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Samenvatting 
Dit rapport is het eindverslag van het project ‘Vale vleermuis en Bechsteins vleermuis in Vlaams-
Brabant’. De doelstellingen van dit project zijn het nagaan van het voorkomen en verspreiding van 
en potenties voor Vale vleermuis (Myotis myotis) en Bechsteins vleermuis (Myotis bechsteinii) in 
Vlaams-Brabant, en het formuleren van gerichte beschermingsmaatregelen. Een bijkomend doel is 
draagvlakverbetering en capaciteitsopbouw van een vrijwilligersnetwerk rond vleermuizen. 
 
Er werden voor dit onderzoek potentieel geschikte overwintersobjecten bekeken, zwermlocaties 
onderzocht, gerichte netvangsten uitgevoerd in bossen met geschikt habitat voor de doelsoorten en 
er werden kerk- en abdij zolders onderzocht in de omgeving van deze bossen. 
 
De aanwezigheid van Vale vleermuis in de provincie kon niet meer bevestigd worden. 
 
Van de Bechsteins vleermuis kon één zwermend dier gevangen worden aan de Gang van 
Groenendaal te Hoeilaart, waar de soort 10 jaar voordien eenmalig overwinterende. Dit is de tweede 
waarneming (en eerste zomerwaarneming) van de soort in Vlaams-Brabant. De vangst toont aan dat 
er zich een voortplantende populatie in het Zoniënwoud bevindt. Uitgebreide zoekinspanningen in 
andere regio’s – vooral het oosten van de provincie – doen vermoeden dat er geen aansluiting is met 
de Limburgse populatie. 
 
Het onderzoek naar de twee doelsoorten leverde veel extra informatie op over het voorkomen van 
andere vleermuizensoorten in Vlaams-Brabant, en het belang van een aantal locaties hiervoor. 
 
De Gang van Groenendaal (Hoeilaart) bevestigde zijn belang als winterverblijfplaats, en bleek ook 
een belangrijke zwermlocatie – onder andere van Bechsteins vleermuis. 
Fort Leopold (Diest), reeds gekend als overwinteringsplaats, is eveneens een erg belangrijke 
zwermlocatie. Onderzoek leverde hier de eerst bekende zwermplaats op voor Ingekorven vleermuis 
in Vlaams-Brabant, en zelfs de eerste zwermlocatie voor Grijze grootoorvleermuis in Vlaanderen. 
De Citadel van Diest werd vrijwel volledig onderzocht op overwinterende vleermuizen. Dit leverde 
hoge aantallen op van minstens 6 soorten, waaronder Ingekorven vleermuis en Grijze 
grootoorvleermuis. Zwermonderzoek in het poortgebouw van de citadel bevestigde het belang aan 
van de site voor vleermuizen, en leverde ook hier onder meer de beide voornoemde soorten op. Van 
winter- en zwermonderzoek in de citadel werden aparte rapporten opgemaakt terwille van praktisch 
gebruik bij de lopende herbestemming van de site. 
 
De mistnetvangsten in bossen leverden mooie resultaten, maar weinig echte verrassingen op. De 
vangst van een Grijze grootoorvleermuis in het Hallerbos is wel interessant: de eerste waarneming in 
het westen van Vlaams-Brabant sinds minstens 29 jaar, die tevens duidt op de aanwezigheid van 
een nabije kraamkolonie. 
 
Het onderzoek van 48 zolders van voornamelijk kerken, kloosters en abijden leverde informatie over 
het voorkomen van vleermuizen en de potenties hiervoor. De meest in het oog springende resultaten 
zijn die van de abdijen Sint-Evangelist Park (Leuven) en Averbode, die beide belangrijke 
zomerkolonies herbergen van zowel Grijze grootoorvleermuis als Baardvleermuis. Nieuwe 
verblijfplaatsen van Grijze grootoorvleermuis werden gevonden op de kerkzolders van Huldenberg 
en Overijse. 
 
De waarnemingen en de verzamelde informatie over het habitatgebruik in bossen en het gebruik van 
overwinterings- en zwermlocaties door vleermuizen leidden tot adequate aanbevelingen ten bate van 
beide doelsoorten en vleermuizen in het algemeen, dit zowel op provinciaal niveau als specifiek voor 
de onderzochte gebieden en gebouwen. 
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1. Inleiding 
 
Dit rapport is het eindverslag van het project ‘Vale vleermuis en Bechsteins vleermuis in Vlaams-
Brabant’. Dit project werd uitgevoerd door Natuurpunt Studie vzw en werd gecofinancierd door de 
Provincie Vlaams-Brabant.  

1.1. Achtergrondinformatie 

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. Op Kleine hoefijzerneus na, zijn deze soorten 
aanwezig in Vlaams Brabant, of kunnen daar verwacht worden, gebaseerd op voorkomen in de 
nabijheid. 

Deze strikte bescherming maakt dat alle vleermuizen in sterke mate zijn opgenomen in 
natuurbeleidsplannen en dat er ook in het beheer en bij inrichting van natuurgebieden, maar ook van 
gebouwen (kerken, bunkers, ijskelders,…), rekening mee gehouden dient te worden. Zo zijn 10 
soorten vleermuizen als koesterbuur voor 1 of meerdere gemeentes in de provincie Vlaams-Brabant 
opgenomen. In dat opzicht worden we als Natuurpunt Studie met steeds meer vragen omtrent 
vleermuizen geconfronteerd, vanuit Regionale Landschappen, Bosgroepen, particulieren, …. 
Sommige vragen zijn algemeen van aard en kunnen vanuit vuistregels of bestaande kennis 
beantwoord worden. Andere zijn erg specifiek en vereisen kennis van het voorkomen van 
vleermuizen in het desbetreffende gebied. Echter, de kennis omtrent verspreiding en ecologie in 
Vlaams-Brabant is nog te beperkt. Plaatselijk worden gerichte, zinvolle beschermingsacties 
uitgevoerd op basis van gekende locaties met kolonies of overwinteringslocaties van vleermuizen. Er 
is echter nog zeer veel bijkomende kennis vereist, zoals onderstaand voorbeeld aantoont. 

In 2011 is door gericht onderzoek met een nieuwe methode aangetoond dat de uiterst zeldzame 
Bechsteins vleermuis in meerdere oud-bosfragmenten in Zuid-Limburg voorkomt, terwijl de soort er 
voorheen nauwelijks bekend was (Janssen & Dekeukeleire, 2012). De huidige waarnemingsdata van 
Bechsteins vleermuis in Vlaams-Brabant zijn beperkt tot slechts één overwinterend dier in het 
Zoniënwoud (2002). Op basis van het Limburgs onderzoek kan echter vermoed worden dat de 
Bechsteins vleermuis in de oud-bosrelicten in Vlaams-Brabant ook aanwezig is. 

Ook over het voorkomen van de Vale vleermuis is slechts bitter weinig bekend. De enige twee 
waarnemingen van de laatste 40 jaar in Vlaams-Brabant betreffen een overwinterend dier in het 
Zoniënwoud (1999 en 2000). Ook hier kan verwacht worden dat de soort in bepaalde oud-
bosrelicten in Vlaams-Brabant mogelijk aanwezig is. 

Met het project ‘Vale vleermuis en Bechsteins vleermuis in Vlaams-Brabant’ wordt getracht de 
aanwezigheid van deze beide soorten in de provincie Vlaams-Brabant aan te tonen dan wel te 
ontkrachten, de verspreiding hiervan na te gaan en zo nodig beschermingsmaatregelen voorop te 
stellen. 

In 2012 liep een provinciaal project om vleermuizen, met nadruk op Bosvleermuis en Ingekorven 
vleermuis, in kaart te brengen in 20 gebieden. Het ging hier voornamelijk om detectoronderzoek, 
aangevuld met onder andere een verkennend mistnet- en telemetrisch onderzoek. Het huidige 
project is complementair aan dit vorige project. Dit enerzijds door soortgericht onderzoek naar 
Bechsteins en Vale vleermuis, en anderzijds door focus op andere onderzoekstechnieken die op 
deze soorten specifieker van toepassing zijn, zoals mistnetonderzoek met radiotracking, 
zolderonderzoek en zwermonderzoek.  
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1.2. Doelstellingen van het project 
 
De doelstellingen van het project zijn vierledig: 
 

1. Het nagaan van het voorkomen en verspreiding van Vale vleermuis (Myotis myotis) en 
Bechsteins vleermuis (Myotis bechsteinii) in Vlaams-Brabant. 
 

2. Een onderzoek naar potenties voor deze soorten in de provincie, en het formuleren van 
gerichte beschermingsmaatregelen. Op basis van de resultaten ivm voorkomen en 
verspreiding, wordt nagegaan welke factoren aan de basis liggen van het voorkomen 
van deze soorten, en met welke ingrepen verblijfplaatsen of gebieden bereikbaar of 
(meer) geschikt kunnen worden gemaakt. 
 

3. Draagvlakverbetering en capaciteitsopbouw. Door de actieve groep vrijwillige 
vleermuisinventariseerders in de provincie te motiveren, kunnen deze in dit project hun 
kennis verder uitbouwen, en is er continuïteit in de aandacht voor vleermuizen. Door 
gerichte communicatie en begeleiding van nieuwelingen willen we deze groep 
vrijwilligers vergroten. Door samenwerking met tal van partners zoals de Regionale 
Landschappen, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), gemeentebesturen, 
bosgroepen, privé-eigenaars, natuurbehoudsorganisaties, enz trachten we te komen tot 
een maatschappelijk gedragen project waarbij een breed publiek bereikt wordt en alle 
partners een bijdrage kunnen leveren binnen hun werkingsveld. Dit leidt tot een gerichte, 
breed geïmplementeerde soortbescherming op lange termijn. 
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1.3. Materiaal en Methode 

1.3.1. Methodologie 

1.3.1.1. Onderzoekslocaties 
 
Bij de aanvang van het project werden potentiële onderzoekslocaties geselecteerd op basis van 
potenties tot de doelsoorten. Beide doelsoorten zijn gebonden aan oude boscomplexen, hetzij met 
ondergroei (Bechsteins vleermuis), hetzij zonder ondergroei (Vale vleermuis). Verder komt daar bij 
dat grotere bossen meer kans bieden (rest)populaties te herbergen dan kleinere, verspreide bossen. 
Ook de locatie van de laatste waarnemingen van de soorten (voor beiden het Zoniënwoud) of de 
locaties van de meest nabije populatie spelen een rol voor het zoeken van gebieden. 
Op basis van deze criteria werden zes bossen of boscomplexen geselecteerd, waar de kans om 
foeragerende Vale of Bechsteins vleermuizen in mistnetten te vangen het grootst werd geacht. 
 
Bij de keuze van te onderzoeken overwinterings- en zwermlocaties werd gekeken naar de potenties 
voor de twee soorten. Dit betekent naar bouw en microklimaat toe: een grotere 
overwinteringslocatie, met (delen met) een zeer warme, stabiele temperatuur, en liefst met 
boscomplexen in de omgeving. Naar overwintering toe werden hiervoor in Vlaams-Brabant slechts 
twee locaties geschikt geacht: de Gang van Groenendaal en de Citadel van Diest. Een kelder en een 
ijskelder werden bij gelegenheid mee onderzocht. Naar zwermgedrag toe zijn plaatsen waar een 
groter aantal dieren dat komt zwermen van belang, omdat die ook aantrekkingskracht hebben op 
minder algemene soorten. In  Vlaams-Brabant is tot nog toe geen zwermonderzoek uitgevoerd, maar 
in de regel zijn objecten met veel overwinteraars ook de belangrijkste zwermlocaties. Om die reden 
werd geopteerd om zwermonderzoek te doen op de drie plaatsen met het meeste winterslapers: de 
Gang van Groenendaal, Fort Leopold en de Citadel van Diest. 
 
Voor onderzoek van zolders werden die gebouwen uitgekozen die het meest kans hadden tot het 
herbergen van een populatie Vale vleermuizen. Omdat de soort op grotere zolders verblijft, werden 
zolders van kerken, abdijen, kastelen, instituten en dergelijke bekeken, die zich bevinden in een 
ruime straal rondom de bossen met de meeste potenties voor deze soort, ruim aangevuld met een 
aantal kerken die (vrijwel) jaarlijks gemonitord worden op kerkuilen. 
 
Een overzicht van de projectlocaties is te vinden in Tabel 1 en op Kaart 1. 
 
Tabel 1: Overzicht onderzochte projectlocaties 

Mistnetvangsten in bossen 
Gemeente Naam Eigenaar / beheerder 
Kortenaken Begijnbos Natuurpunt /privé 
Halle Hallerbos ANB 
Kortenaken Heibos Natuurpunt 
Oud-Heverlee/Bierbeek Meerdaalwoud ANB 
Beersel Provinciaal domein Huizingen Provincie Vlaams-Brabant 
Hoeilaart Zoniënwoud ANB 

Winter- en zwermlocaties 
Gemeente Naam Eigenaar / beheerder 
Kortenaken Kelders kasteel Hogemeyer Privé 
Lennik Ijskelder Levenslust Natuurpunt Lennik 
Hoeilaart Gang van Groenendaal ANB 
Diest Citadel Diest Stad Diest 
Diest Fort Leopold Militaire Overheid 
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Kaart 1: overzicht onderzochte projectlocaties 

1.3.1.2. Onderzoeksmethodes 
 
Mistnetvangsten in bossen 
Om de aanwezigheid van Vale en Bechsteins vleermuizen na te gaan, werden mistnetten opgesteld 
in of aan de rand van bossen, op vermoede verbindingsroutes of in geschikt foerageerbiotoop voor 
de soorten om deze te kunnen vangen. Hierbij werd gebruik gemaakt van een acoustic lure, die 
vleermuisgeluiden uitzend die vleermuizen aantrekken. Ook andere vleermuizensoorten worden met 
deze mistnetten gevangen, wat waardevolle bijkomende gegevens oplevert over het voorkomen van 
vleermuizen in deze gebieden. Vangsten in bossen werden gedaan van begin mei tot eind augustus 
2013 (Tabel 2). 
 
Van iedere gevangen vleermuis werden vaste gegevens genoteerd op een vangstformulier: soort, 
geslacht, vangstuur en vangstnet, 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. De ruwe gegevens (soort, 
aantallen en geslacht per locatie en datum) werden ingevoerd in een databank 
(www.waarnemingen.be), verdere detailgegevens werden verwerkt in een standaard excelbestand 
voor vangstgegevens. 
 
Tabel 2: Overzicht uitgevoerde mistnetvangsten(2013) 

Gebied  bezoek 1 bezoek 2 bezoek 3 bezoek 4

Begijnbos  15 mei  5 jun  3 aug 

Hallerbos  4 aug 

Heibos   2 mei  6 jun 

Meerdaalwoud  9 jun  18 jun  8 jul  8 aug 

Provinciaal domein Huizingen  27 mei  5 aug 

Zoniënwoud  9 mei  28 mei  31 jul  22 aug 
 
Onderzoeksomstandigheden 
Mistnetvangsten werden uitgevoerd bij een starttemperatuur boven de 12°C. De vangsten startten 
rond zonsondergang en duurden tot het einde van vleermuizenactiviteit, hetzij bij zonsopgang, hetzij 
eerder omwille van weers- of temperatuursomstandigheden. Op het veldformulier werden de 
volgende gegevens genoteerd: datum, waarnemers, locatie per net, open- en sluitingstijd van ieder 
net, begin- en eindtemperatuur en weersomstandigheden (bewolking, regen, mist, wind). 
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Zwermvangsten 
Om de aanwezigheid van Vale en Bechsteins vleermuizen na te gaan, werden mistnetten opgesteld 
in en rond grotere overwinteringslocaties, om zwermende dieren te kunnen vangen. Ook andere 
vleermuizensoorten worden met deze mistnetten gevangen, wat waardevolle bijkomende gegevens 
oplevert over het zwermgedrag van vleermuizen op deze locaties. Om een correct beeld te hebben, 
werd het gebruik van een acoustic lure vermeden bij het zwermonderzoek, meer bepaald om geen 
niet-zwermers aan te trekken. Aanvullend werden ook visuele waarnemingen van zwermende dieren 
genoteerd, om een beter inzicht te hebben van het ruimtelijk gebruik van de zwermers in de 
verschillende objecten. Zwermonderzoek werd uitgevoerd van half augustus tot eind september 
2013 (Tabel 3). 
 
Tabel 3: Overzicht uitgevoerde zwemvangsten(2013) 

Locatie 
bezoek 

1 
bezoek 

2 
bezoek 

3 
bezoek 

4 
bezoek 

5 
bezoek 

6 
bezoek 

7 

Citadel Diest  19 aug  26 aug  2 sep  10 sep  16 sep  22 sep  30 sep 

Fort Leopold, Diest  23 aug 

Gang van Groenendaal, 
Hoeilaart  29 aug  1 sep    
 
Van de gevangen dieren werden dezelfde parameters genoteerd op een zelfde standaardformulier 
als de mistnetvangsten in bossen, en deze werden op eenzelfde manier verwerkt. Ook de 
onderzoeksomstandigheden waren gelijkaardig met deze van de bos-mistnetvangsten. 
 
Telemetrie 
In geval van vangst van een doelsoort, werd deze voorzien van een zender voor telemetrie. De 
gezenderde dieren werden opgespoord en gevolgd om habitatgebruik en rustplaatsen te kunnen 
identificeren. 
 
Zolderonderzoek 
Een zolderonderzoek houdt een bezoek in aan een zolder, waarbij gekeken wordt naar aanwezige 
vleermuizen, of sporen hiervan (keutels, dode dieren, afgebeten vlindervleugels). Voor iedere 
bezochte zolder wordt een apart formulier ingevuld, waarbij gegevens worden ingevuld over de 
locatie (gebouw, plaats, contactgegevens), het onderzoek (onderzoeker, datum/uur), vleermuizen 
(soort/kolonie/vindplaats/sporen), andere dieren (duiven, uilen, …), kenmerken van de zolder 
(grootte, bouw, renovaties, lichtinval) en een situatieschets. Op basis van al deze gegevens kunnen 
zowel huidig belang als mogelijke potenties ingeschat worden. Zolderonderzoeken werden 
uitgevoerd tussen 15 juni en 15 augustus. 
 

1.3.1.3. Onderzoeksmateriaal 
 
Vangstmateriaal 
Voor het vangen van vleermuizen werd gebruik gemaakt van zwarte mistnetten. Tevens werd hierbij 
gebruik gemaakt van een acoustic lure van Avisoft, type ultrasoundgate player BL light die naast de 
netten werd opgesteld. Er werd op enkele locaties ook geëxperimenteerd met een ‘mini-lure’: een 
MP3-speler aangesloten op een Radio-Shack luidsprekertje, waarbij het ultrasoundbereik beperkt is. 
De lures werden niet gebruikt nabij zwermlocaties omdat dit een vertekend beeld zou kunnen geven 
van het werkelijke zwermgedrag. 
 
Telemetrie-materiaal 
Voor het zenderen van vleermuizen werd gebruikt gemaakt van LB-2X-transmitters van het merk 
Holohil, met een gewicht van 0,27g. 
Voor ontvangst werd een SIKA Radio Tracking Receiver gebruikt van het merk Biotrack, met 
frequentiebereik 150 / 154 MHz, en 2 richtantennes (TVP Positioning AB, type Y-4FL 151 – 153 
MHz; A11-0200, en een Long 5-Element Handheld Yagi Antenna 151 MHz van NHBS). 
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1.3.1.4. Onderzoeksinspanningen 
Er werden in het kader van dit project in totaal minimum 116 persoonsdagen veldwerk verricht. 
Een overzicht van het verrichte veldwerk is te vinden in Tabel 4. 
 
Tabel 4: overzicht persoonsdagen veldwerk 

Onderzoek persoonsdagen 

Wintertellingen 11 

Mistnetvangsten in bos 37 

Zwermonderzoek 16 

Telemetrie 4 

Zolderonderzoek 48 (*) 

Totaal 116 

 
Deze tabel geeft slechts een strikt minimum weer. Sommige activiteiten duren geen hele dag, 
andere activiteiten (zwerm- en bosvangsten) vragen vaak langer dan de duur van een werkdag. Niet 
meegerekend in dit overzicht zijn terreinbeheerders (boswachters, …) die bij het veldwerk aanwezig 
waren, en vaak actief meehielpen. 
(*) Een zolderbezoek duurt (afhankelijk van locatie) een uur tot een kleine halve dag (verplaatsing 
niet meegerekend), en wordt om veiligheidsredenen nooit alleen uitgevoerd. Behoudens enkele 
dagen dat van zolder tot zolder werd gereden, is de inspanning dus moeilijk in te schatten. Om die 
reden werd het aantal onderzochte zolders vermeld onder inspanning. 
 
Sommige plaatsbezoeken (advies winterverblijf, noodoproep in Diest, verkennen 
compensatiemogelijkheden voor citadel, …) zijn niet specifiek gericht op het inzamelen van 
gegevens voor dit project en werden ook niet als veldwerk aangerekend. 
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2. Overzicht resultaten 
 
In het kader van dit project werden 470 waarnemingen van individuele vleermuizen verricht. Het 
overgrote deel hiervan waren vangsten. Een overzicht is te vinden in Tabel 5. 
Bij deze tabel dient vermeld te worden dat de waarde van dit project niet af te lezen is in de grootte 
van de aantallen. Er werd immers vooral gefocust op habitat en potentiële verblijfplaatsen van de 
doelsoorten Vale en Bechsteins vleermuis, wat minder waarnemingen van andere soorten oplevert 
dan wanneer men in ‘meer klassieke’ vleermuisbiotopen gaat onderzoeken. 
 
Tabel 5: Overzicht aantal vleermuizen per soort en waarnemingswijze 

soort  Totaal  N
et
va
n
gs
t 
b
o
s 

Zw
er
m
va
n
gs
t 

W
in
te
rt
el
lin
g 

Zo
ld
er
o
n
d
er
zo
ek
 

D
o
o
d
vo
n
d
st
  

D
iv
er
se
n
 

Gewone dwergvleermuis  139  72  59  7  1  16  8 

Ruige dwergvleermuis  1    1         

Baardvleermuis  111  12  16  70  12  2   

Brandts vleermuis  1      1       

Baardvleermuis spec.  6      6       

Bechsteins vleermuis  1    1         

Franjestaart  26  4  14  8       

Ingekorven vleermuis  4    3  1       

Watervleermuis  19  4  12  3       

Myotis spec.  2      2       

Laatvlieger  10  3  7         

Gewone grootoorvleermuis  71  30  30  8  3     

Grijze grootoorvleermuis  48  1  4  1  36  6   

Vleermuis spec.  5    1  2    2   

Totaal  470  126  148  109  53  26  8 
 
Niet meegerekend in dit overzicht zijn de resultaten van gevonden uitwerpselen op zolders, 
aangezien hier vaak niet de exacte soort gekend is, en moeilijk te bepalen is of het al dan niet 
recente uitwerpselen zijn en van hoeveel dieren deze afkomstig zijn. Sporadisch gedane 
detectorwaarnemingen werden doorgegeven op www.waarnemingen.be,  maar niet in dit overzicht 
opgenomen. Zicht- of detectorwaarnemingen tijdens zwermonderzoek zijn ook niet in dit overzicht 
opgenomen, omdat hierbij een grote overlap is met de mistnetvangsten. 
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3. Resultaten wintertellingen 

3.1. Kasteel Hogemeyer, Kortenaken 
 

Soort 8/03/2013 

Baardvleermuis 6 

Baardvleermuis spec. 1 

Totaal 7 

 
Vleermuisobjectcode: nog niet beschikbaar (nieuw object) 
Tellers: Wout Willems, Kamila Wawrocka, Jorg Lambrechts. 
 
De kelders van dit kasteel werden bezocht omwille van hun situering nabij het onderzochte 
Begijnbos, als potentiële overwinteringslocatie voor Bechsteins vleermuis, en als verdere opvolging 
van deze site die in 2012 werd bemonsterd in het kader van het project ‘Vleermuizen in Bos en Park 
in Vlaams-Brabant’. 
 
De kelders van kasteel Hogemeyer staan grotendeels onder water en zijn van buitenaf (achterzijde 
kasteel) vlot invliegbaar door vleermuizen. De aangetroffen dieren overwinterden op één na allemaal 
in de kruipkelders. 
 
Dit kasteel staat momenteel te koop, en (zware) restauraties worden ook verwacht in de nabije 
toekomst. Om de locatie als overwinteringsplaats voor vleermuizen niet verloren te laten gaan, dient 
gezorgd te worden voor behoud van een vochtig microklimaat (op zijn minst deels, in de 
kruipkelders) en behoud van invliegopeningen daartoe voor vleermuizen.  
 

3.2. Ijskelder Levenslust, Lennik 
 

Soort 7/03/2013 

Baardvleermuis 2 

Baardvleermuis spec. 1 

Myotis spec. 1 

Totaal 4 

 
Vleermuisobjectcode: 5046 
Tellers: Wout Willems, Leo Tielemans, Jacques Potvin. 
 
Deze ijskelder werd bezocht op vraag van Natuurpunt M.O.Lennik, waarbij om 
beheer/inrichtingsadvies werd gevraagd. Een plaatsbezoek toonde aan dat de site zeker potenties 
heeft voor overwinterende vleermuizen. Aanbevolen werken ter optimalisatie van het winterobject, 
zijn het restaureren van de toegang tot originele lengte, het vervangen van een vergane houten 
draagbalk ter stabilisatie, het dichten van een gat dat ontstond tussen gang en ijskelderput, en het 
plaatsen van een sluisdeur. De ingang kan verder door struikvegetatie met dicht bladerdek (bv hulst) 
afgeschermd worden van het licht van een nabije straatlantaarn. 
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3.3. Gang van Groenendaal, Hoeilaart 
 

Soort 
30/01/2013 

Gang met zijkamers
30/01/2013 

Tunnel naar vijver 
Totaal 

Baardvleermuis 20 1 21 

Brandts vleermuis 1  1 

Baardvleermuis spec. 4  4 

Watervleermuis 2 1 3 

Franjestaart 7  7 

Gewone grootoorvleermuis 3 4 7 

Vleermuis spec. 1  1 

Totaal 48 6 54 

 
Vleermuisobjectcode: 5016 
Tellers: Hans Roosen, Rollin Verlinde, Erik Bartholomees, Wout Willems, … 

 
De Gang van Groenendaal is de enige locatie 
in Vlaams-Brabant waar de doelsoorten in het 
verleden werden waargenomen. Vale vleermuis 
werd 2x overwinterend waargenomen (1998 en 
1999), Bechsteins vleermuis 1x (2002) (Willems 
et al. 2003). Recentere werken aan deze gang 
(2005) zorgden voor een stabilisatie van de 
gang, waarbij ook vleermuisvriendelijke 
maatregelen werden genomen. 
De uitgevoerde telling toont aan dat deze gang 
nog steeds van erg groot belang is voor 
overwinterende vleermuizen. 
De meest geschikte locaties voor Vale en 
Bechsteins vleermuis zijn de zijlokalen (waar ze 
in het verleden ook gevonden werden). Er 
worden daarom enkele kleine aanpassingen 
gesuggereerd, om deze locatie specifiek voor 
deze soorten geschikter te maken (zieKaart 2): 
Locatie A: Het plafond heeft hier een brede 
koker, eindigend op een koud aanvoelende 
metalen (?) plaat. Dit betekent dat de warmste 
lucht van het lokaal in deze koker vloeit, die 
echter te koud is voor voornoemde soorten. 
Mogelijk aanpassingen zijn het verlagen (deels 
opvullen) van deze koker, met ‘warmere’ 
materialen (bv baksteen, of holle bakstenen) 
zodat deze warmer wordt. Door het verlagen 
spreidt de warmste lucht zich ook over een 
grotere oppervlakte van het plafond, waardoor 
die zoldering (en spleten daarin) eveneens 
geschikter worden. (zie Foto 3a) Locatie B: De 
zijwand heeft hier een nis, eveneens met een 
koud aanvoelende metalen (?) plaat. Het 

verdient aanbeving deze nis op te vullen voor een betere buffering. Om het historisch karakter niet te 
schaden, kan dit op een reversibele manier gebeuren (bv zandzakjes, ipv bakstenen/cement/zand). 
(zie Foto 3b). Locatie C: ter stabilisatie van het plafond werden balken en steunpalen aangebracht. 
Eén van deze balken sluit een iets grotere holte in het plafond af – net dat type holte dat bij voorkeur 
gebruikt wordt door Vale, Ingekorven en Bechsteins vleermuis, en waarvan er slecht een twee à 
drietal in de lokalen voorkomen. Het licht opschuiven van deze balk maakt deze opening weer 
beschikbaar voor deze soorten (zie Foto 3c).  

Kaart 2: Gang van Groenendaal met plaatsaanduidingen voor
gesuggereerde soortspecifieke aanpassingen 
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Foto 3a: koude koker in het plafond: op te vullen of naar
warmtekoker om te vormen 

Foto 3b: koude nis in de zijwand, op te vullen om
warmteverlies tegen te gaan 

Foto 3c: niet-ondersteunende balk sluit een nis in het
plafond af. Opschuiven of verwijderen van de balk geeft
vleermuizen hun hangplaats terug 
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3.4. Citadel van Diest 
 
Soort 19/02/2013 

Baardvleermuis 32 

Baardvleermuis spec. 9 

Franjestaart 1 

Ingekorven vleermuis 1 

Myotis spec. 1 

Gewone grootoorvleermuis 1 

Grijze grootoorvleermuis 1 

Gewone dwergvleermuis 7 

Vleermuis spec. 1 

Totaal 55 

 
Vleermuisobjectcode: 5041 
Tellers: Wout Willems, Jorg Lambrechts. 
 
De gevonden aantallen vleermuizen zijn zeer hoog. De citadel behoort daarmee tot de top drie van 
belangrijke overwinteringsobjecten voor vleermuizen in Vlaams-Brabant, samen met Fort Leopold 
(Diest) en de Gang van Groenendaal ( Hoeilaart). 
Het soortenspectrum van de citadel – 6 soorten – is eveneens hoog. Van de Grijze 
grootoorvleermuis worden over heel Vlaanderen tijdens de jaarlijkse wintertellingen slechts een 
tweetal dieren gevonden, op een totaal van (in 2012) 11.823 getelde vleermuizen (Boers, 2012). 
 
De aanwezigheid van 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. 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. 
 
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 
vleermuizenpopulaties zich dienen te kunnen handhaven en uitbreiden, en zowel de wettelijke als 
plaatselijke omstandigheden moeten daarom een gunstige toestand hiervoor verzekeren. 
 
Om die reden werd van deze telling een apart, uitgebreid rapport opgemaakt (Willems & 
Lambrechts, 2013)1, dat een basis vormt voor een gefundeerde indeling van de Citadel van Diest in 
zones, waarin beperkingen en mogelijkheden voor menselijk gebruik worden aangegeven. Verder 
worden aanbevelingen meegegeven om de meest waardevolle zones voor vleermuizen te 
beschermen en verbeteren. Omwille van de lopende herbestemming en het hoge belang voor 
overwinterende vleermuizen, werd ook verder onderzoek gedaan naar de citadel (en dan 
voornamelijk poortgebouw) als zwermhabitat. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 5.1. 
  

                                                 
 
1 http://www.natuurpunt.be/uploads/natuurbehoud/natuurstudie/documenten/rapport_vleermuizen_citadel_diest.pdf 

Foto 4: Ingekorven vleermuis. Citadel van Diest,
8/03/2013 (foto Kamila Wawrocka) 
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3.5. Adviezen andere winterobjecten 
 
Kelders Zoniënwoud, Hoeilaart 
Nabij de Gang van Groenendaal, en gelegen in het Zoniënwoud, bevindt zich een keldercomplex dat 
recent door ANB werd ingericht voor vleermuizen. Dit complex werd met de boswachter bezocht op 
29/08/2013, waarbij gepast advies werd gegeven om de site geschikter te maken voor Vale en 
Bechsteins vleermuis, en overwinterende vleermuizen in het algemeen. 
 
Kelder Provinciaal Domein Huizingen/Hanenbos 
Op vraag van de medewerkers van het Provinciaal Domein Huizingen werd op 27/05/2013 een 
plaatsbezoek gebracht aan het Provinciaal Domein Huizingen/Hanenbos om de mogelijkheid te 
bekijken tot inrichting van een vervallen kelderconstructie tot vleermuizenwinterverblijf. Inrichting 
bleek mogelijk mits een aantal relatief eenvoudige ingrepen. Er werd gepast advies bezorgd. 
 
Nieuwe (potentiële) winterobjecten 
Tijdens een rondrit op 29/06/2013 voor zolderonderzoek, werden nabij het Arenbergkasteel te 
Heverlee (Leuven) twee potentieel nieuwe winterobjecten voor vleermuizen gevonden (Kaart 3): 
- Object ‘waterleiding Arenbergkasteel’, een kleine gang met minilokaal voor waterleiding 
- ‘kelders geel gebouw’ (kelders), een soort van kazemat/aardappelkelder-achtig lokaal 

vertrekkend vanuit aan een ondergrondse verbindingsgang tussen de campusgebouwen 
Beide nieuwe objecten worden verder opgevolgd door de lokale medewerkers van de 
Vleermuizenwerkgroep 

  

Kaart 3: potentiële winterobjecten nabij kasteel van Arenberg: 'Waterleiding
Arenbergkasteel' en 'Kelders geel gebouw' (resp. groene stip links en rechts)
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4. Resultaten mistnetvangsten in bossen 

4.1. Mistnetvangsten Begijnbos 

4.1.1. Resultaten 

Soort 15 mei 5 jun 3 aug 

Gewone dwergvleermuis 5 16 8 

Baardvleermuis  2 1 

Franjestaart   1 

Laatvlieger   3 

Gewone grootoorvleermuis  3 7 

Totaal 5 21 20 

 
Medewerkers: Wout Willems en Ann Lenaerts 

4.1.2. Bespreking 
Dit bos is het meest uitgestrekte bos dat zich relatief dicht bij de Limburgse grens bevindt, 
waarachter de dichtstbij gekende populaties van Bechsteins vleermuis zich bevinden. Het bos biedt 
over het algemeen een geschikt biotoop voor Bechsteins vleermuis: oudere, hoog opgaande 
loofbomen, waaronder veel oude Zomereiken (ook bestanden Amerikaanse eik en populier). 
Afhankelijk van het bestand is er eerder weinig tot overvloedig onderbegroeiing van Braam 
aanwezig, en ook Hazelaar is frekwent voorkomend. Om deze reden werden in dit bos meerdere 
vangstnachten gehouden, specifiek gericht op Bechsteins vleermuis. 
Het Begijnbos bleek reeds tijdens het Vlaams-Brabantse vleermuizenproject in 2012 een waardevol 
bos, met een gezonde vleermuizendiversiteit van minimum 8 waargenomen soorten (Willems et al. 
2012). Een eerste vangstavond werden netten geplaatst op en rond de onverharde weg door het 
bos, tussen Windmolenstraat en Oude Tiensestraat (Kaart 4), daar waar vleermuisroutes werden 
verwacht en waar het biotoop voor Bechsteins vleermuis optimaal is. Het resultaat bleek echter 
beperkt. De volgende twee vangnachten werden netten geplaatst in het zuidelijk deel van het bos, 
met meer resultaat. 
De vangsten leverden in totaal 46 dieren op van 5 soorten. Nieuw ten opzichte van 2012 is de 
vangst van Laatvliegers, een soort waarvan de aanwezigheid wel met detector reeds werd 
vastgesteld. 
 

 
Foto 5: Laatvlieger, Begijnbos, 3/08/2013 (foto Ann Lenaerts)  
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Op Ruige dwergvleermuis na, konden daarmee alle soorten die in 2012 op detector werden gehoord 
ook met mistnetvangsten bevestigd worden. De vele detectorgegevens, de hoge aantallen gevangen 
dieren, en de resultaten van de bezoeken die tijdens de zomer (2012) en winter (2013) gebracht 
werden aan het nabijgelegen kasteel Hogemeyer (zie 3.1) geven een zeer gefundeerd en 
complementair beeld van de vleermuizenfauna van het Begijnbos. 
De kans dat Bechsteins vleermuis toch in dit bos zou voorkomen, wordt daarom zeer klein geacht. 

4.1.3. Aanbevelingen voor beheer 
De hoge vleermuizendiversiteit duidt er op dat dit bos reeds zeer gunstig is voor vleermuizen. 
Netvangsten hebben betrekking op een zeer klein deel van het bos, en (nieuwe) beheersuggesties 
zijn er daarom nauwelijks uit afleidbaar. Voor de aanbevelingen naar algemeen vleermuisvriendelijk 
bosbeheer wordt daarom verwezen naar de aanbevelingen van het onderzoek uit 2012 (Willems et 
al. 2012). 
 
Ondanks het waarschijnlijk ontbreken van Bechsteins vleermuis in het Begijnbos, biedt dit bos wel 
potenties voor de soort. Om de soort in de toekomst in het Begijnbos te krijgen (of behouden), wordt 
naar de specifieke bos- en landschapsbeheeradviezen voor deze soort verwezen (9.2 en 9.3). Van 
belang is daarbij onder meer het vermelde ophangen van houtbetonnen nestkasten, zowel voor 
verder onderzoek naar het voorkomen als voor het uitbreiden van het aanbod aan verblijfplaatsen 
voor Bechsteins vleermuizen. 
 

 
Kaart 4: Mistnetvangsten Begijnbos 15/05/2013 
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Kaart 5: Mistnetvangsten Begijnbos 5/06/2013 

 
Kaart 6: Mistnetvangsten Begijnbos 3/08/2013 
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4.2. Mistnetvangsten Hallerbos 

4.2.1. Resultaten 
 
Soort 4 aug Totaal 

Gewone dwergvleermuis 3 3 

Baardvleermuis 2 2 

Gewone grootoorvleermuis 5 5 

Grijze grootoorvleermuis 1 1 

Totaal 11 11 

 
Medewerkers: Wout Willems, Stijn Van Der Veken en Ann Lenaerts 

4.2.2. Bespreking 
Detectoronderzoek toonde reeds aan dat het Hallerbos een gebied is met een grote 
soortendiversiteit van vleermuizen (Sablon, 2003, Willems et al. 2012). De structuur van het bos 
maakt het echter niet eenvoudig om netten te plaatsen op geschikte locaties. Een poging tot 
mistnetvangsten in 2012 leverde slechts 2 Gewone dwergvleermuizen op. 
Het zoeken van een potentieel geschikte en bereikbare plaats voor het opzetten van mistnetten 
bracht ons in de omgeving van de Kapittelvijver: een omgeving met een hoge variatie aan biotopen, 
met bijkomend een hoge kans op routes van dieren, die al of niet de vijver ook als drinkplaats 
kunnen benutten (Kaart 7). Twee mistnetten werden geplaatst in een beekvallei, over en naast de 
beek, en drie netten over paden leidend naar de Kapittelvijver. 
 
De vangsten leverden een gemiddeld aantal dieren op, en geven ook een mooie indicatie van 
biotoopgebruik. De beekvallei leverde Gewone grootoor- en Baardvleermuizen op, de paden 
Gewone dwergvleermuis en Gewone grootoorvleermuis.  
Vrij spectaculair is de vangst van een Grijze grootoorvleermuis boven een pad. De soort was tot 
vorig jaar niet recent bekend in de provincie. Het Vlaams-Brabantse vleermuizenproject van vorig 
jaar (2012) en dit jaar toonde de aanwezigheid van deze soort aan op meerdere locaties in Oost-
Brabant. Deze vangst bevestigt de aanwezigheid van de soort ook in West-Brabant. De enige twee 
bekende waarnemingen van de soort in West-Brabant zijn een kolonie te Mazenzele (Opwijk) in 
1966 (Jooris 1977) en een zonder precieze locatie in de periode 1977-1986 (Holsbeek et al. 1986). 
Het gevangen dier betrof een postlacterend vrouwtje, wat betekent dat het hier niet om een 
incidenteel dier gaat, maar dat het dier deel uitmaakt van een kolonie in de nabije omgeving. Het 
jachtgebied van deze soort bevindt zich in de naaste omgeving van zijn verblijfplaats, meestal 
binnen een straal van 1,5 à 2 km. Onderzoek op twee gezenderde Grijze grootoren te Geel-Bel 
toonde voor beide dieren het jachtgebied aan binnen een straal van 1.250m rond de kolonieplaats 
(Boeckx 2005). 
 
Doordat het wateroppervlak van de Kapittelvijver bedekt was met vegetatie (meest kroos), biedt de 
vijver momenteel geen mogelijkheid als drinkplaats voor vleermuizen. De locatie waar tussen twee 
netcontroles post werd gevat bevond zich op het pad onmiddellijk naast de vijver, waar permanent 
een detector aan stond. Deze detector kon de (beperkte) passage van vleermuizen vaststellen, en 
bevestigde tevens dat de vijver niet als drinkplaats gebruikt werd. 

4.2.3. Aanbevelingen voor beheer 
Onderhoud van de vijver (vrijwaren groot deel vegetatieloos wateroppervlak, ruimen van bladeren bij 
dichtslibben) verschaft voor vleermuizen zowel een drinkplaats als een erg geschikt 
foerageerhabitat. 
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Kaart 7: Mistnetvangsten Hallerbos 04/06/2013 
 

 
Foto 6: Grijze (links) en Gewone grootoorvleermuis, Hallerbos, 04/06/2013 (foto Wout Willems) 
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4.3. Mistnetvangsten Heibos 

4.3.1. Resultaten 

Soort 2 mei 6 jun Totaal 

Gewone dwergvleermuis 3 2 5 

Baardvleermuis 3 1 4 

Watervleermuis 1  1 

Gewone grootoorvleermuis 1  1 

Totaal 8 3 11 

 
Medewerkers: Wout Willems, Kamila Wawrocka en Ann Lenaerts 

4.3.2. Bespreking 
Het Heibos is relatief beperkt van oppervlakte, maar toonde desondanks in 2012 een vrij hoge 
soortendiversiteit aan vleermuizen, waaronder enkele typische bossoorten als Franjestaart en 
Baardvleermuis (Willems et al. 2012). Die diversiteit toont aan dat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
het iets westelijker gelegen Groot Gasthuisbos of Oudenbos, dit bos goed geconnecteerd is met 
omliggende beboste zones. De kans is daarom vrij groot dat – gesteld dat Bechsteins vleermuis in 
de omgeving zou voorkomen – ze dan ook in dit bos zou aangetroffen worden, wat de keuze voor 
gerichte vangst in dit bos verklaart. 
De mistnetten werden tijdens een eerste vangstnacht opgesteld rond een bospoel en over paden in 
het westelijk deel van het bos, tijdens een tweede vangnacht werden deze uitsluitend over bospaden 
en kruispunten geplaatst. 
 
Naar analogie met de vangsten in dit bos in 2012, waren de aantallen niet hoog, maar wel zeer van 
een vrij hoge soortendiversiteit. De vangst van een Watervleermuis bevestigt de eerdere 
detectorwaarnemingen van deze soort. 
Wanneer gekeken wordt naar het beperkt aantallen detectorwaarnemingen in het Heibos in 
vergelijking met de zoekinspanning, moet geconcludeerd worden dat – ondanks het vrij hoge 
soortenspectrum - het totaalaantal vleermuizen in dit bos eerder laag is. In dat opzicht is de huidige 
vangst van 11 dieren een hoog aantal. De kans dat een eventueel voorkomende Bechsteins 
vleermuis gemist zou zijn, is daarom eerder laag te noemen. Dit te meer doordat het bos erg beperkt 
is van grootte, waardoor rondvliegende dieren tijdens hun foerageeractiviteit quasi steeds binnen het 
geluidsbereik van de vleermuizenlokker (met lokgeluiden voor Vale en Bechsteins vleermuis) zouden 
moeten komen.  

4.3.3. Aanbevelingen voor beheer 
Netvangsten hebben betrekking op een zeer klein deel van het bos, en beheersuggesties zijn er 
daarom nauwelijks uit afleidbaar. De locaties waar netten opgesteld werden, zijn grotendeels 
overeenkomend met de locatie van 2012. Voor de aanbevelingen naar bosbeheer wordt daarom 
verwezen naar de eerdere aanbevelingen van het onderzoek uit 2012 (Willems et al. 2012). 
Het belang van de bospoel als drinkplaats en plaats voor sociale interactie voor vleermuizen wordt 
met de huidige vangsten bevestigd en versterkt, en dus ook de aanbeveling tot onderhoud van deze 
poel: het tijdig ruimen van bladafval wanneer de poel dreigt dicht te slibben. 
 
Ondanks het vrijwel zeker ontbreken van Bechsteins vleermuis in het Heibos, biedt dit bos wel 
potenties voor de soort. Om de soort in de toekomst in het Begijnbos te krijgen (of behouden), wordt 
naar de specifieke bos- en landschapsbeheeradviezen voor deze soort verwezen (9.2 en 9.3). Van 
belang is daarbij onder meer het vermelde ophangen van houtbetonnen nestkasten, zowel voor 
verder onderzoek naar het voorkomen als voor het uitbreiden van het aanbod aan verblijfplaatsen 
voor Bechsteins vleermuizen. 
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Kaart 8: Mistnetvangsten Heibos 2/05/2013 

 
Kaart 9: Mistnetvangsten Heibos 6/06/2013 
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4.4. Mistnetvangsten Meerdaalwoud 

4.4.1. Resultaten 

Soort 9 jun 18 jun 8 jul 8 aug Totaal 

Gewone dwergvleermuis 1 10 8 2 21 

Baardvleermuis  1 2  3 

Franjestaart  1 1  2 

Watervleermuis  3   3 

Gewone grootoorvleermuis  5 4  9 

Totaal 1 20 15 2 38 

 
Medewerkers: Wout Willems, Kamila Wawrocka, Els Lommelen en Ann Lenaerts 

4.4.2. Bespreking 
Het belang van het Meerdaalwoud voor vleermuizen werd in het verleden via detectoronderzoek 
reeds ruim aangetoond. Zowel op vlak van verscheidenheid als op aantallen scoort het 
Meerdaalwoud zeer hoog (Willems et al. 2004, Willems et al. 2012). 
 
De uitgestrektheid en de grote verscheidenheid aan bosstructuren maakt dat dit woud  zowel 
geschikt kan zijn voor Vale als Bechsteins vleermuis. Een grote moeilijkheid is te bepalen waar 
mistnetten te plaatsen. Het voorkeursbiotoop van Vale vleermuis – hoog opgaande loofbomen 
zonder onderbegroeiing – is ruim aanwezig. Daarentegen zijn de aantallen – al gesteld dat de soort 
er voorkomt – zeer laag, getuige de honderden vleermuiswaarnemingen die reeds in dit bos gedaan 
werden. Hetzelfde geldt voor de Bechsteins vleermuis, die eenzelfde biotoop maar dan met 
ondergroei van braam en hazelaar verkiest. De kans op vangstsucces is dus voor beide soorten erg 
laag. Bijkomend is de vangstkans op andere vleermuizensoorten in deze specifieke biotopen erg 
beperkt: de meeste vleermuizensoorten zijn moeilijk te vangen tussen hoog opgaande bomen. 
 
Een eerste vangstpoging in geschikt foerageerbiotoopvoor de beide doelsoorten (Kaart 10) had om 
die redenen een bedroevend laag resultaat. Daarom werd overgeschakeld naar het trachten te 
vangen van de dieren op route. De omgeving van de Warandevijver bleek hiervoor een geschikte 
locatie, omwille van het samenkomen van paden, reliëf en waterloop (beekvallei) en de 
aanwezigheid van een vijver. Op deze locatie werden drie vangnachten gehouden (Kaart 11, Kaart 
12, Kaart 13). De eerste twee nachten waren succesvol, de derde werd vroegtijdig stopgezet 
wegens amper vleermuisactiviteit door snel dalende temperaturen. 
 
In totaal werden 38 dieren gevangen, verdeeld over 5 soorten. De beide doelsoorten werden niet 
aangetroffen, maar het hoge aantal typisch bosgebonden soorten illustreert mooi de gezonde 
vleermuizenpopulatie van het Meerdaalwoud. 
Een belangrijke vleermuizenroute blijkt te lopen via de beek die ten noorden op de Warandevijver 
uitkomt. Alle vijf aangetroffen soorten maken van deze route gebruik. Langs waar de route verder 
loopt is onduidelijk. Mogelijk splitst deze op over de verschillende paden, mogelijk zullen sommige 
dieren ook ter plaatse foerageren. De route vervolgt deels, met veel kleinere aantallen, over het 
ruiterpad dat ten zuiden van (en min of meer parallel met) de Warandedreef noordwaarts loopt. 

4.4.3. Aanbevelingen voor beheer 
Netvangsten hebben betrekking op een zeer klein deel van het bos, en beheersuggesties zijn er 
daarom nauwelijks uit afleidbaar, tenzij eveneens zeer lokaal. Voor de aanbevelingen naar 
bosbeheer wordt daarom verwezen naar de algemene aanbevelingen van het onderzoek uit 2012 
(Willems et al. 2012). 
Specifiek voor de omgeving van de Warandevijver, kan gesteld worden dat behoud van de routes en 
van foerageergelegenheid van belang is voor vleermuizen. Behoud van routes kan gerealiseerd door  
struweel en onderbegroeiing, langsheen de oevers van de beek die ten noorden op de 
Warandevijver uitkomt , open genoeg te houden zodat vleermuizen deze beek vlot kunnen blijven 
volgen. Behoud van foerageergelegenheid nabij de vijver kan gerealiseerd worden door het open 
houden van de vijveromgeving – echter zonder dit té open te maken, zodat vleermuizen nog steeds 
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windsbeschut zijn, en door het wateroppervlak (grotendeels) vrij te houden van bedekkende 
vegetatie zoals kroos. 

 
Kaart 10: Mistnetvangsten Meerdaalwoud (Warandeweg), 9/06/2013 

 
Kaart 11: Mistnetvangsten Meerdaalwoud (Warandevijver), 18/06/2013 



Vale vleermuis en Bechsteins vleermuis in Vlaams-Brabant  26 
 

 
Kaart 12: Mistnetvangsten Meerdaalwoud (Warandevijver), 8/07/2013 

 
Kaart 13: Mistnetvangsten Meerdaalwoud (Warandevijver), 8/08/2013 
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4.5. Mistnetvangsten Provinciaal Domein Huizingen 

4.5.1. Resultaten 

Soort 27 mei 5 aug Totaal 

Gewone dwergvleermuis 1 3 4 

Gewone grootoorvleermuis  1 1 

Totaal 1 4 5 

 
Medewerkers: Wout Willems, Kamila Wawrocka, Jill Eeckhout, Christine Goessens, Filip Van Den 
Wyngaert en Ann Lenaerts 

4.5.2. Bespreking 
Batdetectoronderzoek in het Provinciaal Domein toonde in 2012 aan dat de hotspots voor 
vleermuis(foerageer)activiteit en -diversiteit zich bevinden nabij de vijvers. In het beboste gedeelte 
van het domein werd nagenoeg enkel zeer lage activiteit vastgesteld van Gewone dwergvleermuis 
(Willems et al. 2012). 
De structuur van dit bosgedeelte leent zich echter als potentieel foerageergebied voor Vale 
vleermuis. Er bevinden zich relatief veel oudere bomen (vooral noordelijk deel van het domein), 
waarvan een groot gedeelte zonder ondergroei. De Vale vleermuis verkiest een dergelijke biotoop 
om aan bodemjagen te doen, en moet dus niet gezocht worden nabij de (vrij open gelegen) vijvers. 
Een dergelijk bosbiotoop is dan wel ideaal voor deze soort, maar wordt veel minder door andere 
vleermuizensoorten gebruikt. Degene die er toch vliegen, vliegen over het algemeen vlak onder (bv 
Gewone dwergvleermuis), door (bv Grootoorvleermuis) of boven het bladerdek (bv Rosse vleermuis) 
en kunnen dus met laaghangende netten zelden gevangen worden. 
Dit alles, gecombineerd met vrij lage temperaturen en een vrij stevige bries, maakt dat de twee 
vangnachten in het Provinciaal Domein slechts zeer lage aantallen gevangen dieren opleverden. 
Doelsoort Vale vleermuis werd niet aangetroffen. De vangst van een Gewone grootoorvleermuis is 
niet onverwacht, maar betekent wel een mooie aanvulling op de soortenlijst die in 2012 met detector 
werd verkregen. De soort was al wel bekend op het domein als overwinteraar in de ijskelders. 

4.5.3. Aanbevelingen voor beheer 
Naar Vale vleermuis toe worden hoeven in het Provinciaal Domein Huizingen geen specifieke 
aanpassingen gedaan te worden. De huidige toestand van het bos lijkt geschikt voor deze soort. Het 
behouden van oude bosdelen met opgaande stammen zonder onderbegroeiing houdt de 
mogelijkheid open voor Vale vleermuis om dit bos in de toekomst als foerageergebied te gebruiken. 
Naar andere vleermuizensoorten toe wordt verwezen naar de aanbevelingen na het 
vleermuizenonderzoek van 2012. 
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Kaart 14: Mistnetvangsten Provinciaal Domein Huizingen 27/05/2013 

 
Kaart 15: Mistnetvangsten Provinciaal Domein Huizingen 05/08/2013 
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4.6. Mistnetvangsten Zoniënwoud 

4.6.1. Resultaten 

Soort 9 mei 28 mei 31 jul 22 aug Totaal 

Gewone dwergvleermuis 9 1   10 

Franjestaart 1    1 

Gewone grootoorvleermuis 3  1  4 

Totaal 13 1 1  15 

 
Medewerkers: Wout Willems, Jill Eeckhout, Cécile Herr, Pieterjan Dhont, JNM 

4.6.2. Bespreking 
De vangstavond van 9 mei 2013 kaderde in het onderzoek naar het gebruik van tunnels door 
vleermuizen voor het oversteken van de ring van Brussel en de E411 in het Zoniënwoud. Een 
uitgebreide bespreking van dit onderzoek is te vinden onder hoofdstuk 7.1. Een overzicht van de 
plaatsing van de netten op 9 mei 2013 (met inbegrip van de locatie van één grootoor die niet mee in 
de tunneltelling werd opgenomen) is te vinden op Kaart 16. 
 
Het Zoniënwoud scoort zowel op het vlak van aantallen als soorten vleermuizen zeer hoog. Eerder 
uitgevoerd vleermuizenonderzoek met batdetectoren en mistnetvangsten concentreerde zich 
voornamelijk rond de vijvers van Groenendaal (Willems et al. 2003 & 2012). Omdat nieuwe 
vangstenpogingen op eenzelfde locatie nabij deze vijvers vermoedelijk een zelfde resultaat zou 
opleveren (voornamelijk Gewone dwergvleermuis op route) en grotere vijvers bovendien geen 
voorkeursbiotoop vormen voor de doelsoorten Vale en Bechsteins vleermuis, werd geopteerd voor 
de plaatsing van netten in het Tervurense gedeelte van het Zoniënwoud. Getracht werd de netten op 
zo’n manier te plaatsen dat dieren op route konden gevangen worden. 
De resultaten bleken echter minimaal. De eerste vangstavond werden netten geplaatst in de 
omgeving van het kruispunt Woudmeestersweg/Kleine flossendelleweg (Kaart 17). Omwille van 
zware neerslag vlogen er echter amper vleermuizen, waardoor er vroegtijdig opgebroken werd. Een 
tweede vangstnacht, onder gunstige weersomstandigheden, leverde daar slechts één dier op (Kaart 
18). Om die reden werden de netten voor een derde nacht verplaatst naar omgeving kruispunt Onze-
Lieve-Vrouwweg en Jachtdreef (Kaart 19), met echter een nulvangst als resultaat. 
 
Het lage vangstsucces op nachten met gunstige weersomstandigheden bleek een weerspiegeling 
van de vleermuizenactiviteit of deze locaties. Een vleermuizendetector die tijdens de vangstavonden 
permanent aan stond, registreerde slechts zeer sporadisch een passerende Gewone 
dwergvleermuis. Een direct aanwijsbare oorzaak voor de lage vleermuizenactiviteit is er niet. In 
geval van erg warme weersomstandigheden kunnen vleermuizen hun jachtgebied verleggen van 
bossen naar bosranden of een koelere omgeving. Dit zou de afwezigheid van foeragerende dieren 
kunnen verklaren. Dit verklaart echter niet waarom op geen van beide locaties dieren op route 
gevangen werden. Dat er op die plaatsen amper of geen vleermuizenroutes lopen, is een 
mogelijkheid. Maar gezien deze locaties kruispunten zijn van lineaire elementen waar vleermuizen 
net graag gebruik van maken (kruispunten van paden, beekvallei, dreven) is dit eerder 
onwaarschijnlijk. 

4.6.3. Aanbevelingen voor beheer 
De onderzochte locaties in het Tervurense Zoniënwoud lijken te voldoen aan de eisen voor zowel 
foeragerende vleermuizen als voor dieren op route. Gezien echter het lage vangstsucces daar 
kunnen voor deze locaties geen verdere specifieke aanbevelingen geformuleerd worden. 
Vleermuizen kunnen wel gebaat zijn met een algemeen vleermuisvriendelijk bosbeheer. Hiervoor 
wordt graag verwezen naar de algemene aanbevelingen die in het project ‘Vleermuizen in bos en 
park in Vlaams-Brabant’ geformuleerd werden (Willems et al. 2012). 
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Kaart 16: Mistnetvangsten Zoniënwoud (Hertenlaan) 9/05/2013 

 
Kaart 17: Mistnetvangsten Zoniënwoud (Woudmeestersdreef/Kleine flossendelleweg) 28/05/2013 
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Kaart 18: Mistnetvangsten Zoniënwoud (Woudmeestersdreef/ Kleine flossendelleweg) 31/07/2013 

 
Kaart 19: Mistnetvangsten Zoniënwoud (Onze-Lieve-Vrouwweg/Jachtdreef) 22/08/2013 
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5. Resultaten zwermonderzoek 

5.1. Citadel van Diest 

5.1.1. Resultaten 

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 spec. 1       1 

Totaal 14 19 19 0 1 4 6 63 
(*): Visuele waarneming, geen vangst. 
Medewerkers: Wout Willems en Ann Lenaerts 

5.1.2. Bespreking 
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 wintertelling van vleermuizen die daar op 19 februari 2013 gehouden 
werd in het kader van voorliggend project, toonde aan dat bepaalde citadeldelen in gebruik zijn als 
winterverblijfplaats door zes soorten vleermuizen, waaronder de Ingekorven vleermuis (zie 3.4).  
Een herbestemming mag de vleermuizenpopulaties of –habitats niet schaden. De 

instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) bepalen 
bovendien dat de vleermuizenpopulaties zich 
dienen te kunnen handhaven en uitbreiden, en 
zowel de wettelijke als plaatselijke 
omstandigheden moeten daarom een gunstige 
toestand hiervoor verzekeren. Omwille van de 
lopende herbestemming en het hoge belang 
voor overwinterende vleermuizen, was verder 
onderzoek noodzakelijk naar het gebruik van de 
citadel als zwermhabitat. 
Waar in het overgrote deel van de citadel het 
overwinteren of potentieel zwermen amper of 
geen hypotheek legt op de 
herbestemmingsplannen, is dit niet het geval 
voor het poortgebouw – het gebouw waar de 
meeste dieren, waaronder Ingekorven 
vleermuis, overwinteren. Om die reden werd het 

zwermonderzoek toegespitst op het poortgebouw, en werd nagegaan 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, naar praktisch gebruik 
voor de Stad Diest, ANB en andere betrokken toe, in een apart rapport gegoten (in opmaak). Dit 
rapport verfijnt de eerder uitgewerkte krijtlijnen van het wintertellingrapport voor een gefundeerde 
zonering van de Citadel van Diest. Verder vormt het een concrete basis voor de uitwerking van een 
concept waarbij het poortgebouw potentieel kan gebruikt worden als toegangspoort voor het 
geplande ziekenhuis boven op de citadel, zonder hierbij schade te berokkenen aan de aanwezige 
overwinterende en zwermende vleermuizenpopulatie.  

Figuur 1: poortgebouw van de Citadel van Diest, 
concept vleermuisvriendelijke herbestemming (in ontwerp)
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5.2. Fort Leopold 

5.2.1. Resultaten 

Soort 23 aug Totaal 

Gewone dwergvleermuis 40 40 

Baardvleermuis 5 5 

Ingekorven vleermuis 3 3 

Watervleermuis 1 1 

Laatvlieger 3 3 

Gewone grootoorvleermuis 6 6 

Grijze grootoorvleermuis 1 1 

Totaal 59 59 

 
Medewerkers: Wout Willems, Kamila Wawrocka, Thierry Onkelinx, Els Lommelen, Gwendoline 
Landuyt 

5.2.2. Bespreking 
Door tellingen in 2001 en 2005 is geweten dat Fort Leopold een belangrijke locatie is voor 
overwinterende vleermuizen in Vlaams-Brabant. Gegevens van zwermende dieren zijn echter erg 
beperkt: tijdens een rondleiding op 26/08/2006 werd zwermgedrag van Grootoorvleermuis, Gewone 
dwergvleermuis, Baard/brandts vleermuis, verscheidene Myotis-vleermuizen en zelfs een Laatvlieger 
visueel waargenomen (Berwaerts et al. 2008). 
 
In combinatie met de Nacht van de Vleermuis, een publieksevenement, kon op 23/08/2013 
uitzonderlijk toestemming verkregen tot zwermonderzoek in Fort Leopold. Het educatieve aspect is 
een voordeel van deze combinatie. Het nadeel is dat er gedurende de publieksactiviteit de 
binnenverlichting aan was in heel de centrale toren en aanpalende grote lokalen. 
De netten werden opgesteld in de centrale toren (met lichtverstoring): één op het gelijkvloers 
(doorgang naar rechter droge binnengracht),  één op het dak (voor ingang) en vier op de eerste 
verdieping (Kaart 20). Na vertrek van het publiek werd het gelijkvloerse net verhuisd naar de 
contrescarpe (ring van 30 lokalen aan de buitenzijde van de droge gracht). 

 
Het aantal van 59 gevangen 
individuen is erg hoog. Ook de 
soortendiversteit – 7 soorten – 
is  hoog. Verrassend is de 
vangst van 3 Ingekorven 
vleermuizen. Dit is een nieuwe 
vindplaats voor deze soort, en 
de eerst bekende zwermlocatie 
in Vlaams-Brabant. Nog voor 
zonsondergang werd ook één 
dagrustende Ingekorven 
vleermuis aangetroffen in de 
rondgang op de eerste 
verdieping van de centrale 
toren. Eveneens verrassend 
was de netvangst van een 
Grijze grootoorvleermuis. Dit is 
de eerst bekende zwermlocatie 
van deze soort in Vlaanderen.  
 

De hoge aantallen en 
soortendiversiteit maken Fort Leopold tot een erg belangrijke zwermlocatie voor vleermuizen. De 
vastgestelde activiteit is overigens nog een onderschatting van de normale activiteit. De verlichting 
van de centrale toren, en mogelijk ook de aanwezigheid van publiek, heeft immers een negatieve 

Foto 7: vleermuizen opgehangen in vangstvolgorde. Door beschrijven in die
volgorde blijft  de manipulatietijd tot het minimum beperkt (foto Wout Willems)
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impact op het zwermgedrag. Dit wordt aangetoond door de gevangen aantallen: 15 gevangen dieren 
tijdens het publieksbezoek, en 44 na het publieksbezoek met doven van de verlichting. 
 
Vanwege de beperkte grootte van het fort, was het mogelijk om tussen de netcontroles door de 
toegankelijke ruimtes visueel te checken op zwermgedrag. Hieruit bleek dat in alle bezochte ruimten 
werd gezwermd door vleermuizen, met uitzondering van de centrale spiraaltrap. In de ruimtes die in 
gebruik zijn door de conciërge (volledige rechtervleugel, gelijkvloerse linkervleugel en de 
lokalenketens aan weerszijden van de ingangspoterne) is zwermgedrag per definitie niet mogelijk. 
Zwermgedrag vereist immers (meestal) een grote invliegopening, waarna vrij in ruime lokalen moet 
kunnen rondgezwermd worden. Afgesloten ruimten in menselijk gebruik voldoen niet aan deze 
criteria. 
Voor visuele controle van zwermgedrag in de contrescarpe was pas tijd wanneer het zwermgedrag 
in de centrale toren quasi stilgevallen was. Bij bezoek aan de contrescarpe werd vastgesteld dat er 
in deze lokalen op dat ogenblik wel volop gezwermd werd (naar schatting een 20-tal dieren). Om die 
reden werd één net verplaatst naar een deuropening tussen twee contrescarpelokalen. Ondanks de 
zeer beperkte oppervlakte (2m²), de kortere plaatsingstijd en de reeds gepasseerde  piekperiode, 
werden in dit net alleen op 3,5u tijd 25 vleermuizen gevangen. Hierbij viel het relatief hoge aantal 
Baardvleermuizen op, een soort die in de rest van het fort niet gevangen werd. Mogelijk heeft het 
duistere karakter van de lokalen daarbij een invloed gespeeld: de contrescarpe is het enige 
fortgedeelte waar geen binnenverlichting geïnstalleerd is en dus permanent donker bleef. 
 
Vermeld dient te worden dat zwermgedrag van vleermuizen niet enkel in de overwinteringsplaats zelf 
plaatsvindt, maar ook daarbuiten. Het zwermgedrag buiten en rond de gebouwen (voorplein, droge 
gracht, …) werd niet onderzocht. 

5.2.3. Aanbevelingen voor beheer 
Gebouwtechnisch biedt fort Leopold gunstige voorwaarden voor zwermende vleermuizen: relatief 
ruime en vaak via grote doorgangen verbonden lokalen, die via ruime invliegopeningen (ramen van 
1ste verdieping, deuropeningen) toegankelijk zijn. Naar zwermgedrag toe wordt dan ook aanbevolen 
deze doorgangen en toegangen voor de vleermuizen te behouden. 
 
De hoge waarde voor overwinterende en zwermende vleermuizen is verder in grote mate te danken 
aan de rust en beperkte menselijke activiteit op en rond de site. In dat opzicht is de aanwezigheid 
van een conciërge een zegen: de toegangscontrole op en rond het fort is maximaal, en de verstoring 
minimaal. Blijvende sociale controle door een conciërge in situ is de meest aangewezen manier tot 
bescherming van de site, wat ook voordelen biedt voor de bescherming van het fort als historisch 
monument. 
 
Het voorplein wordt momenteel verlicht door een spot met timer en bewegingssensor. Dit maakt dat 
lichtverstoring hier tot een minimum beperkt is. Er is enkel tijdelijke verlichting bij passage van de 
conciërge. Bijkomende of meer permanente verlichting is sterk af te raden. Waar dit toch 
noodzakelijk zou zijn, dient de invloed op zwermgedrag bekeken te worden, en kan aangepaste 
vleermuisvriendelijke verlichting (beperkt, amberkleurig, neerwaarts gericht) een optie zijn. 
 
Naar de fortdelen toe waar er gezwermd wordt, wordt een aanpassing van de binnenverlichting 
gesuggereerd. Momenteel gaat met één lichtschakelaar de verlichting aan in de gehele centrale 
toren. Dit impliceert dat voor de minste activiteit waarvoor men op deze locatie moet zijn, er overal 
lichtverstoring ontstaat. Door het opdelen van de verlichting in verschillende zones met meerdere 
schakelaars, wordt lichtverstoring slechts beperkt tot die zone of kamer met activiteit, en voor de 
duur van de activiteit. Deze maatregel komt zowel zwermgedrag als overwintering van vleermuizen 
ten goede. 
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Kaart 20: overzicht zwermvangsten en waargenomen zwermgedrag in Fort Leopold, 23/08/2013 
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5.3. Gang van Groenendaal 

5.3.1. Resultaten 

Soort 29 aug 1 sep Totaal 

Baardvleermuis 1 1 2 

Bechsteins vleermuis 1  1 

Franjestaart 1 5 6 

Watervleermuis 5 6 11 

Gewone grootoorvleermuis 2 4 6 

Totaal 10 16 26 

 
Medewerkers: Wout Willems, Cécile Herr, Hans Roosen, Luc De Ridder, Jens Goos en Daan 
Verhaeghe 

5.3.2. Bespreking 
De Gang van Groenendaal is de enige locatie in Vlaams-Brabant waar de doelsoorten in het 
verleden werden waargenomen. Vale vleermuis werd 2x overwinterend waargenomen (1998 en 
1999), Bechsteins vleermuis 1x (2002). Hoewel de doelsoorten tijdens latere wintertellingen niet 
meer werden aangetroffen (zie hoofdstuk 3.3), blijft deze locatie nog steeds een belangrijke locatie 
voor meerdere andere soorten vleermuizen. 
 
Het gebruik van de site door meerdere soorten vleermuizen over een zeer lange periode (de eerste 
wintertellingen dateren van de winter 1944-‘45), doet zwermgedrag veronderstellen. Sociale activiteit 
trekt nabije vleermuizen aan, waardoor op overwinteringsplaatsen ook soorten kunnen komen 
zwermen die daar tijdens de winterperiode amper of niet aangetroffen worden. 
Om die reden werd in 2012 tweemaal getracht zwermende dieren te vangen aan en in de omgeving 
van de gang van Groenendaal (22 juli en 2 augustus). Dit leverde echter nauwelijks resultaat op, 
omdat 1) de piek van de zwermperiode pas later op het seizoen valt, en 2) de netten mogelijk minder 
gunstig stonden opgesteld. 
 
Tijdens voorliggend project werden twee vangstavonden aan de gang van Groenendaal gehouden, 
op een iets latere periode (eind aug/begin sept) dan in 2012. De netten werden zowel in, voor als 
boven op de gang geplaatst. Met uitzondering van het net boven op de gang, werden netten schuin 
opgesteld zodat een frontaal terugdeinseffect voorkomen werd. Deze maatregelen leidden tot 
succes. 
 
Op 29 augustus 2013 werden op een beperkte tijdsspanne 10 dieren gevangen. Belangrijk was de 
vangst van een mannetje Bechsteins vleermuis vlak voor de ingang om 23:40. Dit dier werd 
gezenderd en via telemetrie verder gevolgd. De resultaten hiervan zijn te vinden onder hoofdstuk 
8.2. Om het gezenderde dier te kunnen volgen, werden voor het vrijlaten de netten opgebroken. 
Op 1 september 2013 werden netten geplaatst van zonsondergang tot het nagenoeg stilvallen van 
zwermactiviteit (rond 3u30), goed voor een totaal van 16 verschillende dieren van 4 soorten. 
 
Uit de netvangsten in combinatie met visuele observatie kon opgemaakt worden dat er voor de 
ingang, in de gang zelf, in de zijlokalen en zelfs in de smalle verbindingstunnel naar de vijver toe  
wordt gezwermd. Het is niet duidelijk of deze laatste tunnel enkel gebruikt wordt om te zwermen, of 
soms ook als toegang tot (of toegang via) de vijver naast het kasteel van Groenendaal. Het net 
bovenop de ingang gaf een nulvangst, wat er op wijst dat vrijwel alle dieren via andere routes komen 
– het zij via de bosranden langsheen de nabije grasvlakte, het zij via de beek richting Keizer 
Karelvijver, het zij via het volgen of oversteken van de Duboislaan. 
 
De vangstresultaten wijzen er op dat de site, buiten als overwinteringsplaats, ook als zwermplaats 
een belangrijke functie voor vleermuizen vervult. Het soortenspectrum van de gevangen dieren 
benadert deze van de wintertellingen vrij dicht. Soorten die enkel komen zwermen maar niet in 
dergelijke vochtige, grotachtige structuren overwinteren – zoals de Gewone dwergvleermuis en 
Laatvlieger – zijn hier de opvallende afwezigen. 
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Kaart 21: zwermvangsten aan de Gang van Groenendaal, 29/08/2013 

 
Kaart 22: zwermvangsten aan de Gang van Groenendaal, 1/09/2013 
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5.3.3. Aanbevelingen voor beheer 
De Gang van Groenendaal voldoet momenteel aan alle voorwaarden voor een goede zwermplaats. 
Het behoud van de huidige overwinteringsplaats met een duistere omgeving en het voorkomen van 
verstoring is het meest belangrijk. 
Het relatief open houden van de zone voor de ingang zorgt er voor dat er ruimte is voor zwermen. 
Dit echter zonder te overdrijven: de bosstrook tussen Duboislaan en grasveld is immers smal, en het 
verdwijnen van de bufferende werking van de bomen voor de zwermplaats door al te zeer snoeien 
moet voorkomen worden. 
De aanvliegstrook boven de beek naar de Keizer Karelvijver kan desgevallend iets meer open 
gemaakt worden (open strook van ca 2m), gezien deze momenteel zo goed als dichtgegroeid is. Dit 
openmaken kan tot vlak boven de beek. Bechsteins vleermuis is immers een soort die erg laag komt 
aangevlogen (op kniehoogte). 
 

 
Foto 8: de Gang van Groenendaal, ideale zwerm- en overwinteringslocatie voor vleermuizen, 29/08/2013 (foto Wout Willems) 
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6. Resultaten zolderonderzoek 

6.1. Algemeen 
Gedurende de zomer van 2013 werden heel wat kerk- en abdijzolders onderzocht op de 
aanwezigheid of mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. De zoektocht richtte zich specifiek naar 
Vale vleermuis. Om die reden werd gefocust op de zolders die in de nabijheid gelegen zijn van 
grotere bossen met een geschikt jachthabitat voor deze soort. Meer specifiek houdt dit het zuidelijk 
deel van Vlaams-Brabant in, voornamelijk rond het Hallerbos, Zoniënwoud, Meerdaalwoud en 
Heverleebos. Enkele verder gelegen zolder werden bezocht op specifieke vraag (Vilvoorde) of 
omwille van het potentieel voorkomen van Ingekorven vleermuis (Lovenjoel, Averbode). 
 
Van de onderzochte zolders werden zowel gegevens van vleermuizen verzameld als andere 
parameters genoteerd, zoals lichtinval, grootte, bouwmateriaal, aanwezigheid van vogels en 
dergelijke. De meeste van deze parameters worden meegenomen naar een volgend project rond 
kerkzolders in Vlaams-Brabant (2014), waar met meer gegevens dan hardere conclusies kunnen 
getrokken worden. Wel worden in onderstaand hoofdstuk reeds concrete vleermuisvriendelijke 
aanbevelingen geformuleerd voor de onderzochte zolders. 
 
Vleermuizenkeutels worden waar mogelijk op het zicht gedetermineerd. Hierbij kan men zelden tot 
soortniveau gaan, vaak blijft dit beperkt tot Grootoorvleermuis species of Myotis/Pipistrellus species. 
Van een twintigtal zolders werden stalen van uitwerpselen ingezameld, om na te gaan of hieruit 
vleermuisDNA te extraheren valt. Deze analyse is nog lopende. Moest dit bruikbare resultaten 
opleveren, worden ook deze opgenomen voor het kerkzolderproject van 2014. 

6.2. Gemeente Bertem 

6.2.1. Kerk Sint-Bartholomeus, Korbeek-Dijle 
Datum bezoek 30/07/2013 
Onderzoekers Wout Willems en Kamila Wawrocka 
Waarnemingen Geen sporen van vleermuizen 
 
Opmerkingen: Het schip is volledig donker, zonder ramen of dakkapellen. Veel hangende 
stofwebben. Er is een kerkuilennest aanwezig achteraan de linker zijbeuk.  
 
Specifieke aanbevelingen: 
Wegens de aanwezigheid van kerkuilen, die vrij op de schipzolder en in de toren rondvliegen, en 
omwille van het ontbreken van sporen van vleermuizen, is het aangeraden deze ruimten voor de 
uilen voor te behouden. Er worden daarom ook geen specifieke maatregelen voor vleermuizen 
voorgesteld. 

6.3. Gemeente Bierbeek 

6.3.1. Kerk Sint-Hilarius, Bierbeek 
Datum bezoek 15/08/2013 
Onderzoekers Wout Willems en Ann Lenaerts 
Waarnemingen Verspreide keutels van Grootoorvleermuis species op schipzolder 

Concentratie van keutels van Grootoorvleermuis species op zolder boven altaar 
Concentratie van keutels van vermoedelijk Myotis species op rechter dwarsbeuk 

 
Opmerkingen: De zolder van het schip, boven het altaar en van beide dwarsbeuken zijn 
afgescheiden van elkaar door branddeuren en gyproc platen. De toren is momenteel ongeschikt voor 
vleermuizen omwille van de aanwezigheid van duiven en kauwen. 
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Specifieke aanbevelingen: 
- Aanbrengen van een kleine uitvliegopening voor vleermuizen in het luikje van de rechter 

dwarsbeuk (richting pastorie), voor de Myotis-vleermuizen. 
- Afsluiten van de toren voor duiven 
- Verwijderen van stofwebben in de torenspits 

6.3.2. Kerk Sint Lambertus, Lovenjoel 
Datum bezoek 1/08/2013 
Onderzoekers Luc Mesmans, Peter Claessens en Patricia Fripon 
Waarnemingen >150 Ingekorven vleermuizen 
 
Opmerkingen: Een bekende kolonieplaats die gemonitord wordt. De dieren zitten in de torenspits. 
De telling gebeurde visueel en snel om die dieren niet te verstoren. Vanwege half verscholen dieren 
is een exacte aantal bepalen in het geheel niet mogelijk. De aantallen liggen in de lijn met 
voorgaande jaren. 
 
Specifieke aanbevelingen: 
De huidige geschiktheid van de zolder wordt aangetoond door de aanwezigheid van de zeer 
kwetsbare kolonie. Ingrepen ter verbetering van de zolder worden niet aangeraden, om het risico te 
vermijden dat ze mogelijk een negatief effect zouden kunnen veroorzaken. 
Recent kwam de vraag van de kerkbeheerders tot het plaatsen van een luidspreker met 
roofvogelgeluiden, dit om duiven te verjagen. Geadviseerd werd dit niet te doen, wegens mogelijk 
negatief effect op de vleermuizenpopulatie. Als alternatief werden de klassieke anti-
duivenmaatregelen voorgesteld: plaatsen van duivenpinnen, en het dichten van de plaatsen waar 
duiven kunnen binnenkomen, tijdens de winterslaapperiode. Wel moet hierbij zeker voorkomen 
worden dat de invliegopening(en) van de vleermuizen mee dichtgemaakt worden. 
De uiteindelijk uitgevoerde maatregel was het spannen van visdraad boven de kerkingang (waar de 
duiven zitten), waarbij de ingang voor de vleermuizen vrij blijft. 
Het verdient aanbeveling om in de toekomst na te gaan waar de uitvliegopeningen van de 
vleermuizen zich bevinden. Ingeval van herhaalde overlast van duiven, kan adequaat ingegrepen 
worden. 

6.3.3. Universitair Psychiatrisch Centrum Sint Kamillus, Bierbeek 
Datum bezoek 08/08/2013 
Onderzoekers Wout Willems, Annabel Pennings (RLD) en 2 leerkrachten van Albertuscollege 
Waarnemingen Verspreide keutels van Grootoorvleermuis species en vleermuis species 

2 dode vleermuizen (watertoren en inkomgebouw) 

 
Foto 9: Zolders van UPC Sint Kamillus, thuis voor ver weggekropen Grootoorvleermuizen, 08/08/2013 (foto’s Wout Willems)
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Kaart 23: overzicht vleermuizenwaarnemingen UPC Sint Kamillus, 08/08/2013 
 
Opmerkingen:  
Vooral in de watertoren (in de spits) en op de kapelzolder werden veel verse keutels van 
grootoorvleermuizen gevonden. Vanwege de specifieke bouwstijl van de daken is het zoeken naar 
zichtbare dieren daar erg moeilijk. De zolders van het hospitaal en de boerderij hebben nog een 
ontoegankelijk vals plafond. Enkele keutels onder scheuren in dit vals plafond wijzen er op dat boven 
het vals plafond Grootoorvleermuizen verblijven. 
 
Specifieke aanbevelingen:  
Wegens de moeilijkheden om de dieren te localiseren is het lastig om zijn aanbevelingen te geven. 
Aangeraden wordt vooral om bij werken aan de zolders vooraf een vleermuizenspecialist te 
contacteren, om gepast advies te kunnen geven moesten er vleermuizen op de betreffende zolders 
voorkomen. 
 

6.4. Gemeente Hoeilaart 

6.4.1. Kerk Sint Clemens, Hoeilaart 
Datum bezoek 13/07/2013 
Onderzoekers Wout Willems, Kamila Wawrocka en Ann Lenaerts 
Waarnemingen Enkele honderden kleine vleermuizenkeutels (Dwergvleermuis spec. of Myotis 

spec.), verspreid over de schipzolders 
 
Opmerkingen: 
De toren is niet interessant voor vleermuizen (geen ‘verdiepingen’). De hoeveelheid keutels op het 
schip toont aan dat dit wel een geschikte locatie is voor vleermuizen. De schipzolder heeft vrij veel 
lichtinval. Er is geen binnenbedekking van de leien. De toegankelijkheid voor vleermuizen lijkt ok. 
Het dak lijkt relatief kort geleden  vernieuwd (enkele jaren geleden?), maar de aangetroffen keutels 
zijn recenter. Er werden keutels ingezameld voor DNA-analyse (in uitvoering). 
 
Specifieke aanbevelingen: 
- Zo mogelijk wat verduisteren van de zolder. Volledige duisternis hoeft niet. 
- Indien blijkt dat de keutels van Myotis-vleermuizen zijn, kan plaatsing van kunstmatige 

verblijfplaatsen en/of gedeeltelijk bekleden van de binnenkant van de leien met houten planken 
nuttig zijn. 
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6.5. Gemeente Huldenberg 

6.5.1. Kerk O.-L.-Vrouw, Huldenberg 
Datum bezoek 15/08/2013 
Onderzoekers Wout Willems en Ann Lenaerts 
Waarnemingen 1 Grijze grootoorvleermuis 

3 dode Grijze grootoorvleermuizen 
 
Opmerkingen:  
De kerk heeft een specifieke bouw, waarbij een centrale 
kamer fungeert als afgesloten doorgang (via branddeuren) 
naar de verschillende beuken. De hoofd- en dwarsbeuken 
staan echter voor vleermuizen in verbinding, de zolder 
boven het altaargedeelte is afgescheiden, evenals de 
torenspits. Er werden enkele honderden 
vleermuizenkeutels gevonden, verspreid over alle 
schipbeuken, de centrale kamer en de torenspits. 
 
Specifieke aanbevelingen: 
De aanwezigheid van een levend dier en de talrijke 
uitwerpselen tonen aan dat de zolders voor vleermuizen 
zeer geschikt zijn. Alle zolders blijken voor de dieren 
toegankelijk.  
Om te voorkomen dat goedbedoelde maatregelen de 
geschiktheid van de zolders voor de dieren zou aantasten, 
worden daar voorlopig geen inrichtingsmaatregelen 
voorgesteld. 
Iets meer groenverbindingen in de onmiddellijke omgeving 
van de kerk kan deze wel meer bereikbaar maken voor 
vleermuizen.  
 

6.5.2. Kerk Sint-Agatha, Sint-Agatha-Rode 
Datum bezoek 15/08/2013 
Onderzoekers Wout Willems en Ann Lenaerts 
Waarnemingen 30-tal keutels van vermoedelijk Myotis species op schipzolder 

10-tal keutels van Grootoorvleermuis species in torenlokalen (niet in de spits) 
 
Opmerkingen:  
De keutels van de schipzolder zijn vermoedelijk van een Myotis-soort (met Dwergvleermuis sp. als 
kleinere kanshebber). Er zijn er enkele ingezameld voor DNA-analyse (in proces). Toren en zolder 
zijn oud en gevaarlijk, en deze worden binnenkort gerestaureerd. Er zijn verspreid oude en recente 
braakballen van kerkuilen aangetroffen, en een grote concentratie in de torenspits (waar ook een 
nestbak staat). 
 
Specifieke aanbevelingen: 
- Indien uit DNA-onderzoek blijkt dat er inderdaad een Myotis-soort voorkomt op het schip, is 

advies/begeleiding van een vleermuizenkenner aanbevolen bij planning en uitvoering van de 
restauratiewerken. 

- Hoewel het momenteel geen probleem lijkt, kan zonering van het gebouw positief bijdragen naar 
vleermuizen toe: de torenspits voorbehouden voor de kerkuil, en de overige zolders enkel voor 
vleermuizen toegankelijk houden. 

- Verdere inrichtingen voor vleermuizen zijn (nog voor restauraties) niet noodzakelijk: er zijn 
zichtbaar invliegopeningen aanwezig, en er zijn voldoende wegkruipmogelijkheden. 

 

Foto 10: O.-L.-Vrouwkerk Huldenberg, 
15/08/2013 (foto Ann Lenaerts) 
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6.6. Stad Leuven 

6.6.1. Kerk Sint-Hadriaan, Wijgmaal 
Datum bezoek 08/07/2013 
Onderzoekers Stijn Van Der Veken, Myriam Vanderkumpen, Ann Lenaerts en Bart Mulkens 
Waarnemingen Klein aantal keutels van vleermuis spec. verspreid over schipzolder en op trap 

hiernaartoe  
 
Opmerkingen: 
sterke lichtinval op de zolders 
 
Specifieke aanbevelingen: 
Voorzien van meer duister gedeelte op de zolder. Volledige duisternis is echter niet nodig. 
 

6.6.2. Abdij Sint-Evangelist Park, Leuven 
Datum bezoek 08/08/2013 
Onderzoekers Wout Willems en Annabel Pennings (RLD) 
Waarnemingen Zie Kaart 24 en Tabel 6 
 
Opmerkingen: Een omvangrijk gebouwencomplex, waarbij we voor de duidelijkheid de zolders 
gelabeld hebben om afzonderlijke resultaten te duiden (zie Kaart 24). De zolders worden door 
minstens drie soorten vleermuizen actief gebruikt als verblijfplaats: Gewone grootoorvleermuis, 
Grijze grootoorvleermuis en Baardvleermuis. 
 
Momenteel is men bezig met werken op de zolders om deze te herbestemmen. Enkele zijn reeds 
volledig in gebruik genomen: zolders F (als kantoorruimte) en G (als museum). De zolders A, B, C 
en D wil men volledig (tot de nok) inrichten als ruimte voor abdijmuseum, vergelijkbaar met zolder G 
(Foto 12). Zolder E wordt omgevormd naar cellen voor priesterstudenten, waarbij een vals plafond 
wordt geïnstalleerd. 
 

 
Kaart 24: overzicht vleermuizenwaarnemingen Abdij Sint-Evangelist Park, 08/08/2013 
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Tabel 6: overzicht vleermuizenwaarnemingen Abdij Sint-Evangelist Park, 08/08/2013 

Label Locatie Soort Aantal Opmerkingen 
- Schip 

Abdijkerk 
Baardvleermuis 1  
Grootoorvleermuis species - Verspreide keutels 
Myotis species - 30-tal keutels 
Grijze grootoorvleermuis 1 doodvondst 

- Toren 
Abdijkerk 

Gewone grootoorvleermuis 1 Op zolder boven klokken 

A Abdijzolder Grootoorvleermuis species - Verspreide keutels 
B Abdijzolder Grootoorvleermuis species - Verspreide keutels 

Myotis species - Verspreide keutels 
C Abdijzolder Baardvleermuis 1  

Myotis species - keutels 
D Abdijzolder Baardvleermuis 1 Te stoffig om keutels te zien 
E Abdijzolder Myotis species - Enkele keutels, maar recent 

gestofzuigd 
F Abdijzolder - - Ingericht als kantoren. Niet 

bezocht.  
G Abdijzolder Geen sporen van vleermuizen - Herbestemd als museum. 

Verloren voor vleermuizen. 
 
Specifieke aanbevelingen: 
De abdijkerk is reeds erg geschikt voor vleermuizen, zodat verdere inrichting niet onmiddellijk 
noodzakelijk is. Moest men op de kerkzolder ooit toeristische rondleidingen willen geven, kan dit best 
in de periode oktober tot april, dus buiten de voor vleermuizen gevoelige periode. Op de 
afgescheiden zolder boven de klokken kan eventueel een invliegopening voorzien worden. De 
aanwezigheid van een Grootoorvleermuis toont aan dat de dieren er wel binnen raken, maar een vlot 
bereikbare toegang voor vleermuizen werd niet ontdekt. 
 
Voor de zolders F en G worden geen aanbevelingen gedaan, deze zijn in menselijk gebruik en 
daardoor momenteel ongeschikt voor vleermuizen. 

 
 
Voor zolder E wordt geadviseerd om bij het inrichten van de studentencellen rekening te houden met 
de timing en planning van overige werken. De zolder is erg hoog, waardoor gebruik van het onderste 
deel (met vals plafond) vermoedelijk weinig invloed heeft op het voorkomen vleermuizen in het 
bovenste deel. Door deze cellen in te richten buiten de kolonietijd (oktober tot april) blijft de hinder 
voor de dieren beperkt. Door overige zolderwerken bovendien niet simultaan te doen, krijgen de 
dieren ook de gelegenheid om tijdens de werken ook tijdelijk uit te wijken naar naburige zolders. 
 
Voor de zolders A, B, C en D stellen zich moeilijkheden. Indien deze volledig ingericht en 
herbestemd worden naar analogie met zolder G, worden deze zolders volledig ongeschikt voor 
vleermuizen omwille van verstoring en verlichting. Evenwel is het ook geen optie om het grote 
restauratie- en herbestemmingsproject dat voor deze zolders lopende is, daarom stil te leggen. 

Foto 12: Zolder G van Abdij St-Evangelist Park, ingericht als
museumruimte Foto 11: Zolder D, verblijfplaats van Baardvleermuizen 
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Het is echter wel noodzakelijk en dringend om met alle betrokkenen (ANB, erfgoedsector, 
beheerders Abdij, vleermuizenexperts, Regionaal Landschap, …) samen te zitten, om een concept 
uit te werken waarin restauratie, herbestemming en vleermuizen samen kunnen gaan in een win-win 
situatie. 

6.6.3. Sint-Albertuscollege, Heverlee 
Datum bezoek 15/08/2013 
Onderzoekers Wout Willems, Annabel Pennings (RLD) en 1 leerkracht 
Waarnemingen Geen sporen van vleermuizen 
 

 
Kaart 25: overzicht vleermuizenwaarnemingen Sint-Albertuscollege, 19/08/2013 
 
Opmerkingen:  
De niet-bezochte gebouwen hebben ofwel zolders in gebruik, ofwel een plat dak. Een groot deel van 
de zolders is niet in gebruik. Op enkele zolders werden oude sporen van duiven gevonden. De 
meeste zolders zijn vrij licht. 
 
Specifieke aanbevelingen: 
Enkele ongebruikte zolders kunnen geschikter gemaakt worden voor vleermuizen door 
- Verduisteren van de zolder, of een deel er van; 
- Het voorzien van invliegopeningen (bv aan de dakkapellen). 
 

6.6.4. Klooster De Jacht, Heverlee 
Datum bezoek 08/08/2013 
Onderzoekers Wout Willems en Annabel Pennings (RLD) 
Waarnemingen Enkele recente keuteltjes van Dwergvleermuis species 

Enkele recente keuteltjes van Grootoorvleermuis species 
Veel oude keutels van Laatvlieger 
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Kaart 26: overzicht vleermuizenwaarnemingen Klooster De Jacht, 08/08/2013 
 
Opmerkingen:  
De zolders zijn in gebruik voor bagagestockage, en er wordt regelmatig gekuist waardoor keutels 
moeilijk te vinden zijn. Vermoed wordt dat er sporadisch dieren zitten, maar de zolders zijn door het 
menselijk gebruik minder geschikt voor de dieren. De meest zuidelijke onderzochte zolder is te koud 
en te open voor vleermuizen. 
Op een kleinere zolder werd een grote hoeveelheid oude Laatvliegerkeutels aangetroffen (ca 1m²), 
hoewel er geen invliegopening zichtbaar is. Bij navraag bleek de opening, uitgevende op de 
binnenkoer, in 1997 dichtgemaakt te zijn met een roostertje. 
 
Specifieke aanbevelingen:  
Voor de grotere zolders worden geen specifieke aanbevelingen gedaan, omwille van minder 
potenties door gebruik. Het kleinere zoldertje kan geschikt gemaakt worden voor vleermuizen door 
het terug openmaken van de invliegopening, op een manier waarop vogels niet binnen kunnen. Het 
RL Dijleland wil hiervoor initiatieven nemen. 
 

6.7. Gemeente Oud-Heverlee 

6.7.1. Kerk O.-L.-Vrouw, Haasrode 
Datum bezoek 13/07/2013 
Onderzoekers Wout Willems, Kamila Wawrocka en Ann Lenaerts 
Waarnemingen Geen sporen van vleermuizen 
 
Opmerkingen:  
De zolders van deze kerk konden nauwelijks bezocht worden. De toren was afgesloten omwille van 
GSM-masten. De zolder boven het schip was recent afgezet met gyproc en had een vals plafond. De 
ruimte onder het vals plafond was niet geschikt (meer) voor vleermuizen. De ruimte boven het vals 
plafond is enkel toegankelijk via een opening in de torenmuur, die ontoegankelijk was omdat de 
GSM-cabine hiervoor geplaatst werd. 
 
Specifieke aanbevelingen: 
Aanbevolen wordt om het vals plafond toegankelijk te maken, hetzij via het opschuiven van de GSM-
cabine, hetzij via het installeren van een luik in het vals plafond. Deze toegang is meest nodig om de 
staat van het bouwwerk te kunnen controleren, maar kan uiteraard ook gebruikt worden voor 
toekomstige controle op vleermuizen. 
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6.7.2. Kerk Sint-Jan-Evangelist, Blanden 
Datum bezoek 13/07/2013 
Onderzoekers Wout Willems, Kamila Wawrocka en Ann Lenaerts 
Waarnemingen 3 keutels van Grootoorvleermuis spec. op schipzolder 
 
Opmerkingen:  
Veel duiven aanwezig, en zeer veel uitwerpselen hiervan zowel in de toren als boven het schip. Er 
zijn in de nabije toekomst renovaties van de kerk gepland. Rondom de kerk zijn er spots die de kerk 
’s nachts verlichten. 
 
Specifieke aanbevelingen: 
- Prioritair: afsluiten van de kerk voor duiven 
- Verwijderen van uitwerpselen van duiven 
- Voorzien van specifieke invliegopeningen voor vleermuizen (kan tijdens de renovatiewerken) 
- Buitenverlichting (spots) en nieuwe invliegopeningen op elkaar afstemmen, zodat de 

invliegopeningen niet verlicht worden.  
- Eventueel voorzien van bijkomende schuilplaatsen voor vleermuizen op de zolder 

6.7.3. Pastorie van Sint-Jan-Evangelistkerk, Blanden 
Datum bezoek 13/07/2013 
Onderzoekers Wout Willems, Kamila Wawrocka en Ann Lenaerts 
Waarnemingen Geen sporen van vleermuizen 
 
Opmerkingen: De zolder is verlaten en heeft eenzelfde bouwstructuur als die van de naastgelegen 
kerk. Veel uitwerpselen van duiven, en een tiental uitwerpselen van marters. 
 
Specifieke aanbevelingen:  
Geen. De zolder is relatief klein, en door de aanwezigheid van marters wordt het aantrekken van 
vleermuizen niet aanbevolen. Vleermuisvriendelijke maatregelen kunnen daarom beter toegepast 
worden op de naastgelegen kerkzolder (zie 6.7.2). 

6.7.4. Klooster der Franciscanen, Vaalbeek 
Datum bezoek 08/08/2013 
Onderzoekers Wout Willems en Annabel Pennings (RLD) 
Waarnemingen Respectievelijk 1 en een 10-tal keuteltjes van Dwergvleermuis spec. op de zuid- 

en oostgebouwzolder 
 
Opmerkingen:  
Een zeer pover resultaat, gezien de erg gunstige ligging van het klooster voor vleermuizen (in 
Heverleebos). De zolder is droog en stoffig, en lijkt weinig potenties voor vleermuizen te hebben. De 
binnendakbekleding van de zolders sluit vrijwel hermetisch aan tegen de rode dakpannen, waardoor 
er geen toegang voor vleermuizen is op de eigenlijke zolders. Er kunnen wel dieren wegkruipen 
tussen de binnendakbekleding en de dakpannen. De gevonden uitwerpselen komen van dergelijke 
dieren, waarbij de keutels door kieren op de zolders vallen. Grote delen van het klooster (kerk en 
westelijke gebouwen) hebben geen afgesloten zolderruimtes.  
 
Specifieke aanbevelingen:  
Er kan eventueel overwogen worden een invliegopening te voorzien. Verdere inrichtingsmaatregelen 
zijn pas zinvol als moest blijken dat vleermuizen van deze opening gebruik maken. 
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Kaart 27: overzicht vleermuizenwaarnemingen Klooster der Franciscanen, 08/08/2013 

 

6.8. Gemeente Overijse 

6.8.1. Kerk O.-L.-Vrouw, Jezus-Eik 
Datum bezoek 13/07/2013 
Onderzoekers Wout Willems, Kamila Wawrocka en Ann Lenaerts 
Waarnemingen 30-tal zeer oude keutels van een kleine vleermuizensoort (Dwergvleermuis spec. 

of Myotis spec.) 
 
Opmerkingen: De zolder biedt momenteel weinig potenties voor vleermuizen, onder meer door het 
ontbreken van binnenbedekking van de dakleien. Er zijn geen zichtbare invliegopeningen. 
 
Specifieke aanbevelingen: 
Het voorzien van invliegopeningen voor vleermuizen kan nuttig zijn. Verdere inrichtingsmaatregelen 
zijn pas zinvol indien er regelmatig vleermuizen verblijven. 

Foto 13: zolder van het klooster der Franciscanen: vrijwel hermetisch gesloten voor vleermuizen
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6.8.2. Kerk Sint-Bernardinus, Tombeek 
Datum bezoek 30/07/2013 
Onderzoekers Wout Willems en Kamila Wawrocka 
Waarnemingen 10-tal relatief verse keutels van Grootoorvleermuis spec. op zolder middenbeuk 
 
Opmerkingen: 
Ondanks een redelijk stoffige zolder (vooral zijbeuken en toren), lijkt deze toch vrij geschikt voor 
vleermuizen. Het grootste deel van de schipzolder is vrij van stofwebben. Met uitzondering van de 
leienbekleding, zijn er weinig wegkruipmogelijkheden voor vleermuizen 
 
Specifieke aanbevelingen: 
- Voorzien van invliegopeningen voor vleermuizen 
- Eventueel installeren van kunstmatige verblijfplaatsen/wegkruipmogelijkheden 
 

6.8.3. Kerk Sint-Joost, Maleizen 
Datum bezoek 30/07/2013 
Onderzoekers Wout Willems en Kamila Wawrocka 
Waarnemingen Geen sporen van vleermuizen 
 
Opmerkingen: Zeer veer hangende stofwebben aanwezig, wat er samen met afwezigheid van 
keutels op duidt dat er al lange tijd geen vleermuizen meer rondvliegen. 
 
Specifieke aanbevelingen: 
- Reinigen van de zolder (verwijderen stof en stofwebben) 
- Voorzien van een invliegopening voor vleermuizen. Dit geeft tevens wat luchtcirculatie, wat de 

‘mate van benauwdheid’ op de zolder zal verminderen. 
 

6.8.4. Kerk Sint-Maria Magdalena, Eizer 
Datum bezoek 13/07/2013 
Onderzoekers Wout Willems, Kamila Wawrocka en Ann Lenaerts 
Waarnemingen 30-tal keutels van Grootoorvleermuis spec. op zolder middenbeuk 

Dik tapijt van zeer oude keutels van Laatvlieger op rechter dwarsbeuk 
 
Opmerkingen:  
De toren is niet in gebruik door vleermuizen, en biedt daar ook geen potenties voor. De schipzolder 
is zeer warm (mogelijk té warm voor vleermuizen), bevat geen zichtbare invliegopeningen en amper 
wegkruipmogelijkheden voor vleermuizen.  
 
Specifieke aanbevelingen: 
- Voorzien van invliegopeningen, bij voorkeur via de nok van de dwarsbeuken. Op die manier 

kunnen Laatvliegers mogelijk terug aangetrokken worden, en vindt ook een deel van de 
oververhitte binnenlucht een uitweg. 

- Eventueel installeren van kunstmatige verblijfplaatsen/wegkruipmogelijkheden 
 

6.8.5. Kerk Sint-Martinus, Overijse 
Datum bezoek 13/07/2013 
Onderzoekers Wout Willems, Kamila Wawrocka en Ann Lenaerts 
Waarnemingen 1 Grijze grootoorvleermuis op zolder rechter dwarsbeuk 

Enkele honderden keutels van Grootoorvleermuis spec., verspreid over 
schipzolder en in de torenspits 

 
Opmerkingen: Enkel de zijbeukzolders werden niet bezocht. De overige zolders en de torenspits 
zijn erg geschikt voor vleermuizen. 
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Specifieke aanbevelingen: 
- Verbeteren van toegang voor vleermuizen door vliegopeningen via (daken van) de dakkapellen. 
- Indien mogelijk het voorzien van een vliegverbinding tussen het schip en de toren. Het is niet 

zeker dat dit haalbaar is, want de deur tussen schip en toren is vermoedelijk een branddeur. 
Brandveiligheid heeft uiteraard voorrang. 

6.9. Gemeente Scherpenheuvel-Zichem 

6.9.1. Norbertijnenabdij Averbode, Averbode 
Datum bezoek 27/07/2013 en 30/07/2013 
Onderzoekers Wout Willems, Kamila Wawrocka en Ann Lenaerts 
Waarnemingen Zie Tabel 7 en Kaart 28 
 

 
Kaart 28: overzicht vleermuizenwaarnemingen Abdij van Averbode, 27-30/07/2013 
 
Tabel 7: overzicht vleermuizenwaarnemingen Abdij van Averbode, 27-30/07/2013 

Nr Locatie Soort Aantal Opmerkingen 
1 Zolder abdijvleugel ‘Siberië’ Baardvleermuis 9  

Baardvleermuis 1 doodvondst 
2 Zolder abdijgebouw Grijze grootoorvleermuis 27  

Grijze grootoorvleermuis 4 jongen, boven einde 
living gastenkwartier 

Grijze grootoorvleermuis 1 doodvondst 
3 Zolder abdijkerk Grijze grootoorvleermuis 3 waarvan 1 op zijzoldertje 
4 Archiefzolder pastorie Vleermuis spec. - keutels 
5 Middenzolder poortgebouw Grijze grootoorvleermuis 1 doodvondst 

Grijze grootoorvleermuis - keutels 
6 Zolder washuis Vleermuis spec. - Keutels. zolder slechts 

beperkt toegankelijk 
7 Pikkelpoort Grootoorvleermuis spec. - Keutels. Mogelijk dieren 

achter dakbekleding 
8 Middendeel poortgebouw 

boerderij 
Gewone dwergvleermuis 1  

9 Schuur Geen sporen van 
vleermuizen 

-  
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Opmerkingen: 
De zolders van de abdijgebouwen en abdijkerk van Averbode zijn van groot belang voor 
vleermuizen. Er werden 41 vleermuizen gevonden, verdeeld over drie soorten. Ook werden drie 
dode dieren gevonden, en verscheidene locaties met keutels. Vooral de aanwezigheid van een 
kolonie Baardvleermuizen en een grote kolonie Grijze grootoorvleermuizen is waardevol. 
Vergeleken met het zolderbezoek van 2012 werden Laatvlieger (1 ex) en Ingekorven vleermuis (2ex) 
niet meer teruggevonden. Mogelijk is dit te wijten aan verstoring: er waren zware werken (isolatie, 
electriciteit, verwarming) in uitvoering op de betonnen abdijzolders. Positief is de vaststelling van 
jonge Grijze grootoren, waarmee aangetoond wordt dat dit effectief een kraamkolonie is. 
 
Specifieke aanbevelingen: 
De aanbevelingen blijven grotendeels dezelfde als gesteld in het verslag van 2012 (Willems et al. 
2012): voor de zolder van het washuis, wordt geadviseerd om een kerkuilenkast te plaatsen met 
inlooppijp naar buiten, zodat kerkuil en vleermuizen fysiek gescheiden worden op de zolder. 
Vleermuizen zijn geen standaard prooidieren van kerkuilen, maar de aanwezigheid van vogels in 
dezelfde ruimte heeft een negatieve impact op vleermuizen (Fairon et al., 1995; Fairon, 1996). 
Om verstoring van de kwetsbare vleermuizenpopulaties te voorkomen, wordt aangeraden bij iedere 
geplande ingreep of bij ieder probleem (werken aan dak of dakgoot, problemen met duiven, 
schilderwerken aan plafond, aanpassingen aan binnen- of buitenverlichting, …) vooraf een 
vleermuizenexpert te contacteren zodat voor iedere situatie een passend vleermuisvriendelijk advies 
kan verleend worden. Elke ingreep op deze zolders vereist maatwerk. 
 
De zolders van de Abdij van Averbode zijn dermate belangrijk voor de vleermuizenpopulaties, dat we 
aanbevelen: 
- Een intentieverklaring uit te werken tussen de abdij, Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt vzw 

en eventueel bijkomende partners zoals de gemeente Scherpenheuvel-Zichem, dat de basis kan 
leggen voor een goede samenwerking en derhalve de bescherming van de dieren kan 
garanderen. 

- In samenwerking met deze partners een monitoringprogramma op te stellen om de 
vleermuizenpopulaties op de abdijzolders op te volgen. 

6.10. Gemeente Sint-Genesius-Rode 

6.10.1. Kerk Heilige Genesius, Sint-Genesius-Rode 
Datum bezoek 15/06/2013 
Onderzoekers Wout Willems, Ann Lenaerts, Frank Claessens, Luc Mesmans, Stijn Van Der 

Veken, Gwendoline Landuyt  
Waarnemingen Geen sporen van vleermuizen 
 
Opmerkingen:  Vroeger waren er zeer veel duiven aanwezig, wat nog zijn sporen nalaat. 
Momenteel is de kerk goed afgesloten tegen duiven, met een fijnmazige gaas in de galmgaten. 
Op het schip bevinden zich zeer veel stofwebben. 
 
Specifieke aanbevelingen: 
Het verwijderen van de stofwebben op het schip. Voor verdere vleermuisvriendelijke maatregelen 
wordt verwezen naar de algemene maatregelen (zie 9.1.1). 

6.11. Gemeente Tervuren 

6.11.1. Kerk Sint-Catharina, Duisburg 
Datum bezoek 29/06/2013 
Onderzoekers Wout Willems en Ann Lenaerts 
Waarnemingen Vleermuizenkeutels verspreid over zolders van schip, linker dwarsbeuk en toren 

Concentraties van vleermuizenkeutels op zolder van rechter dwarsbeuk en 
vooral van de rechter zijbeuk. 
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Opmerkingen: De zolder is geschikt voor vleermuizen. Er zijn voldoende invliegopeningen 
aanwezig, er zijn geen duiven. 
 
Specifieke aanbevelingen: 
De installatie van de kerkverwarming bevindt zich in een lokaal aan de rechter zijbeuk. Dit lokaal 
heeft geen apart plafond, en gaat rechtstreeks over in de zolder van de hele rechter zijbeuk. 
Aanbevolen wordt om dit lokaal zo min mogelijk te betreden of verlichten, en deze verlichting zoveel 
mogelijk te beperken tot het lokaal zelf (met ontzien van de zolders) 
 

6.11.2. Kerk Sint-Paulus, Vossem 
Datum bezoek 29/06/2013 
Onderzoekers Wout Willems en Ann Lenaerts 
Waarnemingen Geen sporen van vleermuizen 
 
Opmerkingen: 
Er zijn zeer veel uitwerpselen van duiven op de toren en zolders van de kerk. Dit maakt dat deze 
momenteel weinig geschikt zijn voor vleermuizen. De galmgaten zijn langs de binnenzijde 
afgegaasd, wat maakt dat duiven nog wel in de galmgaten zelf verblijven. De kerk wordt omgeven 
door een kaal grasveldje. 
 
Specifieke aanbevelingen: 
- Verwijderen van duivenuitwerpselen 
- Verwijderen van stofwebben op de zolders 
- Afgazen van de galmgaten tegen de buitenzijde 
- Eventueel aanplanten van enkele bomen of struiken rondom de kerk 

6.12. Gemeente Tielt-Winge 

6.12.1. Kerk Sint-Dyonisius, Houwaart 
Datum bezoek 26/07/2013 
Onderzoekers Luc Mesmans, George Buelens en Patricia Fripon 
Waarnemingen Ca 20 Ingekorven vleermuizein  
 
Opmerkingen: Een bekende kolonieplaats die gemonitord wordt. De dieren zitten in de  toren, in de 
kamer onder de klokken. De telling gebeurde visueel en snel om die dieren niet te verstoren. Ca 11 à 
15 dieren hangend (inclusief jongen), enkele dieren rondvliegend. De aantallen liggen in de lijn met 
voorgaande jaren. In de zijbeuk is een thermostatisch verwarmde vleermuizenkast opgehangen, die 
(op zijn minst de laatste 3 jaar) geen succes lijkt te hebben. 
 
Specifieke aanbevelingen: 
De huidige geschiktheid van de zolder wordt aangetoond door de aanwezigheid van de zeer 
kwetsbare kolonie. Ingrepen ter verbetering van de zolder worden niet aangeraden, om het risico te 
vermijden dat ze mogelijk een negatief effect zouden kunnen veroorzaken. 
Belangrijk is dat bij iedere geplande ingreep op, rond (omgeving) of nabij de zolder vooraf 
vleermuizenspecialisten geraadpleegd worden, zelfs indien die ten bate van vleermuizen bedoeld 
zijn. 
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6.13. Stad Vilvoorde 

6.13.1. Kerk O.-L.-Vrouw van Goede Hoop, Vilvoorde 
Datum bezoek 20/06/2013 
Onderzoekers Wout Willems, Brecht Vermote (RLGC) en Andy De Baerdemaeker (Milieudienst 

Vilvoorde) 
Waarnemingen Verse keutels van Laatvlieger op kerkschip (thv beide torens) 

Oude keutels van Laatvlieger op kerkschip (binnenkant voorgevel, oostzijde) 
 
Opmerkingen:  
De Stad Vilvoorde wil de zolders en torens van 
de kerk inrichten voor vleermuizen, en nam 
hiervoor contact op met het Regionaal 
Landschap Groene Corridor. RLGC 
contacteerde Natuurpunt Studie voor een 
gezamenlijk terreinbezoek om de haalbaarheid 
en mogelijkheden hiervan te bekijken.  
De zolders zijn ruim en zeer geschikt voor 
vleermuizen. Het voornaamste minpunt naar 
vleermuizen toe is de omgeving 
(stadscentrum) met weinig groen. Mogelijk 
maakt ook de intense verlichting van de 
omgeving dat sommige vleermuizensoorten 
moeilijk tot deze kerk geraken. 
 
Specifieke aanbevelingen: 
- Aanpassing van de dakkapellen. De kleine 

overhangende dakjes van de dakkapellen zijn momenteel afgegaasd. Door deze gaas te 
verwijderen en de opening door het aanbrengen van een plankje te halveren (tegen duiven), zijn 
dit ideale invliegopeningen voor vleermuizen. 

- Vermijden van het verlichten van de uitvliegopeningen. 
- Het afsluiten van de hoofdtoren tegen duiven. Dit is grotendeels reeds in orde, maar er zijn nog 

steeds een 2 à 3 openingen waardoor duiven kunnen binnendringen. 
 

6.14. Regio Zuid-West-Brabant 

6.14.1. Achtergrondinformatie 
In de regio Zuid-West-Brabant worden de kerkzolders reeds gedurende 20 jaar opgevolgd door een 
aantal vrijwilligers, die hier zowel de belangen van kerkuilen als van vleermuizen behartigen. Deze 
mensen hebben hier reeds jaren ervaring in, en hebben ook goede contacten opgebouwd met de 
eigenaars of beheerders van deze zolders. 
Het huidige project, waaraan zij graag meewerkten, bood hen de gelegenheid om een deel van hun 
werk in een specifieke context te kaderen. Wel bestaat de vrees dat het bekend worden van de 
locaties van vleermuizen leidt tot ongewenste betreding van de zolders, met verstoring van zowel 
vleermuizen als kerkuilen tot gevolg. Dit veroorzaakt mogelijk ook een breuk van de 
vertrouwenssfeer die heerst tussen zolderbeheerders en onderzoekers, waardoor mogelijk de eigen 
onderzoekers in de toekomst toegang geweigerd kan worden. 
Om die reden werd overeengekomen dat de gegevens van zolderonderzoek in ZW-Brabant wel 
kunnen gebruikt worden in voorliggend rapport voor intern gebruik, maar dat voor ruimere 
verspreiding van het rapport (zoals online versie) de gevoelige vleermuizendata van deze regio 
worden vervaagd. Mensen die willen meewerken aan onderzoek in deze regio, of gedetailleerde 
gegevens zoeken ter wille van bescherming van deze locaties kunnen met de vleermuizen- en 
kerkuilenwerkers van Zuid-West-Brabant contact opnemen. 
 
Deze groep vrijwilligers werkte volgens de methode die zij reeds jarenlang hanteren, waardoor de 
manier van verslaglegging in dit rapport afwijkt van de overige onderzochte zolders. 
  

Foto 14: Dakkapel van de Kerk O.-L.-Vrouw van Goede Hoop:
eenvoudig te voorzien van een invliegopening. 
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7. Resultaten bijkomende onderzoeken 

7.1. Vervolgonderzoek naar het gebruik van tunnels door 
vleermuizen voor het oversteken van de ring van Brussel 
en de E411 in het Zoniënwoud 

Organisatie en verslag: Cécile Herr, Pieterjan Dhont en Wout Willems 

7.1.1. Doelstelling en methode 
In 2012 werd, als samenwerking tussen Plecobrux en de Vleermuizenwerkgroep Brussel, en met 
medewerking van Plecotus Wallonië en de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt, onderzoek 
gedaan naar het gebruik van tunnels door vleermuizen voor het oversteken van de ring van Brussel 
en de E411 in het Zoniënwoud. De resultaten toonden aan dat meerdere tunnels van belang zijn 
voor passages van verschillende vleermuizensoorten. De belangrijkste tunnels zijn de tunnels 
Tambour, Hertenlaan en Herrmann-Debroux. Tevens werden in 2012 bijkomend netvangsten 
gedaan aan de tunnel Tambour (B. Van der Wijden, C. De Grave, P. Nyssen). De resultaten, 2 
Franjestaarten en 13 Gewone grootoorvleermuizen, bevestigen het passeren van de eerder 
vastgestelde soorten en het belang van deze tunnel als passage voor vleermuizen. 
 
Om het beeld van het gebruik van deze tunnels als passage te vervolledigen, was het raadzaam ook 
in de tunnel Hertenlaan netvangsten uit te voeren. Een volledig beeld laat het opmaken van een 
geschikt landschapsbeleid toe wat betreft de verbindingen die voor de vleermuizen moeten 
gecreëerd /gehandhaafd worden.  

7.1.2. Resultaten 
Op 9 mei 2013 werden netvangsten gehouden aan de tunnel Hertenlaan. Dit leverde 12 dieren op, 
verspreid over 3 soorten. Op één Gewone dwergvleermuis na vlogen alle dieren in westelijke 
richting. 
 
Tabel 8: Overzicht vleermuizenvangsten tunnel Hertenlaan, 9 mei 2013 

Soort aantal 

Gewone dwergvleermuis 9 

Gewone grootoorvleermuis 2 

Franjestaart 1 
 
Deze vangsten staan toe het cartografisch overzicht van 2012 te vervolledigen (Kaart 29). Voor de 
detectorwaarnemingen staan per tunnel 3 bolletjes aangeduid. De twee buitenste bolletjes geven het 
aantal vleermuizen weer die langs die respectievelijke zijden de tunnel in vlogen, het middelste 
bolletje (in de tunnel zelf) staat voor passages met onbekende vliegrichting. De vangsten staan apart 
aangeduid zonder vermelding van vliegrichting. 

7.1.3. Conclusies en bemerkingen bij het onderzoek 
Het detectoronderzoek van 2012 gaf een goed en relatief compleet beeld van de tunnels als 
passage voor vleermuizen. Tevens gaf het een zicht op hoe de vleermuizen omgaan met de 
versnippering van hun habitat door de wegeninfrastructuur in het Zoniënwoud. De gegevens toonden 
aan dat de tunnels en de passage onder het viaduct een rol spelen als ecologische verbinding 
tussen verblijfplaats en foerageergebied. 
De vangsten in de tunnel Tambour (2012) bevestigden deze hypothese en toonden aan dat kolonies 
van Franjestaart en Gewone grootoorvleermuis verblijven ten noorden van de ring R0 en gaan 
foerageren ten zuiden van de autosnelweg. 
De huidige vangsten in de tunnel Hertenlaan herbevestiging van deze hypothese, en tonen aan dat 
kolonies van Gewone dwergvleermuis verblijven ten oosten van de R0 (woonwijken van Hoeilaart) 
en gaan foerageren ten westen daarvan in het Zoniënwoud. De gevangen Grootoorvleermuizen en 
Franjestaart – hoofdzakelijk boombewoners – komen vermoedelijk niet van de woonwijken, maar 
passeren de R0 eveneens via deze tunnel. 
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Kaart 29: Resultaten tunneltellingen en tunnelvangsten Zoniënwoud 2012-2013 
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7.2. Verspreiding van Grijze grootoorvleermuis 
 
Buiten beide doelsoorten, werden er tijdens voorliggend project ook tal van waarnemingen van 
andere soorten verzameld. Dat leverde een waardevolle aanvulling van vleermuizengegevens voor 
de onderzochte gebieden. De meeste locaties werden in het verleden reeds onderzocht op 
vleermuizen: de bossen met detector en/of mistnetvangsten tijdens het project Vleermuizen in Bos 
en Park in de provincie Vlaams-Brabant (Willems et al. 2012). Dank zij de jaarlijkse wintertellingen is 
ook de provinciale verspreiding gekend van de vier meest aangetroffen overwinterende soorten 
(Watervleermuis, Baardvleermuis, Franjestaart, Gewone grootoorvleermuis), dit uiteraard gekoppeld 
aan de bekende overwinteringsplaatsen (Willems & Boers 2005). 
 
Dank zij deze vorige onderzoeken zijn er degelijke verspreidingskaarten van de meeste soorten 
voorhanden. Het huidige project biedt naar provinciale verspreidingsgegevens toe een waardevolle 
aanvulling, maar toont doorgaans geen spectaculaire veranderingen. De Grijze grootoorvleermuis 
vormt hierop een uitzondering. 
 
Historische gegevens van de soort in Vlaams-Brabant zijn beperkt tot twee waarnemingen: een 
kolonie te Mazenzele (Opwijk) in 1966 (Jooris 1977) en een kolonie zonder precieze locatie in de 
periode 1977-1986 (Holsbeek et al. 1986). Het Vlaams-Brabantse vleermuizenproject van 2012  
toonde de aanwezigheid van deze soort aan op meerdere locaties in Oost-Brabant, via meerdere 
detectorwaarnemingen, een vangst en de vondst van twee zolderkolonies. Op basis hiervan werd 
een verspreidingskaart gemaakt (Willems et al. 2012). 
 
Het voorliggend project levert relatief veel nieuwe gegevens op van deze soort. Via een 
mistnetvangst in het Hallerbos werd de aanwezigheid in het westen van Vlaams-Brabant vastgesteld  
(zie 4.2). Zolderonderzoek leverde nieuwe kolonieplaatsen op in de kerken van Huldenberg, Overijse 
en de Abdij ’t Park te Heverlee (zie resp. 6.5.1, 6.8.5 en 6.6.2). In de Citadel van Diest werd een 
overwinterende Grijze grootoorvleermuis gevonden (Willems & Lambrechts 2013). Diezelfde citadel 
en Fort Leopold bleken de eerst ontdekte zwermlocaties van deze soort te zijn in Vlaanderen (zie 5.1 
en 5.2). Op basis van deze gegevens werd de verspreidingskaart van Grijze grootoorvleemuis 
geactualiseerd (Kaart 30). 
 

 
Kaart 30:Huidige verspreidingskaart Grijze grootoorvleermuis 
 
Het moet gezegd dat ook deze kaart waarschijnlijk een erg onvolledig verspreidingsbeeld biedt. 
Lopend DNA-onderzoek op een aantal ingezamelde grootoorkeutels kan nog een aantal nieuwe 
locaties in het zuiden van de provincie aan het licht brengen. Het is echter pas na gericht 
zolderonderzoek met provinciale dekking dat een volledige verspreidingskaart kan opgemaakt 
worden. Een goede aanzet hiertoe is gepland voor 2014, dus wellicht kunnen we bij de rapportage in 
oktober 2014 een update van de verspreidingskaart presenteren.  
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8. Resultaten doelsoorten 

8.1. Vale vleermuis 

8.1.1. Onderzoeksresultaten 
 
Mistnetonderzoek 
Gezien het voorkeursfoerageerbiotoop van Vale vleermuis zich bevindt in oude loofbossen zonder 
onderbegroeiing, werd het mistnetonderzoek voor deze soort geconcentreerd op dergelijke bossen, 
waarbij de grootte van het bos meest bepalend was voor de keuze. Grote bossen hebben immers 
meer kans een (rest)populatie te bevatten dan kleinere bossen. 
Zeer specifiek werd voor Vale vleermuis gefocust op het Hallerbos, het Provinciaal Domein 
Huizingen, het Zoniënwoud en het Meerdaalwoud. De plaatsing van netten gebeurde in biotoop dat 
geschikt geacht werd als foerageergebied voor Vale en/of Bechsteins vleermuis, en op locaties waar 
de dieren op route verwacht werden. 
Er werden in totaal 126 vleermuizen van 7 verschillende soorten gevangen in bossen. In geen van 
de onderzochte bossen kon er echter een Vale vleermuis aangetroffen worden. 
 
Wintertellingen 
Buiten de vele tellingen die de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt jaarlijks uitvoert in Vlaams-
Brabant, werd specifiek aandacht besteed aan die locaties die potenties bevatten of kunnen 
bevatten voor Vale vleermuis. De klimatologische eisen die Vale vleermuizen stellen aan hun 
overwinteringslocaties zijn erg hoog, en vergelijkbaar met deze van de Ingekorven vleermuis. 
Momenteel zijn in Vlaams-Brabant slechts twee overwinteringslocaties bekend waarvan een beperkt 
deel geschikt is voor Vale vleermuis: de Gang van Groenendaal (Hoeilaart) en de Citadel van Diest. 
Op geen van de onderzochte locaties werden overwinterende Vale vleermuizen aangetroffen. 
 
Zwermonderzoek 
Er werd uitgebreid onderzoek verricht op zwermende vleermuizen aan de Gang van Groenendaal 
(Hoeilaart), Fort Leopold (Diest) en de Citadel van Diest. Er werden in totaal 148 vleermuizen 
gevangen tijdens zwermonderzoek, verdeeld over 10 verschillende soorten. Op geen van de 
onderzochte locaties werd er Vale vleermuis aangetroffen. 
 
Zolderonderzoek 
Het zolderonderzoek richtte zich specifiek op zolders die voor Vale vleermuizen het meeste 
potenties konden bieden: ruim, en in de nabijheid van oude loofbossen (foerageerbiotoop). Bij 
uitbreiding werden een aantal zolders mee opgenomen waar reeds een jaarlijkse opvolging loopt 
rond kerkuilen (ZW-Brabant), of voor monitoring van Ingekorven vleermuis. Er werden in totaal 48 
zolders onderzocht. 
Verder werden ook een heel aantal locaties op kaart aangeduid die – hetzij na bezichtiging ter 
plaatse, hetzij door middel van opzoekingswerk – niet geschikt bleken als verblijfplaats voor Vale 
vleermuizen. Het gaat dan om locaties die in eerste instantie wel interessant lijken op kaart of van 
benaming (bv kerk, klooster, kasteel, …), maar waar zolders in menselijk gebruik zijn, waar geen 
afgescheiden zolderruimte is (kamer/zalen direct overgaand in zoldering), waar de ligging erg 
ongunstig is voor vleermuizen (bv midden in verlicht centrum Leuven), of waar gebouwen een plat 
dak hebben. Een aantal andere locaties lijken dan weer potenties te hebben voor zolderbewonende 
vleermuizen, maar zijn minder vlot toegankelijk. Vaak gaat het dan om kastelen, waar het meer 
inspanningen kost om contactgegevens van de eigenaars te vinden en effectief toestemming te 
krijgen om onderzoek uit te voeren. 
 
Op geen van de onderzochte zolders kon Vale vleermuis vastgesteld worden. Er werden levende 
noch dode dieren noch uitwerpselen van de soort gevonden. 
 
Van de onderzochte zolders, potentieel geschikte zolders en gebouwen waarvan nulpotenties voor 
Vale vleermuis werden vastgesteld, werd een overzichtskaart gemaakt (Kaart 31). 
Voor verder zolderonderzoek – hetzij op Vale vleermuis, hetzij op andere vleermuizensoorten – biedt 
deze kaart een goede basis. Bovendien werden van de onderzochte locaties, en deels ook van de 
locaties met te onderzoeken potenties, contactgegevens verzameld. 
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Kaart 31: overzicht onderzochte zolders en niet-onderzochte zolders met ingeschatte potenties voor Vale vleermuis 
 

8.1.2. Conclusies 
Ondanks de zoekinspanningen, werden nergens Vale vleermuizen of sporen hiervan vastgesteld: 
noch via mistnetvangsten in bossen, noch via zwermvangsten, wintertellingen of zolderonderzoek. 
Het uitgebreid detectoronderzoek van 2012 in 20 Vlaams-Brabantse bossen leverden evenmin 
waarnemingen van Vale vleermuis op. 
 
Het is uiteraard gemakkelijker om met een positief resultaat aan te tonen dat een soort ergens 
voorkomt, dan met een negatief resultaat te bewijzen dat de soort afwezig is. De bewering dat de 
soort niet meer voorkomt in Vlaams-Brabant, is echter meer onderbouwd naarmate er meer 
zoekinspanningen worden gedaan. 
 
Een behoorlijk aantal kerk- en abdijzolders van de regio ten zuiden van Leuven (Leuven, Bertem, 
Huldenberg, Overijse, Oud-Heverlee, Bierbeek,  Tervuren) werd onderzocht, wat de kans nog relatief 
klein maakt dat er zich een onontdekte kolonie Vale vleermuis in de omgeving van het Heverleebos 
en Meerdaalwoud bevindt. Een groot aantal zolders werd ook bezocht in ZW-Brabant, wat de kans 
op het daar voorkomen van de soort ook gering maakt – mede doordat het aantal grotere oude 
bossen daar beperkt is. 
Omwille van het uitgebreide zwermonderzoek te Diest (Fort Leopold en Citadel) is de kans eveneens 
erg klein dat er momenteel Vale vleermuis voorkomt in de ruime omgeving. In dat geval had de soort 
immers verwacht kunnen worden op de zwermlocaties. 
 
Het blijft echter moeilijk om met relatieve zekerheid te beweren dat de soort niet meer voorkomt in de 
omgeving van het Zoniënwoud. Een aantal factoren maken het moeilijk om de aanwezigheid van het 
dier na te gaan: 
- De uitgestrektheid van het woud. Met netvangsten – zelfs met acoustic lure – blijft een vangst 

van een Vale vleermuis een toevalstreffer. 
- De nabijheid van de Brusselse agglomeratie. Koloniezolders zoeken is bij zoveel bebouwing niet 

evident, vooral niet bij zeer uitgestrekte residentiële wijken, waarvan de villa’s of kasteeltjes ook 
geschikte kolonieplaatsen kunnen zijn. 

- De ligging over verschillende gewesten. Gesteld dat alle potentiële zolders, winterverblijven of 
foerageerlocaties in het Vlaamse deel zouden kunnen onderzocht worden, dan nog bestaat de 
mogelijkheid dat de dieren voorkomen, maar grotendeels in andere gewesten verblijven. 
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8.2. Bechsteins vleermuis 

8.2.1. Onderzoeksresultaten 
 
Mistnetonderzoek 
Het voorkeursfoerageerbiotoop van Bechsteins vleermuis bestaat uit oude loofbossen met 
onderbegroeiing zoals hazelaar en braam. Het mistnetonderzoek voor deze soort werd dan ook 
voornamelijk uitgevoerd in bossen waar dergelijk biotoop aanwezig was. Bijkomende criteria voor de 
keuze van onderzoeksgebieden waren de grootte van het bos (bij voorkeur het grootste bos in de 
ruime omgeving), de locatie (Zoniënwoud) van de laatste waarnemingen in Vlaams-Brabant en de 
meest nabije populaties of recente waarnemingen.  
 
Als gecombineerde locaties voor het vangen Vale en Bechsteins vleermuis werden het Hallerbos, 
het Zoniënwoud en het Meerdaalwoud geselecteerd. Bossen waar specifiek enkel op Bechsteins 
vleermuis werd gefocust zijn het Begijnbos en Heibos te Kortenaken. Dit zijn boscomplexen van een 
redelijke grootte met een voor deze soort geschikt foerageerhabitat, en meest oostelijk gelegen in de 
provincie. Het voorkomen van Bechsteins vleermuis in Midden- en Zuid-Limburg maakt immers dat 
het oosten van Vlaams-Brabant een redelijke kans maakt om ook in het verspreidingsareaal van de 
soort te vallen. 
De plaatsing van netten gebeurde in biotoop dat geschikt geacht werd als foerageergebied voor 
Bechsteins vleermuis (en soms ook voor Vale vleermuis), en op locaties waar de dieren op route 
verwacht werden. 
Er werden in totaal 126 vleermuizen van 7 verschillende soorten gevangen in bossen. Er konden van 
de Bechsteins vleermuis echter geen dieren op route of tijdens foerageren gevangen worden. 
 
Wintertellingen 
Bechsteins vleermuizen zijn korte afstandstrekkers: zomer- en winterverblijfplaats bevinden zich vrij 
dicht bij elkaar. De klimatologische eisen die Bechsteins vleermuizen stellen aan hun 
overwinteringslocaties zijn relatief hoog: zij vragen een redelijk constante temperatuur, en vooral ook 
diepe wegkruipmogelijkheden in winterobjecten – min of meer vergelijkbaar met Franjestaarten. De 
dieren kunnen in grotachtige objecten overwinteren, maar ook in bomen. Dit maakt dat 
wintertellingen wel goed zijn om de aanwezigheid van de soort vast stellen, maar zeker niet ideaal is 
om afwezigheid te bevestigen. Tijdens de wintertellingen van de winter 2012-2013, inclusief de 
jaarlijkse tellingen van de Vleermuizenwerkgroep, werden geen Bechsteins vleermuizen gevonden in 
Vlaams-Brabant. 
 
Zwermonderzoek en telemetrie 
Er werd uitgebreid onderzoek verricht op zwermende vleermuizen aan de Gang van Groenendaal 
(Hoeilaart), Fort Leopold (Diest) en de Citadel van Diest. Er werden in totaal 148 vleermuizen 
gevangen tijdens zwermonderzoek, verdeeld over 10 verschillende soorten. 
Er werd op 29 augustus 2013 een mannetje Bechsteins vleermuis gevangen voor de ingang van de 
Gang van Groenendaal. Het dier werd opgemeten en gewogen, van een zendertje voorzien en ter 
plekke terug losgelaten (Tabel 9). 
 
Tabel 9: Gegevens Bechsteins vleermuis,29/08/2013, Gang van Groenendaal (Hoeilaart) 

Datum Tijd Soort Geslacht Gewicht Onderarm Leeftijd 

29/08/2013 23:40 Bechsteins vleermuis m 8,00 g 40,74 mm min. 2 jaar 
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Het gezenderde dier werd dezelfde nacht gevolgd. Het vloog 2km oostelijk. Om 4u46 raakten we het 
signaal kwijt. Daags erna (30 augustus) werd het signaal terug opgepikt, en kon een verblijfsboom 
gevonden worden. Het betrof een oude zomereik, gelegen in het bosreservaat ‘Kersselaerspleyn’ in 
het Zoniënwoud. De boom werd tijdelijk met tape gemarkeerd zodat deze eenvoudig door de 
boswachter herkend kon worden, en de locatie werd via GPS en foto’s vastgelegd (Foto 15). De 
boom leende zich niet tot het tellen van uitvliegers: een hoge kale stam tot de eerste tak, en geen 
zichtbare boomholten. 
 

 
Foto 15: Zomereik met markeertape, verblijfplaatsplaats van Bechsteins vleermuis. Kersselaerspleyn, 30/08/2013 (foto Wout 
Willems) 
 
De daaropvolgende dagen (31 augustus, 1 en 3 september) werd getracht het dier terug op te 
sporen (Kaart 32). Hoewel hierbij telkens aanzienlijke delen van het Vlaamse en Brusselse 
Zoniënwoud werden afgezocht, kon het dier niet meer teruggevonden worden.De mogelijkheid 
bestaat dat het dier zich buiten de zoekzone bevindt, waarbij dit dan zou betekenen dat het dier nog 
meer richting noordoosten (Tervuren/Oudergem) of zuidoosten (Terhulpen) moet gezocht worden – 
gesteld dat het dier in het Zoniënwoud verblijft. De mogelijkheid bestaat immers ook dat het dier zijn 
verblijf heeft in een van de residentiële wijken of een riviervallei van bv de Ijse of Laan volgt. Er 
bestaat echter ook de mogelijkheid dat de zender het voortijdig begaf. Rekening houdend met deze 
laatste optie, en gezien de oppervlakte die afgezocht werd (waarbij op 3 september zeer ruim 
gezocht werd), werd daarom besloten na 4 dagen verdere zoekinspanningen stop te zetten. 
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Kaart 32: Vangstlocatie en verblijfplaats van Bechsteins vleermuis 29/08/2013, met aanduiding van de daaropvolgende 
zoekinspanningen 
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8.2.2. Conclusies 
De vangst van een volwassen, seksueel actief, zwermend dier in het Zoniënwoud, bevestigt dat de 
Bechsteins vleermuis nog steeds voorkomt in Vlaams-Brabant. Het gevonden dier was volwassen, 
maar (op basis van tandslijtage) te jong om betrekking te hebben op een van de eerder gevonden 
overwinterende dieren in de Gang van Groenendaal of het Brusselse gedeelte van het Zoniënwoud. 
Dit duidt er op dat er een zich voortplantende populatie van de soort bevindt in het Zoniënwoud. Dit 
is een erg belangrijke vaststelling. De grootte van de populatie is echter niet in te schatten. 
 
Gezien het relatief grote aantal mistvangsten in het Begijnbos en gezien het daar uitgevoerde 
detector-, winter- en zolderonderzoek zeer complete en complementaire gegevens opleverde, kan 
het soortenspectrum voor dit bos als gekend beschouwd worden. Hetzelfde geldt voor het Heibos, 
waar minder dieren voorkomen, maar detector- en mistnetvangsten beiden eenzelfde 
soortensamenstelling weergeven. Wegens beperkte grootte van dit bos is het onwaarschijnlijk dat 
een populatie Bechsteins vleermuizen onopgemerkt zou zijn gebleven. Het Begijnbos en Heibos 
vormen de meest oostelijke grotere boscomplexen met geschikt habitat voor de soort. Het ontbreken 
van de soort in deze bossen betekent daarom dat het weinig aannemelijk is dat het 
verspreidingsareaal van de in Limburg gevonden Bechsteins vleermuizen zich tot deze bossen in 
Vlaams-Brabant uitstrekt. 
De toekomstige kolonisatie van het Heibos of Begijnbos bestaat wel tot de mogelijkheden, gezien 
onder meer de recente ontdekking (zomer 2013) van een uitzonderlijk grote kraamkolonie van 84 
Bechsteins vleermuizen in het natuurgebied Nietelbroeken te Diepenbeek (Limburg). 
 

 
Foto 16: Zwermend mannetje Bechsteins vleermuis. Gang van Groenendaal, 29/08/2013 (foto Hans Roosen) 

  



Vale vleermuis en Bechsteins vleermuis in Vlaams-Brabant  63 
 

9. Beheeradviezen voor Vale en Bechsteins vleermuis 

9.1. Historische gebouwen 

9.1.1. Zolders 
 
Vale vleermuizen 
De voorkeur van Vale vleermuizen qua verblijfplaatsen gaat uit naar grote, rustige zolders (kerken, 
abdijen en kloosters, kastelen, …). Dergelijke zolders zijn ook favoriete verblijfplaatsen van andere, 
doorgaans minder algemene vleermuizensoorten zoals Gewone en Grijze grootoorvleermuis, 
Laatvlieger, Ingekorven vleermuis en Baardvleermuis. 
Maatregelen ten gunste van deze kwetsbare soorten komen dus ook Vale vleermuis ten goede. Ook 
al komt Vale vleermuis niet meer voor in een bepaalde regio, een algemeen vleermuisvriendelijk 
beheer van grote zolders biedt alleszins gunstige voorwaarden voor een terugkeer van de soort. 
 
Geplande werken 
Bij geplande werken aan grote zolders - ook als het bij de werken om vleermuisvriendelijke 
inrichtingen gaat – is vooraf een grondige inspectie door een vleermuizenexpert noodzakelijk. Vaak 
kan men al zelf de aanwezigheid van de dieren vaststellen aan de hand van sporen:  de typische 
uitwerpselen verraden waar de dieren rondvliegen (verspreide keuteltjes), of (vaak) hangen of 
wegkruipen (concentraties van keutels). Soms worden ook afgebeten vlindervleugels of dode dieren 
gevonden. 
Voor locaties zonder vleermuizen zijn werken doorgaans geen probleem, indien er vleermuizen 
aanwezig zijn, ook al zijn deze niet direct zichtbaar, dient men met een aantal richtlijnen rekening te 
houden. 
 
Worden er (sporen van) vleermuizen vastgesteld, dan geldt de algemene regel: 
 

 
Raadpleeg bij iedere geplande ingreep of bij ieder probleem (werken aan dak of dakgoot, problemen 
met duiven, schilderwerken aan plafond, houtconserveringsbehandeling, aanpassingen aan binnen- 
of buitenverlichting, …) vooraf een vleermuizenexpert zodat voor iedere situatie een passend 
vleermuisvriendelijk advies kan verleend worden. 
 
 
Een vleermuizenpopulatie is immers kwetsbaar, en zelfs een goedbedoelde actie (zolderbezoek, 
onderhoudswerken, …) kan een fatale invloed hebben op de populatie. Elke ingreep op zolders met 
vleermuizen vereist maatwerk. Dit is des te meer het geval indien het niet gaat om een kortstondige, 
tijdelijke ingreep (bv vervangen leien, werken voor brandveiligheid), maar om een blijvende ingreep 
of functiewijziging van de zolder (bv inrichting tot verblijfsruimte, gebruik als museum of voor 
toeristische rondleiding, plaatsing gsm-cabine of vals plafond…). 
 
Inrichtingswerken en tips voor vleermuizen 
Op basis van ons onderzoek doen we suggesties voor inrichting. Deze maatregelen zijn veelal 
eenvoudig en goedkoop. 
 
- Toegang 
In veel gevallen is de toegang voor vleermuizen relatief moeilijk. Een gemakkelijk bereikbare 
invliegopening voor vleermuizen voorzien – waarbij duiven kunnen geweerd worden - kost weinig 
moeite. 
 
- Verstoring 
Onnodige verstoring van de dieren moet vermeden worden. Daarom worden (niet-
vleermuisgerelateerde) zolderbezoeken of kleine werken best gepland in de voor vleermuizen minst 
gevoelige periode, rond eind oktober. De kraamkolonies zijn dan al uitgevlogen en de vleermuizen 
zijn nog niet gearriveerd op hun overwinteringsplaatsen. Betreding van de zolder moet zoveel 
mogelijk gelimiteerd worden. Een infoblad op de zolderdeur (deur gesloten houden/niet betreden 
omwille van vleermuizen) met contactgegevens is daarom een aanrader. Op zolders met heel 
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kwetsbare soorten (Ingekorven vleermuis, Vale vleermuis) of grotere kolonies is een slot op de 
zolderdeur een goed idee. 
 
- Verlichting 
Buitenverlichting van het gebouw kan vleermuizen schaden, en maken dat de dieren het gebouw 
mijden. Meestal is dergelijke verlichting echter geen probleem als ze niet op de uitvliegopening van 
de dieren gericht staat. Het bepalen van de uitvliegopening(en) en zo nodig aanpassen van de 
richting van de spots zijn hier van belang. 
Binnenverlichting op de zolders is voor vleermuizen erg schadelijk. Het verdient daarom aanbeveling 
bij het betreden van de zolder een zaklamp te gebruiken in plaats van het licht aan te steken. 
 
- Kunstmatigeverblijfplaatsen 
Het aantal schuilplaatsen waar vleermuizen kunnen verblijven, verschilt sterk van zolder tot zolder. 
In geval van houten balken met penverbindingen en waar de dakleien langs de binnenzijde bekleed 
zijn met houten latten, zijn vaak veel schuilplaatsen. Dit is echter niet overal het geval. Om extra 
wegkruipmogelijkheden te voorzien kan men daarom kunstmatige vleermuizenkasten ophangen, of 
schuilplaatsen creëren door het bevestigen van houten platen tegen balken. 
 
- Timing 
Zelfs voor werken die vleermuizen ten goede komen, is een goede timing van belang. De beste 
periode voor dergelijke werken is van eind oktober tot eind maart. 
 
Praktische uitwerking 
Voor eigenaars of beheerders van grote zolders, zijn er publicaties beschikbaar die zowel informatie 
bevatten over hoe omgaan (bij werken) met vleermuizen op zolders, en hoe vleermuisvriendelijke 
maatregelen zeer concreet kunnen uitgewerkt worden: 
 
- Biodiversiteit in jouw gemeente: Technische fiche vleermuizen op (grote) zolders. (Natuurpunt) 
http://issuu.com/natuurpunt/docs/pag_578_fichevleermuizenzolders?e=1471052/3303942 
 
- Vademecum Inrichten van (kerk)zolders voor vleermuizen. (ANB) 
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vademecum-inrichten-van-kerk-zolders-voor-
vleermuizen  

Foto 17 Voorafgaande inspectie op vleermuizen,
aangewezen bij geplande zolderwerkzaamheden.

Kerk Overijse, 13/07/2013 (foto Ann Lenaerts)
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9.1.2. Winterverblijven en zwermplaatsen 
Het aantal vleermuizenobjecten waar Vale vleermuis overwinterend (en zwermend) kan aangetroffen 
worden, is erg beperkt omwille de specifieke hoge eisen die de soort stelt aan het microklimaat. 
Omwille van dit specifiek klimaat, het erg beperkt aantal dergelijke locaties en de zeldzaamheid van 
de soort - en bij uitbreiding ook de Ingekorven vleermuis, die eenzelfde winterhabitat vereist -  is 
bescherming van deze locaties prioritair. Voor Vlaams-Brabant zijn dit de Gang van Groenendaal te 
Hoeilaart en (delen) van de Citadel van Diest 
Ook voor plaatsen waar voor Vale vleermuis niet direct potenties bestaan, maar waar andere 
soorten vleermuizen zwermen en/of overwinteren, is bescherming noodzakelijk. Van deze 
bescherming profiteert deels ook de Bechsteins vleermuis. Deze overwintert deels in bomen en 
deels in andere structuren. Voor voortplanting van deze soort  die slechts in lage aantallen voorkomt, 
is behoud van kwalitatief goede zwermplaatsen (i.e. met veel dieren) daarentegen des te meer van 
belang. 
 
Voor de bescherming van de winterverblijven en de daar aanwezige vleermuizen gelden volgende 
regels: 
 
- In de gebouwen 
 

 
Activiteiten die een (potentieel) negatieve invloed hebben op vleermuizen of het microklimaat in hun 
verblijfplaatsen, zijn onder meer betreding gedurende vleermuisaanwezigheid, verwarming, 
droogtrekking, wijzigen van luchtstroom (openen/sluiten vensters of andere openingen) of 
invliegopeningen, alle vormen van geluid, alle vormen van trillingen, alle vormen van rook-, stof- of 
warmteontwikkeling (inclusief roken, gebruik van fakkels of kaarsen), plaatsen of wijzigen van 
verlichting, alle vormen van geurhinder, schilderen, vernissen of bepleisteren, dichten van scheuren 
of spleten, wijzigingen in de dakbedekking of waterafvoer en veranderen van deur- of raamkozijnen. 
Deze lijst is niet limitatief. Bij twijfel is vooraf raadplegen van vleermuizenexperts noodzakelijk. 
 
 
Voor lokalen die niet in gebruik zijn door vleermuizen gelden weinig beperkingen. 
Indien deze lokalen echter grenzen aan of gelegen zijn nabij, boven of onder lokalen of zones 
(binnen of buiten) die wel in gebruik zijn door vleermuizen, geldt dat activiteiten of ingrepen geen 
(potentiële) invloed op deze vleermuizen of hun habitat mogen hebben (zie bovenstaande 
kadertekst). Onder die voorwaarde kunnen deze lokalen jaarrond betreden worden. 
 
Voor locaties die in gebruik zijn door vleermuizen moeten ingrepen vermeden worden die 
(potentieel) invloed hebben op de vleermuispopulatie of het aanwezige microklimaat (zie 
bovenstaande kadertekst). Het mogen betreden van de lokalen is afhankelijk van het gebruik dat 
vleermuizen maken van de desbetreffende lokalen. 
Lokalen die voor overwintering gebruikt worden, mogen niet betreden worden van 1 oktober tot 15 
april. In geval van overwintering van kwetsbare soorten2, wordt deze periode uitgebreid tot 1 juni. 
Lokalen die voor zwermen gebruikt worden, mogen niet betreden (noch verlicht) worden tussen 
zonsondergang en zonsopgang in de periode van 1 juli tot 1 november. 
Lokalen waar zich een zomerkolonie bevindt, mogen jaarrond niet betreden worden. 
 
Voor lokalen waarvan onbekend is of ze in gebruik zijn door vleermuizen is het vaak onmogelijk om 
na te gaan welke specifieke restricties er gelden. Voor deze lokalen wordt vooropgesteld dat het 
huidige gebruik in de huidige toestand kan behouden worden. Indien er echter ingrepen, een 
herbestemming of andere activiteiten enigerlei gepland zijn, kan dit niet gebeuren zonder 
voorafgaand onderzoek door vleermuizenexperts op gebruik van deze lokalen door vleermuizen. 
 
 
 
 

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

zoals Vale vleermuis, Ingekorven vleermuis en Meervleermuis. 
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- Buiten de gebouwen 
 
Buiten de gebouwen is het behoud en eventuele ontwikkeling van bomen, struiken en ecologische 
verbindingen noodzakelijk voor het behoud van de vleermuispopulatie. 
Met betrekking tot de overwintering dienen alle openluchtactiviteiten die een invloed kunnen hebben 
tot binnen de zones waar potentieel vleermuizen overwinteren, vermeden te worden in de periode 
van 1 oktober tot 15 april. In geval van overwintering van kwetsbare soorten2 wordt deze periode 
uitgebreid tot 1 juni. 
Onder dergelijke activiteiten wordt verstaan: alle vormen van verlichting, geluid, trillingen, geur- of 
stofontwikkeling, rook- of warmteontwikkeling en zo meer  (zie ook kadertekst onder 9.1.2). 
 
Met betrekking tot zwermgedrag kunnen in of nabij zones buiten (maar vaak in de omgeving van) de 
gebouwen waar gezwermd wordt geen menselijke activiteiten gehouden worden tussen 
zonsondergang en zonsopgang in de periode van 1 juli tot 1 november. Verder dient directe of 
indirecte verlichting (ook verlichting die uitstraalt vanuit lokalen) op de zwermlocaties vermeden te 
worden tijdens deze periode. Met wijzigingen aan verlichting in de buurt van zwermlocaties moeten 
vooraf vleermuizenexperts geraadpleegd worden. 
 
Inrichten van winterverblijfplaatsen 
Bovenstaande regels geven het kader weer voor het behoud van bestaande verblijfplaatsen. Omdat 
vleermuizen niet enkel baat hebben bij behoud maar ook met uitbreiding of kwaliteitsverbetering, is 
ieder bijkomend of meer geschikt winterobject een pluspunt. Het inrichten of bouwen van plaatsen 
voor Vale vleermuis is minder evident, maar voor (iets) minder kritische soorten als bijvoorbeeld 
Watervleermuis, Grootoorvleermuis of Franjestaart zijn dergelijke ingrepen zeker haalbaar. 
 
Praktische uitwerking 
Voor het inrichten en beheren van winterverblijfplaatsen is er een brochure beschikbaar met 
praktische informatie: 
Biodiversiteit in jouw gemeente: Technische fiche winterverblijfplaatsen vleermuizen. (Natuurpunt) 
http://issuu.com/natuurpunt/docs/pag_844_fichewinterplaatsenvleermuizen?e=1471052/2831799 
 
Om de bouw, inrichting of aanpassing van een winterverblijfplaats optimaal te laten verlopen, wordt 
echter aanbevolen dit in samenwerking te doen met een vleermuizenspecialist. Dit geldt des te meer 
voor sites waar reeds vleermuizen overwinteren. Een goedbedoelde maar foutieve ingreep kan 
immers een negatief effect op de aanwezige populatie veroorzaken. 
 
Bijkomende informatie over het habitatgebruik van vleermuizen en hoe daarmee rekening houden 
voor het beheer (of herbestemmen) van forten en andere versterkingen is, te vinden op de 
(Nederlandse) site www.vanfortenenvleermuizen.nl. 
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9.2. Bossen 

9.2.1. Vale vleermuis 
Ondanks het feit dat zijn verblijfplaatsen zich in gebouwen bevinden, is de Vale vleermuis een 
typische soort van oude loofbossen. Doordat hij een bodemjager is, verlangt hij een geringe 
onderbegroeiing (max 25% bedekking) en een vrije vliegruimte daarboven van minimum twee meter. 
De voorkeur gaat uit naar uniforme, hoogopgaande loofbestanden met een dichte kroonsluiting, 
zoals bv een kathedraalbeukenwoud, met een onderlinge boomafstand van een tweetal meter en 
een hoogte van een tiental meter tot de onderste takken (Güttinger et al. 2001). Zij kunnen echter 
ook in gevarieerde, meerjarige bestanden hun foerageerhabitat vinden (Meschede & Heller, 2000), 
en kunnen soms ook in niet-bosbiotopen foerageren, zoals boven versgemaaide graslanden 
(Güttinger et al. 2001). 
 
Bescherming van de Vale vleermuis in bossen spitst zich toe op het behoud van deze oude 
loofbestanden met schaarse onderbegroeiing als foerageergebieden. Ook het uitbreiden van deze 
bossen, of verbinden van versnipperde kleinere bossen met dergelijke bosstructuur, is van belang. 

9.2.2. Bechsteins vleermuis 
Habitatgebruik van Bechsteins vleermuis 
Bechsteins vleermuizen zijn gebonden aan oude loofbossen, waarbij het leefgebied van een kolonie 
erg beperkt is. Kolonieplaatsen van Bechsteins vleermuizen bevinden zich in oude loofbossen (meer 
dan 100 jaar), op plaatsen met een hoge structuurrijkdom, waar ze warmere locaties (meer 
zonbeschenen, bv door windval in de omgeving) verkiezen. Dergeljike plaatsen bevinden zich vaak 
op locaties met een bosbeheer speciaal gericht naar biodiversiteit (bv bosreservaten). Voor 
kraamkolonies gaat de voorkeur daar eerder uit naar bestanden met lage dichtheden van oude 
eiken, dan naar dense kathedraalbeukbestanden (Bohnenstengel, 2012). 
 
De sociale structuur van Bechsteins vleermuizen is erg complex: een kolonie met vrouwtjes bestaat 
uit verschillende deelgroepjes, verspreid over verschillende koloniebomen. De dieren verhuizen om 
de 1 à 2 dagen van kolonieboom, en de groepjes wisselen daarbij voortdurend van samenstelling. 
Het aantal dieren in een kolonieboom kan daarom sterk variëren (Kerth & Reckardt 2003, Kerth et al. 
2006). De totaalgrootte van een kolonie bedraagt gemiddeld zo’n 15-45 dieren, en die gebruikt in de 
loop van de zomer tot 50 verschillende boomholten. Deze koloniebomen bevinden zich steeds 
binnen korte afstand (maximaal 500m) van elkaar (Bohnenstengel 2012). 
Bechsteins vleermuizen zijn erg plaatstrouw. Ook al maken de dieren vaak gebruik van dezelfde 
boomholten, de plaatstrouw geldt voornamelijk voor de specifieke locatie rond de verschillende de 
koloniebomen in het bos. De helft van de koloniebomen bevindt zich binnen een straal van 600m 
van het meest nabije foerageergebied (Bohnenstengel 2012), en strekken zich zelden verder uit dan 
1,5 km (met uitzonderlijk afstanden tot 3 km). 
 
Foerageergebieden kenmerken zich door oude loofbosbestanden, die eveneens zeer structuurrijk 
zijn en rijk aan biodiversiteit. Zones waar het bladerdek meer licht doorlaat – bijvoorbeeld na windval 
– zorgen lokaal voor een hoog insectenaanbod en zijn favoriete jachtgebieden (Barataud et al, 
2009). 
De dieren zijn niet enkel plaatstrouw voor de kolonies, maar eveneens in het gebruik van 
foerageergebieden en zwermplaatsen. Door die grote plaatstrouwheid en doordat de dieren 
behoorlijk oud kunnen worden (20 jaar), is het kolonisatievermogen van de soort naar nieuwe 
gebieden toe enorm beperkt. Bovendien is een achteruitgang van de soort daardoor erg moeilijk te 
zien is op korte termijn (Meschede & Heller, 2000). 
 
Beheer van bos met Bechsteins vleermuizen  
Een bosbeheer dat rekening houdt met Bechsteins vleermuizen focust in de eerste plaats op 
koloniegerichte bescherming, en streeft naar behoud en uitbreiding van gevarieerd, structuurrijk 
loofbos met een groot boomholtenaanbod. Een kolonie Bechsteins vleermuizen maakt in de loop van 
de zomer gemiddeld gebruik van 50 verschillende boomholten. Dit aantal is dan ook het minimum 
aanbod dat moet voorzien worden om een levensvatbare populatie in een bos te kunnen behouden.  
Voor een vleermuisvriendelijk bosbeheer, waar men een voldoende aanbod aan geschikte 
boomholten wil bereiken, zijn minimum 16 (levende) bomen met holten per ha optimaal. Voor 
jongere bestanden dient men te streven naar 20 bomen. Voor een optimaal bos met (verblijfplaatsen 
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van) Bechsteins vleermuis, heeft men dus minimum 2,5ha kwaliteitsvol bos nodig om tot de nodige 
50 boomholten voor deze soort te komen. Wil men een geschikt habitat voor Bechsteins vleermuis 
creëren of behouden in kleinere bossen, dan dient men het gehalte aan geschikte boomholten per 
ha te verhogen, en/of de verbinding met zeer nabije kleinere loofbossen te maken of verbeteren 
zodat het aantal van minimum 50 boomholten bereikt wordt. 
 
Waar koloniebomen van Bechsteins vleermuizen bekend zijn, volstaat het niet om zich te beperken 
tot het behoud van de koloniebomen zelf. Gezien het hoge verhuisgedrag dat veel holten vereist en 
de grote plaatstrouw aan de onmiddellijke omgeving, dient een adequaat bosbeheer daarom 
rekening te houden met de aanwezigheid van de dieren en bescherming van hun leefomgeving 
binnen een straal van 600m rond de gekende kolonieplaats (Bohnenstengel 2012). Indien in een 
dergelijke omgeving bomen gekapt dienen te worden, moet een zeer belangrijk aandeel aan oude 
loofbomen behouden worden. Zones waarin oude bomen als kolonieplaats voorzien worden voor de 
dieren, zijn idealiter minder dan 500m van elkaar gelegen (binnen de actieradius van een Bechsteins 
vleermuis). 
 
Om het aanbod aan verblijfplaatsen te verhogen, kunnen bolle houtbetonnen vleermuizenkasten op 
gehangen worden (bv type Schwegler 2FN), waarvan aangetoond is dat die specifiek geschikt zijn 
voor Bechsteins vleermuizen (Kerth & Reckardt 2003, Kerth et al. 2006). Deze kasten kunnen ook 
door meerdere andere vleermuizensoorten gebruikt worden. Vleermuizenkasten zijn vooral in 
warmere periodes een aanvulling op natuurlijke verblijfplaatsen, maar vormen geen volwaardig 
alternatief voor boomholten, die een betere temperatuurbuffer hebben omwille van de sapstroom. 
Het ophangen van dergelijke kasten kan het echter wel mogelijk maken om bossen van beperkte 
oppervlakte (en daardoor minder boomholten) toch geschikt te maken voor de soort. Tevens 
verschaffen dergelijke kasten – indien in voldoende aantal opgehangen – een eenvoudige 
mogelijkheid tot monitoren van de soort in dergelijke bossen. 
Het ophangen van dergelijke kasten is dan onder meer zinvol in de bossen van beperkte grootte in 
het oosten van de provincie: Begijnbos, Heibos, en eventueel de kasteeldomeinen van de Wouters 
d’Oplinter (alle te Kortenaken) en van Tienbunders (Kortenaken/Zoutleeuw), waar dispersie van de 
soort vanuit Limburg meest kan verwacht worden (Kaart 33). 
 

 
Kaart 33: Plausibele kolonisatieroutes van meest nabije populatie Bechsteins vleermuis naar oostelijk Vlaams-Brabant, met 
aanduiding van mogelijke koloniebossen 
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In uitgestrekte bossen met reeds een zeer ruim aanbod aan boomholten, zoals in het Zoniënwoud, is 
de meerwaarde van een houtbetonnen vleermuizenkast beperkter. Er wordt minder gebruik van 
gemaakt (wegens reeds veel geschikte boomholten) en de kans om via kasten aan degelijke 
monitoring van de populatie te doen is daarom kleiner. De kosten/baten moet daarom goed 
afgewogen worden, en in geval voor kasten gekozen wordt is een weloverwogen plaatsing 
aangeraden. 

9.2.3. Algemeen vleermuisvriendelijk bosbeheer 
De beide doelsoorten zijn erg zeldzaam, en de kans dat ze in een Vlaams-Brabants bos gevonden 
worden is klein. Een vleermuisvriendelijk bosbeheer, gericht op Vale en Bechsteins vleermuis, is 
echter noodzakelijk voor het behoud van de bestaande populaties, en schept de mogelijkheden tot 
uitbreiding van haar huidige verspreidingsgebied. Een dergelijk bosbeheer komt bovendien ook 
andere kwetsbare vleermuizensoorten ten goede: Franjestaart, Bosvleermuis, Baardvleermuis, 
Brandts vleermuis, Grootoorvleermuis, Rosse vleermuis, … 
 
Een algemeen vleermuisvriendelijk bosbeheer baseert zich op meerdere zaken: 
- Behoud en uitbreiding van holle bomen (inclusief behoud van exoten, en zeker Amerikaanse eik) 
- Behoud en uitbreiding van dreven 
- Een rijk gevarieerde bosstructuur 
- Landschapsverbindingen tussen verblijfplaatsen en bossen, en tussen bossen onderling  
- Kapmethodes met aandacht voor vleermuizen 
- Een vooruitziende planning en goed gekozen timing van werken 
- Tijdens de werken rekening houden met onvoorzien aantreffen van vleermuizen 
- Het markeren van bomen met vleermuisverblijfplaatsen 
 
Voor praktische uitwerking van een algemeen vleermuisvriendelijk bosbeheer is er een brochure 
beschikbaar, die de belangrijkste werkpunten overzichtelijk weergeeft. 
Biodiversiteit in jouw gemeente: Technische fiche vleermuizen in holle bomen. (Natuurpunt) 
http://issuu.com/natuurpunt/docs/pag_578_vleerboom?e=1471052/3167823. 
 

9.3. Landschappen 
Zowel voor Vale vleermuis als Bechsteins vleermuis is het belangrijk dat ook de omgeving van oude 
bossen geschikt is. Een goede ontsluiting van bossen via kleine landschapselementen is daarom 
van groot belang. Dit zowel voor routes van de dieren, zowel tussen verblijfplaats en jachtgebied, 
tussen jachtgebieden onderling, als tussen zomer- en winterverblijf/zwermplaatsen. Behoud en 
uitbreiding van kleine landschapselementen is daarbij noodzakelijk, en zelfs bosuitbreidingen die 
versnipperde (oud)bosgebieden verbinden. 
Maatregelen op landschappelijk vlak die deze beide soorten ten goede komen, komen ook andere 
bossoorten – zowel vleermuizen als andere fauna – ten goede. 
 
Een ander aandachtspunt – vooral voor Bechsteins vleermuis – zijn boomgaarden als jachtgebied of 
zelfs verblijfplaats (Janssen & Dekeukeleire, 2012). Veeteelt waren runderen een overdaad aan 
antibiotica toegediend krijgen, zorgt voor steriele koeienvlaaien. Een meer biologische gerichte 
veeteelt zorgt dat mestkevers (en andere organismen) meer kansen krijgen, wat het voedselaanbod 
verhoogt voor bodemjagende Vale vleermuizen boven weiden. 
 
Een aanzet tot bepalen van gebieden waar verbeterde connecties voor Bechsteins vleermuizen (en 
ook andere soorten) wordt meegegeven in Kaart 33. Deze kaart geeft, op basis van boskartering, 
waterlopen en luchtfoto’s de mogelijke routes weer die Bechsteins vleermuizen kunnen volgen, om 
vanuit de meest nabije populatie in Limburg de oostelijke bossen in Vlaams-Brabant te koloniseren.  
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10. Verslag van de acties rond draagvlakverbreding en 
capaciteitsopbouw 

 
1. Vergroten van de groep ‘vleermuisvrijwilligers’ 

 
In eerste instantie werd de groep vleermuisvrijwilligers, die in 2012 meegewerkt hebben aan het 
project ‘vleermuizen in bos en park in de provincie Vlaams-Brabant’ aangeschreven met de 
aankondiging van het project en de vraag tot verdere medewerking. Er was niemand die laat weten 
niet meer te willen meewerken, wat positief is. Sommige vrijwilligers van deze groep zijn erg actief, 
anderen werden dit jaar minder gezien. 
Via verschillende kanalen werden ook enkele nieuwe medewerkers bereikt, waardoor in totaal zo’n 
30 vrijwilligers mee veldwerk uitvoerden. Andere vrijwilligers boden steun bij bv het analyseren van 
geluidsopnames of het uitwerken van gegevens.  
Communicatie van de activiteiten gebeurde doorgaans per mail, of per telefoon indien er veldwerk of 
wijzigingen waren op korte termijn (meest door weersomstandigheden). 
 

2. Kennisopbouw 
 
Er werd een cursus gegeven aan de vrijwillige medewerkers rond het inventariseren van kerkzolders 
op vleermuizen, die doorging op zaterdag 15 juni 2013 in het Provinciaal Domein Huizingen. 
Deze cursus werd aansluitend gevolgd door een praktijkbezoek aan de kerk van Sint-Genesius-
Rode waarin men de theoretische les aan de praktijk kan toetsen. 
 
De vleermuizeninventariseerders kregen tijdens de infosessie een handleiding en veldformulieren 
uitgereikt. Van deze gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om de resultaten van het project 
‘Vleermuizen in bos en park in de provincie Vlaams-Brabant’ te presenteren aan de vrijwilligers. 
 
Voor netvangsten werd toelichting gegeven tijdens de veldwerkavonden zelf. Netvangsten zijn 
immers minder eenvoudig voor vrijwilligers: het vereist enige ervaring, materiaal en een vaccinatie 
tegen rabiës. Bovendien is het niet vanzelfsprekend dat, in geval van vangst van een Vale of 
Bechsteins vleermuis, een vrijwilliger een ganse nacht (of langer) kan spenderen voor het volgen 
van een dier. 
Dit maakt dat voor netvangsten in de regel een professionele vleermuismedewerker vereist is. Het 
hanteren van de dieren zelf is voorbehouden voor mensen die gevaccineerd zijn tegen rabiës, maar 
ook hulp van niet-gevaccineerden is welkom. Meewerken aan netvangsten vergroot de motivatie van 
vrijwilligers (het van nabij observeren van de dieren werkt inspirerend) en geeft een snelle opbouw 
van kennis rond de verschillende soorten, hun kenmerken en habitat.  
 
De gegevens werden ingezameld door de professionele medewerker, hetzij rechtstreeks hetzij via 
waarnemingen.be, via het apart projectinvoerscherm voor vleermuizen in Vlaams-Brabant 
(http://waarnemingen.be/waarnemingen_projecten.php?project=252). 
  

3. Draagvlakverbreding 
 
Er werd een aanzet of ondersteuning gegeven voor korte artikels of aankondigingen. Dit voor het 
huidige project, in navolging van het project ‘vleermuizen in bos en park in de provincie Vlaams-
Brabant’, of gecombineerd: 

- Natuurbericht ‘Bosvleermuis duikt op in West-Brabant’ (21 december 2012) 
http://www.natuurbericht.be/?id=9895&cat=zoogdieren 

- Natuurbericht ‘Vlaams-Brabantse vleermuizen in kaart gebracht’ (25 januari 2013) 
http://www.natuurbericht.be/?id=10047&cat=zoogdieren 

- Poster ‘Habitat use of Myotis emarginatus in a small-scale cultural landscape’, 
gepresenteerd op de 3rd International Berlin Bat Meeting: Bats in the Anthropocene (1-3 
maart 2013, Berlijn, Duitsland). 

- Kort artikel ‘vleermuizen van park en bos in Vlaams-Brabant’ (met oproep voor project Vale 
en Bechsteins vleermuis) in Zoogdier 24 (1), p27. 

- Bijdrage aan een artikel op de website van het Zoniënwoud (2/10/2013): 
http://www.zonienwoud.be/zonienwoud-bulkt-van-de-biodiversiteit 
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- Artikel ‘Vleermuizen in bos en park in de provincie Vlaams-Brabant’ in jaarboek BRAKONA 
2012 (te verschijnen) 

- Bijdrage aan artikel ‘Bechsteinvleermuis gevangen en gezenderd in het Zoniënwoud’ in 
Hyacint (gezamelijk tijdschrift van Natuurpunt Beersel, Natuurpunt Halle, Natuurpunt Rode, 
Calopteryx, JNM Zuidwest-Brabant en de Natuurgidsen Zuidwest-Brabant). 

- Bijdrage aan verslag Nacht van de Vleermuis / zwermonderzoek in Fort Leoopold voor 
Nieuwsbrief Diest (Ledenblad Natuurpunt Diest) september-oktober-november 2013:  
http://natuurpunt-diest.be/e107_files/downloads/natuurpunt_diest_-_nieuwsbrief_3_2013.pdf 

 
Op dezelfde basis werden een aantal voordrachten gehouden: 

- Resultaten en aanbevelingen project ‘vleermuizen in bos en park in de provincie Vlaams-
Brabant’, Vrijdag 1 februari 2013, op het vleermuizen-fortentelweekend te Ekeren 

- Resultaten en aanbevelingen project ‘vleermuizen in bos en park in de provincie Vlaams-
Brabant’, Zaterdag 2 februari 2013, op de BRAKONA-contactdag te Leuven 

- Resultaten en aanbevelingen project ‘vleermuizen in bos en park in de provincie Vlaams-
Brabant’, Maandag 25 maart 2013, voor de professionele medewerkers van Natuurpunt te 
Mechelen 

- ‘Fladderende vleermuizen in onze regio. Een ABC: van Abdij via Boerderij tot Citadel’, 
Maandag 21 oktober 2013, te Averbode (ca 30 deelnemers) 

 
Er werd tevens aan verscheidene publieksactiviteiten deelgenomen ter uitbouw van een draagvlak 
voor vleermuizen en om nieuwe vrijwilligers warm te maken voor vleermuizenonderzoek en 
vleermuizenbescherming: 

- 9 juni 2013: Open Tuindag te Houwaart, met opening van een nieuwgebouwde 
vleermuizenkelder. Bemanning van een infostand over vleermuizen & presentaties over 
vleermuizen. Enige honderden bezoekers. 

- 23 augustus 2013: Nacht van de Vleermuis in Fort Leopold, Diest. Gidsen van groepen, later 
op de avond geven van toelichting tijdens zwermonderzoek, waarbij de gevangen dieren 
bekeken konden worden. Ca 200 bezoekers. 

 
4. Lokale ondersteuning 

 
- Advies aan stad Leuven ivm ruimtelijke planning in HRL-gebied aangeduid voor Ingekorven 

vleermuis (28/3/2013) 
- Advies bij enkele oproepen rond vleermuizen uit Vlaams-Brabant 
- Plaatsbezoek bij probleem met verzwakte en dode vleermuizen in woning te Diest 

(13/09/2013) 
- Advies aan VLM rond plaatsing Vleermuizentoren in Averbode Bos & Heide (12/02/2013) 
- Ondersteuning RL Noord-Hageland bij uitwerken van inrichtingen ikv vleermuizen 
- Toelichting, advies en overleg rond herbestemming van Citadel van Diest met ANB en Stad 

Diest (2/10/2013 en 10/10/2013) 
 
Het zou ons te ver leiden om de talrijke korte vragen per mail of telefoon hier in detail weer te geven. 
Een grote meerwaarde met betrekking tot draagvlakverbreding zijn de vele formele en informele 
contacten met eigenaars en beheerders van gebieden. Veel belang werd gehecht aan het opbouwen 
van goede relaties met en het geven van voldoende informatie aan Regionale Landschappen, 
gemeenten, boswachters, en eigenaars/beheerders van gebouwen (winterverblijven, kerken, abdijen 
etc.) en van gebieden die belangrijk zijn voor vleermuizen. 
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11. Aanbevelingen voor verder onderzoek 
 
Voorliggend onderzoek zorgde op provinciaal niveau voor belangrijke inzichten in het al dan niet 
voorkomen van Vale en Bechsteins vleermuis. Bijkomend werden ook rond voorkomen en 
verspreiding van diverse andere vleermuizensoorten waardevolle gegevens verzameld, konden via 
zwermonderzoek waardevolle sites aangeduid worden en konden hiervoor aanwijzingen gegeven 
worden voor beheer en behoud. 
Een aantal zaken werden echter slechts als verkennend onderzoek uitgevoerd of vielen grotendeels 
buiten het kader van dit onderzoek. Ook werden een aantal nieuwe dingen ontdekt, waarnaar verder 
onderzoek gewenst is. 
 
- Het vleermuizenonderzoek van 2012 (Willems et al. 2012) en voorliggend onderzoek toonden 

het voorkomen van de Grijze grootoorvleermuis in de provincie aan. Er werd een beperkte 
verspreidingskaart opgesteld (zie 7.2). Meer onderzoek naar de verspreiding en de 
verblijfplaatsen van deze soort door gericht zolderonderzoek met provinciale dekking is 
aangewezen. Een project hierrond is lopend: veldwerk wordt uitgevoerd in 2014 en het wordt 
gerapporteerd in oktober 2014. Wie geïnteresseerd is om mee te helpen kan zich aanmelden bij 
Wout Willems.  
 

- De Meervleermuis is weinig gebonden aan bos- of parkbiotoop. De verspreiding van deze soort 
in de provincie Vlaams-brabant is niet gekend: niet welke waterlopen zij gebruikt om zich te 
verplaatsen, amper foerageergebieden, en niet waar zich kolonies bevinden.  

 
- Ingekorven vleermuis is amper opspoorbaar via detectorwandelingen, en het foerageren van 

deze soort in bossen is eerder beperkt. De soort is bekend van 2 kolonies op kerken, en 1 
mogelijk verdwenen (satelliet?)kolonie in Averbode. In de omgeving van Diest is habitatgebruik 
gekend, en werden 2 zwermplaatsen en een overwinteringsplaats gevonden. Onderzoek met 
automatische detectoren in stallen kan een ruimer beeld geven van de verspreiding van de 
soort. Uitgebreider telemetrisch onderzoek na stalvangsten kan zowel kolonies als 
habitatgebruik voor jacht en verplaatsing beter in kaart brengen van de bekende en mogelijke 
nieuwe kolonies. 

 
- Het vleermuizenonderzoek in de citadel van Diest en Fort Leopold toonde het belang van deze 

sites aan. Er zijn echter nog leemten in de kennis: sommige delen van de citadel zijn ’s winters 
niet onderzocht, en enkel het poortgebouw is degelijk op zwermgedrag onderzocht. Uitgebreider 
zwermonderzoek is ook in Fort Leopold aangeraden om een volledig beeld te krijgen van de 
soortensamenstelling (sommige soorten zwermen vroeger of later dan het moment dat wij 
onderzoek deden) en van de werkelijke zwermaantallen zonder licht- en geluidsverstoring door 
bezoekers. Deze kennis is nodig om bij de lopende/toekomstige herbestemming van citadel en 
fort een zekere toekomst voor de vleermuispopulaties te garanderen. 
 

- Het voorkomen van Bechsteins vleermuis kon in het oosten van de provincie niet aangetoond 
worden. Met een andere werkmethode (houtbetonnen kasten) en uitbreiding van de zoekzone 
naar kleinere, verspreide bossen, dient de aanwezigheid van de soort verder onderzocht te 
worden; Tevens kan op die manier het potentieel verblijfplaatsaanbod geoptimaliseerd. Positieve 
resultaten kunnen aangevuld worden met netvangsten en telemetrie om het habitatgebruik 
verder in kaart te brengen. 
 

- In Vlaams-Brabant bevinden zich zo’n 180 bunkers, de meeste daarvan behorend tot de KW-
linie tussen Koningshooikt en Waver. Van die bunkers is een inventaris beschikbaar, maar 
slechts van een deel zijn vleermuizengegevens bekend. Een volledig overzicht levert zowel 
verspreidingsgegevens op, als een basis voor selectie van bunkers voor behoud en 
bescherming als vleermuizenverblijfplaats  
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Bijzondere dank gaat uit naar de vele enthousiaste vrijwilligers, voor de vele uren veldwerk, de 
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Mesmans, Maaike Vercauteren, Marc Van De Sijpe, Myriam Kumpen, Patricia Fripon, Peter 
Claessens, Philippe Descuyffeleer, Pieterjan Dhont en de jongeren van JNM, Rollin Verlinde, 
Stijn Van der Veken, Thierry Onkelinx en de leerkrachten van het Sint-Albertuscollege.  
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Landschap Dijleland (Annabel Pennings) voor de hulp. 
 
Ook willen we zeker de eigenaars en beheerders van de projectgebieden bedanken, voor de 
toestemming tot onderzoek en voor de vriendelijke samenwerking. Bijzondere dank aan de 
boswachters van ANB voor de toelichting en hulp op het terrein: Johan Bennekens, Dirk Raes, Erik 
Bartholomees, Christian Van Den Bempt. 
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