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Samenvatting 
 
De Citadel van Diest is recent eigendom geworden van de Stad Diest, die deze wenst te 
herbestemmen. Een eerder onderzoek naar overwinterende vleermuizen op deze site leidde tot 
vleermuisvriendelijke aanbevelingen naar herbestemming en beheer van de site. De aanwezigheid 
van vleermuizen bleek nauwelijks een belemmering voor de gewenste ontwikkeling van de citadel. 
Enkel voor het poortgebouw, van groot belang voor vleermuizen, is een verregaande aanpassing 
van de geplande herbestemming vereist. 
 
Voorliggende studie geeft de resultaten weer van verder vleermuizenonderzoek, waarbij de 
zwermfunctie en het ruimtelijk gebruik in en om het poortgebouw werden onderzocht. Verder werden 
ook enkele andere locaties beperkt onderzocht of bekeken op potenties voor (compensaties voor) 
vleermuizen. 
Het poortgebouw blijkt een zwermlocatie te zijn voor acht soorten vleermuizen, waaronder 
Ingekorven vleermuis en Grijze grootoorvleermuis. De dieren maken gebruik van beide verdiepingen 
van vrijwel het hele poortgebouw en de omgeving er rond, waarbij twee invliegopening op het 
gelijkvloers van belang zijn. 
 
Om voor het poortgebouw de herbestemmingswensen en de bescherming van de vleermuizen op 
elkaar af te stemmen, werden enkele mogelijke pistes uitgewerkt. Hierbij werden telkens de 
knelpunten voor de vleermuizenfuncties toegelicht, en mogelijke manieren tot mitigatie en 
compensatie voorgesteld.  
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1. Inleiding 
 
Dit rapport maakt onderdeel uit van het project ‘Vale vleermuis en Bechsteins vleermuis in Vlaams-
Brabant. Onderzoek naar voorkomen en potenties, met adviezen voor beheer van historische 
gebouwen, bossen en landschappen’. Dit project wordt uitgevoerd door Natuurpunt Studie vzw en 
wordt gesteund door de Provincie Vlaams-Brabant. 

1.1. Achtergrondinformatie vleermuizen en versterki ngen 
 
Vleermuizenbescherming 
Alle vleermuizen in Europa zijn beschermd door de habitatrichtlijn (92/43/EEG). De soorten die 
voorkomen in Vlaanderen staan allen in bijlage IV, wat wil zeggen dat ze als soorten van 
communautair belang een strikte bescherming genieten. Zeven in België voorkomende soorten 
(Grote en Kleine hoefijzerneus, Vale vleermuis, Mopsvleermuis, Meervleermuis, Ingekorven 
vleermuis en Bechsteins vleermuis) worden ook in bijlage II vermeld. Voor deze soorten moeten 
speciale beschermingszones worden afgebakend. 
 
Militaire bouwwerken en vleermuizenecologie 
Forten, citadels en andere versterkte militaire bouwwerken vervullen zeer vaak een belangrijke rol 
voor vleermuizen. Zo bieden bijvoorbeeld de forten van de dubbele Antwerpse fortengordel een 
overwinteringsplaats voor zowat de helft van de getelde vleermuizen in Vlaanderen. Dit belang is 
historisch gegroeid, en neemt nog steeds toe. Deze aantrekkingskracht danken deze bouwwerken 
aan hun specifieke microklimaat en hun ligging. 
Het specifieke microklimaat omvat een hoge luchtvochtigheid en een stabiele temperatuur. Deze 
worden gegarandeerd door vochtige muren met doorsijpelend water, en door dikke muren die vaak 
nog onder een dikke zandlaag liggen, bedoelt om bominslagen op te vangen. 
De ligging van het bouwwerk is eveneens van belang: zowel de lokale ligging in het landschap (nabij 
bos, vestinggracht, rivier, …) als de ligging nabij andere overwinteringsplaatsen (zoals bijvoorbeeld 
fort Leopold). 
Naast hun functie als overwinteringsobject voor vleermuizen hebben versterkte militaire bouwwerken 
ook een primordiale rol als foerageerplaats, zomerkolonieplaats, verbindingsplaats, paar- en 
zwermlocatie. 
 
Zwermen is het bezoeken van een groot aantal vleermuizen van winterverblijven vóór de 
winterslaap. Dit zwermgedrag heeft twee functies. Ten eerste voortplanting: doordat bij het zwermen 
veel dieren uit een wijde omgeving betrokken zijn, vindt er genetische uitwisseling plaats tussen de 
populaties welke anders gescheiden leven. Ten tweede tonen de oudere dieren aan jongere 
vleermuizen waar de verschillende mogelijkheden om te overwinteren gelokaliseerd zijn, en worden 
deze locaties dus verkend. Zwermen is een essentieel onderdeel in de levenscyclus van 
vleermuizen, en zwermlocaties zijn dus van groot belang voor de bescherming van deze zoogdieren. 
 
Vleermuizen en implicaties voor herbestemming 
Militaire bouwwerken spreken mensen aan. De druk om deze te gebruiken voor recreatieve, 
toeristische of commerciële doeleinden is dan ook groot. Een (her)bestemming is echter niet altijd 
evident omwille van het gebruik van deze locaties door vleermuizen. Het menselijk gebruik van 
militaire bouwwerken mag immers de vleermuizenpopulaties niet schaden. 
Omwille van het belang van deze vestingen voor vleermuizen is het echter niet voldoende om zich te 
beperken tot het vermijden van schade. De door de overheid opgestelde IHD’s (instand-
houdingsdoelstellingen) bepalen dat de vleermuizenpopulaties zich dienen te kunnen handhaven en 
uitbreiden, en zowel de wettelijke als plaatselijke omstandigheden moeten daarom een gunstige 
toestand hiervoor verzekeren. 
 
Zowel in het kader van de uitwerking van de IHD’s als voor (her)bestemmingen van militaire 
bouwwerken, wordt daarom geopteerd voor een indeling in zones met verschillend gebruik. Een 
gefundeerde indeling kan duidelijkheid verschaffen over de functies van de zones, en de 
mogelijkheden en beperkingen voor menselijk gebruik ervan. 
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1.2. Achtergrondinformatie Citadel van Diest 
 
De Citadel van Diest als overwinteringslocatie voor  vleermuizen 
Op 19 februari 2013 werd een eerste (quasi) volledige telling gehouden van overwinterende 
vleermuizen in de Citadel van Diest. De telling toonde aan dat bepaalde citadeldelen in gebruik zijn 
als winterverblijfplaats door zes soorten vleermuizen, waaronder de Ingekorven vleermuis. Met 55 
gevonden dieren behoort de citadel tot de top drie van belangrijke overwinteringsobjecten voor 
vleermuizen in Vlaams-Brabant, samen met Fort Leopold te Diest (Berwaerts et al., 2008) en de 
Gang van Groenendaal te Hoeilaart (Willems & Boers, 2005). Een soortendiversiteit van zes soorten 
is eveneens hoog. 
 
De aanwezigheid van Ingekorven vleermuis is zeer belangrijk. Deze Europees beschermde soort 
stelt dermate hoge eisen aan haar overwinteringsplaats, dat in Vlaanderen slechts een erg beperkt 
aantal locaties hiervoor in aanmerking komen (Verkem et al., 2003). Ingekorven vleermuizen worden 
’s winters enkel aangetroffen in een beperkt aantal forten en mergelgroeven. De locatie waar het dier 
in de citadel werd aangetroffen, poortgebouw N, heeft een ideaal microklimaat voor Ingekorven 
vleermuizen. De site heeft potenties om uit te groeien tot een vaste overwinteringslocatie voor deze 
kritische soort. Mits het nemen van de juiste beschermingsmaatregelen kan deze populatie zich 
handhaven en uitbreiden. 
 
De bevindingen van de wintertelling werden uitgebreid gepubliceerd in een rapport: 
 

Willems, W. & Lambrechts, J. (2013). Vleermuizen in de Citadel van Diest. Rapport 
wintertelling 2013 met aanbevelingen naar herbestemming en beheer. Rapport Natuurpunt 
Studie 2013/5, Mechelen. 
http://www.natuurpunt.be/uploads/natuurbehoud/natuurstudie/documenten/rapport_vleermui
zen_citadel_diest.pdf 
 

Herbestemming van de Citadel van Diest 
Eind februari 2013 werd de citadel van Diest overgedragen van de Militaire Overheid naar de stad 
Diest, die deze citadel wenst te herbestemmen, en hier reeds plannen rond ontwikkelde 
(MOPurbandesign, 2011). Een herbestemming mag echter de vleermuizenpopulaties of –habitat niet 
schaden. De instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) bepalen bovendien dat de vleermuizen-
populaties zich dienen te kunnen handhaven en uitbreiden, en zowel de wettelijke als plaatselijke 
omstandigheden moeten daarom een gunstige toestand hiervoor verzekeren. 
 
Het rapport van de wintertelling (Willems & Lambrechts, 2013) schept een kader voor 
vleermuisvriendelijke zonering en ontwikkelingsmogelijkheden op basis van wintergegevens. In het 
overgrote deel van de citadel legt het overwinteren of potentieel zwermen van vleermuizen amper of 
geen hypotheek op de herbestemmingsplannen. Enkel de geplande herbestemming van het 
poortgebouw N zorgt voor een conflictsituatie. In dit gebouw overwinteren de meeste dieren, 
waaronder Ingekorven vleermuis. 
 
Omwille van de lopende herbestemming en het hoge belang voor overwinterende vleermuizen, was 
bijkomend onderzoek noodzakelijk naar verder gebruik van de citadel (en dan voornamelijk het 
poortgebouw N) als zwermhabitat. Om die reden werd in de zomer van 2013 zwermonderzoek 
uitgevoerd, toegespitst op het poortgebouw N, om na te gaan welke soorten en aantallen er 
zwermen, en hoe de dieren van het gebouw en de onmiddellijke omgeving gebruik maken. 
 
De resultaten en bevindingen van het zwermonderzoek in de citadel worden weergegeven in dit 
rapport, dat de eerder uitgewerkte krijtlijnen van het wintertellingrapport voor een gefundeerde 
zonering van de Citadel van Diest verfijnt. Verder vormt het een concrete basis voor de uitwerking 
van een win-win-concept waarbij het poortgebouw maximaal geïntegreerd kan worden in de 
ontwikkeling van het geplande ziekenhuis boven op de citadel, en de huidige vleermuizenfuncties 
behouden of verbeterd kunnen worden ofwel in het poortgebouw  zelf, ofwel (al dan niet deels) door 
verplaatsing naar een alternatieve locatie. 
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2. Inventarisatie en onderzoek 

2.1. Methode 
Om na te gaan welke soorten en aantallen vleermuizen er zwermen in het poortgebouw N, en hoe 
de dieren van het gebouw en de onmiddellijke omgeving gebruik maken, werden mistnetten 
opgesteld in en rond dit poortgebouw. De netten werden geplaatst rond zonsondergang, en bleven 
open tot zonsopgang of tot de omstandigheden (bijvoorbeeld door regen of sterk dalende 
temperatuur) niet meer gunstig waren voor zwermgedrag.  
 
De zwermvangsten werden wekelijks uitgevoerd van half augustus tot eind september 2013. Van 
iedere gevangen vleermuis werden vaste gegevens genoteerd: soort, geslacht, vangstuur, vangstnet 
en invliegrichting, onderarmlengte, gewicht, seksuele status en leeftijd. De dieren werden gemerkt 
(kleurmerk op duimnagel) om hervangsten te kunnen herkennen. Waar nodig – bij speciale vangsten 
of ter verifiëring – werd een foto van het dier gemaakt. 
 
Aanvullend werden ook visuele waarnemingen van zwermende dieren genoteerd, om een beter 
inzicht te verkrijgen op het ruimtelijk gebruik van de zwermers in de verschillende lokalen. De visuele 
waarnemingen geven echter geen volledige weergave van het gebruik van het gebouw. De 
waarnemingen werden niet systematisch gedaan, concentreren zich logischerwijs voornamelijk in de 
nabijheid van de te controleren netten, en verder van de netten verwijderde locaties konden enkel 
bezocht worden op periodes van lage zwermactiviteit (i.e. enkel doenbaar indien er op dat ogenblik 
geen gevangen dieren waren). Daardoor is de vastgestelde activiteit op verre locaties een 
onderschatting van de werkelijke activiteit. Dieren die na netvangst vrijgelaten werden, werden niet 
als visuele waarnemingen genoteerd wegens potentieel afwijkend gedrag. 
 

 
Foto 1: Plaatsing van mistnet in de gangen 1N04 en 1N14 van poortgebouw N, 2/09/2013. Aan de hand van de invliegrichting 
van gevangen vleermuizen kan bepaald worden hoe de dieren zich in en om het gebouw verplaatsen. 
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2.2. Benaming van citadeldelen en lokalen van poort gebouw 
Voor de benaming van de lokalen van poortgebouw N wordt gebruik gemaakt van onderstaande 
nummering (Figuur 1). De links weergegeven verdieping bevindt zich ten opzichte van de rest van de 
citadel op niveau -2. Naar deze verdieping wordt in dit rapport verwezen als de kelderverdieping van 
poortgebouw N. Naar de rechts weergegeven verdieping (niveau -1) wordt verwezen als het 
gelijkvloers van poortgebouw N. 

 
Figuur 1: Overzicht lokalen van poortgebouw N 
 
De nummers 1N06 tot en met 1N11 zijn geen (overdekte) lokalen, maar vormden oorspronkelijk een 
soort platform voor de plaatsing van geschut. Momenteel is dit platform een onveilige verzonken 
ruigte (braam), door betonmuurtjes in verschillende vakken gedeeld – vaak met een permanente 
watertafel die zorgt voor een gunstig vochtig vleermuizenmicroklimaat in onderliggende lokalen. 
Gang 1N14 was oorspronkelijk een doorgang naar het hoger gelegen stadsbastion. Deze gang is 
momenteel bovenaan afgesloten, en eindigt onder de huidige betonvlakte die op zich de locatie van 
het vroegere stadsbastion bevindt. 
 
Een overzicht van de gebruikte benamingen van de overige citadeldelen wordt weergegeven op 
Kaart 1 en Kaart 2 (achteraan rapport). 
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3. Resultaten 

3.1.  Soorten en aantallen van het poortgebouw 
Er werden in totaal 63 zwermende vleermuizen gevangen, behorend tot 7 verschillende soorten. Een 
achtste soort werd enkel visueel waargenomen. 
 
Tabel 1: Overzicht zwermvangsten poortgebouw N, Citadel van Diest, 2013 

Soort 19 aug 26 aug 2 sep 10 sep 16 sep 22 sep 30 sep Totaal 

Gewone dwergvleermuis 8 6 4   1  19 

Ruige dwergvleermuis  1      1 

Baardvleermuis 2 2 3   1 1 9 

Franjestaart  2 4    2 8 

Ingekorven vleermuis  (*)       

Laatvlieger 2  2     4 

Gewone grootoorvleermuis 1 8 4  1 2 2 18 

Grijze grootoorvleermuis   2    1 3 

Vleermuis species 1       1 

Totaal 14 19 19 0 1 4 6 63 
 
Duiding bij Tabel 1: 
- (*): Visuele waarneming, geen vangst 
- Vleermuis species: betreft een dier dat uit het net ontsnapte vooraleer de soort bepaald kon 

worden 
 
De soorten die in winterslaap werden aangetroffen in de (gehele) citadel, werden ook zwermend 
aangetroffen in of voor het poortgebouw. Bijkomende soorten die komen zwermen, zijn soorten 
waarvoor een ‘ondergrondse’ verblijfplaats als een citadel geen typische winterverblijfplaats is: Ruige 
dwergvleermuis (boombewoner) en Laatvlieger (huizenbewoner). 
Opvallend is de aanwezigheid van Ingekorven vleermuis en Grijze grootoorvleermuis. 
 

 
Foto 2: Laatvlieger, poortgebouw Citadel van Diest, 19/08/2013  
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3.2. Ruimtelijk gebruik van het poortgebouw en omge ving 

3.2.1. Resultaten per avond 
Per veldwerkavond werden de gegevens op plan aangeduid. De resultaten per avond worden 
weergeven in Figuur 2 tot en met Figuur 7. Van 10 september 2013 werd geen plan toegevoegd 
(nulvangst wegens regen). 

 
Figuur 2: Resultaten zwermonderzoek 19/08/2013 

 
Figuur 3: Resultaten zwermonderzoek 26/08/2013 

 
Figuur 4: Resultaten zwermonderzoek 02/09/2013 
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Figuur 5: Resultaten zwermonderzoek 16/09/2013 

 
Figuur 6: Resultaten zwermonderzoek 22/09/2013 

 
Figuur 7: Resultaten zwermonderzoek 30/09/2013 
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3.2.2. Gebruikte invliegopeningen 
De netvangsten toonden duidelijk aan dat vleermuizen slechts twee toegangen gebruiken tot het 
poortgebouw om te zwermen. Het gros van de dieren gebruikt de grote opening, ontstaan door het 
uitbreken van 2 schietgaten, van lokaal 1N13 (gelijkvloers). Een kleiner, maar nog steeds aanzienlijk 
deel van de zwermers maakt gebruik van de hoofdingang op het gelijkvloers (1N14). De keuze van 
deze openingen bevestigt de gekende voorkeur van zwermende vleermuizen voor zeer ruime 
invliegopeningen. 
 
De lokalen N102, N103 en N104 bezitten eveneens ruime openingen, waarin zich spijlen bevinden. 
Een traliewerk (zelfs met een tussenafstand van ca 30 cm zoals hier) vormt een belemmering voor 
zwermende vleermuizen, zodat deze openingen nauwelijks gebruikt worden. De iets ruimere 
(verluchtings?)gaten van lokalen 1N01, 1N12, n08 en n09 zijn van grootte minder geschikt als 
toegang voor zwermende vleermuizen, en bevatten bovendien ook een centrale spijl. 
Door de opening van lokaal 1N01 en 1N04 (waar een spijl ontbrak) werd telkens éénmaal een 
uitvliegende Gewone grootoorvleermuis waargenomen. Het is echter weinig waarschijnlijk dat deze 
openingen frequent gebruikt worden, gezien het hier dieren vlak na vrijlating betrof, die vermoedelijk 
de kortste weg naar buiten kozen. 
 
Gerichte plaatsing van netten toonde aan dat zwermende dieren enkel langs het gelijkvloerse 
verdiep binnenvliegen, en niet langs de kelderverdieping. Er bevinden zich in de kelderverdieping 
wel iets ruimere openingen in lokalen n09 (verweerd schietgat) en n07 (gat in zoldergewelf, 
uitkomend op geschutsplatform 1N07). Beide openingen zijn in de zomerperiode voor vleermuizen 
echter vrijwel onbruikbaar wegens een dicht bramenstruweel. 
 
Zowel gelijkvloers als kelderverdieping bevatten een aantal schietgaten. Deze zijn echter veel te 
klein om voor zwermende vleermuizen als toegang te kunnen dienen. De meeste schietgaten van de 
kelderverdieping zijn overigens volledig afgesloten door een dikke laag aarde, die zorgt voor het 
stabiele microklimaat voor de overwinterende vleermuizen. 
 

 
Figuur 8: Overzicht toegangen en gebruikte invliegopeningen van poortgebouw N. 
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3.2.3. Ruimtelijk gebruik in het poortgebouw 
Zowel vangsten als visuele waarnemingen tonen aan dat vrijwel alle lokalen van het poortgebouw 
gebruikt worden om te zwermen (Figuur 9). Het zwaartepunt ligt rond de gebruikte invliegopeningen: 
alle dieren passeren via hoofdgang 1N14 of dwarsgang 1N13, wat maakt dat alle ruimere lokalen 
hierrond eveneens als intensieve zwermlocatie dienst doen. Oplopende gang 1N14 en lokalen 1N04, 
1N03 en 1N02 zijn dankzij hun ruime doorgangen ideale zwermlokalen. 
 

 
Figuur 9: Overzicht van gebruik van poortgebouw en omgeving als zwermlocatie. 
 

 Foto 3: Gelijkvloers van poortgebouw N, foto genomen vanuit lokaal 1N02 (12/09/2013). De ruime lokalen en doorgangen in 
combinatie met een geschikt winterhabitat maken dit een ideale zwermplaats. Rechts: de houten schutting die vlot invliegen 
van de westkelders hindert. Helemaal achteraan: lichtinval door de invliegopening van lokaal 1N13. 
 
De oorspronkelijke trap van lokaal 1N13 is nagenoeg volledig verdwenen. Hierdoor kunnen 
vleermuizen, binnenkomend via dit lokaal, rechtstreeks doorvliegen naar de eerste, ruimere lokalen 
van de kelderverdieping (n13, n12). Dit verklaart vermoedelijk waarom deze invliegopening meer 
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gebruikt wordt dan de ruimere hoofdtoegang van het gebouw. Het verklaart ook waarom er meer 
dieren zwermen in de oostelijke kelderketen dan in de westelijke. Deze laatste is moeilijker 
bereikbaar: via lokaal 1N02 dienen de dieren achter een houten schutting naar beneden te duiken, 
om vervolgens via een smalle gang in de kelderlokalen te komen. Desondanks wordt er ook in deze 
kelders gezwermd, en zijn de aantallen winterslapende dieren in beide kelderketens vergelijkbaar. 

 
De enige lokalen van het poortgebouw waar geen zwermgedrag werd vastgesteld zijn 1N05 en 
1N12. Hoofdreden is vermoedelijk dat beide lokalen een kleinere deuropening hebben dan de 
omringende lokalen en gangen, en geen doorgang bieden naar achtergelegen lokalen. In lokaal 
1N05 werd bovendien brand gesticht, vermoedelijk enige dagen/weken voor aanvang van het 
onderzoek. Deze penetrante brandgeur was (zeker in dit lokaal) permanent aanwezig gedurende de 
onderzoeksperiode. Rook en brandgeur hebben een sterk negatieve invloed op het voorkomen van 
vleermuizen. 

3.2.4. Ruimtelijk gebruik van de omgeving van het p oortgebouw 
De omgeving van het poortgebouw is moeilijker te onderzoeken op zwermgedrag. De steile 
hellingen, vaak met zeer dens bramenstruweel, maken de hellingen ten oosten van het poortgebouw 
en het dak van het gelijkvloers nauwelijks bereikbaar. Vooral bij nacht is ook het geschutsplatform 
(‘lokalen’ 1N07 tot en met 1N10) niet veilig te betreden. De droge gracht die van poortgebouw N tot 
onderaan de helling loopt (en waar de lokalen 1N01 tot en met 1N04 op uitkijken) is omwille van 
steile muren niet bereikbaar vanaf het poortgebouw. 
 
Er werd intensief zwermgedrag vastgesteld op de bereikbare locaties dichtbij het poortgebouw: nabij 
de hoofdingang, en vooral nabij de grazige open ruimte tussen het poortgebouw en de 
haarspeldbocht van de kasseiweg naar de citadel (Figuur 9 en Foto 8). Netvangsten in de opgaande 
weg van de haarspeldbocht naar de citadel leverden enkel Gewone dwergvleermuizen op, wat 
indiceert dat deze soort de weg gebruikt als route en/of foerageergebied, maar dat de overige 
vleermuizensoorten via andere routes naar het poortgebouw komen. 
 
De meest plausibele routes van zwermende dieren naar het poortgebouw zijn: 
- via de oostzijde (over droge gracht) 
- via het dak van het poortgebouw. Op het dak zelf staan geen grote bomen (meer), wat maakt 

dat de dieren ofwel rechtstreeks via het oostelijke hellingbos hier geraken, ofwel de bosrand 
(oostelijk of westelijk) naast de huidige betonvlakte volgen als geleidend element om vandaar via 
het boomloze dak van het gebouw naar het gelijkvloerse poortgebouw te duiken. 

 
Hoewel dieren via beide of nog andere routes kunnen komen, is deze laatste route meest 
waarschijnlijk: dit zou onder meer verklaren waarom het mistnet op de grazige open ruimte zoveel 
gevangen vleermuizen op grotere hoogte (3 à 4m) opleverde. 

Foto 5: de verdwenen trap maakt een vlotte zwermverbinding 
mogelijk tussen lokalen 1N13 en n13. 

Foto 4: Invliegopening van lokaal 1N13 (links) met doorgang 
via trapgat naar lokaal n13. 
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3.3. Zwermgedrag in overige citadelgebouwen 
Omdat buiten het poortgebouw N de herbestemmingsplannen weinig problemen geven om deze te 
combineren met de huidige functie die zij vervullen voor vleermuizen, werd het mistnetonderzoek 
enkel in en rond dit poortgebouw uitgevoerd. Wel werd op 3/09/2013 om 0:45 een kortstondig 
bezoek gebracht aan galerij l (lunet) en galerij m. Er werden een Gewone grootoorvleermuis en 
Myotis species waargenomen, die langdurig zwermden in de noordoostelijke lokalen l01 tot en met 
l14 (Figuur 10). Deze lokalen herbergen ook tijdens de winterperiode een groter aantal dieren dan in 
de overige lokalen van galerijen m en l, dankzij het stabielere microklimaat en de meer verweerde 
structuur (scheuren in muren en plafond). Zwermgedrag in deze lokalen is dus geen toeval. Op basis 
van één kortstondig bezoek kan echter een potentiële zwermfunctie van de overige lokalen van 
galerijen m en l uiteraard niet uitgesloten worden. 
De invliegopeningen die de waargenomen dieren gebruiken zijn zeer waarschijnlijk de grotere 
toegangen daar waar ook gezwermd wordt: een deuropening die in de droge gracht uitkomt en een 
tweetal zwaar verweerde schietgaten. 
 

 
Figuur 10: Locaties visueel waargenomen zwermgedrag tijdens kortstondig bezoek op 3/09/2013 
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3.4. Interpretatie van de resultaten 
De gevangen aantallen vleermuizen zijn relatief hoog. Zij zijn weliswaar lager dan de aantallen die 
met vergelijkbaar onderzoek gevangen worden in de betonnen forten rond Antwerpen (Dekeukeleire 
et al., 2011), of in vergelijking met fort Leopold te Diest (Willems et al., 2013). Deze forten zijn echter 
veel beperkter van grootte, en bestaan veelal zelfs maar uit één gebouw, met maar enkele grotere 
invliegopeningen. Zwermgedrag vindt er daarom minder verspreid plaats, en enkele strategisch 
geplaatste netten nabij de invliegopeningen garanderen daar een hoog aantal zwermvangsten. 
De onderzoeksresultaten van de Citadel van Diest zijn daarentegen wel meer vergelijkbaar met die 
van de meeste bakstenen Brialmontforten rond Antwerpen (Dekeukeleire et al., 2011), of het fort van 
Walem (Willems, 2011). De bouwstructuur van deze forten, verschillende gebouwencomplexen 
verspreid over een grote oppervlakte, is dan ook meer vergelijkbaar met de Citadel van Diest. Door 
deze verspreide ligging kan ook zwermgedrag zich meer spreiden over verschillende 
gebouwencomplexen. Vangsten in slechts één deelcomplex, zoals in het poortgebouw van de 
citadel, verschaffen daarom geen beeld van de zwermfunctie van de gehele site maar slechts van 
het onderzochte gebouw. 
 
De resultaten tonen aan dat het belang van het poortgebouw N van de citadel als zwermlocatie in 
verhouding is tot het belang als overwinteringsplaats, en dit mogelijk zelfs overstijgt. Op de Gewone 
dwergvleermuis na staan alle aangetroffen soorten op de Rode Lijst van zoogdieren in Vlaanderen 
(Criel, 1994). Het poortgebouw, samen met fort Leopold, vormen de enige twee bekende 
zwermplaatsen van Grijze grootoorvleermuis in Vlaanderen (Willems et al., 2013).  
Beide locaties vormen tevens de enige bekende zwermplaatsen van Ingekorven vleermuis in 
Vlaams-Brabant. Wegens zware klimatologische vereisten is de citadel – en dan met name het 
poortgebouw - momenteel de enige plaats in de zeer ruime regio die geschikt is voor het verder 
uitbouwen van een stabiele overwinteringspopulatie van deze soort. 
Wisselwerking van zwermende vleermuizen tussen fort Leopold en de Citadel van Diest is mogelijk, 
en zelfs waarschijnlijk. Bij dergelijke wisselwerking tussen nabije locaties is het gezamenlijke belang 
groter dan de som van deze van de afzonderlijke locaties. 
 
Het poortgebouw N vereist omwille van haar belang als zwermlocatie een delicate aanpak en een 
aangepast beheer. Buiten de factoren waarmee men voor winterverblijven moet rekening houden 
(zoals microklimaat en behoud microschuilplaatsen), zijn factoren waarmee men specifiek voor 
zwermgedrag rekening moet houden onder meer het vermijden of aanpassen van verstoring en 
verlichting, het behoud van grote open ruimten in en voor het gebouw, het behoud van grote 
invliegopeningen, vegetatie en aanvliegroutes. 
 

 
Foto 6: Ruige (links) en Gewone dwergvleermuis, met kleurmerken aan duim. Poortgebouw Citadel van Diest, 26/08/2013. 
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4. Aanbevelingen met betrekking tot herbestemming v an 
het poortgebouw 

4.1. Vereisten voor behoud van de vleermuizenfuncti es 

4.1.1. Algemene restricties met betrekking tot vlee rmuizen 
Vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn wettelijk beschermd. Dit impliceert dat er met de 
aanwezigheid van vleermuizen rekening dient gehouden te worden. Er gelden restricties of 
randvoorwaarden voor menselijk gebruik of menselijke activiteiten voor de locaties waar vleermuizen 
voorkomen. Hieronder worden de algemene regels weergegeven voor vleermuizen in (fortachtige) 
gebouwen. Deze regels gelden zowel voor de aanleg- als voor de exploitatiefase. Ook al komen 
deze soms vrij restrictief over, met een gedegen kennis van het terreingebruik door vleermuizen en 
met duidelijke afspraken zijn de meeste zaken over het algemeen realiseerbaar in een win-win-
situatie. Open en tijdige communicatie tussen alle betrokken partijen vormt hiervoor de basis. 
 
 
Activiteiten die een (potentieel) negatieve invloed hebben op vleermuizen of het microklimaat in hun 
verblijfplaatsen zijn onder meer betreding gedurende vleermuisaanwezigheid, verwarming, 
droogtrekking, wijzigen van luchtstroom (openen/sluiten vensters of andere openingen) of 
invliegopeningen, alle vormen van geluid, alle vormen van trillingen, alle vormen van rook-, stof- of 
warmteontwikkeling (inclusief roken, gebruik van fakkels of kaarsen), plaatsen of wijzigen van 
verlichting, alle vormen van geurhinder, schilderen, vernissen of bepleisteren, dichten van scheuren 
of spleten, wijzigingen in de dakbedekking of waterafvoer en veranderen van deur- of raamkozijnen. 
Deze lijst is niet limitatief. Bij twijfel dienen vooraf vleermuizenexperts geraadpleegd te worden. 
 

 

4.1.2. Betreding/verstoring 
Omwille van overwinterende vleermuizen1, kan poortgebouw N niet betreden worden van 1 oktober 
tot 1 juni. Omwille van zwermgedrag kan het gebouw niet betreden  worden tussen zonsondergang 
en zonsopgang in de periode van 1 juli tot 1 november. 
 
Het betreden van poortgebouw N door het publiek is mogelijk buiten bovenvermelde periode, meer 
bepaald van 1 juni tot 1 oktober, van zonsopgang tot zonsondergang. Gezien de toestand van de 
gebouwen en de kwetsbaarheid van de site, is het begeleiden van bezoeken echter vrijwel een 
vereiste. 
 
De omgeving buiten het poortgebouw kan jaarrond bezocht worden van zonsopgang tot 
zonsondergang. Tijdens de periode van 1 november tot 1 juni (winterslaap) dienen echter menselijke 
activiteiten vermeden te worden die potentieel negatieve of negatieve invloed hebben op de nabije 
zones waar vleermuizen overwinteren. Onder dergelijke activiteiten wordt verstaan: alle vormen van 
verlichting, geluid, trillingen, geur- of stofontwikkeling, rook- of warmteontwikkeling en zo meer  (zie 
ook kadertekst onder 4.1.1). 
De omgeving buiten het poortgebouw kan tevens bezocht worden tussen zonsondergang en 
zonsopgang van 1 november tot 1 juli, dit is buiten de zwermperiode. 

4.1.3. Behoud van microklimaat, scheuren en spleten  
Vleermuizen zijn voor hun winterverblijfplaats aangewezen op een locatie met een specifiek stabiel, 
warm en vochtig microklimaat. Vleermuizen kruipen er voornamelijk weg in spleten en scheuren 
(microverblijfplaatsen), daar waar dit microklimaat meest uitgesproken is maar waar dit tevens ook 
het meest onderhevig is aan externe invloeden.  

                                                 
 
1
De winterslaapperiode loopt in de regel tot 15 april. In geval van kwetsbare soorten zoals ingekorven vleermuis, die vallen 

onder de Habitatrichtlijn Bijlage II (en vaak een langere winterslaap houden), wordt deze periode echter verlengd tot 1 juni. 
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Menselijke activiteiten die een (potentieel) negatieve invloed hebben op dit microklimaat of op de 
microverblijfplaatsen zijn daarom uitgesloten. Dit betekent onder meer dat een klassieke restauratie, 
met droogtrekking van het bouwwerk en dichting van scheuren, hier niet van toepassing is. Er moet 
daarom gezocht worden naar een vorm van consolidatie of een alternatieve manier van restauratie. 
Een overzicht van activiteiten met (potentieel) negatieve invloed op microklimaat en 
microverblijfplaatsen is te vinden in de kadertekst onder 4.1.1). 

4.1.4. Behoud van grote open ruimten in gebouw 
Omwille van zwermgedrag zijn grote, aaneengesloten open ruimten van belang. Het behoud van de 
grootte en het aantal van de beschikbare lokalen is van belang voor behoud van de populatie (De 
Boer et al., 2013). Inkrimping zorgt voor een achteruitgang van het huidige habitat en heeft een 
negatieve invloed op de ontwikkeling van de site als vaste verblijfplaats voor vleermuizen. 

4.1.5. Grootte invliegopeningen 
De huidige invliegopeningen waarvan vleermuizen tijdens het zwermen gebruik maken, mogen niet 
substantieel in grootte gewijzigd worden. De invliegopening van lokaal 1N13 dient een minimum 
grootte van 1m² te behouden. Invliegopeningen voor zwermgedrag moeten volledig open blijven, 
zonder tralies. 

4.1.6. Behoud van open ruimte en vegetatie voor het  gebouw 
Omwille van zwermgedrag is het behoud van voldoende open vliegruimte voor het gebouw 
noodzakelijk. Echter, hierbij is ook het behoud of ontwikkeling van vegetatie in de onmiddellijke 
omgeving van deze open ruimte van belang, die voldoende licht- en windbuffer creëert. Dit impliceert 
zowel hogere bomen als struiken. Een te grote oppervlakte met beperkte vegetatie (bv grasvlakte) in 
de nabijheid dient vermeden te worden. 

4.1.7. Aanvliegroutes 
Vleermuizen verplaatsen zich naar het poortgebouw via aanvliegroutes, waarbij de dieren te open 
structuren en vooral verlichting mijden, en waarbij zij doorgaans gebruik maken van lineaire 
elementen (bosranden, dreven, …). In de ruime omgeving van het poortgebouw N dient men 
daarmee rekening te houden, en er voor zorgen mogelijke vliegroutes te behouden en onverlicht te 
laten. De meest plausibele routes zijn momenteel te verwachten via de bosrand naast de betonplaat 
van het voormalige stadsfront (zie 3.2.4). 

4.1.8. Verlichting 
Verlichting binnen in het poortgebouw is enkel mogelijk tijdens de periodes dat ook publiek bezoek 
mogelijk is, meer bepaald van 1 juni tot 1 oktober, van zonsopgang tot zonsondergang. 
Verlichting in de onmiddellijke omgeving rondom het poortgebouw heeft een zwaar negatieve impact 
op zwermgedrag, in de periode van 1 juli tot 1 november, en moet daarom gemeden worden. Buiten 
deze periode is de impact kleiner, maar heeft – voor dieren die pas na de koude komen 
overwinteren, of voor winterslapers die af en toe wakker worden – nog steeds een nadelige invloed. 
Om die reden is ook dan verlichting sterk af te raden, maar kan er eventueel wel geopteerd worden 
voor strategisch geplaatste vleermuisvriendelijke verlichting. Advies van vleermuizenexperts is hierbij 
noodzakelijk. 
Gespecialiseerd advies is eveneens noodzakelijk wanneer bestaande verlichting in de ruimere 
omgeving gewijzigd of uitgebreid wordt. 

4.1.9. Timing en fasering 
Alle potentiële ingrepen in of nabij het poortgebouw, zelfs indien deze een verbetering van de 
situatie voor vleermuizen tot doel hebben, kunnen een negatieve impact hebben op vleermuizen 
omwille van de werken zelf of omwille van de (al dan niet tijdelijke) wijzigingen die deze veroorzaken. 
Om die reden is een correcte en strikt te volgen timing van geplande werken noodzakelijk, zodat 
deze uitgevoerd worden in de voor vleermuizen minst gevoelige periode. Tevens is in geval van 
grotere werken een doordachte fasering, vaak over meerdere jaren, noodzakelijk. Op die manier 
gebeuren wijzigingen geleidelijk en kunnen de vleermuizen ook geleidelijk wennen aan de nieuwe 
situatie. 
Voor zowel timing als fasering is gespecialiseerd advies van vleermuizenexperts noodzakelijk. 
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4.2. Oorspronkelijk geplande herbestemming 
 
In de haalbaarheidsstudie van de Citadel van Diest (MOPurbandesign, 2011) werden mogelijke 
herbestemmingsscenario’s van het poortgebouw N als volgt omschreven: 
 

“De gekazematteerde toren en het lagergelegen wachtlokaal zijn vandaag vervallen 
constructies die dringend aan restauratie toe zijn. Deze constructies vormen belangrijke 
ruimtelijke structuren om de verbinding tussen het stadscentrum en de citadel tot stand te 
brengen. Het wachtlokaal kan als toegangsgebouw dienen voor het onderbrengen van liften 
en roltrappen die rechtstreeks leiden tot de citadel en de potentiële parking. In de 
gekazematteerde toren kunnen semi-publieke functies worden ondergebracht zoals 
restaurants of café’s, die met een panoramisch zicht op de stad een bijzondere 
tussenschakel kunnen vormen tussen stad en citadel.” 
 

Echter, in deze studie werd in het geheel geen rekening gehouden met de potentiële aanwezigheid 
van vleermuizen in en om de gebouwen. Een zware tekortkoming, want naar analogie met vrijwel 
alle andere oude militaire gebouwen konden nochtans, afhankelijk van het objecttype, verschillende 
functies voor vleermuizen verondersteld worden (Limpens & Jansen, 2007). 
 
De beide verdiepingen van poortgebouw N en de directe omgeving vormen één geheel als 
vleermuizenhabitat, en zijn van groot belang voor zowel overwinterende als zwermende 
vleermuizen, waaronder Ingekorven vleermuis (Habitatrichtlijnsoort bijlage II en IV). Dit maakt dat bij 
herbestemming van dit gebouw het behoud van de vleermuizenfuncties (en daarbij inbegrepen hun 
habitat) prioritair is. Dit behoud kan hetzij ter plaatse, hetzij deels ter plaatse en met deels 
compensatie in de nabije omgeving, hetzij door deze functies in hun geheel te laten verplaatsen naar 
een nabije locatie.  
 
Een verplaatsing van vleermuizenfuncties is niet evident, en of alle functies volledig kunnen 
verplaatst worden is erg twijfelachtig. Als bepaalde vleermuizenfuncties niet aantoonbaar succesvol 
kunnen verplaatst worden, dienen deze behouden te blijven in het poortgebouw. Dit stelt dan 
randvoorwaarden stelt naar menselijke ontwikkeling van de site. Deze randvoorwaarden zijn echter 
in die mate, dat de oorspronkelijk geplande (semi-)publieke functie voor dit poortgebouw absoluut 
onverenigbaar is met een duurzaam vleermuizenbestand. De toekomstige functie van dit 
poortgebouw moet dan herbekeken worden. De vele randvoorwaarden limiteren de 
ontwikkelingsmogelijkheden echter sterk, en maken een herbestemming met een publieke of 
economische hoofdfunctie nagenoeg onmogelijk. Bij het toekennen van een nieuwe bestemming aan 
poortgebouw N, is een hoofdfunctie als vleermuizenverblijfplaats daarom meest aangewezen. 
Nevenfuncties en ontwikkelingen die geen afbreuk doen aan het vleermuizenhabitat zijn mogelijk. 
Voor de ontwikkeling van het poortgebouw, met geheel of gedeeltelijk behoud in situ van de huidige 
vleermuizenfuncties, werden enkele  mogelijke ontwikkelingsmogelijkheden voorgesteld (hoofdstuk 
4.3.2 t/m 4.3.5), die tegemoetkomen aan de wensen tot herbestemming. 
 
Wanneer men de herbestemmingsplannen voor het poortgebouw in zijn volledige oorspronkelijke 
vorm doorgaan wil laten vinden, kan dit enkel indien de vleermuizenfuncties voorafgaand en 
aantoonbaar gecompenseerd worden – wat het volledig verplaatsen van alle vleermuizenfuncties 
naar een nabije locatie impliceert. Deze mogelijkheid wordt toegelicht in hoofdstuk 4.3.6. 
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4.3. Aanbevelingen voor herbestemming 

4.3.1. Uitgangspunten 
Door de overgang van de citadel van de Militaire Overheid naar de Stad Diest, is een 
herbestemmingsplan voor de gehele citadel noodzakelijk. Voor de meeste citadeldelen zijn de 
gewenste herbestemmingen zonder al te veel aanpassingen realiseerbaar met behoud van de 
huidige vleermuizenfuncties. Het poortgebouw N vormt hierop een uitzondering. 
De essentiële uitgangspunten bij de herbestemming van het poortgebouw N en omgeving daarvan 
zijn: 

1) De bouw van een ziekenhuis op de locatie van het voormalige stadsbastion moet mogelijk 
zijn. 

2) De vleermuizenpopulatie, het vleermuizenhabitat en -functies moeten behouden of verbeterd 
worden. 

3) Het geheel moet een visueel aantrekkelijke ruimtelijke schakel vormen tussen de stadskern 
en de citadel. 

 
Verder bestaan er de wensen: 
- om een fysieke verbinding voor voetgangers te realiseren van de Zichemsepoort (het momenteel 

vervallen wachtlokaal beneden aan de helling onder het poortgebouw) tot aan het ziekenhuis. 
- om de toegang tot het ziekenhuis te laten verlopen via de hoofdingang van het poortgebouw en 

gang 1N14, waarbij deze laatste opengemaakt wordt zodat deze boven aan het voormalige 
bastion uitkomt. 

 
Voor alle ontwikkelingen van gebouwen met vleermuizenfuncties gelden strikte regels waaraan men 
zich moet houden, zodat de gunstige staat van instandhouding voor de vleermuizen en het 
continueren van de vleermuizenfuncties kunnen gegarandeerd worden (Limpens & Jansen, 2007). 
 
Afhankelijk van de functies en het belang van het betrokken gebouw voor vleermuizen, zijn 
publieksfuncties in verschillende mate realiseerbaar. Voorbeelden van forten en andere oude 
militaire gebouwen die (deels) opengesteld worden of heringericht worden, waarbij gestreefd wordt 
naar een win-win voor zowel cultuur en recreatie als vleermuizen zijn te vinden in binnen- en 
buitenland  (Jansen & Thissen, 2008; Willems et al., 2011). In geval van hoog vleermuizenbelang in 
bepaalde gebouwen is een publieksfunctie daar moeilijk of niet haalbaar, en beperkt zich dan vaak 
tot rondleidingen in niet-gevoelige periodes voor vleermuizen. Voorbeelden hiervan zijn de torens 
van fort Honswijk (Jansen et al., 2009), Vechten (Jansen, 2007) en Everdingen (Jansen, 2010; 
Adviesgroep vleermuizen forten Honswijk en Everdingen, 2012). 
Het poortgebouw N van de Citadel van Diest heeft een hoog vleermuizenbelang, waardoor hier een 
publieksfunctie moeilijk of niet haalbaar is. 
 
Op basis van bovenstaande uitgangspunten worden een aantal verschillende ontwikkelingsopties 
voorgesteld, waarvan voor elk de mogelijkheden, beperkingen, compensaties en mitigaties worden 
geformuleerd. Deze opties worden genummerd van 1 tot 4, waarbij zowel de schaal van de ingrepen 
voor herbestemming in en rond het poortgebouw als de impact voor vleermuizen in stijgende lijn 
verlopen. De voorgestelde compensaties en mitigaties per ontwikkelingsoptie stijgen evenredig. 
 
We benadrukken dat deze opties uitgewerkte suggesties zijn vanuit de invalshoek voor 
natuurbehoud, waarbij getracht wordt om de geplande herbestemming maximaal te laten 
plaatsvinden, en waarbij deze zowel aan de wettelijke verplichtingen inzake vleermuizen-
bescherming voldoet als de gunstige staat van instandhouding bereikt. Deze voorstellen vormen tot 
nog toe geen uitwerking van een proces waar actoren uit verschillende beleidsdomeinen een 
consensus over bereikt hebben. 
 
De ontwikkelingsmogelijkheden zijn niet beperkt tot enkel de uitgewerkte opties. Ook andere opties 
kunnen mits gepaste compensaties en mitigaties een vleermuisvriendelijke herbestemming van het 
poortgebouw mogelijk maken. 
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4.3.2. Ontwikkelingsoptie 1: minimum ontwikkeling 
Ontwikkelingen 
Ontwikkelingsoptie 1 gaat uit van de ontwikkelingen van de ruimere omgeving van het poortgebouw 
N, gecombineerd met een maximale ontwikkeling van het poortgebouw zelf in functie van 
vleermuizen. Deze ontwikkelingen houden in: 
- Bouw van een ziekenhuis op de locatie van het verdwenen stadsbastion 
- Consolidatie/restauratie van het poortgebouw en inrichting in functie van vleermuizen. 
- Potentiële bouw van een ondergrondse parkeergarage op de site van het huidige 

officiersgebouw 
 
Bouw van een ziekenhuis op de locatie van het verdw enen stadsbastion 
- Bij zowel aanleg- als exploitatiefase van het ziekenhuis dient steeds rekening gehouden te 

worden met de voorwaarden voor herbestemming (4.1). Begeleiding tijdens plannings- en 
bouwfase door vleermuizendeskundigen is noodzakelijk. 

- Lichtverstoring vanuit het ziekenhuis heeft een zwaar negatieve impact op zwermgedrag voor 
het poortgebouw, potentiële vliegroutes en de aanwezigheid van vleermuizen in het algemeen, 
en moet daarom ten allen tijde gemeden worden. Om deze lichtverstoring te voorkomen, wordt 
voorgesteld om bij alle ramen die uitgeven op de noordoostzijde volledig lichtafsluitende blinden 
of rolluiken te voorzien, gekoppeld aan een timer. Deze timer dient zo ingesteld worden dat 
blinden of luiken automatisch sluiten bij zonsondergang, en pas openen vanaf zonsopgang. 

- Om aanvliegroutes, foerageergebieden en buffer van de zwermplaats te behouden, is het 
behoud van bomen en andere vegetatie op het talud onder het ziekenhuis noodzakelijk. Indien 
er werken gewenst zijn aan de vegetatie (en zeker bij snoeien of vellen van bomen) dient vooraf 
advies van vleermuizendeskundigen ingewonnen te worden. 

- Het grondwaterpeil is een aandachtsfactor. Het wegpompen van grote hoeveelheden 
grondwater of verlagen van het grondwaterpeil kan tot een verdroging van de omgeving leiden, 
met als gevolg een gewijzigd microklimaat in het poortgebouw. Een droger microklimaat leidt tot 
het minder ongeschikt worden van deze locatie voor vleermuizen, en de achteruitgang van 
vleermuizenpopulaties (waarbij de meest kritische soorten eerst verdwijnen). 

 

 
Foto 7: De bomen aan de rand van de betonplaat vormen een geleidend element voor vleermuizen op route, en zijn tevens 
licht- en windbuffer. Bij gewenste snoeiwerken of vellen van deze bomen is advies van vleermuizendeskundigen noodzakelijk 
 
Consolidatie-restauratie van het poortgebouw en inr ichting in functie van vleermuizen 
- Bij zowel aanleg- als exploitatiefase dient steeds rekening gehouden te worden met de 

voorwaarden voor herbestemming (4.1). Begeleiding tijdens plannings- en bouwfase door 
vleermuizendeskundigen is noodzakelijk. 

- Restauratie van de buitengevel en opkuisen van binnenmuren/plafonds (brandsporen) op het 
gelijkvloers heeft slechts een minimale impact op vleermuizen en is op lange termijn voordelig 
daar zij bijdragen aan de duurzaamheid van het gebouw. 

- De grootte van de opening van het trapgat (zwermdoorgang) in lokaal 1N13 moet maximaal 
behouden blijven. Enkel indien noodzakelijk voor de stabiliteit kunnen minimale aanpassingen 
gedaan worden aan vloer/trapgat van lokaal 1N13 (en plafondgewelf van n13).  

- Een degelijke afsluiting tegen ongewenste betreding is noodzakelijk (maar wel met behoud van 
ruime invliegopeningen voor de vleermuizen). Dit kan bv door plaatsing van een degelijke 
afsluiting tussen de bocht van de zigzagweg en het poortgebouw, en door de doorgang via het 
talud naar lokalen 1N01 tot en met 1N04 fysiek onmogelijk te maken. 
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- Om aanvliegroutes, foerageergebieden en buffer van de zwermplaats te behouden, is het 
behoud van bomen en andere vegetatie op en rondom het poortgebouw en op onderliggende 
helling noodzakelijk. Indien er werken gewenst zijn aan de vegetatie (en zeker bij snoeien of 
vellen van bomen) dient vooraf advies van vleermuizendeskundigen ingewonnen te worden. 

- De dikke laag aarde die zich tegen de muren het poortgebouw bevindt buffert de temperatuur en 
vochtigheid in het gebouw, en garandeert een geschikte microklimaat voor het 
vleermuizenhabitat. Bij gewenste wijzigingen aan deze bufferende laag aarde of grondwerken in 
de omgeving van het poortgebouw dient vooraf een vleermuizenexpert geraadpleegd te worden 
 

Potentiële bouw van een ondergrondse parkeergarage op de site van het huidige 
officiersgebouw 
- Bij zowel aanleg- als exploitatiefase dient steeds rekening gehouden te worden met de 

voorwaarden voor herbestemming (4.1). 
- Lichtverstoring van de parking en van de zigzagweg heeft een negatieve impact op 

zwermgedrag voor het poortgebouw. Voorgesteld wordt om langs de zigzagweg geen 
gemotoriseerd verkeer toe te laten (ingang parking voor gemotoriseerd verkeer via de 
toegangsdreef, zoals gesuggereerd in de haalbaarheidsstudie), en de ingang van de parking op 
ruime afstand (minimaal 20m) van het poortgebouw te plaatsen. De plaatsing van verlichting op 
de zigzagweg en aan de toegang van de parking heeft dan een minimale impact op vleermuizen, 
mits dit een vleermuisvriendelijke verlichting is, een lichtwerend groenscherm geplaatst wordt 
tussen poortgebouw en toegang van de parking, en verlichting van het meest nabije deel van de 
zigzagweg (bocht) nabij het poortgebouw vermeden wordt. 

- De aanlegfase van de ondergrondse parking heeft een langdurige zware impact op de omgeving 
van het poortgebouw, onder meer omwille van geluid, trillingen en verlies aan habitat. Bovendien 
bemoeilijkt of vernietigt deze aanleg, door het verwijderen van bomen, de connectie voor 
vleermuizen tussen het poortgebouw N en galerij l (lunet) gedurende jaren. Omdat ook de bouw 
van het ziekenhuis een langdurige zware impact op deze directe omgeving heeft, is op zijn minst 
een sterke fasering nodig van beide bouwprojecten (geen overlappende bouwjaren). 
Omwille van deze sterke fasering, en vooral omwille van de potentieel blijvende impact op 
vleermuizen omwille van de ligging naast het poortgebouw en tussen poortgebouw en galerij l, is 
verplaatsen van de garage naar een alternatieve en vleermuisvriendelijkere locatie daarom sterk  
aanbevolen. 

- Het grondwaterpeil is een aandachtsfactor. Het wegpompen van grote hoeveelheden 
grondwater of verlagen van het grondwaterpeil kan tot een verdroging van de omgeving leiden, 
met als gevolg een gewijzigd microklimaat in zowel poortgebouw als galerij l (lunet). Een droger 
microklimaat leidt tot het minder geschikt worden van deze locaties voor vleermuizen, en de 
achteruitgang van vleermuizenpopulaties (waarbij de meest kritische soorten eerst verdwijnen). 
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Foto 8: de grazige vlakte tussen zigzagweg en poortgebouw N, zwaartepunt van zwermgedrag. Bij aanleg van een 
parkeergarage is voldoende afstand van poortgebouw en grazige vlakte noodzakelijk, en is tevens een groenscherm als 
lichtbuffer nodig. Het behoud van bomen en  vegetatie op het talud, en op en rond het poortgebouw is een aandachtspunt. 
 
Beoordeling van ontwikkelingsoptie 1 
- Voldoet aan de drie essentiële uitgangspunten.  
- Deze optie vereist het minste ingrepen in en rond het poortgebouw. Consolidatie volstaat hier, 

met beperkte restauratie van visueel belangrijke aspecten (bv van buitengevels) waar dit niet in 
conflict is met de vleermuizenfuncties. 

- De impact op vleermuizen is groot gedurende de aanlegfase, maar blijft wel beperkt tot de 
omgeving van het poortgebouw. Mits de aanlegfase van de werken uitgevoerd wordt op de 
meest vleermuisvriendelijke manier, kan verwacht worden dat het vleermuizenhabitat en de 
vleermuizenpopulatie tijdens exploitatiefase er mogelijk zelfs op vooruit gaat, omdat na inrichting 
van het poortgebouw de verstoring nog maar zeer beperkt is. 
Van de voorgestelde ontwikkelingsopties is optie 1 daarom degene waar de vereiste gunstige 
staat van instandhouding van de vleermuizensite met de meeste zekerheid bereikt wordt. 
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4.3.3. Ontwikkelingsoptie 2: minimumontwikkeling me t wandelpad 
Ontwikkelingen 
Ontwikkelingsoptie 2 gaat uit van de ontwikkelingen van optie 1, aangevuld met een voetgangerspad 
van het wachtlokaal tot de zigzagweg. 
 
Aanleg van een voetgangerspad van het wachtlokaal t ot de zigzagweg 
- Bij zowel aanleg- als exploitatiefase van dit pad dient steeds rekening gehouden te worden met 

de voorwaarden voor herbestemming (4.1). Begeleiding tijdens plannings- en bouwfase door 
vleermuizendeskundigen is noodzakelijk. 

- De aanleg van een voetgangerspad van het wachtlokaal tot de zigzagweg heeft naar vermoeden 
geen substantiële invloed op de vleermuizenfuncties rond het poortgebouw, mits  
1) deze niet door het poortgebouw zelf loopt (door het wachtlokaal beneden aan de helling 

vormt geen probleem). 
2) deze een voldoende afstand van de openingen (waaronder schietgaten) van het 

poortgebouw behoudt (buffer geluid). 
3) de gevel/schietgaten van lokaal n09 terug opgemetst worden zodat ongewenste indringers 

uit het gebouw geweerd worden. 
4) behoud van een ruim aanbod aan bomen en vegetatie om het gebouw en de zwermlocaties 

te bufferen tegen licht en wind. 
5) verlichting van dit pad werkelijk minimaal is: enkel daar waar echt nodig, en dan op meest 

vleermuisvriendelijke wijze, bv amberkleurige of rood-witte Clearfield led padverlichting2, 
vanop lage hoogte naar opzij-beneden gericht, en enkel langs de (lichtgebufferde) 
citadelzijde van het pad. 

6) gepaste timing en fasering 
- De aanaarding van de kelderverdieping garandeert een geschikte microklimaat voor het 

vleermuizenhabitat. Bij gewenste wijzigingen hieraan dient vooraf een vleermuizenexpert 
gecontacteerd te worden. 

 
Beoordeling van ontwikkelingsoptie 2 
- Voldoet aan de drie essentiële uitgangspunten, en voldoet aan de wens tot directe 

voetgangersverbinding tussen Zichemsepoort en citadel. 
- De ingrepen in en om het poortgebouw zijn identiek aan die van ontwikkelingsoptie 1, met enkel 

de toevoeging van het voetgangerspad. Voor het poortgebouw volstaat consolidatie met 
beperkte restauratie van visueel belangrijke aspecten (bv van buitengevels) waar dit niet in 
conflict is met de vleermuizenfuncties. 

- De impact op vleermuizen is iets groter dan bij ontwikkelingsoptie 1. Indien voorwaarden tot 
herbestemming, bovenstaande maatregelen voor het voetgangerspad en de richtlijnen van 
vleermuizenexperts gevolgd worden, kan de impact van zowel aanleg- als exploitatiefase van 
het voetgangerspad echter sterk beperkt worden. 

                                                 
 
2 Clearfield led lampen van Philips waar gebruik gemaakt wordt van rood-witte leds, blijken nog minder zichtbaar voor 
vleermuizen (in de buurt van de 600nm) dan amberkleurige verlilchting, waarbij nog wel voldoende gezichts- en 
kleurherkenning kan gebeuren, wat een verhoogd veiligheidsgevoel geeft. 
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4.3.4. Ontwikkelingsoptie 3: ontwikkeling met kijkp latform 
Ontwikkelingen 
Ontwikkelingsoptie 3 gaat uit van de ontwikkelingen van opties 1 of 2, aangevuld met de inrichting 
van het platform voor geschut (‘lokalen’ 1N06 tot en met 1N11) als panoramisch kijkplatform met 
borstwering. 
 

 
Figuur 11: Ontwikkelingsoptie 3, inclusief voetgangerspad. Voor behoud van overzicht werden in dit model het ziekenhuis en 
bos/vegetatie op de taluds en op het dak van het poortgebouw achterwege gelaten, en werd de toegang naar de 
parkeergarage dichter tegen het poortgebouw geplaatst dan in werkelijkheid realiseerbaar. 
 
Aanleg van panoramisch kijkplatform 
- Bij zowel aanleg- als exploitatiefase van dit platform dient steeds rekening gehouden te worden 

met de voorwaarden voor herbestemming (4.1). Begeleiding tijdens plannings- en bouwfase 
door vleermuizendeskundigen is noodzakelijk. 

- Het microklimaat van onderliggende lokalen mag niet gewijzigd worden (vochtdoorsijpeling via 
plafond en zijmuren moet gegarandeerd blijven). Om die reden wordt op het platform een aarden 
bedekking aangeraden met een grasmat. Een beperkt wandelpad met tegels of gebruik van 
doorgroeitegels is mogelijk indien dit geen invloed heeft op de waterhuishouding in 
onderliggende lokalen. 

- De opening in het gewelf van lokaal n07 kan opgetrokken worden (‘schoorsteen’) om ongevallen 
te voorkomen, of gedicht worden indien het gat een stabiliteitsprobleem voor het gewelf vormt. 

- Het kijkplatform wordt niet verlicht, wegens geen noodzaak hiertoe. 
- Het poortgebouw moet adequaat afgesloten worden tegen ongewenste betreding (maar wel met 

behoud van ruime invliegopeningen voor de vleermuizen). Plaatsing van degelijk hekwerken 
enige meters voor deze toegangen kan een oplossing bieden. 

- Om aanvliegroutes, foerageergebieden en buffer van de zwermplaats te behouden, is het 
behoud van bomen en andere vegetatie op en rondom het poortgebouw en op onderliggende 
helling noodzakelijk. Indien er werken gewenst zijn aan de vegetatie (en zeker bij snoeien of 
vellen van bomen) dient vooraf advies van vleermuizendeskundigen ingewonnen te worden. 

- De bufferende laag aarde tegen de muren van de kelderverdieping garandeert een geschikt 
microklimaat voor het vleermuizenhabitat. Bij gewenste wijzigingen hieraan dient vooraf een 
vleermuizenexpert gecontacteerd te worden 
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Beoordeling van ontwikkelingsoptie 3 
- Voldoet aan de drie essentiële uitgangspunten, en voldoet (indien gebaseerd op 

ontwikkelingsoptie 2) aan de wens tot directe voetgangersverbinding tussen Zichemsepoort en 
citadel. 

- Deze optie vereist grotere ingrepen dan ontwikkelingsopties 1 en 2, aangezien er ook 
aanzienlijke werken aan het poortgebouw worden uitgevoerd. 

- De impact op vleermuizen is potentieel groot, wegens rechtstreekse ingrepen in het 
winterhabitat, op de zwermlocatie en omgeving. Mits de voorwaarden tot herbestemming, 
bovenstaande maatregelen voor aanleg van het kijkplatform en de richtlijnen van 
vleermuizenexperts gevolgd worden, kan de impact van zowel aanleg- als exploitatiefase echter 
sterk beperkt worden. Een blijvend knelpunt is dat de aanleg van een kijkplatform publiek naar 
de onmiddellijke omgeving van het poortgebouw trekt, wat (ondanks een hekwerk) kan leiden tot 
ongewenste betreding van het gebouw, en dus verstoring van de vleermuizenpopulaties. 
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4.3.5. Ontwikkelingsoptie 4: ontwikkeling met voetg angersdoorgang 
Ontwikkelingen 
Ontwikkelingsoptie 4 gaat uit van de ontwikkelingen van optie 3, waarbij er een toegang tot het 
ziekenhuis wordt aangelegd via de hoofdingang van het poortgebouw en gang 1N14, waarbij deze 
laatste opengemaakt wordt zodat deze boven aan het voormalige bastion uitkomt. 
 
Aanleg van doorgang naar ziekenhuis via gang 1N14 
- Bij zowel aanleg- als exploitatiefase van deze doorgang dient steeds rekening gehouden te 

worden met de vereisten voor behoud van de vleermuizenfuncties (4.1). Begeleiding tijdens 
plannings- en bouwfase door vleermuizendeskundigen is noodzakelijk. 

- Bij aanleg van de doorgang dienen andere ruimtes, in gebruik door vleermuizen, fysiek 
afgeschermd te worden van deze doorgang. De zijlokalen 1N05 en 1N12 zijn niet in gebruik door 
vleermuizen, en kunnen samen met gang 1N14 gebruikt worden voor publieke functies. Het 
afschermen van de doorgang kan door de oplopende gang van 1N14 naar beneden toe te 
verlengen tot net voorbij de dwarsgang van 1N13 (Foto 10) op zo een manier dat de 
vleermuizen nog steeds de mogelijkheid hebben om hierboven te vliegen (vliegverbinding tussen 
linker- en rechterkant van het gelijkvloers). Het uiteinde van dit verlengde tunneldeel wordt 
verder opgemetseld tot de zoldering (Foto 9). Op deze manier kunnen enkel de 2 lokalen aan de 
inkom van het poortgebouw (1N05 en 1N12) en de doorgang zelf (1N14) op een 
vleermuisvriendelijke manier verlicht worden, zonder dat deze verlichting doorstraalt naar de 
achterliggende lokalen.  
 

 

 

Foto 9: Lateraal zicht op kruising van gang 1N14 en dwarsgang 1N13, vanuit lokaal 1N13. Links de huidige situatie, 
rechts na aanleg doorgang (nieuwe delen in gele steen). De vliegdoorgang naar de achterliggende lokalen loopt over de 
nieuwe constructie. 

Foto 10: Frontaal zicht op kruising van gang 1N14 en dwarsgang 1N13, vanuit de hoofdingang. Links de huidige situatie, 
rechts na aanleg doorgang (nieuwe delen in gele steen). 
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- De openstelling van de lokalen 1N05 en 1N12 biedt de mogelijkheid tot uitbouw van bijvoorbeeld 
een mini-educatief centrum rond het cultuurhistorische aspect van de citadel, rond het gehele 
herbestemmingsproject, rond vleermuizen en het belang van deze site hiervoor op provinciaal 
en nationaal vlak. 

- Ingeval lokaal 1N12 verlicht wordt, dient uitstraling naar de buitenzijde voorkomen te worden. Dit 
kan door het toemetselen of anderszins lichtdicht maken van openingen en schietgaten.   

- In de erg steil oplopende gang van 1N14 kan enkel een vaste trap of helling voorzien worden. 
Het gebruik van een roltrap of ander machinaal aangedreven mechanisme veroorzaakt geluid en 
trillingen in het gebouw en is daarom niet mogelijk. Een alternatieve route vanuit de 
parkeergarage naar het ziekenhuis is daarom noodzakelijk voor rolstoelgebruikers of personen 
die moeilijk te been zijn. 

- De installatie van buitenverlichting van dit wandelpad naar de hoofdingang is minimaal: enkel 
daar waar echt nodig, en dan op de meest vleermuisvriendelijke wijze, bv lage Clearfield of 
amberkleurige neerwaarts gerichte  verlichting, enkel langs de (lichtgebufferde) citadelzijde van 
het pad. 

 

 
Figuur 12: Ontwikkelingsoptie 4, met (slechts deels zichtbare) compensaties. Voor behoud van overzicht werden in dit model 
het ziekenhuis en bos/vegetatie op de taluds en op het dak van het poortgebouw achterwege gelaten. 
 
Impact bij exploitatiefase van de doorgang, compens atie en mitigatie 
Het gebruik van gang 1N14 als doorgang naar het ziekenhuis heeft, zelfs indien bovenstaande 
adviezen voor de aanleg hiervan gevolgd worden, een verregaande permanente impact op het 
vleermuizenhabitat. 
- Er gaat een grote oppervlakte aan zwermhabitat in het gebouw verloren. 
- Er gaat één van de twee invliegopeningen verloren. 
- Er gaat een grote oppervlakte aan zwermhabitat rondom het gebouw verloren, dit door 

verlichting en verstoring door bezoekers. Verlichting, zelfs vleermuisvriendelijk verlichting, heeft 
een negatieve invloed op het zwermgedrag dat absolute duisternis vereist. 

- In het poortgebouw wordt de meest intensief gebruikte zwermzone fysiek in twee gedeeld door 
het afsluiten van gang 1N14. De voorziene vliegverbinding over de doorgang is aan de westzijde 
slechts een twintigtal centimeters hoog, wat veel te klein is voor vleermuizen die tijdens het 
zwermen nagenoeg enkel gebruik maken van zeer grote openingen (>1m²). 

- Er gaat een grote oppervlakte aan winterhabitat verloren. Het habitat dat verloren gaat omvat het 
afgesloten bovenste einde van de oplopende gang 1N14 waar warme lucht ophoopt, dit is het 
enige deel van het poortgebouw N met een echt warm, stabiel microklimaat en waar de meeste 
potenties zijn tot uitbouw van een stabiele populatie Ingekorven vleermuis. 
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Tegen deze impact worden volgende compensaties en mitigaties voorgesteld: 
- Verschuiving zwermgedrag. Omwille van verstoring en verlichting aan de invliegopening aan de 

oostzijde, kan getracht worden het zwaartepunt van het zwermgedrag buiten het gebouw op te 
schuiven naar de volledig duister te houden westzijde van het poortgebouw. Hiervoor is een 
(bijkomende) hoofdzwermingang aan de westzijde noodzakelijk. Dit kan met het minste impact 
op het monument door een vijftal spijlen van de openingen aan het plafond te verwijderen in de 
lokalen 1N02, 1N03 en 1N04. 

- Eenheid zwermlocatie in gebouw. Om de fysieke zwermverbinding te behouden tussen de 
linker- en rechterhelft van het gebouw, wordt een doorsteek voorgesteld tussen de voorste 
kelderlokalen n08 en n09 (Figuur 13: aanduiding doorsteek n08-n09 en voorgestelde 
locaties nieuwbouwgangFiguur 13). Voor vleermuizen dient die doorsteek minimaal 1m² groot 
te zijn, maar aanbevolen wordt deze groter te maken zodat deze vlot doorwandelbaar is. Dit 
biedt dan het voordeel dat men ook effectief een rondgaande route kan (begeleid) doorlopen in 
het gebouw, waar dan vrijwel alle lokalen bezocht worden. Ook naar erfgoedbeleving toe is dit 
een bijkomende troef. 

- Oppervlakte van winterhabitat voor meer opportunistische soorten. Het verlies aan dergelijke 
oppervlakte is zeer beperkt: de oplopende gang van 1N14 is bovenaan te warm voor 
opportunistische soorten, en bevat ook halverwege geen wegkruipmogelijkheden. De lokalen 
1N05, 1N12 en het deel aan van 1N14 ter hoogte van deze lokalen zijn minder geschikt voor 
overwinterende vleermuizen (koud, nagenoeg geen wegkruipmogelijkheden). Een dergelijk koud 
habitat is nog zeer ruim voorhanden in de overige delen van de citadel (bastions D en F; 
galerijen c, e, g, l en m; poortgebouw K). Een degelijke inrichting van één of meerdere van deze 
delen in functie van overwinterende vleermuizen kan het beperkte verlies van 3 
overwinteringslokalen compenseren. 

- Oppervlakte van winterhabitat voor warmteminnende soorten. Het verlies aan winterhabitat voor 
warmteminnende soorten - met name Ingekorven vleermuis - is moeilijk compenseerbaar. Dit 
soort habitat is extreem zeldzaam in Vlaanderen, en niet eenvoudig door inrichting of nieuwbouw 
realiseerbaar. Er werden verschillende opties bekeken, zowel binnen de citadel als in de ruime 
omgeving: 

o Fort Leopold 
Dit fort wordt door Ingekorven vleermuis reeds gebruikt als zwermlocatie (Willems et al., 
2013). Dit fort is echter vrij klein, en het aantal warmere (niet rechtstreeks aan 
buitenlucht grenzende) lokalen is zeer beperkt. Fort Leopold heeft een omvangrijke 
populatie overwinterende vleermuizen, vooral van eerder opportunistische 
vleermuizensoorten. Het geschikt microklimaat voor een populatie overwinterende 
Ingekorven vleermuis is echter niet aanwezig, en ook niet te bekomen met eenvoudige 
ingrepen. 
 

o Stadspoorten van Diest 
Deze locaties werden op 10 oktober 2013 met ANB bekeken op de potenties voor 
Ingekorven vleermuizen. De gang van de Schaffense Poort aan de stadszijde, thans nog 
beperkt in gebruik als stockageplaats, is te tochtig, te koud en te droog voor 
overwinterende vleermuizen. De gang is daarvoor onvoldoende gebufferd, 
niettegenstaande de gang aan de voor- en achterzijde voorzien is van een poort en 
barricade. De 2 zijkamers van de gang hebben echter wel potenties voor 
vleermuissoorten die minder kritische eisen stellen aan hun overwinteringshabitat (zoals 
Gewone dwergvleermuis en Baard/Brandts vleermuis, getuige de aanwezigheid van 
deze laatste in een scheur in het plafond). Deze site is echter absoluut niet geschikt of 
geschikt te maken voor Ingekorven vleermuizen. 
De tweede gang in het verlengde van de Schaffense Poort (aan de overzijde van de 
Demer) is eveneens te koud en te droog omwille van onvoldoende buffering. Zelfs 
wanneer het aanpalende binnenplein zou overwelfd worden (breedte binnenplein 
vooraan 4m breed, achteraan 10m breed) en hier een aantal ramen en schietopeningen 
worden afgesloten, is er nog steeds maar een beperkte buffering waardoor de potenties 
voor Ingekorven vleermuis ook hier zeer gering tot vrijwel onbestaande blijven. 
 

o Kelders van galerij m 
In galerij m bevinden zich drie zeer kleine kelderlokaaltjes, toegankelijk via een trap 
vanaf lokaal m22, die richting toegangsdreef lopen. Het microklimaat in deze kelders is 
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zeer warm en vochtig, en benadert de eisen die Ingekorven vleermuizen stellen aan hun 
winterverblijfplaats. 
Vanwege een dichtgemetste doorgang werden de lokalen m16 tot en met m26 (inclusief 
de ongenummerde kelders) tijdens de wintertelling van 19/02/2013 niet bezocht, 
waardoor het potentieel huidige gebruik van deze lokalen door vleermuizen niet bekend 
is. Een volgende wintertelling (2014) kan het eventuele gebruik van deze lokalen door 
Ingekorven vleermuizen nagaan (nulsituatie). 
De kelders kunnen in de zomer van 2014 geoptimaliseerd worden naar Ingekorven 
vleermuizen toe door het ophangen van specifieke hangboxen voor deze soort 
(Swaenen, 2009). Vleermuisvriendelijke inrichting van de lokalen in de omgeving van de 
kelders (lokalen m16 tot en met m26) kan de omgeving ook aantrekkelijk/bereikbaar 
maken voor Ingekorven vleermuizen, zodat zij effectief tot de kelderlokalen geraken voor 
overwintering. Galerij m (lokalen m23 tot en met m26) en de aanpalende woning 
(voormalig wachtlokaal) in de Leuvensestraat komen uit op een gemeenschappelijke 
binnenplaats. De aanwezige deuren/toegangen tot de galerij m langs deze zijde dienen 
best volledig lichtdicht te worden afgesloten (evt. dicht gemetst), met uitzondering van 
een (zwerm)invliegopening. Doordat het voormalige wachtlokaal werd verkocht, kan op 
termijn de lichtproblematiek en algemene verstoring hier immers een belangrijke rol 
spelen. Van belang is dat het achterste deel van galerij m volledig verduisterd wordt. 
Idealiter dient dit achterste stuk van de galerij nog extra gebufferd te worden (bv 
grondbuffer van 1m dik). Indien deze inrichting een substantiële toename van het aantal 
overwinterende Ingekorven vleermuizen tot gevolg heeft, kan de compensatie als 
succesvol beschouwd worden. 
De vraag blijft echter of de lokalen m23 tot en met m26 en de kelders van galerij m in 
eigendom zijn van de Stad Diest, of dat dit mee werd verkocht met de aanpalende 
woning. Dit zou immers de reden kunnen geweest zijn voor de voorheen dichtgemetste 
deuropening tussen lokalen m22 en m23. 
 

o Nieuwbouw 
Indien er geen mogelijkheden zijn voor compensatie van winterhabitat van Ingekorven 
vleermuizen in galerij m, of indien de daar uitgevoerde maatregelen niet succesvol zijn, 
is een laatste mogelijkheid het bouwen van een nieuwe constructie. Een dergelijke 
bouwwerk dient een vergelijkbaar microklimaat en minimum een zelfde oppervlakte te 
hebben als de verloren gegane ruimte, en heeft een ruime invliegopening (noodzakelijk 
voor zwermgedrag). Om succesvol te zijn sluit deze nieuwbouw best zoveel mogelijk 
aan op de huidige door vleermuizen bekende overwinterings- en zwermlocatie. 
Een geschikt microklimaat kan verkregen worden door de constructie ver te laten 
doorlopen, zwaar te bufferen (veel aarden dekking), en door opgaande delen 
(opstapeling warme lucht) en doorsijpeling van vocht in de constructie te voorzien. 
Enkele voorgestelde locaties (Figuur 13) die potentieel geschikt zijn voor de aanleg van 
een dergelijke constructie, zijn: 
 
1) Vertrekkend vanuit de noordelijke muur van lokaal 1N01. Voordelen zijn dat deze 

gang rechtstreeks vanuit het voor de vleermuizen bekende gebouw zelf vertrekt, 
en dat er geen aparte afsluiting tegen indringers moet voorzien worden. Het kan 
op deze locatie wel noodzakelijk zijn de deuropening tussen lokaal 1N01 en 1N02 
te verbreden, doordat een smalle deuropening vlot zwermen verhinderd. 

2) Vertrekkend vanaf de noordelijke muur van de droge gracht onder de lokalen 1N01-
1N04. Deze locatie is minder gunstig dan voorgaande optie: ze dient apart 
afgesloten te worden (waarbij desondanks een grote invliegopening dient 
behouden te worden), sluit niet rechtstreeks aan reeds voor de vleermuizen 
bekende ruimten, en is meer gevoelig voor temperatuursschommelingen. 

3) Tussen de beide lokaalketens van de kelderverdieping. De kelderlokalen bezitten 
niveauverschillen, waardoor een oplopende constructie tussen de beide 
lokaalketens mogelijk is en bovenaan een warme zone kan ontstaan. Toegang tot 
deze constructie kan via de doorgang die gerealiseerd werd tussen de lokalen 
n08 en n09, als compensatie voor het opsplitsen van de zwermruimte in het 
poortgebouw. Voordelen van deze locatie zijn dat deze gang rechtstreeks vanuit 
het voor de vleermuizen bekende gebouw zelf vertrekt en dat er geen aparte 
afsluiting tegen indringers moet voorzien worden. Door van de achterzijde van de 
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bestaande kelderbinnenmuren gebruik te maken, is het benodigde vochtige 
microklimaat  daardoor  vermoedelijk eenvoudiger te bereiken dan via volledige 
nieuwbouw. Het plafond van het bovenste deel kan echter mogelijk (te) droog zijn, 
wegens gelegen onder gang 1N14. De constructie heeft op deze locatie een 
minimale impact op het monument (want vertrekt reeds vanuit bestaande 
compensatieplaats) en biedt naar erfgoedbeleving toe de extra mogelijkheid om 
tijdens rondleidingen ook de achterkant van de kelderlokalen te bekijken. 

 
- Oppervlakte zwermzone in gebouw. Het verlies aan zwermzone in het gebouw wordt 

opgevangen via de compensaties die reeds voor het verlies aan oppervlakte van winterhabitat 
voor warmteminnende soorten werden voorgesteld. De nieuwbouw voldoet hier dan ruimschoots 
als compensatie.  
De inrichting van galerij m biedt echter minder kans op effectieve ingebruikname als 
zwermlocatie, wegens verder gelegen van poortgebouw N, en de nabijheid van verlichting van 
de Leuvensestraat en de toegangsdreef. Mogelijk kan dit verlichtingsprobleem opgelost worden 
door een aangepast individueel lichtplan. Dit zou onder meer een uitgebreide duistere zone 
inhouden in de omgeving van de invliegopening waar er dan gezwermd kan worden, en 
waardoor ook de galerijen zelf duister genoeg worden om als zwermlocatie te gungeren.  Het 
verlichtingsplan omvat voor de verdere omgeving dan een combinatie van verduisteren, richten 
of verplaatsen van lampen, aangepaste armaturen en gebruik van aangepaste Clearfield- of 
amberkleurige verlichting. Er dient echter onderzocht te worden of zo’n verlichtingsplan haalbaar 
is (want voornamelijk op privé-gronden). Zelfs indien haalbaar blijft het echter onvoorspelbaar of 
de verplaatsing van het zwermgedrag (en dus de compensatie) effectief zal plaatsvinden.  
 

 
Figuur 13: aanduiding doorsteek n08-n09 en voorgestelde locaties nieuwbouwgang 

 
Beoordeling van ontwikkelingsoptie 4 
- Voldoet aan de uitgangspunten 1 (ziekenhuis) en 3 (visueel aantrekkelijke schakel stadskern-

citadel). Ontwikkelingsoptie 4 voldoet tevens aan de wens tot directe voetgangersverbinding 
tussen Zichemsepoort en citadel. De wens tot gebruik van gang 1N14 als doorgang is 
gedeeltelijk realiseerbaar (enkel voor voldoende mobiele voetgangers).  

- Het is onzeker of ontwikkelingsoptie 4 voldoet aan essentieel uitgangspunt 2. De impact op 
vleermuizen en hun habitat is zeer groot en permanent. Optie 4 kan daarom enkel haalbaar zijn 
indien de compensatiemaatregelen tijdig genomen worden, zodat deze effectief en aantoonbaar 
het verhoopte resultaat kunnen opleveren. In geval deze compensatiemaatregelen laattijdig of 
onvolledig worden uitgevoerd, is de impact op het vleermuizenhabitat uiterst negatief. 
Als onvoldoende werkende compensaties niet tijdig bijgestuurd kunnen worden, is ook hier de 
impact uiterst negatief en moet alsnog van ontwikkelingsoptie 4 afgezien worden. Het 
herbestemmingsconcept van het poortgebouw dient dan zodanig aangepast te worden dat niet -
gecompenseerde vleermuizenfuncties daar behouden blijven. 

- De ingrepen in en om het poortgebouw zijn zeer uitgebreid en zwaar. Voor het poortgebouw 
omvat dit deels restauratie, deels consolidatie, en een aantal ingrijpende veranderingen aan het 
historisch gebouw omwille van vleermuizenbescherming. 
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4.3.6. Ontwikkelingsoptie 5: maximumontwikkeling me t herlocatie 
Ontwikkelingen 
Ontwikkelingsoptie 5 gaat uit van het oorspronkelijke ontwikkelingsscenario. Dit omvat dat in het 
poortgebouw N semi-publieke functies worden ondergebracht zoals restaurants of cafés. Het 
wachtlokaal kan daarbij als toegangsgebouw dienen voor het onderbrengen van liften en roltrappen 
die rechtstreeks leiden tot de citadel en de potentiële parking. 
 
Aanlegfase bij volledige ontwikkeling als semi-publ ieke ruimte 
Bij de aanlegfase dienen de werken buiten de gevoelige winterperiode (van 1 oktober tot 1 juni)  te 
vallen. Bij werken aan de muren of plafonds in de kelderverdieping, of bij kappen van bomen, 
moeten gaten en spleten voorafgaand op aanwezigheid van dieren geïnspecteerd worden door een 
vleermuizendeskundige. Begeleiding tijdens plannings- en bouwfase door vleermuizendeskundigen 
is noodzakelijk. 
 
Impact bij exploitatiefase als semi-publieke ruimte , compensatie en mitigatie 
Alle huidige vleermuizenfuncties in en om het poortgebouw verdwijnen permanent: 
- De volledige oppervlakte aan winterhabitat gaat definitief verloren. 
- De volledige oppervlakte aan zwermhabitat in het gebouw gaat definitief verloren. 
- De volledige oppervlakte aan zwermhabitat rondom het gebouw gaat definitief verloren. 

 
De compensaties die voor deze ontwikkelingsoptie moeten gebeuren, zijn zeer uitgebreid: 
- Aanleg van winterhabitat voor meer opportunistische soorten. Dit impliceert de inrichting van 

bestaande citadeldelen of nieuwbouw, waarbij aandacht gaat naar een gelijkaardige oppervlakte 
en volume van het habitat, met eenzelfde temperatuursgradiënt, buffering en vochtigheidsgraad. 
 

- Aanleg van winterhabitat voor warmteminnende soorten. Het verlies aan winterhabitat voor 
warmteminnende soorten - met name Ingekorven vleermuis - is moeilijk compenseerbaar. Dit 
soort habitat is extreem zeldzaam in Vlaanderen, en niet eenvoudig door inrichting of nieuwbouw 
realiseerbaar. Er werden verschillende opties bekeken, zowel binnen de citadel als in de ruime 
omgeving, die werden besproken bij optie 4 (zie 4.3.5). Mits inrichtingen zouden de kelders van 
galerij m potentieel (maar niet zeker) als compensatie dienst kunnen doen. Wegens semi-
publieke functie van het poortgebouw is een nieuwbouw niet realiseerbaar op de locaties 
besproken in 4.3.5, en dient dan elders in de nabije omgeving aangelegd te worden. Er kan 
gepoogd worden om dergelijke nieuwbouw te combineren met de aanleg van het winterhabitat 
voor meer opportunistische soorten. De slaagkansen van nieuwbouw voor warmteminnende 
soorten worden niet erg hoog ingeschat. Tot nu toe is het in Vlaanderen nog nergens gelukt 
Ingekorven vleermuizen in nieuwbouwobjecten te laten overwinteren. 

 
- Aanleg van zwermzone in en rond winterhabitat. 

Een inrichting van galerij m als winterverblijfplaats kan mogeljik een beperkt deel van de 
zwermfunctie van het poortgebouw overnemen. De kans op volledige verplaatsing van de 
zwermfunctie van het poortgebouw daar naartoe is echter weinig realistisch, wegens verder 
gelegen van poortgebouw N, en de nabijheid van verlichting van de Leuvensestraat en de 
toegangsdreef (wat mogelijk opgelost kan worden door een aangepast individueel lichtplan, zie 
4.3.5). Bovendien is de oppervlakte aan zwermhabitat zowel in als rond galerij m kleiner dan in 
het poortgebouw, en zijn de doorgangen van de lange lokaalketen relatief klein voor zwermende 
dieren. 
Door aanleg van een zwermzone in en rond de nieuw ingerichte citadeldelen of nieuwbouw als 
winterhabitat, kan zwermgedrag van het poortgebouw zich mogelijk naar daar verplaatsen. Een 
dergelijke zwermzone impliceert grotere ruimten met grote doorgangen in de lokalen, voldoende 
grote invliegopeningen en een aangepaste duistere en voor vleermuizen bereikbare zone 
rondom deze gebouwen. 
Zwermende vleermuizen zijn zeer plaatstrouw, en ingebruikname van nieuwe zwermlocaties 
gebeurt daardoor erg traag. Dit betekent dat dergelijke zwermzones ruim op tijd moeten 
aangelegd worden om effectief te kunnen compenseren. Of het zwermgedrag zich naar deze 
nieuwe locatie zal verplaatsen, blijft onzeker, en hangt mede af van het succes als 
winterverblijfplaats. 
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Beoordeling van ontwikkelingsoptie 5 

- Voldoet aan de uitgangspunten 1 (ziekenhuis) en 3 (visueel aantrekkelijke schakel stadskern-
citadel). Ontwikkelingsoptie 5 voldoet tevens aan de wens tot directe voetgangersverbinding tussen 
Zichemsepoort en citadel, en de wens tot gebruik van gang 1N14 als doorgang. 

- Het is erg twijfelachtig of ontwikkelingsoptie 5 kan voldoen aan essentieel uitgangspunt 2. De impact 
op vleermuizen en hun habitat is desastreus: alle vleermuizenfuncties worden onmogelijk gemaakt, 
en het volledige habitat wordt permanent vernietigd. Optie 5 is daarom enkel haalbaar zijn indien alle 
compensatiemaatregelen tijdig genomen worden, en deze alle effectief en aantoonbaar het 
verhoopte resultaat opleveren. In geval deze compensatiemaatregelen laattijdig of onvolledig worden 
uitgevoerd, is de impact op het vleermuizenhabitat uiterst negatief. Als de compensaties niet het 
verhoopte positieve effect geven en niet tijdig bijgestuurd kunnen worden, is ook hier de impact 
uiterst negatief en moet ondanks de reeds genomen maatregelen alsnog van ontwikkelingsoptie 5 
afgezien worden. Het herbestemmingsconcept van het poortgebouw dient dan zodanig aangepast te 
worden dat niet-gecompenseerde vleermuizenfuncties daar behouden blijven. 

- De compensatiemaatregelen zijn erg zwaar. Compenserende inrichtingsmaatregelen voor winter- en 
zwermhabitat in overige citadeldelen hebben een zware impact op het historisch karakter van deze 
gebouwen en de aardewerken er rond. De aanleg van nieuwbouw kan dit voorkomen, maar de 
slaagkansen voor nieuwbouw zijn kleiner (nieuw te ontdekken locatie voor de dieren, risico op 
ongeschikt microklimaat voor meerdere soorten). 
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4.3.7. Vergelijkende beoordeling van de besproken o ntwikkelingsopties 
De verschillende ontwikkelingsopties hebben elk hun voor- en nadelen. Een overzicht hiervan is te 
vinden in Tabel 2. De schaal van de ingrepen op het poortgebouw en omgeving voor de 
verschillende ontwikkelingsopties is oplopend van optie 1 naar optie 5. 
 
Tabel 2: beoordeling van de verschillende ontwikkelingsopties. Score ++ = ruimschoots voldoende; + = voldoende; +/- 
neutraal; - = onvoldoende; -- = zwaar onvoldoende 

 Optie 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 Optie 5 

ESSENTIËLE UITGANGSPUNTEN : 
Punt 1: bouw ziekenhuis  + + + + + + + + + + 
Punt 2: behoud vleermuizen functies  + +/- - - - - - 
Punt  3: visueel aantrekkelijke schakel  + + + + + + + + 

WENSEN: 
Voetgangersverbinding vanaf Zichemsepoort - - + + + + + + + + 
Toegang ziekenhuis via poortgebouw - - - - - +/- + + 
 
Op basis van de 3 essentiële uitgangspunten, voldoen de ontwikkelingsopties 1 en 2. Optie 3 kan 
echter de ‘onvoldoende’ voor behoud vleermuizenfuncties ombuigen tot ‘neutraal’ of zelfs 
‘voldoende’ indien bij aanleg van het kijkplatform enkele compensatiemaatregelen van optie 4 
worden opgenomen, met name de doorsteek tussen kelderlokalen n08 en n09 en aanleg nieuwbouw 
tussen de beide lokaalketens van de kelderverdieping. 
 
Ontwikkelingsoptie 4 kan niet met zekerheid voldoen aan het tweede essentiële uitgangspunt. Er is 
geen garantie dat de voorafgaande compensaties de zware negatieve impact op vleermuizen 
kunnen neutraliseren. Hierdoor bestaat het risico dat men ondanks reeds uitgevoerde maatregelen 
uiteindelijk toch van deze optie moet afzien. 
 
Voor ontwikkelingsoptie 5  is de kans nog kleiner dat aan het tweede essentiële uitgangspunt kan 
voldaan worden. Er is geen garantie dat de voorafgaande compensaties de teloorgang van alle 
vleermuizenfuncties in het poortgebouw kunnen neutraliseren. Hierdoor bestaat het risico dat men 
ondanks reeds uitgevoerde zware maatregelen uiteindelijk toch van deze optie moet afzien. 
 
De wens tot toegang naar het ziekenhuis via gang 1N14 is niet realiseerbaar in een ontwikkeling 
waar met zekerheid aan de drie essentiële uitgangspunten wordt voldaan (zoals opties 1, 2 en 3). In 
ontwikkelingsoptie 4, met onzekere voldoening aan essentieel uitgangspunt 2, is deze toegang enkel  
realiseerbaar voor voldoende mobiele personen. Voor andere ziekenbezoekers zal daarom ook een 
alternatieve route voorzien moeten worden. Vanuit de parkeergarage kan dit bv via een lift. Vanaf de 
Zichemsepoort is dit minder evident. Hier kan eventueel de haalbaarheid van een kabellift bekeken 
worden, naar voorbeeld van de Citadel van Dinant. 
 

 
 

Foto 11: De droge gracht op het talud onder het poortgebouw. 
Een kabellift zou kunnen leiden naar bv de te reconstrueren 
wal (of dak van geplande gebouw) van de bedekte weg van het 
stadsbastion 

Foto 12: Citadel van Dinant: bereikbaar vanuit het 
stadscentrum met een kabellift. Een toeristische troef. 
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5. Aanbevelingen met betrekking tot herbestemming v an 
galerijen l en m 

 
Voor zowel galerij l (lunet) als galerij m blijkt de voorgestelde herbestemming met hoofdfunctie 
vleermuizenhabitat (Willems & Lambrechts, 2013) vrijwel probleemloos combineerbaar met de 
vooropgestelde herbestemming hiervan en van de nabije omgeving volgens de 
haalbaardheidsstudie (MOPurbandesign, 2011). 
 
Op basis van de beperkte waarnemingen tijdens zwermonderzoek (zie 3.3), een verder 
plaatsbezoek en de haalbaarheidsstudie worden hieronder aanbevelingen gegeven tot 
vleermuisvriendelijke herbestemming van deze galerijen en omgeving. Deze aanbevelingen zijn een 
aanvulling op de eerder geformuleerde in het rapport van het winteronderzoek (Willems & 
Lambrechts, 2013). 
 
Omdat beide galerijen en omgeving dezelfde functies vervullen voor vleermuizen als poortgebouw N, 
zijn de voorwaarden voor herbestemming van dit poortgebouw (zie 4.1) ook hier van toepassing.  
Beide galerijen dienen (buiten de periodes dat begeleid bezoek mogelijk is) volledig te worden 
afgesloten voor verstoring. Hiertoe dient de toegang via poortgebouw K (lokaal 1K07) afgesloten te 
worden.  
 
De potentiële invliegopeningen voor beide galerijen zijn beperkt:  
- In de lunet: deuropeningen aan de noordoostzijde en in l25 die in de droge gracht uitkomen, een 

tweetal zwaar verweerde schietgaten die op deze gracht uitgeven, en een deuropening in l20 die 
op een kleine binnenplaats (l26) uitgeeft. 

- In galerij m: een deuropening in m01 die op een kleine binnenplaats (l26) uitkomt, en via de 
lokalen m23, m24 en m25 die op de open ruimte (tuin) achter het voormalige wachtlokaal in de 
Leuvensestraat uitgeven. 

 
Om de functies als zwerm- en overwinteringslocatie te kunnen behouden, dienen deze grotere 
invliegopeningen behouden en volledig duister te blijven, vooral ter hoogte van de droge gracht 
rondom de lunet (minstens in de periode van half juli tot eind oktober) omdat dit naar 
waarschijnlijkheid de locatie is waar zwermende dieren in- en uit vliegen. Een geactualiseerd 
lichtplan wordt voorgesteld op Kaart 3. 
 
Om tocht en lichtverstoring in galerij m te verminderen kunnen de schietgaten afgesloten worden 
(dichtgemetst, of reversibel via houten platen). Naar overwinterende dieren toe, worden voor galerij 
m verder de maatregelen aanbevolen die als compensatie voorgesteld worden voor het verlies aan 
winterhabitat voor warmteminnende soorten in ontwikkelingsoptie 4 (zie 4.3.5). Deze maatregelen 
zijn een  positieve ingreep, en worden ook aanbevolen indien verder niet voor deze optie 4 zou 
kiezen gekozen. 
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6. Aanbevelingen voor verlichting van de citadel 
 
Bijzondere aandacht in en om de citadel dient besteed te worden aan verlichting. De aanwezige 
vleermuizensoorten – inclusief Ingekorven vleermuis – zijn over het algemeen zeer lichtschuw. Om 
die reden werd in het rapport van het winteronderzoek een eerste verlichtingsplan opgemaakt 
(Willems & Lambrechts, 2013), met aanduiding van zones die probleemloos verlicht kunnen worden 
(zoals binnenplein kazerne), zones waar verlichting (potentieel) ongewenst is, en zones waar 
klassieke verlichting ongewenst is maar waar beperkte en aangepaste vleermuisvriendelijke 
verlichting (bv niet-uitstralend rood-witte Clearfield leds met een golflengte tussen 580 en 620 nm of 
amberkleurig licht) wel een oplossing kan zijn. 
 
Het voorliggend onderzoek rond zwermgedrag verschafte meer informatie over het terreingebruik 
van vleermuizen in en om het poortgebouw N en de galerijen l en m. Verder werd (voor zover 
zichtbaar van buiten het afgesloten deel van de citadel) ook de reeds aanwezige verlichting in in 
kaart gebracht. Op basis van deze gegevens werd een geactualiseerd en meer gedetailleerd 
verlichtingsplan opgesteld (Kaart 3). Voor de directe omgeving van het poortgebouw N wordt echter, 
omwille van verschillende potentiële herbestemmingsconcepten, verwezen naar hoofdstuk 4.3. 
 
Daar waar momenteel reeds verlichting aanwezig is, kan deze probleemloos behouden worden. 
Wanneer deze vernieuwd of aangepast wordt, is het echter sterk aanbevolen hier 
vleermuisvriendelijke verlichting als alternatief te installeren. Nieuwe te installeren verlichting (enkel 
mogelijk binnen de aangeduide zones) dient steeds vleermuisvriendelijk te zijn. Op het binnenplein 
van de kazerne is klassieke verlichting mogelijk omwille van geen typisch vleermuizenhabitat. Wel 
moet daar uitstralende verlichting (gevelverlichting, spots, …) vermeden worden. 
 
Een bijkomend aandachtspunt bij verlichting is de aanwezigheid van bomen op de hellingen en in de 
omgeving van de gebouwen (bv toegangsdreef, zigzagweg). Deze zorgen momenteel voor heel wat 
lichtbuffer op het terrein. Bij geplande kappingen of snoeien van bomen, dient daarom vooraf ook het 
effect hiervan op de verlichting bekeken te worden. 
 
 

 
Foto 13: Huidige verlichting van de toegangsdreef ter hoogte van bastion B. De bomen schermen vormen momenteel een 
lichtbuffer voor het zwermgedrag in galerij l (lunet).  
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7. Meer informatie 
Voor bijkomende informatie wordt verwezen naar hoofdstuk 9.1, waar buiten de referenties ook een 
aantal bijkomende nuttige publicaties vermeld staan. 
 
Uitgebreide informatie over het habitatgebruik van vleermuizen en hoe daarmee rekening houden bij 
restauratie en beheer van forten en andere versterkingen, is te vinden op de (Nederlandse) site 
www.vanfortenenvleermuizen.nl. 
 
Voor bijkomende vragen kan Wout Willems, medewerker vleermuizen bij Natuurpunt Studie, 
gecontacteerd worden. Zijn gegevens zijn te vinden in de colofon vooraan. 
 

8. Dankwoord 
 
Graag willen we de provincie Vlaams-Brabant danken, die via het project ‘Vale vleermuis en 
Bechsteins vleermuis in Vlaams-Brabant‘ dit onderzoek mogelijk maakte. Door de gelegenheid te 
bieden belangrijke kennishiaten rond vleermuizen op te vullen en draagvlak voor 
vleermuizenbescherming te creëren, maken zij daadwerkelijke bescherming van deze soortgroep 
mogelijk. 
 
Ook willen we de Stad Diest danken voor de toestemming tot onderzoek in de Citadel. 
 
Dank aan Jorg Lambrechts en Chris Van Liefferinge (ANB) voor het nalezen en becommentariëren 
van dit rapport. 
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9.2. Kaartbijlagen 
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Kaart 1: gebruikte benaming citadeldelen gelijkvloers 
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Kaart 2: gebruikte benaming citadeldelen kelders. Voor poortgebouw N wordt in dit rapport naar  niveau -1 verwezen als het gelijkvloers, 
naar niveau -2 als de kelderverdieping. 
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Kaart 3: aanbevolen zonering voor buitenverlichting, in functie van bescherming kwetsbare zones voor vleermuizen 
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