home-range dan ook tussen de 10 en 50 verschillende 
verblijfplaatsen doorheen het jaar. Het heeft dan ook weinig zin om op zoek te gaan naar dé 
verblijfplaats. Gezien de aanwezigheid van verschillende boombewonende vleermuissoorten 
(watervleermuis, franjestaart, baardvleermuis, grootoorvleermuis, ruige dwergvleermuis en rosse 
vleermuis) kan echter wel met voldoende zekerheid gesteld worden dat het studiegebied een 
belangrijke rol vervult als verblijfplaats voor boombewonende vleermuizen. Globaal kan gesteld 
worden dat elke boomholte een potentiële functie heeft als vleermuisverblijf. Indien de holte 
geïnspecteerd kan worden, dan kunnen bepaalde holtetypes uitgesloten worden, maar dat is van op 
de grond onmogelijk. Het is ook niet uit te sluiten dat baardvleermuizen in het bijzonder, maar ook 
andere soorten, verblijfplaatsen hebben achter losse schors. Dat maakt dat ook bomen zonder 
boomholtes, maar met losse schors, als verblijfplaats geschikt zijn.  
 
Zowel tijdens de oudere inventarisaties als nu werden, telkens op dezelfde locaties, paarverblijven van 
de rosse vleermuis aangetroffen. Het gaat om een boom in de noord-zuid georiënteerde dreef ten 
oosten van het kasteel en in de oost-west georiënteerde dreef die ten noorden van het kasteel loopt. 
Dat sinds 1996 paarverblijven in het gebied worden aangetroffen, wijst erop dat het gebied langs een 
migratieroute ligt van de rosse vleermuis.  
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Figuur 11: Overzicht van de aangetroffen verblijfplaatsen. 
 

Laatvlieger en Grootoor 

Gewone dwergvleermuis  

Paarverblijf  
Rosse vleermuis 

Paarverblijf  
Rosse vleermuis 

Gewone dwergvleermuis  



                                                                                         21 
 

5.3. Waar wordt er gezwermd? 
 
Zwermgedrag werd enkel waargenomen rond het fort en niet op andere plaatsen in het domein. Op 
basis van de netvangsten en de visuele en bat-detector waarnemingen tijdens de vangsessies kunnen 
volgende voorlopige conclusies getrokken worden: 

• Het zwermen en vermoedelijk ook de paringen gebeuren bijna in alle kamers van het fort 
• Het zwaartepunt van het zwermen ligt rond de binnenplaats en aan de ingangen (en ramen) 

van het hoofdfrontgebouw 
• Het zwermgedrag aan de hoofdingang van het fort is minder uitgesproken, maar is wel 

aanwezig 
• Ter hoogte van de fortgracht voor de ingang van het fort en voor de brug wordt volop 

gefoerageerd door verschillende vleermuissoorten, maar is er geen zwermgedrag. 
 
Hoewel er weinig informatie bestaat over de routes die vleermuizen volgen bij de migratie van en naar 
zwermplaatsen en winterverblijven, is er wel consensus dat waterwegen belangrijke migratieroutes 
vormen. De waarnemingen in het domein zelf, maar ook van andere studies in de ruimere omgeving, 
doen vermoeden dat het gebied op een kuispunt ligt van twee aanzienlijke migratieroutes, nl. 
langsheen de Antitankgracht en langsheen het Groot Schijn (figuur 12).  
 
 

 
Figuur 12: Aanduiding van twee belangrijke migratieroutes van vleermuizen doorheen het studiegebied. 
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6. Aanbevelingen 
 

6.1. In functie van de verblijfplaatsen in gebouwen 
 

• Optimaliseren van de verblijfplaats in het kasteel door vleermuisvriendelijke inrichting van (een 
deel van) de zolder. Tot deze ingrepen behoren: het reserveren van een gedeelte van de 
zolder voor vleermuizen, een specifieke ingang voor vleermuizen voorzien, op de zolderruimte 
microschuilplaatsen voorzien. Voor praktische details wordt verwezen naar de beschikbare 
literatuur (o.a. Guide pour l’aménagement des combles et clochers et ‘autres batiments die 
gedownload kan worden op de site van de Waalse gemeenschap 
http://environnement.wallonie.be/publi/dnf/combles_clochers_fr.pdf of het vademecum 
inrichten van (kerk)zolders voor vleermuizen van ANB dat gedownload kan worden op  
http://publicaties.vlaanderen.be/docfolder/14604/Inrichten_kerkzolders_lr.pdf). 

• Bijzondere aandacht voor het NIET verlichten van de verblijfplaatsen tijdens de nacht. Op zijn 
minst 1 zijde van het gebouw, bij voorkeur waar de toegang voor de vleermuizen is, moet 
onverlicht blijven. In het kader van een duurzaam parkbeheer is gebouwverlichting met sterke 
spots ook vanuit het oogpunt van lichtvervuiling en verstoring van andere fauna niet 
aangewezen. Indien toch overwogen wordt om de gebouwen (gedeeltelijk) te verlichten langs 
de buitenzijde dan wordt bij voorkeur gewerkt met naar beneden gerichte verlichting met een 
zwakke lichtsterkte (bv. LED verlichting). Er zijn momenteel sterke aanwijzingen dat 
monochromatische LED verlichting met de kleur ‘amber’, het minst verstorend zou zijn voor 
vleermuizen. Het onderzoek is echter nog zeer preliminair.  

• Voor de verblijfplaatsen in de Taverne en het bezoekerscentrum volstaat het om ervoor te 
zorgen dat de toegang tot de verblijfplaats behouden blijft en dat bij renovatieplannen 
rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van vleermuizen. 

 

6.2. In functie van de verblijfplaatsen in holle bomen 
 

• Voor de boombewonende vleermuizen is een ecologisch bosbeheer met behoud van holle 
bomen aangewezen. Speciale aandacht moet hierbij zeker gaan naar de dreefbomen, waar 
o.a. de paarverblijven van Rosse vleermuizen in werden gevonden. Meer specifiek zijn de 
aanbevelingen:  

o maximaal behoud van de bestaande holle bomen 
o bij vellingen bij voorkeur voorafgaandelijk een controle uitvoeren met een 

boomcamera en/of boomholtes voor de velling afsluiten op een zodanige manier dat 
vleermuizen nog wel naar buiten kunnen maar niet meer in de holte (enkel tijdens de 
periode maart – oktober). Dit dient te gebeuren door een vleermuisspecialist.  

o vellingen beperkten tot de maanden september en maart 
• Omdat veel van de dreefbomen dezelfde leeftijd hebben, en op termijn zullen verdwijnen is het 

belangrijk om nu reeds zones af te bakenen waar nieuwe bomen ‘oud’ kunnen worden. In het 
bosbeheerplan zou een lange termijnvisie moeten zorgen dat er ook in een tijdsframe van 
pakweg 50-100 jaar steeds een voldoende aantal loofbomen aanwezig is met een leeftijd van 
minimum 75 jaar. Herstel en heraanplanting van de dreven kan hierbij een zeer belangrijke rol 
spelen. 

• Bij de bestrijding van exoten willen we bijzonder aandacht vragen voor vleermuizen bij het 
verwijderen van Amerikaanse eiken. Deze bomen worden zeer vaak gebruikt als verblijfplaats 
door boombewonende vleermuizen. Het kappen ervan moet daarom even omzichtig gebeuren 
als het kappen van inheems loofhout.  
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6.3. In functie van jachtgebieden 
 
Globaal gezien is het gebied bijzonder waardevol voor vleermuizen omdat verschillende biotooptypes 
samen voorkomen. Het is dan ook belangrijk deze variatie te behouden. Toch kunnen bepaalde 
ingrepen het gebied nog interessanter maken als jachtgebied voor vleermuizen.  
 

• Verlichting: Omwille van de hoge waarde van het gebied voor vleermuizen moet verlichting 
van het domein tot het minimum beperkt blijven/worden. In bepaalde zones, zoals de parking 
is nu reeds verlichting aanwezig, maar die is allerminst natuurvriendelijk. Het is aanbevolen 
deze om te zetten naar natuurvriendelijke verlichting (scherpe cut-off en geen zijwaartse 
lichtverstrooiing, LED-verlichting,…). 

• De zone rond het kasteel: verlichting (zie hoger) minimaliseren en natuurvriendelijk maken, 
verder zou het ontwikkelen van een geleidelijke overgang tussen bos en grasland aan te 
bevelen zijn, voor zover het geen afbreuk doet aan het historisch perspectief.  

• De kasteelvijver: geen specifieke aanbevelingen. Indien de kasteelvijver sterk te lijden heeft 
van bladval, zou het te overwegen zijn om de vijver periodiek te laten leeglopen 
(indien de vijver over een overloopsysteem beschikt) zodat het organisch materiaal 
kan mineraliseren. Dit komt zeer sterk de ontwikkeling van o.a. Chironomidae (dans- 
of vedermuggen) ten goede en die vormen een belangrijke voedselbron voor 
vleermuizen. 

• De weilanden en graslanden: zowel extensieve begrazing als hooilanden zijn voor 
vleermuizen aantrekkelijk. De eerste vooral omwille van de aanwezigheid van coprofage 
insecten. Belangrijke voorwaarde is wel dat de dieren die gebruikt worden voor de begrazing 
niet continu ontwormd worden, want dan zijn de uitwerpselen niet geschikt voor coprofage 
insecten. Anderzijds blijkt duidelijk uit de inventarisatiegegevens dat de aanwezige hooilanden 
intensief gebruikt worden door vleermuizen. Indien mogelijk is het aanbevolen om zowel 
begraasde weilanden als hooilanden te voorzien. De graslanden langs de Schildesteenweg, 
die toch redelijk sterk verlicht worden door wegverlichting en langskomend verkeer zouden bij 
voorkeur als weiland gebruikt kunnen worden. De graslanden grenzend aan het Groot Schijn 
kunnen bij voorkeur als hooiland beheerd worden. Belangrijk is wel dat de hooilanden en 
weilanden geen te grote dimensies aannemen en regelmatig door een opgaande structuur 
(bomenrij, haag of houtkant) onderbroken worden. Een oppervlak van 1-3 ha is aan te 
bevelen.  

• Voor de relatief droge bossen rond en ten oosten van het kasteel is het aan te bevelen om het 
bos om te vormen naar een meer gedifferentieerd gemengd bos. Kleine open plekken, variatie 
in leeftijd,….  

• De vochtige bossen zijn van uitzonderlijk belang voor vleermuizen van het genus Myotis, 
waarvoor het fort van Oelegem, een key-winterverblijf is. Behoud van deze bossen is 
belangrijk. Specifieke aanbevelingen ten behoeve van vleermuizen zijn er niet. 

• Het fijnsparrenbestand tussen de Heidebeek en het Groot Schijn wordt regelmatig gebruikt 
door Grootoorvleermuizen. Deze soort wordt vrij regelmatig in naaldhoutbestanden 
waargenomen, maar foerageert ook in andere biotooptypes. Voor dit bos is een omvorming 
naar een meer gedifferentieerd gemengd bos aanbevolen omdat het nu zeer gelijkvormig en 
gelijkjarig is.  

 

6.4. In functie van het fort van Oelegem 
 
Het fort van Oelegem vervult een belangrijke rol als winterverblijf, maar uit de uitgevoerde 
inventarisatie blijkt dat het ook een belangrijke functie vervult als paarverblijf en zwermlocatie. 
Aanbevelingen voor het beheer en de inrichting van het fort vallen buiten de scope van deze studie. 
Enkele aanbevelingen ten aanzien van de buitenzijde en de perimeter van het fort zijn wel belangrijk: 
 

• De Antitankgracht vormt, samen met het Groot Schijn, een belangrijke corridor naar het fort. 
Ingrepen aan de Antitankgracht moeten dan ook altijd gebeuren na afwegen van de impact op 
vleermuizen. 
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• Zowel de Antitankgracht als de fortgracht vormen een belangrijk jachtgebied voor 
vleermuizen. Verlichting van deze elementen moet ten allen tijde vermeden worden, vermits 
de meeste vleermuizen die er foerageren lichtschuw zijn. 

• Vermits ook de hoofdingang van het fort gebruikt wordt als zwermplaats is het belangrijk dat: 
o GEEN verlichting aan de ingang wordt voorzien, zelfs geen ‘natuurvriendelijke’ 

verlichting 
o De ingang tot de hoofdgang zo ‘open’ mogelijk blijft. Zwermgedrag wordt sterk 

verstoord door de aanwezigheid van een afsluiting. Hoe nauwer de doorgangen door 
de afsluiting, hoe sterker de verstoring. Omdat een evenwicht gezocht moet worden 
tussen veiligheid en vleermuisbescherming, is een hekwerk het beste compromis. 
Een volledige afsluiting met een deur of wand is ten sterkste af te raden. Bij voorkeur 
zou het bovenste deel van het hek van horizontale spijlen voorzien moeten zijn.  
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Bijlage 1: Kaart met de waarnemingen van 2011. 
 



Paddestoelen zoeken in Vlaanderen - Een aanmoediging voor beginners2Chiropterologisch onderzoek in het natuurinrichtingsproject Laanvallei • juni 20022




