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1. Inleiding 

Dit rapport is het eindverslag van het project ‘Vleermuizen in bos en park in de provincie 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. 

Vleermuizen worden tot dusver nog te weinig onderzocht en actief beschermd. Nochtans zijn 
vleermuizen belangrijke sleutelsoorten in ons ecosysteem en kan hun aanwezigheid veel vertellen 
over de kwaliteit en diversiteit van het leefgebied. Bijkomende kennis is nodig en wordt bovendien 
gevraagd bij allerlei rapportages (IHD, MER, windturbines, …). 
De provincie Vlaams-Brabant zette recent een grootschalige campagne op rond koesterburen. Het 
gaat hierbij om zo'n 130 verschillende dier- en plantensoorten, elk met hun typisch leefgebied. Deze 
soorten behoren allemaal tot de prioritair te beschermen soorten in de provincie Vlaams-Brabant. 
Niet minder dan 16 vleermuissoorten werden geselecteerd als prioritaire soort en 9 soorten werden 
als koesterbuur geadopteerd. 

2011 is uitgeroepen tot Europees jaar van de vleermuis (http://www.eurobats.org/
news_events/eurobats_news.htm) en bovendien hebben de Verenigde Naties dit jaar ook 
uitgeroepen tot het internationaal jaar van de bossen (http://www.vbv.be/internationaaljaarbos/). 
Aangezien vleermuizen en bossen zeer nauw met elkaar verbonden zijn, zowel naar verblijfplaats 
als leef- en jachtgebied, is dit een uitgelezen kans om in 2011 van start te gaan met een grootschalig 
onderzoek naar de toestand van de vleermuizen in de provincie Vlaams-Brabant. 
Eerdere provinciale soortbeschermingsprojecten hebben aangetoond dat de opbouw van een 
duurzaam vrijwilligersnetwerk, sensibilisatie van het publiek en samenwerking met zoveel mogelijk 
betrokken partners erg belangrijk is om te komen tot een gedragen soortbeschermingsproject. Door 
de handen in elkaar te slaan komen we tot een win-win situatie waarbij het project naast het 
ecologische aspect ook een sociale en educatieve meerwaarde krijgt. Deze benadering wilden we 
ook in dit project volgen.
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1.2. Vleermuizen in Vlaams-Brabant 
Gegevens van vleermuizen in Vlaams-Brabant van vóór 2000 zijn schaars (Willems, 2002). Er zijn 
nauwelijks zomerwaarnemingen, en wintertellingen gebeurden ongecoördineerd en slechts op een 
beperkt aantal locaties – al werden die locaties soms wel jarenlang op een gestandaardiseerde 
manier (en vaak door dezelfde onderzoeker) onderzocht. 

De eerste provinciaal gecoördineerde wintertelling dateert van de winter 2004-2005. De resultaten 
toonden aan dat de overwinterende aantallen niet hoog, maar wel erg divers waren (Willems & 
Boers, 2005). De resultaten van de  daarna volgende jaarlijkse wintertellingen vormen momenteel de 
meest gebiedsdekkende informatie over vleermuizen in Vlaams-Brabant. 

Wat zomergegevens betreft is uit een beperkt aantal gebieden recente informatie beschikbaar (bv. 
Het Vinne, Lambrechts et al. 2009), maar in veel andere gebieden is geen volledige informatie 
beschikbaar, of is deze reeds bijna 10 jaar oud (Willems et al. 2003). 

De plaatsen waarvan momenteel zomergegevens van vleermuizen bekend zijn, zijn voornamelijk 
plaatsen waar ofwel een lokaal project opgezet werd rond vleermuizen, ofwel waar een (groepje van) 
actieve vleermuizenvrijwilliger(s) in de buurt woont. Dit heeft als gevolg dat van het overgrote deel 
van de provincie geen of slechts een zeer fragmentarisch beeld bekend is van het voorkomen van 
de verschillende vleermuizensoorten. 
Voor twee soorten is bekend dat de provincie Vlaams-Brabant van groot belang is voor hun 
voortbestaan in Vlaanderen. Van de 4 bekende kolonies Ingekorven vleermuis (in 2011) bevinden er 
zich 2 in Vlaams Brabant, te Lovenjoel en Houwaart, samen goed voor 30% van de gekende 
Vlaamse populatie. 
Van de Bosvleermuis zijn slechts weinig locaties bekend in Vlaanderen (situatie 2011). Er komen 
kleine populaties voor in de bosgordel ten noorden van Ronse (Oost-Vlaanderen), en in Limburg in 
een boscomplex ten noorden van Sint-Truiden en Voeren. Het zwaartepunt van de soort ligt echter 
in Vlaams-Brabant, met bekende populaties in het Zoniënwoud, het Heverleebos en Meerdaalwoud, 
en met regelmatig waarnemingen in de regio tussen deze bossen. 

Om vleermuizen effectieve bescherming te kunnen geven, is kennis van het huidige voorkomen een 
eerste vereiste. Verbeterde opname-apparatuur en geavanceerde software laten momenteel toe om 
meer soorten te kunnen detecteren dan 10 jaar geleden. Door hiermee systematisch gegevens te 
verzamelen over de gehele provincie, kunnen kennishiaten met betrekking tot het voorkomen van 
vleermuizensoorten opgevuld worden. Met deze kennis kan dan gebouwd worden naar een 
daadwerkelijke bescherming. 
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1.3. Doelstellingen van het project 

De doelstellingen van het project zijn vierledig: 

1. Het in kaart brengen van de vleermuizenpopulaties in een twintigtal bos- en
parkgebieden in Vlaams-Brabant. Door deze gebieden te spreiden over de provincie, 
moet een beter overzicht verkregen worden van de hotspots en de actuele verspreiding 
van de vleermuizen in de provincie. Alle vleermuissoorten worden in deze inventarisaties 
behandeld, maar er zal ook specifiek gezocht worden naar de zeldzame koesterburen 
Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) en Bosvleermuis (Nyctalus leisleri).

2. Een onderzoek naar het verband tussen bosstructuur en -samenstelling, aanwezigheid 
van spechten, boomholten en de vleermuisdiversiteit. In de onderzoeksgebieden worden 
de soortensamenstelling en leeftijdsopbouw van het boombestand, en de hoeveelheid 
nestgaten van spechten en potentieel geschikte boomholten ingeschat om na te gaan of 
deze boskenmerken een verband vertonen met de diversiteit en talrijkheid aan 
vleermuizen. Ook wordt nagegaan welke spechten er voorkomen en of er een relatie is 
tussen spechtendiversiteit en vleermuizendiversiteit. Bijkomend wordt een verkennend 
onderzoek opgezet naar het identificeren van overwinteringsplaatsen, verbindingsroutes 
en koloniebomen via het bestuderen van zwermgedrag, boomcamera-onderzoek en het 
zenderen en volgen van individuen. Deze vraagstellingen werden als een belangrijk 
kennishiaat omschreven in het rapport uit 2003 (Willems et al. 2003). 

3. Draagvlakverbetering en capaciteitsopbouw. 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. Om het project continuïteit te geven, wordt er sterk ingezet op het 
uitbouwen van een netwerk van vrijwilligers en werkgroepen. Vrijwilligers zullen ook een 
deel van het terreinwerk uitvoeren. 

4. De verzamelde kennis in dit project, in combinatie met de capaciteitsopbouw, moet 
leiden tot concrete beheeradviezen en opvolging van de maatregelen op het terrein. 
Concreet worden er enerzijds algemene beheer- en inrichtingsvoorstellen opgesteld om 
bij bos- en parkbeheer rekening te houden met vleermuizen, en anderzijds specifieke 
adviezen voor de onderzochte bos- en parkgebieden. Daarnaast formuleren we in het 
eindrapport ook adviezen rond het behoud en de bescherming van specifieke soorten, 
en doen we suggesties inzake monitoring en opvolging van soorten en maatregelen. 
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2. Inventarisatie en onderzoek 

2.1. Vraagstelling 

Verspreiding 
Algemeen
- Welke vleermuizensoorten komen waar in de provincie Vlaams-Brabant voor? 
- Waar bevinden zich de hotspots voor vleermuizen? 

Soortspecifiek
- Waar komt Bosvleermuis voor in de provincie Vlaams-Brabant? 
- Waar komt Ingekorven vleermuis voor in de provincie Vlaams-Brabant? 

Habitat
Algemeen
- Is er een verband tussen bosstructuur en -samenstelling, aanwezigheid van spechten, 

boomholten en de diversiteit en aantallen van vleermuizen? 
- Zijn er verbanden tussen vlakbij gelegen overwinteringsplaatsen en het voorkomen van 

vleermuizen in de zomer? 
- Welke verbindingsroutes gebruiken vleermuizen? 
- Waar bevinden zich koloniebomen? 

Soortspecifiek
- Waar bevinden zich kolonies van Bosvleermuis? 
- Waar bevinden zich kolonies van Ingekorven vleermuis? 
- Van welke routes maken deze soorten gebruik? 
- In welk habitat foerageren deze soorten? 

Bescherming en beheer 
- Hoe kan men de onderzochte gebieden vleermuisvriendelijk(er) beheren? 
- Welke maatregelen kunnen genomen worden om de vleermuizenpopulaties op provinciaal 

niveau te verbeteren? 
- Op welke manier kan men Ingekorven vleermuis en Bosvleermuis beschermen? 
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2.2. Materiaal en Methode 

2.2.1. Methodologie 

2.2.1.1. Onderzoekslocaties

Bij de aanvang van het project werden twintig gebieden in de provincie geselecteerd, waarbij werd  
gestreefd naar een goede ruimtelijke spreiding van de gebieden, het opnemen van de locaties met 
de meeste potenties, heterogeniteit, bosleeftijd enz.  
De onderzochte locaties omvatten zowel oude boscomplexen (Walenbos, Heverleewoud, 
Zoniënwoud, Hallerbos, …), parklandschappen (bv. provinciaal domein Huizingen, Leopoldpark 
Kessel-Lo) en gekende of tijdens het project ontdekte zomerkolonies en overwinteringslocaties. 

Een overzicht van de projectgebieden staat in Tabel 1 en in Kaart 1.  

Tabel 1: Overzicht projectgebieden 
Gemeente Gebied Eigenaar / beheerder
Galmaarden Kluysbos Natuurpunt
Pepingen Bos Ter Rijst ANB
Liedekerke/Ternat Liedekerkebos ANB
Lennik Domeinen Gaasbeek-Groenenberg ANB
Halle Hallerbos ANB
Beersel Provinciaal domein Huizingen/

Begijnenbos
provincie Vlaams-
Brabant/OCMW Brussel

Meise Nationale Plantentuin Meise Nationale Plantentuin van 
België

Hoeilaart/Sint-Genesius-Rode Zoniënwoud ANB
Zemst/Boortmeerbeek/
Kampenhout

Schiplakenbos/Steentjesbos Privé / NP /OCMW Mechelen

Bertem Bertembos gemeente Bertem/ANB
Aarschot/Tielt-Winge Tienbunderbos Natuurpunt
Tielt-Winge Walenbos ANB
Leuven Provinciaal domein Kessel-Lo provincie Vlaams-Brabant
Oud-Heverlee/Bierbeek Meerdaalwoud ANB
Huldenberg Sint-Agatha-Rodebos ANB
Bierbeek Bruulbos/Koebos/Lovenjoel divers/Natuurpunt/divers
Hoegaarden Meldertbos Natuurpunt
Glabbeek/Tienen Groot Gasthuisbos/Oudenbos OCMW Tienen/privé
Kortenaken Heibos Natuurpunt
Kortenaken Begijnbos Natuurpunt /privé

Bij de keuze van studiegebieden werd rekening gehouden met kansrijke gebieden voor de twee 
doelsoorten. Van de Ingekorven vleermuis werd verwacht dat deze voornamelijk zou gevonden 
worden in parklandschappen en in bossen. In grotere boscomplexen werd verondersteld zowel 
Ingekorven vleermuis als Bosvleermuis aan te treffen. 
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Kaart 1: overzicht projectgebieden 

2.2.1.2. Onderzoeksmethodes

Detectorinventarisatie 
Om de relatie tussen de aanwezige vleermuispopulaties en de eigenschappen van hun habitat 
(parklandschappen of bosgebieden) te bestuderen werden uitgebreide avond- en 
nachtinventarisaties gehouden. De inventarisatieavonden werden gespreid over de hele periode 
waarbinnen de vleermuizen actief zijn, van eind maart tot en met september 2012. Elk geselecteerd 
gebied werd 3 tot 7 keer onderzocht op de voorkomende vleermuizen. De routes werden vooraf 
zodanig gekozen dat een representatieve steekproef van het te inventariseren gebied werd 
bemonsterd, met aandacht voor de verschillende aanwezige biotopen. In kleinere gebieden (waar 
gebiedsdekkend kon geïnventariseerd worden) of waar de omstandigheden dit vereisten (dichte 
vegetatie) of toelieten (meerdere waarnemers) werd soms van de ontwerproute afgeweken om meer 
en meer bruikbare gegevens te verkrijgen. Alle vastgestelde soorten en aantallen werden genoteerd 
op waarnemingsformulieren. De locatie van elke vleermuis werd genoteerd op een gedetailleerde 
veldkaart waarbij ook de exacte tijd en eventueel het nummer van de geluidsopname werd vermeld. 
Per vleermuis werd ook genoteerd of het om een jagend of voorbijvliegend exemplaar ging. Bij twijfel 
werden geluidsopnames gemaakt. Op een vliegroute werd waar mogelijk de vliegrichting bepaald en 
genoteerd. De gegevens werden verwerkt in een databank (www.waarnemingen.be) en in GIS-lagen 
(MapInfo). 

In enkele niet-projectgebieden werden in het kader van dit project ook losse detectorwaarnemingen 
verzameld, dit echter zonder een volledige soorteninventarisatie te beogen. Dit was onder meer het 
geval in de Broekelei (Keerbergen), het Lindenbos (Lubbeek) en Dassenaarde (Diest). 

Automatische luisterdetectoren van het type D500 werden in augustus 2012 gedurende enkele 
dagen geplaatst in twee veestallen en een schuur in de omgeving van Diest, om de aanwezigheid 
van Ingekorven vleermuis daar na te gaan. 
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Tabel 2: Overzicht uitgevoerde detectorbezoeken 

Gebied 
bezoek 

1 
bezoek 

2 
bezoek 

3 
bezoek 

4 
bezoek 

5 
bezoek 

6 
bezoek 

7 
Kluysbos 14/apr 1/mei 21/jul 7/aug   
Bos Ter Rijst 11/mei 11/aug 15/sep     
Liedekerkebos 7/apr 1/mei 16/jun 23/aug   
Domeinen van Gaasbeek en 
Groenenberg 11/mei 11/jun 24/jul 29/aug 
Hallerbos 3/mei 26/mei 23/jun 22/jul 10/aug 
Provinciaal domein Huizingen 28/apr 12/aug 9/sep     
Nationale Plantentuin Meise 27/apr 25/jun 27/aug 
Zoniënwoud 1/mei 31/mei 22/jul 14/aug   
Schiplakenbos/Steentjesbos 3/mei 2/jun 26/jul 22/aug 
Bertembos 12/mei 14/mei 2/jun 7/jun 25/jul 12/aug 4/sep 
Tienbunderbos 30/apr 13/mei 12/jun 21/jul 18/aug 
Walenbos 18/mei 17/jun 19/jul 9/aug 10/sep   
Provinciaal domein Kessel-Lo 13/mei 29/jun 10/aug 25/sep 
Meerdaalwoud 12/mei 17/jun 20/jul 6/sep   
Sint-Agatha-Rodebos 11/mei 17/jul 27/aug 
Bruulbos/Koebos/Lovenjoel 4/mei 13/mei 18/mei 25/jul 31/aug 
Meldertbos 27/mei 25/jul 15/sep   
Groot Gasthuisbos/Oudenbos 15/mei 15/jul 22/aug 
Heibos 18/mei 22/jun 27/aug 
Begijnbos 29/mrt 30/apr 13/aug 28/aug 

Onderzoeksomstandigheden
Batdetectorexcursies werden uitgevoerd bij een temperatuur boven de 10°C, en startten rond 
zonsondergang. Op het veldformulier werden de volgende gegevens genoteerd: datum,
waarnemers, type batdetector, begin- en einduur van de inventarisatie, begin- en eindtemperatuur, 
bewolking (0 = geen, 1 = lichte, 2 = matige, 3 = sterke, 4 = volledige bewolking), regen ( 0 = geen, 1 
= lichte of motregen, 2 = sterke regenval), wind (0 = geen, 1 = zachte bries, 2 = stevige wind, 3 = 
storm).

Habitatkenmerken 
In de onderzoeksgebieden werd een inschatting gemaakt worden van de soortensamenstelling van 
de boomlaag, werd gekeken naar het aandeel oude en dode bomen en een inschatting gemaakt van 
de dichtheid aan holtes en spleten. 
Op basis van terreinbezoeken en recente gegevens van www.waarnemingen.be (periode 2009-
2012) werden de aanwezige holtenmakende spechtensoorten bepaald, met specifieke aandacht 
voor de Habitatrichtlijnsoorten Zwarte specht en Middelste bonte specht. Tevens werd de 
aanwezigheid van Halsbandparkiet nagegaan omdat dit een potentiële holtenconcurrent is voor 
vleermuizen. 

Boomholtenonderzoek 
Er werd tijdens het onderzoek getracht zwermgedrag vast te stellen en op te volgen. Interessante 
holtes en objecten voor vleermuizen werden in kaart gebracht, evenals vastgestelde en vermoede 
kolonieplaatsen. 

Tijdens de wintermaanden werden door middel van een boomcamera boomholtes gecontroleerd op 
de aanwezigheid van overwinterende vleermuizen. De boomsoorten en types holte werden 
beschreven en in een GIS-laag verwerkt. 
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Netvangsten en telemetrie 
Om meer gericht de koloniebomen te kunnen opsporen en ook op detector moeilijk waarneembare 
of herkenbare soorten te kunnen vaststellen, werd een verkennend onderzoek opgezet om 
vleermuizen in bossen te vangen met mistnetten. Bepaalde soorten zouden dan voorzien kunnen 
worden van een zender voor telemetrie. De mistnetten werden opgesteld in of aan de rand van 
bossen, op vermoede verbindingsroutes of nabij overwinteringsobjecten waar de dieren vanaf de 
zomer zwermgedrag konden vertonen. Ook in veestallen werden netvangsten gedaan, aangezien 
die een gekende foerageerplaats zijn voor o.a. Franjestaart en Ingekorven vleermuis.  
De gezenderde dieren werden opgespoord en zo mogelijk gevolgd om hun rustplaatsen te kunnen 
identificeren. Bij Ingekorven vleermuis werd ook het jacht- en verplaatsingsgedrag nauwkeurig 
opgevolgd, om meer te weten te komen over de ecologie en het ruimtegebruik van deze soort.  

2.2.1.3. Onderzoeksmateriaal

Batdetectoren 
Tijdens het onderzoek werden 3 types batdetectoren ingezet: de Pettersson D240x, gewone 
heterodyne detectoren en de D500. 

• De batdetector Pettersson D240x bezit naast een heterodyne functie eveneens de 
mogelijkheid om signalen in tijdsexpansie (d.i. vertraagd) op te nemen. Door de geluiden op te 
nemen, konden ze later worden geanalyseerd en kon er meestal ook over moeilijker te determineren 
soorten uitsluitsel worden gegeven. 
Als digitale opnameapparatuur bij de D240x-detector werd gebruik worden gemaakt van de Edirol R-
09HR en de Edirol R-05. 

• De batdetector van het type heterodyne-tuning werd enkel gebruikt in combinatie met een 
D240x. Dergelijk smalbandtoestel kan slechts 1 frequentie weergeven met een waarde van 5 kHz 
boven of onder deze ingestelde frequentie. Vermits bij inventarisaties de ingestelde frequentie 
normaal 40 kHz bedraagt, bestaat de mogelijkheid dat vleermuizen zoals de rosse vleermuis (piek 
op ± 20 kHz ) over het hoofd gezien worden. Dit probleem werd opgevangen door ofwel zeer 
regelmatig van luisterfrequentie te wisselen (indien ervaren inventariseerders), of door met twee 
detectors te werken waarbij één op een lagere (20 kHz) en één op een hogere frequentie (45 kHz) 
werd ingesteld. 

• De batdetector van het type D500 registreerde automatisch de geluiden van de 
voorbijvliegende vleermuizen gedurende een zekere periode, waarbij de ultrasone geluiden van 
vleermuizen in real-time opgenomen werden. Nadien werden de opgenomen geluiden geanalyseerd 
en kon de activiteit in functie van de nacht worden uitgezet. 

De opgenomen geluiden werden geanalyseerd via het programma Batsound Pro (versie 4.0) van 
Pettersson Elektronik AB. 

Boomcamera 
De gebruikte boomcamera is van het type Wireless TreeTop Peeper 4, van Sandpiper Technologies.

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. Deze lure werd niet gebruikt nabij zwermlocaties omdat dit een vertekend 
beeld zou kunnen geven van het werkelijke zwermgedrag, en niet nabij bekende kolonies om deze 
niet te verstoren.

Telemetrie-materiaal 
Voor het zenderen van vleermuizen werd gebruikt gemaakt van Picopip-transmitters van het merk 
Biotrack, met een gewicht van 0,27-0,35g. 
De gebruikte ontvangers zijn van het merk Telonics type TR4, met frequentiebereik 150 / 154 MHz, 
en werden gekoppeld aan een dakantenne (Telonics Larsen LM 150) en meest aan richtantennes 
(TVP Positioning AB, type Y-4FL 151 – 153 MHz; A11-0200).  
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2.2.1.4. Onderzoeksinspanningen
Er werden in het kader van dit project in totaal 153 persoonsdagen veldwerk verricht. 
Hierbij wordt per persoon een avond veldwerk (bv detectorexcursie) als 0,5 persoonsdag gerekend. 
Een ganse nacht (bv mistnetvangst) als een volledige persoonsdag. 
Een overzicht van het verrichte veldwerk is te vinden in Tabel 3. 

Tabel 3: overzicht persoonsdagen veldwerk 

onderzoek persoonsdagen

boomcamera 4,5
terreinverkenning 6,5
detectoronderzoek 62,5
tunneltellingen 8,5
netvangsten 55
telemetrie 14
zolderonderzoek 2
Totaal 153

Sommige activiteiten werden gecombineerd (bv terreinverkenningen of boomcamera-onderzoek en 
inschattingen maken van bosstructuur en aanwezige spechten). In dit geval werden de 
persoonsdagen genoteerd onder de hoofdactiviteit. Deze tabel geeft slechts een strikt minimum 
weer. Niet meegerekend in dit overzicht zijn wintertellingen (afbakening van wel/niet 
projectgebonden telling of wel/niet behorend tot projectgebied is te vaag), en detectorwandelingen 
door de medewerkers buiten de projectgebieden. Het uitvoeren van geluidsanalyses, deels 
professioneel en deels door vrijwillige medewerkers, wordt als gegevensverwerking beschouwd en 
niet als veldwerk gerekend.
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3. Overzicht resultaten 
In het kader van dit project werden 2794 waarnemingen verricht. Het overgrote deel hiervan waren 
detectorwaarnemingen. Een overzicht is te vinden in Tabel 4. 
Bij deze tabel dient vermeld te worden dat het om waarnemingen gaat, niet om absolute aantallen. 
Een detectorwaarneming van 3 Gewone dwergvleermuizen of een vangst van 5 Rosse vleermuizen 
op dezelfde datum en locatie worden dus beide als één waarneming gerekend. Een enkele Rosse 
vleermuis die daarentegen foerageert boven meerdere vijvers kan echter meerdere keren 
waargenomen zijn. Overzichtskaarten geven dus eerder een indicatie van het locaties/biotopen waar 
de dieren voorkomen dan werkelijke aantallen. 

Tabel 4: Overzicht aantal waarnemingen per soort en waarnemingswijze 

soort Totaal D
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gewone dwergvleermuis 1747 1713  15  15 2 2 
ruige dwergvleermuis 79 79       
kleine dwergvleermuis 2 2       
dwergvleermuis spec. 28 28       
baardvleermuis 66 62  1  3   
Brandts vleermuis 41 41       
baardvleermuis spec. 124 123    1   
franjestaart 23 22    1   
ingekorven vleermuis 17 9 1 4  3   
watervleermuis 114 113       1     
meervleermuis 2 2       
Myotis spec. 117 117       
laatvlieger 181 175 2 1  1  2 
rosse vleermuis 77 70 2  1 4   
bosvleermuis 37 35 1   1   
rosse/bosvleermuis 12 12       
gewone grootoorvleermuis 23 11  1  11   
grijze grootoorvleermuis 16 9  4  1 2  
grootoorvleermuis spec. 29 27  1    1 
vleermuis spec. 59 56  1    2 
Totaal 2794 2706 6 28 1 42 4 7 

Niet meegerekend in dit overzicht zijn wintertellingen (afbakening van wel/niet projectgebonden 
telling of wel/niet behorend tot projectgebied is te vaag), en de resultaten van de D500-analyses 
gezien dit duizenden waarnemingen zou genereren van slechts een beperkt aantal dieren. 
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4. Resultaten projectgebieden 

4.1. Vleermuizeninventarisatie Kluysbos 

Door: Wout Willems, Ann Lenaerts, Kamila Wawrocka 

4.1.1. Vastgestelde soorten 
Soort detector vangst

gewone dwergvleermuis 27
(gewone) baardvleermuis 1 9
Brandts vleermuis 5
franjestaart 2 1
watervleermuis 1
Myotis spec. 3
laatvlieger 4
gewone grootoorvleermuis 16
vleermuis spec. 2

Totaal 45 26

4.1.2. Bespreking 

4.1.2.1. Algemeen 
Voor een bos van een dergelijke kleine oppervlakte bezit het Kluysbos een opvallend hoge 
soortendiversiteit aan vleermuizen. De onmiddellijke nabijheid van het veel grotere 
Karkoolbos/Moerbekebos ten westen van het Kluysbos maakt een wisselwerking van vleermuizen 
echter zeer waarschijnlijk. Meest opvallend is de aanwezigheid van veel boombewonende soorten, 
met de Brandts vleermuis als verrassende topper. 
De meer open bosbestanden en de bosranden bieden foerageergelegenheid voor Gewone 
dwergvleermuizen en Laatvlieger. Het gesloten centrale moerasbos en een deel van de opgaande 
hellingen, onder het bladerdek, zijn een zeer gegeerd foerageerbiotoop voor Franjestaart, Grootoor-,
Baard- en Brandts vleermuizen. 

4.1.2.2. Boomholten
Het beoordelen van het boomholtenaanbod in het Kluysbos is moeilijk omwille van het beperkt 
aantal paden en omdat potentiële holten zich tussen het bladerdek van hoogopgaande bomen 
bevinden. 

4.1.2.3. Kolonies
In het centrale moerasbos werden niet lang na zonsondergang meerdere zwangere en zogende 
vrouwtjes gevangen van Gewone grootoor- en Baardvleermuis, wat betekent dat er zich 
koloniebomen in het bos bevinden. Het centrale moeras bevat echter weinig echt zware bomen, 
waardoor de meeste potentiële koloniebomen (de dieren verhuizen hiertussen regelmatig)  zich 
bevinden in de drogere, hoger gelegen delen. Er bevindt zich een zone met veel activiteit  en sociaal 
gedrag van meerdere soorten rond de driesprong bospaden in het noorden van het bos. Hieruit kan 
afgeleid worden dat er zich vermoedelijk één of meerdere koloniebomen in deze zone bevinden. 

4.1.3. Aanbevelingen voor beheer

4.1.3.1. Bosbeheer
Gezien het belang van het moerasbos als verplaatsings- en foerageerbiotoop, wordt geadviseerd om 
deze zone te behouden in de huidige bosstructuur: weinig of laaggroeiende bodembedekking, en 
redelijk wat open ruimte onder een laag bladerdek. Het openhouden of eventueel heraanleggen van 
het voormalige knuppelpad daar zorgt dat de vleermuizenroute boven dit pad behouden blijft. 
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Om het bestaande boomholtenaanbod te behouden, dient er voor gezorgd te worden dat loofbomen 
die holten bezitten gespaard worden, ook al gaat het om exoten zoals Amerikaanse eik. Opvolgers 
voor deze bomen zouden tijdig geselecteerd moeten worden. Gezien de aanwezigheid van 
baardvleermuizen, is het interessant om ook bomen met losse stukken schors te behouden  
waaronder deze soort graag verblijft. 
Bij geplande kappingen van bomen uit de zone rond de driesprong van bospaden in het noorden van 
het bos, wordt een voorafgaande inspectie op boomholten sterk geadviseerd. 
De recent aangeplante bosverbinding tussen het Karkoolbos en de westhoek van het Kluysbos is 
een positieve zaak, en kan de vleermuispopulaties van beide bossen enkel maar voordelen 
opleveren. 

Foto 1: Moerasbos, habitat van Gewone grootoor-, Baard- en Brandts vleermuis, Kluysbos, 07/04/2012 (foto Wout Willems) 



Vleermuizen in bos en park in de provincie Vlaams-Brabant 19

Kaart 2: Vleermuizenwaarnemingen Kluysbos 2012
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4.2. Vleermuizeninventarisatie Ter Rijst 

Door: Philippe Descuyffeleer, Christine Goessens, Herman Van Schepdael en Hugo Van Bochaute 

4.2.1. Vastgestelde soorten 
Soort detector

gewone dwergvleermuis 63
ruige dwergvleermuis 9
watervleermuis 8
Myotis spec. 6
laatvlieger 1
rosse vleermuis 6
bosvleermuis 6
rosse/bosvleermuis 2
grootoorvleermuis spec. 1
vleermuis spec. 2

Totaal 104

4.2.2. Bespreking 

4.2.2.1. Algemeen 
Het gebied bevat zowel een bosgedeelte als een gedeelte kasteelpark – inclusief open grasvlaktes 
en vijver. Door deze combinatie vindt een grote verscheidenheid aan vleermuizensoorten hun 
voorkeursbiotoop terug, zowel wat betreft verblijfplaats als foerageerbiotoop. 
De vijver vormt een belangrijk foerageerbiotoop voor meerdere soorten vleermuizen, voornamelijk 
Gewone dwergvleermuis en Watervleermuis, maar ook Ruige dwergvleermuis. 
Het bos zelf ten zuiden van het kasteelpark bevat vermoedelijk wel verblijfplaatsen (holle bomen) 
van vleermuizen, maar er werd amper foerageergedrag vastgesteld. De oorzaak hiervan is 
vermoedelijk te vinden in de vrij dichte bosstructuur. 
Boven het kasteelpark werd op 11/08/2012 langdurig een foeragerende Bosvleermuis 
waargenomen. Deze soort is nieuw voor het gebied, en de meest westelijke waarneming van de 
soort in Vlaams-Brabant. Het is onduidelijk of het hier gaat om een dier dat in of nabij het gebied 
verblijft, of een verder verblijvend dier dat hier komt foerageren. De dichtst bijzijnde gekende locatie 
met bosvleermuizen ligt minstens 10 km verwijderd van Ter Rijst. 

4.2.2.2. Ijskelder
Er bevindt zich een ijskelder op het domein die als winterverblijfplaats voor vleermuizen dienst doet. 
De laatste jaren worden er een achttal dieren geteld, meest Baard/Brandts vleermuis (ca 6 dieren), 
en een tweetal dieren van diverse soorten (Watervleermuis, Franjestaart, Grootoorvleermuis spec.). 

4.2.3. Aanbevelingen voor beheer 

4.2.3.1. Bosbeheer
Voor het kasteelpark wordt geadviseerd om het beheer als mozaïek te continueren, zodat de 
geschiktheid als foerageergebied behouden blijft. 
Om het bos aantrekkelijker te maken voor vleermuizen, kan overwogen worden om enkele smalle 
open stroken doorheen het bos te creëren langs waar vleermuizen zich kunnen verplaatsen en 
foerageren. Deze stroken kunnen uiteraard ook gebruikt worden als bv wandelpad of brandgang. 

4.2.3.2. IJskelder
De ijskelder is reeds vleermuisvriendelijk ingericht. Een vleermuisvriendelijke beheer bestaat hier uit 
het onderhouden van de huidige inrichting, het opvolgen van het interne klimaat en verdere 
monitoring van de aantallen overwinterende vleermuizen. 
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Kaart 3: Vleermuizenwaarnemingen Ter Rijst 2012
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4.3. Vleermuizeninventarisatie Liedekerkebos 

Door: Axel Neukermans en Tim Neukermans 

4.3.1. Vastgestelde soorten 
Soort detector

gewone dwergvleermuis 38
baardvleermuis spec. 1
rosse vleermuis 3
Totaal 42

4.3.2. Bespreking 

4.3.2.1. Algemeen 
Slechts drie vleermuizensoorten werden aangetroffen. De waargenomen baardvleermuissoort werd 
slechts éénmalig gehoord. Dit maakt het Liedekerkebos, zowel wat soorten als aantallen betreft tot 
een vrij vleermuizenarm bos.  Hoewel de reden hiervoor niet duidelijk is, wordt vermoed dat de 
combinatie van een aantal factoren hieraan aan de basis kan liggen: 
Vrij monotone, gelijkjarige bospercelen (veel aangeplante populieren) 

- Vrij veel jonge bestanden, met een beperkt aanbod aan boomholten 
- Relatief geïsoleerde ligging ten opzichte van andere grote boscomplexen, en weinig 

ecologische verbindingen in de onmiddellijke omgeving. 

Opmerkelijk was dat op de speelweide, toch een grote open vlakte, geen vleermuizen werden 
waargenomen.  In het uiterste noorden, waar men het bos verlaat als men de hoofddreef volgt, is er 
eerst de beek en dan een open vlakte met een poel aan de rechterkant. Ook hier konden geen 
vleermuizen gevonden worden, hoewel men die daar zou verwachten. Immers, de meeste soorten 
vleermuizen jagen vaak bij water. 

Vleermuizen gebruiken vaak poelen in het bos om (meestal kort na uitvliegen) te gaan drinken. Er 
werd specifieke aandacht besteed aan de poelen in het Liedekerkebos, dit om ook moeilijker 
waarneembare soorten te kunnen treffen. Er konden echter geen vleermuizen worden vastgesteld. 
De meest interessante poel (nabij het wandelpad) is volledig bedenkt met kroos en de beek was 
dichtgegroeid door overhangende struiken. Deze waterpartijen zijn om die redenen weinig 
interessant als drinkplaats of jachtterrein. 

4.3.2.1. Boomholten
Tijdens visuele inspectie op 7/04/2012 werd vastgesteld dat het aanbod aan boomholten voor 
vleermuizen vrij beperkt is. Er is recent nog een oude bomenrij populieren gekapt in het bos. 
Desondanks lijkt het aanbod boomholten voldoende om toch een kleine populatie aan 
boombewonende vleermuizen te kunnen huisvesten. 

4.3.3. Aanbevelingen voor beheer 

4.3.3.1. Bosbeheer
Om de waarde van het Liedekerkebos voor vleermuizen te verhogen, wordt geadviseerd de 
bovenvermelde ongunstige factoren voor vleermuizen te verminderen door een aantal acties: 

- Streven naar meer structuurrijke en gevarieerde bospercelen. Structuur kan aangebracht 
worden zowel in hoogte en boomsoort als onderbegroeiing. Structuurrijke bosranden met 
gradiëntsituaties zijn aantrekkelijk zowel voor insecten als voor de daarop jagende 
vleermuizen, en zijn een bonus voor biodiversiteit in het algemeen (reptielen, vogels, kleine 
zoogdieren).  

- Het selecteren van loofbomen die oud mogen worden, waarbij de mate waarin holtes of 
scheuren kunnen ontstaan een belangrijk criterium vormt bij deze selectie. Op termijn 
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ontstaat hierdoor een uitgebreider aanbod aan boomholten, waardoor de populatie 
boombewonende vleermuizen kan toenemen. 

- Behoud van (levende of dode) bomen met losse schors ten behoeve van Baardvleermuizen. 
- Streven naar ecologische verbindingen naar andere boscomplexen: zuidwaarts (richting 

Berchembos/Neigembos), noordwaarts (richting Kravaalbos) en zuidoostwaarts (via 
Keurebeekvallei, richting kasteeldomeinen Gaasbeek/Groenenberg). 

- Verbeteren van de ecologische verbinding naar het waterzuiveringsstation aan de Dender. 
Hier is reeds een beperkte verbinding. Uitbreiding van deze verbinding (bosconnectie, of 
extra houtkanten)  en het verbeteren van een duistere en boomrijke passage van de 
Muilenstraat zou de vleermuizen zeker ten goede komen. De vleermuizen kunnen vanaf het 
waterzuiveringsstation ook tot de Wellemeersen geraken, waar er een bunker is ingericht als 
vleermuizenoverwinteringsplaats. Daar zijn bovendien redelijk wat bomen met holten en 
spleten aanwezig, zodat verbinden van de gebieden het aantal potentiële verblijfplaatsen 
voor dieren van beide gebieden doet toenemen. 

De recent ontstane kapvlaktes zullen vermoedelijk op termijn gunstig evolueren als foerageerzone 
voor vleermuizen van halfopen en open boshabitat. 

Foto 2: Veel jong bos betekent weinig boomholten, en beperkt het aantal boombewonende vleermuizensoorten. 
Liedekerkebos, 07/04/2012 (foto Wout Willems) 
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Kaart 4: Vleermuizenwaarnemingen Liedekerkebos 2012
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4.4. Vleermuizeninventarisatie domeinen Gaasbeek en 
Groenenberg 

Door: Wout Willems, Ann Lenaerts, Kamila Wawrocka, Karolina Wawrocka 

4.4.1. Vastgestelde soorten 
Soort detector vangst

gewone dwergvleermuis 122 7
ruige dwergvleermuis 10
kleine dwergvleermuis (onzeker) 1
dwergvleermuis spec. 5
(gewone) baardvleermuis 5
baardvleermuis spec. 3
franjestaart 1
watervleermuis 22
Myotis spec. 25
laatvlieger 26 1
rosse vleermuis 1
bosvleermuis 15
rosse/bosvleermuis 1
gewone grootoorvleermuis 4 5
grootoorvleermuis spec. 2
vleermuis spec. 9

Totaal 252 13

4.4.2. Bespreking 

4.4.2.1. Algemeen 
De domeinbossen scoren zeer hoog in zowel aantallen als diversiteit van vleermuizen. Zowel boom- 
als zolderbewonende soorten zijn goed vertegenwoordigd. De aanwezigheid van Bosvleermuis in 
beide bossen is een nieuw en spectaculair gegeven. Dat de soort meermaals, langdurig en met 
meerdere exemplaren (min 2 samen) in beide kasteeldomeinen vastgesteld werd, toont aan dat dit 
een frequent gebruikt foerageergebied is voor deze soort. De aanwezigheid van Kleine 
dwergvleermuis kan – wegens grote gelijkenis met Gewone dwergvleermuis - niet met volledige 
zekerheid bevestigd worden. De opname suggereert wel dat het hier eerder om Kleine 
dwergvleermuis gaat. 
De domeinen danken hun grote vleermuizendiversiteit grotendeels aan de zeer gevarieerde 
bosstructuur. Deze omvat zowel dichtere structuren als enkele gedeelten met veel oudere, hoog 
opgaande loofbomen, grotendeels beuken met veel boomholten. De ondergroei varieert van afwezig 
over beperkt tot soms opgaand. De oudere loofbestanden bestaan voornamelijk uit Zomereik, 
Amerikaanse eik en Beuk. De combinatie van gevarieerd bos, open plekken en open waterpartijen 
maken dat er een groot en kwalitatief hoogstaand aanbod is aan foerageerlocaties voor diverse 
vleermuizensoorten. De kasteelzolders vormen daarenboven een ideale verblijfplaats voor 
zolderbewonende soorten. 
De vijvers van het domein van Gaasbeek vormen een centrale foerageerzone met hoge activiteit 
(ook sociale activiteit) voor Gewone en Ruige dwergvleermuis, Watervleermuis, Laatvlieger en 
Bosvleermuis. De vijver van het domein van Groenenberg is kleiner en veel meer gesloten, 
waardoor de aantallen en diversiteit aan vleermuizen daar iets lager is. 
Laatvliegers maken veel gebruik van brede, hoogopgaande dreven. Smallere dreven en kleinere 
bospaden met ‘tunneleffect’ zijn erg in trek bij Gewone grootoor- en Baardvleermuizen. 
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4.4.2.2. Boomholten
Tijdens visuele inspectie op 22/12/2011 werd vastgesteld dat er zich een ruim aanbod bevindt aan 
mogelijk geschikte boomholten voor vleermuizen. Een potentieel probleem hierbij kan concurrentie 
zijn van de Halsbandparkiet, een boomholtebroeder die veelvuldig in deze domeinen voorkomt. 

4.4.2.3. Kolonies
Er bevindt zich een kolonie Gewone grootoorvleermuizen op de torenzolder van het kasteel van 
Groenenberg (vaststelling keutels + dood ex op 22/12/2011). Deze kolonie bevindt zich hier reeds 
meerdere jaren (Mond. med. Rollin Verlinde). Op de kasteelzolder van Gaasbeek werd in 2006 een 
kraamkolonie van Brandts vleermuis gevonden (Mond. med. Alex Lefevre). 
In de kapel naast de vijvers van het domein van Gaasbeek werd een kolonie Gewone 
dwergvleermuizen vastgesteld. Wegens meerdere uitvliegopeningen was een exacte telling niet 
mogelijk, maar het aantal dieren wordt op een 10 à 15 geschat. De kapel bleek tevens verblijfplaats 
van een solitaire man Laatvlieger. 

4.4.2.4. Overwinteringslocaties
Er bevindt zich een ijskelder op het domein Gaasbeek, die ingericht is voor vleermuizen en jaarlijks 
een 5-tal overwinteraars telt. Tevens bevindt zich op de binnenplaats van het kasteel een crypte die 
een geschikt microklimaat bevat voor overwinterende vleermuizen, 10 à 15 dieren jaarlijks. In 
domein Groenenberg bevindt zich een bunker waar jaarlijks een drietal vleermuizen overwinteren. 
Overwinterende soorten: Baardvleermuis (sp), Watervleermuis, Grootoor (sp), Franjestaart. 

4.4.3. Aanbevelingen voor beheer 

4.4.3.1. Bosbeheer
Speerpunt voor het behouden van de rijke vleermuizenfauna is het behoud van wat het gebied 
interessant maakt voor de dieren: het mozaïek van verschillende bosstructuren, beschutte open 
plekken, bospaden en -dreven en waterpartijen.  
Naar zowel Bosvleermuis als overige boombewoners toe, is een groot boomholtenaanbod van 
cruciaal belang. Om het bestaande aanbod te behouden, dient er voor gezorgd te worden dat 
loofbomen die holten bezitten gespaard worden, ook al gaat het om exoten zoals Amerikaanse eik. 
Opvolgersen/of uitbreiders voor deze bomen zouden tijdig geselecteerd moeten worden. Bij gekapte 
planningen van oude bomen is een visuele inspectie op boomholten sterk aangewezen. Gezien de 
aanwezigheid van baardvleermuizen, is het interessant om ook bomen met losse stukken schors te 
behouden  waaronder deze soort graag verblijft. 
Van belang voor het behoud van het foerageergebied voor watervleermuis, is dat de waterpartijen 
open blijven. Bedekking van grote delen van het wateroppervlak (met kroos, algen, …) maakt deze 
ongeschikt voor watervleermuizen. 
Het is onduidelijk in hoeverre er wisselwerking is van vleermuizen tussen beide domeinbossen. 
Gebruik van de tussenliggende zone werd enkel vastgesteld voor Gewone dwergvleermuis . 
Verondersteld wordt dat uitwisseling tussen beide gebieden ook geen probleem vormt voor grotere, 
hoger vliegende soorten (Laatvlieger, Bosvleermuis). Naar soorten toe met zwakkere sonar 
(Grootoorvleermuizen, Myotis-soorten) zou een betere verbinding tussen beide domeinen 
vermoedelijk een grote meerwaarde betekenen. Een betere connectie behelst zowel een fysieke 
verbinding via aanplant (bos, bomenrij, dreef of houtkant) als het voorzien van een duistere zone 
rond deze verbinding (geen straat- of andere permanente verlichting). 

4.4.3.2. Gebouwen
De zolders van de kastelen, en de kapel (mogelijk in zijn geheel)  zijn belangrijke verblijfplaatsen 
voor vleermuizen. In geval van geplande werken op deze plaatsen, is het zeer sterk aanbevolen om 
van bij de opmaak van de planning een vleermuizendeskundige te betrekken. 

4.4.3.3. Overwinteringsplaatsen
Een vleermuisvriendelijke inrichting van de crypte van het kasteel van Gaasbeek kan de aantallen 
overwinterende vleermuizen daar doen toenemen. 
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Kaart 5: Vleermuizenwaarnemingen domeinen Gaasbeek en Groenenberg 2012 
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4.5. Vleermuizeninventarisatie Hallerbos 

Door: Thierry Onkelinx 

4.5.1. Vastgestelde soorten 
Soort detector vangst

gewone dwergvleermuis 140 2
ruige dwergvleermuis 1
dwergvleermuis spec. 2
(gewone) baardvleermuis 2
Brandts vleermuis 1
baardvleermuis spec. 23
franjestaart 2
watervleermuis 5
laatvlieger 34
rosse vleermuis 1
gewone grootoorvleermuis 2
grootoorvleermuis spec. 2
vleermuis spec. 2

Totaal 217 2

4.5.2. Bespreking 

4.5.2.1. Algemeen
De detectorwaarnemingen tonen aan dat het Hallerbos een gebied is met een grote soortenrijkdom 
aan vleermuizen. Dit bevestigt het eerdere vleermuizenonderzoek dat hier werd uitgevoerd (Sablon, 
2003). Nieuw in dit onderzoek is dat door geavanceerde software de aanwezigheid van enkele 
soorten, die voorheen via detector niet tot soortniveau determineerbaar waren, kon bevestigd 
worden: Baardvleermuis, Brandts vleermuis en Gewone grootoorvleermuis – waarbij Brandts 
vleermuis een nieuwe soort is voor het Hallerbos. De Bosvleermuis, waarvan gehoopt en verwacht 
werd dat die hier zou voorkomen, werd echter niet gevonden. Omdat de soort van nature in lage 
aantallen voorkomt, het Hallerbos uitgestrekt is en de dieren niet enkel in het bos zelf jagen, wordt 
de kans dat de soort er toch voorkomt niet volledig uitgesloten – temeer daar tijdens dit onderzoek 
Bosvleermuis op twee locaties ten westen van Brussel werden gevonden. Vervolgonderzoek in 
functie van Bosvleermuis wordt aanbevolen. 
Het meeste foerageergedrag werd vastgesteld rond de zandgroeve aan de Vlasmarktdreef, gevolgd 
door de omgeving Eikendreef/Vroenenbos/Kapittelvijver. Gewone dwergvleermuizen zijn de meest 
algemene vleermuizen en domineren de globale intensiteit van het foerageergedrag. Zij foerageren 
voornamelijk boven de paden (vaak kruispunten), zowel van grotere als kleinere pospaden. 
Grootoorvleermuis werd een paar keer waargenomen rond Keldergat en een keer in Tranendal. 
Laatvlieger jaagt hoofdzakelijk rond de grotere open plekken zoals Vroenenbos, speelweide 
Eikendreef en in minder mate de zandgroeve. Myotissen vinden we hoofdzakelijk tussen de Rode 
amerikaanse eikendreef en de zandgroeve, vooral langs wandelwegen in bestanden met een 
struiklaag. 

4.5.2.2. Boomholten
De meeste oudere bomen dateren van na WOII, dus zijn zo’n 60 à 70 jaar. Dit is niet gigantisch 
oud, maar zorgt dat – zeker in combinatie met de grootte van het bos – een ruim voldoende aanbod 
aan boomholten voorhanden is om gezonde vleermuizenpopulaties te kunnen huisvesten. Dit wordt 
overigens ook aangetoond door de grote soortenrijkdom. 
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4.5.3. Aanbevelingen voor beheer 

4.5.3.1. Bosbeheer
Door het huidige bosbeheer, waardoor veel oude bomen aanwezig zijn, zijn er voldoende 
boomholten voor boombewonende vleermuizen en hebben zich gezonde vleermuizenpopulaties 
ontwikkeld. Er dient dan ook naar gestreefd te worden het bestaande boomholtenaanbod te 
behouden. 
Het verdient aanbeveling om voldoende bomen met losse schors (levend of dood) te behouden, dit 
ten behoeve van Baard- en Brandts vleermuizen die graag een schuilplaats zoeken hieronder. 
Het bevorderen van een gevarieerde bosstructuur zorgt voor een hoge vleermuizendiversiteit. Zones  
zonder onderbegroeiing zijn geschikt voor bodemjagers, terwijl dichtere structuren ideaal zijn voor 
gleaners die bv spinnen eten. Vele soorten gebruiken ook lijnvormige structuren (dreven) en open 
zones  
Bosvijvers zoals de Kapittelvijver hebben een grote aantrek op vleermuizen als drink- en 
foerageerplaats. Onderhoud van de vijver (vrijwaren groot deel vegetatieloos wateroppervlak, ruimen 
van bladeren bij dichtslibben) heeft een gunstige invloed op vleermuizen. 

Foto 3: Een gevarieerde bosstructuur staat bevordert de vleermuizendiversiteit. 
 Een foerageerbiotoop als dit is ideaal voor bv Franjestaart. Hallerbos, 14/05/2012 (foto Wout Willems)
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Kaart 6: Vleermuizenwaarnemingen Hallerbos 2012
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4.6. Vleermuizeninventarisatie Provinciaal Domein Huizingen 

Door: Philippe Descuyffeleer, Christine Goessens, Herman Van Schepdael en Hugo Van Bochaute 

4.6.1. Vastgestelde soorten 
Soort detector

gewone dwergvleermuis 46
ruige dwergvleermuis 5
dwergvleermuis spec. 1
Myotis spec. 8
rosse vleermuis 12
rosse/bosvleermuis 1

Totaal 73

4.6.2. Bespreking 

4.6.2.1. Algemeen 
De bosstructuur van het provinciaal domein is vrij gevarieerd. Er bevinden zich relatief veel oudere 
bomen (vooral noordelijk deel van het domein), al dan niet met ondergroei. De variatie in bos en 
bosstructuur en de afwisseling met open gedeelten en waterpartijen maakt het gebied zeer geschikt 
als foerageergebied. 
De belangrijkste foerageergebieden bevinden zich aan de bosranden (voornamelijk Gewone 
dwergvleermuizen), en vooral aan de beide vijvers (Gewone en Ruige dwergvleermuis, Myotis sp.,
Rosse vleermuis). 

4.6.2.2. Boomholten
Tijdens inspectie op 10/02/2012  werd vastgesteld dat er zich een beperkt aanbod bevindt aan 
mogelijk geschikte boomholten voor vleermuizen, dit zowel visueel als met boomcamera. Met 
boomcamera werden 14 boomholten gecontroleerd (12 in het provinciaal domein, 2 in het 
nabijgelegen Begijnenbos). Het beperkt aantal gecontroleerde boomholten is te wijten aan een 
combinatie van factoren: het niet gigantisch aanbod aan boomholten, de hoogte van de boomholte 
(max 12m, vanaf 10m relatief moeilijk controleerbaar), de grootte van de holte-ingang (moet camera 
toelaten) en de vorm/richting van de holte (camera moet horizontaal insteekbaar zijn).  
Het Begijnenbos bevat een mooi gedeelte oude, hoog opgaande beuken met potenties voor kolonies 
(echter te hoog om met camera te controleren) en geschikt als foerageergebied voor vleermuizen 
van open bossen. De naaldhoutbestanden zijn potentieel interessant als foerageergebied, maar niet 
als kolonieplaats. 
Een potentieel probleem bij gebruik van boomholten door vleermuizen kan concurrentie zijn van de 
Halsbandparkiet, een boomholtebroeder die in de omgeving voorkomt. 

4.6.2.3. Ijskelders
Er bevinden zich twee ijskelders op het provinciaal domein, beide ingericht voor vleermuizen. In 
deze ijskelders worden relatief weinig vleermuizen gevonden. Slechts enkele dieren, behorend tot de 
meest koudebestendige soorten (Baardvleermuis spec., Grootoorvleermuis spec.).  

4.6.3. Aanbevelingen voor beheer 

4.6.3.1. Bosbeheer
Om het bestaande boomholtenaanbod uit te breiden, dient er voor gezorgd te worden dat loofbomen 
die holten bezitten gespaard worden, ook al gaat het om exoten zoals Amerikaanse eik. Opvolgers 
voor deze bomen zouden tijdig geselecteerd moeten worden, en het selecteren van extra bomen 
zorgt dat het aanbod ook kan toenemen. 
Het windluw houden van de waterpartijen (zones met windbrekende bomen nabij de oevers) en het 
beperken van verlichting van op de wateroppervlakten, maakt de vijvers geschikter voor 
foeragerende vleermuizen, waaronder Watervleermuizen en Ruige dwergvleermuizen. 
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4.6.3.2. Ijskelders
De beide ijskelders zijn momenteel reeds degelijk ingericht voor vleermuizen. Door de beperkte 
grootte van deze ijskelders en de korte inkomgangen, zijn de potenties van deze ijskelders echter 
beperkt: de voor vleermuizen noodzakelijke vochtigheid wordt moeilijk behouden, en de 
binnentemperatuur is vrij sterk onderhevig aan schommelingen veroorzaakt door de 
buitentemperatuur. 
Het aanplanten  van windbufferende vegetatie rondom de ijskelders, beperkt de invloed van de wind 
en houdt de ijskelders iets warmer en vochtiger. Een soort die hiervoor aangeplant kan worden is 
hulst: een prikkelende heester die voorkomt dat men betreedt waar het niet gewenst is, en 
wintergroen is waardoor ook tijdens de periode van overwintering windbuffer aanwezig blijft. 
Om de ijskelder te bereiken, moeten de vleermuizen die uit de boszone komen momenteel ofwel een 
grasveld kruisen, ofwel langs een meer open ‘parklandschap’ vliegen. Dit kan voor kritischer 
bossoorten problematisch zijn: ze moeten een locatie verkennen waarvoor ze eerst een open gebied 
dienen te kruisen dat ze liever mijden. Om die reden wordt gesuggereerd om  tussen de boszone en 
de ijskelders een bomenrij (en liever zelfs een dreef) aan te planten als connectie. Dit kan rond het 
pad aan de oostrand van het grasveld, zodat dit ook voor wandelaars visueel aantrekkelijk is. 

Foto 4: Voor vleermuizen ingerichte ijskelder in Provinciaal domein Huizingen, 10/02/2012 (foto Wout Willems)
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Kaart 7: Vleermuizenwaarnemingen Provinciaal Domein Huizingen 2012
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4.7. Vleermuizeninventarisatie Nationale Plantentuin Meise 

Door: Wendy Janssens en Marianne D'Hulster 

4.7.1. Vastgestelde soorten 
Soort detector

gewone dwergvleermuis 40
ruige dwergvleermuis 3
dwergvleermuis spec. 4
Myotis spec. 2
laatvlieger 1
vleermuis spec. 1

Totaal 51

4.7.2. Bespreking 

4.7.2.1. Algemeen
Zowel het aantal waargenomen dieren als soorten is vrij laag. Gezien de Plantentuin omgeven is 
door woonwijken, zijn vooral gebouwbewonende soorten als Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger 
goed vertegenwoordigd.  Vanwege het specifieke karakter van de plantentuin – een zeer gevarieerd 
parklandschap met veel bosranden, open plekken en beschutte graslanden afgewisseld met 
waterpartijen, ontstaat er voor deze soorten een ideaal foerageergebied. De door bomen beschutte 
waterpartijen zijn ook een favoriet jachtbiotoop voor de Ruige dwergvleermuis. 
Vier opnames van relatief hoge dwergvleermuispulsen hebben vermoedelijk betrekking op Gewone 
dwergvleermuis, al kan Kleine dwergvleermuis niet uitgesloten worden. 
De gemaakt opnames van Myotis-vleermuizen laten geen verdere determinatie toe. Het aantal 
waargenomen Myotis-vleermuizen is vrij beperkt. Vermoed wordt dat het relatieve isolement, de 
beperkte grootte van het domein en het ontbreken van grotere boscomplexen in de omgeving aan de 
basis daarvan ligt. Niettemin tonen de wintertellingen aan dat vooral Water- en Baard/brandts 
vleermuizen de plantentuin wel kunnen bereiken. 

4.7.2.2. Boomholten
Door de beperkte grootte van het domein en het ontbreken van grotere boscomplexen in de 
omgeving, is het aanbod aan boomholten vermoedelijk vrij beperkt. Mogelijk is er enige concurrentie 
van Halsbandparkieten, die in deze regio zeer talrijk zijn, voor het gebruik van de holten. 

4.7.2.3. Ijskelders
Er bevinden zich twee ijskelders op het domein, waar reeds 35 jaar vleermuizentellingen worden 
uitgevoerd. De laatste jaren schommelen de aantallen rond de 5à10 dieren (noordelijke ijskelder) en 
25 à 35 dieren (zuidelijke ijskelder). Overwinterende soorten zijn voornamelijk Watervleermuis 
(samen ca 25 dieren) en Baard/brandts vleermuis (samen ca 15 dieren). Franjestaart overwintert in 
lage aantallen (1 à 2 dieren), en sommige jaren overwintert er ook een Grootoorvleermuis spec. Er 
zijn ook historische gegevens van twee overwinterende Ingekorven vleermuizen (1977 en 1978) en 
een Meervleermuis (1980). 

4.7.3. Aanbevelingen voor beheer 

4.7.3.1. Parkbeheer
Door de specifieke functie van het domein als plantentuin voorziet het huidige beheer reeds in 
continuïteit van het parklandschap – waardoor het gunstige foerageerbiotoop behouden blijft. Omdat 
het aantal boomholten vermoedelijk erg beperkt is, is aandacht voor het behoud van bomen met 
bestaande holten van groot belang. 
Specifiek naar Baardvleermuizen toe, is het behoud van bomen met losse schors gunstig aangezien 
deze dieren hieronder graag schuilen. 
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Het behoud van groenbeschutting nabij de ijskelders zorgt dat deze bereikbaar blijven voor 
vleermuizen, en tevens zorgt dit voor een buffer tegen inblazende wind. Wel moet gezorgd worden 
dat deze aanplant het vrije invliegen in de ijskelders niet kan hinderen. 

4.7.3.2. IJskelders
De ijskelders zijn momenteel reeds gunstig ingericht voor vleermuizen. Een goed beheer bestaat uit 
het onderhoud van de locaties (onderhoud sloten, bouwwerk en inrichtingsmaatregelen) en het 
opvolgen van de vleermuizenpopulatie en het microklimaat. 
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Kaart 8: Vleermuizenwaarnemingen Nationale Plantentuin Meise 2012
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4.8. Vleermuizeninventarisatie Zoniënwoud 

Door: Wendy Janssens, Cécile Herr, Ann Lenaerts, Kamila Wawrocka, Hans Roosen, Karolina 
Wawrocka en Wout Willems 

4.8.1. Vastgestelde soorten 
Soort detector vangst

gewone dwergvleermuis 75 13
ruige dwergvleermuis 4
kleine dwergvleermuis (onzeker) 1
dwergvleermuis spec. 3
(gewone) baardvleermuis 4
baardvleermuis spec. 10
watervleermuis 14
Myotis spec. 1
laatvlieger 3
bosvleermuis 6 1
rosse/bosvleermuis 5
gewone grootoorvleermuis 1
grootoorvleermuis spec. 1

Totaal 127 15

4.8.2. Bespreking 

4.8.2.1. Algemeen
Zowel het aantal waargenomen dieren als het aantal vastgestelde soorten tijdens het 
detectoronderzoek is groot. De Bosvleermuis, een aandachtssoort van dit project, werd meermaals 
waargenomen. Het jachthabitat van deze soort werd vastgesteld in de omgeving van de vijvers van
Groenendaal, verder in het bos werd de soort niet waargenomen. Gewone dwergvleermuizen 
werden zowel op route als foeragerend in het bos waargenomen. De grootste concentratie van 
jagende Gewone dwergvleermuizen wordt gevonden aan de oevers van de vijvers van Groenendaal. 
Deze vijvers zijn ook de favoriete foerageerplaats van Watervleermuizen. Wegens grote gelijkenis 
met Gewone dwergvleermuis, kan de ene opname van Kleine dwergvleermuis niet met volledige 
zekerheid bevestigd worden. De opname suggereert wel dat het eerder deze laatste betreft. 
Mistnetvangsten leverden weinig dieren op, maar verschafte wel enkele bijkomende inzichten. In 
2001 werd vastgesteld dat Gewone dwergvleermuizen beekvalleien gebruiken om van hun 
verblijfplaats naar hun jachtplaats aan de vijvers van Groenendaal te trekken. Door netvangsten 
werd nu aangetoond dat de beekvallei die eindigt in de zuidelijke teen van de Ganzenpootvijver een 
veelgebruikte invalsroute van deze soort is (13 dieren).  De beekvallei die eindigt in de westelijke
teen wordt daarentegen amper daarvoor gebruikt (1 dier). De meest interessante vangst was die van 
een Bosvleermuis op 5 juni 2012, aan de tip van de zuidelijke teen van de Ganzenpootvijver. Dit dier 
werd gezenderd. Resultaten van dit zenderonderzoek staan besproken in paragraaf 6.1.2. 
Hoewel met dit onderzoek slechts een beperkt gedeelte van het woud bekeken kon worden, 
bevestigen de waarnemingen het belang van het Zoniënwoud als vleermuizenhabitat. Het grote 
aantal oude bomen biedt een zeer groot potentieel voor boombewonende vleermuizensoorten. De 
uitgestrektheid van het bos, in combinatie met verschillende bosstructuren, maakt dat de meeste 
vleermuizensoorten hier een geschikt foerageergebied vinden. De vijvers van Groenendaal spelen 
ook een grote rol. Mogelijk heeft het recente natuurherstel van de Ganzepootvijver voor een 
verhoogd voedselaanbod voor vleermuizen gezorgd.  

4.8.2.2. Boomholten
Een beperkte visuele inspectie langsheen de onderzoeksroute toonde aan dat het grote aanbod aan 
boomholten, vastgesteld tijdens het vleermuizenonderzoek in 2002, daar nog steeds aanwezig en  
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vermoedelijk zelfs uitgebreid is. Het toegenomen aanbod aan dood hout in het bosreservaat lijkt 
garant te staan voor een gezonde spechtenpopulatie, wat op zijn beurt een garantie is voor een ruim 
aanbod aan geschikte boomholten voor vleermuizen – dit zowel in het bosreservaat als in de ruime 
omgeving.

4.8.2.3. Overwinteringslocaties
Er bevindt zich meerdere tunnels en duikers in het Zoniënwoud die (vrijwel) jaarlijks op vleermuizen 
gecontroleerd worden. In de nabijheid van het onderzochte gebied bevindt zich de Gang van 
Groenendaal, een belangrijke overwinteringslocatie met zeer hoge soortendiversiteit. De wintertelling 
op 6 januari 2012 gaf een totaal van 49 dieren: 7 Grootoorvleermuizen (sp.), 20 Baard/Brandts 
vleermuizen, 3 Brandts vleermuizen, 13 Franjestaarten, 4 Watervleermuizen en 2 Myotis sp. (Hans 
Roosen, Rollin Verlinde, Erik Bartholomees).
Er werd ook tweemaal getracht zwermende dieren te vangen aan en in de omgeving van de gang 
van Groenendaal (22 juli en 2 augustus 2012). Dit leverde echter weinig resultaat op (een Gewone 
grootoorvleermuis), vermoedelijk omdat de piek van de zwermperiode pas later op het seizoen valt 
(na veldwerkperiode van dit project). 

4.8.3. Aanbevelingen voor beheer 

4.8.3.1. Bosbeheer
Algemeen kan gesteld worden dat het gevoerde beheer in de bosreservaten, waarbij veel dood hout 
aanwezig is, positief is voor boombewonende vleermuizen. 
Naar Gewone dwergvleermuis toe wordt geadviseerd de vliegroutes open te houden: bij 
werkzaamheden in het bos in en om de beekvalleien van St-Genesius-Rode tot de Ganzenpootvijver 
kunnen obstructies (bv liggende boomkruinen) best vermeden worden, en kunnen erg dichte 
bosstructuren meer opengemaakt worden zodat de route voor de dieren herkenbaar blijft. 
De vijvers van Groenendaal zijn een belangrijk jachtgebied voor (onder meer) Watervleermuis, een 
vrij lichtschuwe soort. Behoud van de huidige structuur en openheid van de vijvers is voor 
Watervleermuizen van belang. Door aan één zijde wat beschutting (bv riet) te voorzien, wordt het 
windvrije jachtoppervlak voor watervleermuizen vergroot. Een te grote overheersing van het 
wateroppervlak door planten (bv kroos, algen, gele plomp, …)  kan best vermeden worden, gezien 
dat het jachtoppervlak van Watervleermuizen beperkt. 
Momenteel wordt een gedeelte van de Ganzenpootvijver belicht door de koplampen van passerende 
wagens op de Duboislaan. Door de aanplant van een dicht lichtwerend struweel aan de noordzijde 
van de ganzenpootvijver, kan een lichtbuffer opgeworpen worden. Indien men dit struweel niet al te 
hoog laat groeien (tussen koplamp- en portierraamhoogte), blijft de vijver nog steeds zichtbaar voor 
passerende automobilisten. Wel wordt aangeraden in de bocht van de Ganzenpootvijver een hoger 
en dens groenscherm te plaatsen (wegens langdurige verlichting door wagens komend van beide 
zijden). 
Een andere locatie met lichtvervuiling van de Duboislaan, zijn de twee bospaden onmiddellijk ten 
zuiden van (en min of meer parallel met) de Keizer Karelvijver. Deze paden (waaronder een oude 
dreef) hebben hoge potenties als verbindingsroute en foerageerzone. De wagens die van west naar 
oost de Duboislaan volgen, verlichten momenteel telkens enkele seconden deze paden. Door het 
plaatsen van een groenscherm in het begin van deze dreef (nabij abdijruïne) of ter hoogte van de 
flauwe bocht in de Duboislaan (nabij kasteel van Groenendaal) kan de meeste lichtverstoring 
vermeden worden. 

4.8.3.2. Overwinteringslocaties
De gang van Groenendaal bevindt zich reeds in een zeer gunstige staat voor overwinterende 
vleermuizen, en is tevens grotendeels gerestaureerd/geconsolideerd zodat de site ook voor de 
toekomst bewaard kan blijven. 
Het geplaatste hekwerk is stevig en kan in principe ongewenste betreding voorkomen. Aan de 
onderzijde bevindt zich echter een iets grotere opening, waardoor lenige jongeren nog binnen 
kunnen sluipen. Een extra spijl zou dit kunnen oplossen. 
De site kan tijdens de zomer via een timerknop verlicht (maar niet vrij bezocht) worden door 
bezoekers. Die verlichting kan mogelijk zwermgedrag verstoren indien geactiveerd tijdens de 
zwermperiode (ca half juni-eind oktober, na zonsondergang). Al wordt verwacht dat dit niet echt een 
probleem zal vormen, gezien de site zeer schaars bezocht wordt en het bos in principe niet 
toegankelijk is na zonsondergang. 
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Kaart 9: Vleermuizenwaarnemingen Zoniënwoud 2012 
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Foto 5: De Ganzenpootvijver, een foerageerhotspot voor vleermuizen.Zoniënwoud,13/06/2012 (foto Wout Willems) 

Foto 6: Bosvleermuis gevangen aan de Ganzenpootvijver. Zoniënwoud, 05/06/2012 (foto Wout Willems) 
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4.9. Vleermuizeninventarisatie Schiplakenbos-Steentjesbos 

Door: Filip Van Den Wyngaert, Pallieter Desmedt, Ann Lenaerts, Stijn Van Der Veken, Wout Willems 

4.9.1. Vastgestelde soorten 
Soort detector vangst

gewone dwergvleermuis 99 1
ruige dwergvleermuis 1
dwergvleermuis spec. 1
watervleermuis 22
Myotis spec. 11
laatvlieger 6
rosse vleermuis 3 5
gewone grootoorvleermuis 0 7
grootoorvleermuis spec. 1
vleermuis spec. 3

Totaal 147 13

4.9.2. Bespreking 

4.9.2.1. Algemeen 
Het combineren van een detectorroute door zowel het Schiplakenbos als Steentjesbos bleek weinig 
realistisch. De te lange route maakt dat de vleermuizenpiek voorbij is vooraleer de route beëindigd 
is. Om die reden werd (met oog voornamelijk op soorteninventarisatie) voornamelijk gefocust op het 
meer structuurrijke Schiplakenbos.  
Het Schiplakenbos-Steentjesbos bevat een zeer rijke vleermuizenfauna. De grote soortendiversiteit 
is grotendeels te danken aan de zeer gevarieerde bosstructuur, die zowel dichtere structuren als 
enkele gedeelten met veel oudere, hoog opgaande loofbomen bevat, evenals enkele oudere dreven. 
De oudere loofbestanden bestaan voornamelijk uit Zomereik, Amerikaanse eik en Beuk. De 
aanwezigheid van vaak grotendeels beschutte open plekken en een langgerekte vijver maken dat er 
een groot en kwalitatief hoogstaand aanbod is aan foerageerlocaties voor vleermuizen. 
De dreven en recente kapvlaktes vormen een favoriet biotoop voor Laatvliegers. De dreven zijn ook 
van belang als route en vaak ook als foerageerplaats voor meerdere soorten. 
De vijver vormt voor meerdere soorten een hotspot als foerageerzone, voornamelijk Gewone 
dwergvleermuis en Watervleermuis. 
Aansluitend op het bos bevindt zich de privé-visvijver ‘Millenium Lake’. Er werd geen toestemming 
tot betreden van de oevers gekregen. Zonder de volledige potenties te kunnen inschatten, kon wel 
vanuit het bos vastgesteld worden dat de vijver gebruikt  wordt als foerageergebied door 
(water)vleermuizen. 

4.9.2.2. Boomholten
Tijdens visuele inspectie op 27/01/2012  en 19/04/2012 werd vastgesteld dat er zich een groot 
aanbod aan boomholten voor vleermuizen bevindt in de hoog opgaande loofbomen. Op sommige 
plaatsen (bv beuken nabij het kasteel) kan er mogelijk een conflictsituatie optreden met kauwen. 

4.9.2.3. Kolonies
Er werd op 19/04/2012 een mogelijke kolonieboom opgemerkt: een oude beuk met 
zuidgeoriënteerde holte op ca 10m hoogte, waar een vermoedelijke meststreep onder te zien was 
(benaderende coördinaten: 50.972353,4.526078).  
Uit zwermgedrag van watervleermuizen in het beukenbos ten westen van het kasteel op 3/06/2012 
kan afgeleid worden dat zich ook daar een kolonieboom bevindt. De precieze boom kon niet bepaald 
worden.  
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De vangst van vijf zogende vrouwtjes toont aan dat er zich een kolonie Gewone grootoorvleermuizen 
op het domein bevindt. Mogelijk bevindt deze zich in de buurt van de vangstlocatie (zuidwestelijk 
punt kasteelvijver). 

4.9.2.4. Ijskelder
Er bevindt zich een ijskelder op het domein, in privé-eigendom van één van de boseigenaars. De 
ijskelder is zeer beperkt ingericht voor vleermuizen, met name enkel een deurplaat. Er zit geen slot 
op de deur omdat dit toch geforceerd zou worden – wat potentieel ergere schade berokkent dan
indringers gedogen.  In 2012 werden 16 dieren geteld door de Natuurpunt-afdeling Zemst (Jeanne 
Peeters, Hugo Willockx): 2 Watervleermuizen, 5 Baard/Brandts vleermuizen, 1 Franjestaart, 1 Myotis
sp. en 7 Grootoorvleermuizen (sp).  In de winter van 1982-1983 zou er een Ingekorven vleermuis 
overwinterd hebben. 

4.9.3. Aanbevelingen voor beheer 

4.9.3.1. Bosbeheer
De beste garantie voor instandhouding van de rijke vleermuizenfauna is behoud van de huidige 
mozaïek van verschillende bosstructuren, afgewisseld met beschutte open plekken en waterpartijen. 
Om het bestaande boomholtenaanbod te behouden, dient er voor gezorgd te worden dat loofbomen 
die holten bezitten gespaard worden, ook al gaat het om exoten zoals Amerikaanse eik. Opvolgers 
voor deze bomen zouden tijdig geselecteerd moeten worden. 
Bij gekapte planningen van dergelijke bomen is een visuele inspectie op boomholten sterk 
geadviseerd. Dit geldt zeker voor het beukenbos ten westen van het kasteel. Voor de vermoedelijke 
kolonieboom is behoud noodzakelijk. 
De kasteelvijver gaat naar het zuidwesten over in een beek, die echter grotendeels dichtgegroeid is. 
Het terug open maken van deze beek zorgt voor een verbeterde verbinding en extra 
foerageergebied. 

4.9.3.2. Ijskelder
Vleermuisvriendelijke inrichting kan de aantallen overwinterende vleermuizen in de ijskelder gevoelig 
doen toenemen. Gezien de staat van de ijskelder, is zeer aan te raden dit te koppelen aan 
restauratie. Op 19/04/2012 werd hiervoor een verkennend plaatsbezoek gebracht met Natuurpunt 
afdeling Zemst, bijzonder veldwachter Paul Absils en het Regionaal Landschap Groene Corridor om 
de kelder te bekijken en de mogelijkheden tot restauratie en degelijke inrichting te bespreken.

Foto 7: Vrouwtje Gewone grootoorvleermuis (met kleurmerk aan duim), Schiplakenbos, 15/07/2012 (foto Wout Willems)
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Kaart 10: Vleermuizenwaarnemingen Schiplakenbos-Steentjesbos 2012 
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4.10. Vleermuizeninventarisatie Bertembos 

Door: René Verdonck, Alex Lefevre, Kamila Wawrocka, Wout Willems 

4.10.1. Vastgestelde soorten 
Soort detector vangst

gewone dwergvleermuis 70 1
laatvlieger 2
grootoorvleermuis spec. 1
vleermuis spec. 9

Totaal 82 1

4.10.2. Bespreking 

4.10.2.1. Algemeen
Er werd een relatief hoog aantal vleermuizen waargenomen. Merkwaardig was echter dat het maar 
drie soorten betrof: Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger en Grootoorvleermuis (sp).  
Gewone dwergvleermuizen worden overal in het bos foeragerend aangetroffen, met de hoogste 
dichtheden op de bospaden, aan bosranden en aan randen van kapvlaktes. Laatvliegers gebruiken 
voornamelijk opener zones (kapvlaktes) als jachtzone, maar werden ook boven bospaden vliegend 
gevonden. De Grootoorvleermuis (één waarneming) werd geregistreerd op een bospad in meer 
gesloten vegetatie. 
Laatvlieger en Gewone dwergvleermuis zijn gebouwbewoners, Grootoorvleermuizen verblijven 
zowel in gebouwen als in boomholten. Typische bossoorten die (uitsluitend) in bomen verblijven 
werden derhalve niet waargenomen. 
Een eenduidige verklaring voor het ontbreken van bossoorten kan momenteel niet gegeven worden. 
Het bos zelf biedt immers voldoende voorwaarden voor het herbergen van op zijn minst enkele 
kleine populaties: een redelijk aantal oudere bomen met holten, dreven, zowel zones met als zonder 
onderbegroeiing, een aantal dichtere struwelen met paden hierdoor, holle wegen en zones met 
hellingbos. De gemiddelde boomleeftijd is er de laatste jaren op vooruit gegaan (Roovers et al., 
2007). 
Mogelijk zijn lokale populaties bossoorten in het verleden verdwenen in het Bertembos (en 
logischerwijze dan ook het vlakbijgelegen Grevensbos), waarna het bos niet herkoloniseerd werd 
omwille van een geïsoleerde ligging. Het bos is omringd door vrij open landbouwgebied, en 
bovendien nog verder ingesloten tussen snelwegen, grotere verbindingswegen en dorpskernen. 

4.10.2.2. Boomholten
Met visuele controle werd vastgesteld dat er zich in het Bertembos een redelijk aantal oudere bomen 
met holten (vaak dreefbomen) bevindt, voldoende om een gezonde populatie boombewonende 
vleermuizen te herbergen. 

4.10.2.3. Kolonies
Op 25/07/2012 zwermden minstens zeven Gewone dwergvleermuizen geruime tijd boven het 
grasveldje naast de watertoren. Dit indiceert een mogelijke verblijfplaats in de spouwmuren van deze 
toren (toegang vermoedelijk via ventilatiestenen). 

4.10.3. Aanbevelingen voor beheer 

4.10.3.1. Bosbeheer
Naar de voorkomende soorten toe is het behoud van de foerageerzones van belang, wat neerkomt 
op bosbeheer dat streeft naar een gevarieerde bosstructuur met aandacht voor onder meer open 
zones in het bos. 
Geadviseerd wordt om verlichting van de buitenzijde van de watertoren en het er naast gelegen 
grasveld te vermijden, dit om zwermgedrag en een mogelijke kolonieplaats van Gewone 
dwergvleermuizen niet te verstoren. 
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De zuidwestrand van het bos is vrij open, waardoor wind onder de kronen door kan blazen en tevens 
verlichting van Bertem dorp in het bos kan doorstralen, wat voor vleermuizen minder gunstige 
omstandigheden creëert. Het voorzien van een gradiëntsituatie (mantel-zoomvegetatie) of een 
opgaand groenscherm aan de bosrand kan het merendeel van wind en lichtpollutie tegenhouden. 
Het aanleggen van een poel in het bos (momenteel niet aanwezig?) verschaft vleermuizen een 
drinkplaats, waar ze kunnen passeren vlak na uitvliegen. Deze poel kan tevens door vleermuizen als 
plaats voor sociaal contact en foerageerplaats gebruikt worden. 
Als extern beheer zou het raadzaam zijn een groencorridor te voorzien van Bertembos/Grevensbos 
naar het westen richting Molenbeekvallei, het voor vleermuizen meest bereikbare dichtstbijzijnde 
boscomplex. Mits degelijk verbindingselement kunnen bossoorten het Bertembos/Grevensbos 
bereiken, en het komt ook andere fauna ten goede. 

Foto 8: Gewone dwergvleermuis, 20/06/2012, Bertembos (foto Wout Willems)
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Kaart 11: Vleermuizenwaarnemingen Bertembos 2012
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4.11. Vleermuizeninventarisatie Tienbundersbos 

Door: Stijn Van Der Veken 

4.11.1. Vastgestelde soorten 
Soort detector vangst

gewone dwergvleermuis 57
franjestaart 1
watervleermuis 1
Myotis spec. 1
laatvlieger 2
gewone grootoorvleermuis 1
grijze grootoorvleermuis 1
grootoorvleermuis spec. 2
vleermuis spec. 1

Totaal 66 1

4.11.2. Bespreking 

4.11.2.1. Algemeen 
Het aantal vastgestelde vleermuizensoorten in het Tienbundersbos is relatief beperkt. Vermoed 
wordt dat dit deels te wijten is aan het beperkte boomholtenaanbod. Nochtans tonen de 
waarnemingen van Franjestaart, Watervleermuis en enkele andere Myotis-opnamen  aan dat het 
bos wel betekenis heeft voor boombewonende soorten. Dwergvleermuis en Laatvlieger, niet aan 
boomholten gebonden, komen in normale aantallen voor. 
Een verrassing was de vangst van een vrouwtje Grijze grootoorvleermuis op 14/6/2012, vliegend 
boven een bospad. Het voorkomen van deze soort in deze regio was voorheen niet bekend.

4.11.2.2. Boomholten
Het noordelijk deel van het Tienbunderbos bevat weinig tot zeer weinig boomholten. Dit gedeelte 
bestaat uit vrij veel naaldhoutbestanden en jongere loofhoutbestanden. Boomholteninspectie op 
30/12/2011 toonde aan dat  het aantal boomholten in dergelijke bestanden quasi nihil is. In oudere 
loofhoutbestanden, ongelijkjarige bestanden met oude loofbomen of dreefbomen werd wel een 
beperkt aantal boomholten aangetroffen. Onderzoek met boomcamera toonde aan dat slechts een 
klein gedeelte hiervan ook effectief aan de eisen van vleermuizen bleek te voldoen. Een belangrijk 
gegeven is dat de bomen met geschikte boomholten vaak exoten (Amerikaanse eik) zijn. 

4.11.3. Aanbevelingen voor beheer 

4.11.3.1. Bosbeheer
Ten behoeve van een gezonde populatie boombewonende vleermuizen wordt aanbevolen om het 
boomholtenaanbod gevoelig uit te breiden. Dit kan door er voor te zorgen dat er voldoende oude 
loofbomen (min 25cm dbh) behouden blijven. Dit geldt op de eerste plaats voor dergelijke bomen die 
al holten bezitten, of aanzet daartoe vertonen, ook al gaat het om exoten zoals Amerikaanse eik. Tot 
het ogenblik dat deze bomen het holteproces bereikt hebben, kan het ophangen van 
vleermuizenkasten een bijkomende hulp betekenen. 
In geval van geplande boomkap is visuele inspectie op boomholten daarom aanbevolen. Verder 
dienen tijdig opvolgers voor deze bomen geselecteerd te worden die oud mogen worden. 
De dreefbomen van het pad, gelegen net langs en ten zuiden van de E314-autosnelweg, werden 
onlangs gekapt. Hierdoor verdween een favoriet jacht- en verplaatsingsmogelijkheid voor 
vleermuizen. Bijkomende gevolgen zijn dat de buffer tegen geluid, wind en temperatuur voor het 
achterliggende bos verdwenen zijn. Aangeraden wordt dan ook om zowel een snelgroeiende 
(struik)buffer te voorzien op korte termijn, als om een nieuwe dreef aan te planten die op langere 
termijn de verloren gegane dreef kan compenseren. 
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Ten zuiden van het Tienbundersbos bevindt zich het Walenbos. De ecologische verbindingen naar 
dit bos zijn zeer zwak tot afwezig. De Haldertstraat tussen beide bossen, met aan weerszijden 
bebouwing en landbouwpercelen, vormt voor veel vleermuizensoorten een onoverbrugbare 
hindernis. Door het realiseren van een bosstrook of op zijn minst een keten van kleine 
landschapselementen (heggen, bomenrijen of dreven) kunnen deze bossen verbonden worden. Dit 
komt de vleermuizenpopulaties van beide bossen ten goede, en is ook positief voor andere fauna. 
Op dezelfde wijze kan ook een verbinding gevormd worden naar het Mostingbos. Dit bos ligt ten 
westen van het Tienbundersbos. Hoewel de bossen zo goed als aan elkaar grenzen, ontbreken er 
degelijke verbindingen. Ook dit kan opgelost worden door een strook bos en/of aanleg van kleine 
landschapselementen. 
Het soortbeschermingsplan van Vuursalamander voor Vlaanderen wijst op het belang van een 
goede verbinding tussen ‘Montenakenbos’ (bronpopulatie Vuursalamander), Tienbunderbos, 
Mostingbos en Walenbos, en doet suggesties op kaart voor bosuitbreiding (Lambrechts et al., 2011). 
  

Foto 9: Vrouwtje Grijze grootoorvleermuis, 13/06/2012, Tienbundersbos (foto Wout Willems)
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Kaart 12: Vleermuizenwaarnemingen Tienbundersbos 2012
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4.12. Vleermuizeninventarisatie Walenbos 

Door: Alex Lefevre, Marc Van De Sijpe en Ann Lenaerts 

4.12.1. Vastgestelde soorten 
Soort detector zolder

gewone dwergvleermuis 353
ruige dwergvleermuis 7
dwergvleermuis spec. 2
(gewone) baardvleermuis 43
Brandts vleermuis 35
baardvleermuis spec. 73
franjestaart 7
Ingekorven vleermuis 23
watervleermuis 6
Myotis spec. 8
laatvlieger 25
gewone grootoorvleermuis 2
grijze grootoorvleermuis 6
grootoorvleermuis spec. 6
vleermuis spec. 1

Totaal 574 23

4.12.2. Bespreking 

4.12.2.1. Algemeen
Het Walenbos is een uitgestrekt bos, met een veelheid aan biotopen en structuren. Er zijn vele 
ecologisch waardevolle open plekken aanwezig. De oudere loofbestanden bestaan voornamelijk uit 
Zomereik, Amerikaanse eik en Beuk. Dit alles vertaalt zich in een rijke vleermuizenfauna. 
Gewone dwergvleermuizen werden zowel op route als foeragerend in het bos waargenomen. Van 
twee opnames kon niet uitgemaakt worden of het om Gewone dan wel Kleine dwergvleermuis ging, 
al is eerstgenoemde de grootste kanshebber. Ruige dwergvleermuizen werden meest waargenomen 
nabij bosranden en aan kruispunten van bospaden , Laatvliegers meest boven grotere bospaden of 
nabij meer open landschap. 
Twee opmerkelijke soorten zijn Brandts vleermuis en Grijze grootoorvleermuis. Het voorkomen van 
beide soorten was tot dan toe niet bekend in de regio. Er werden relatief veel waarnemingen van 
Baard- en Brandts vleermuis verzameld. Doordat de soorten in het veld niet onmiddellijk herkenbaar 
zijn, werden van onbekende Myotis-dieren telkens opnames gemaakt voor analyse. Dit maakt dat 
een aantal dieren waarschijnlijk meermaals geregistreerd werden, waardoor deze soorten 
proportioneel meer waargenomen zijn en er waarnemingsclusters op de kaart zichtbaar zijn (wat een 
goede indicatie is voor het voorkeursbiotoop van deze soorten). 
Ondanks de aanwezigheid van een kolonie Ingekorven vleermuizen op de kerk van Houwaart, 
konden de dieren niet met detector in het bos teruggevonden worden. De soort is echter zo moeilijk 
met detector waarneembaar, dat het niet correct zou zijn te beweren dat deze dieren het Walenbos 
niet als verplaatsings- of foerageergebied zouden gebruiken. 

4.12.2.2. Boomholten
Met visuele inspectie kon ingeschat worden dat het boomholtenaanbod in het Walenbos relatief 
groot is. 
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4.12.2.3. Kolonies
De zolder van de Sint-Dionysiuskerk van Houwaart is een gekende kolonieplaats van Ingekorven 
vleermuis. Een jaarlijkse telling van het aantal dieren via zolderbezoek leverde 23 dieren op voor 
2012 (Luc Mesmans, Frank Claessens).

4.12.3. Aanbevelingen voor beheer 

4.12.3.1. Bosbeheer
Behoud van de aanwezige variatie in verschillende bosstructuren, afgewisseld met beschutte open 
plekken, zorgt voor de noodzakelijke veelheid aan biotopen waaraan het Walenbos zijn grote 
vleermuizendiversiteit dankt.
Om het bestaande boomholtenaanbod te behouden, dient er voor gezorgd te worden dat loofbomen 
die holten bezitten gespaard worden, ook al gaat het om exoten zoals Amerikaanse eik. Opvolgers 
voor deze bomen zouden tijdig geselecteerd moeten worden. 
Poelen in en rond het bos kunnen een belangrijke functie voor vleermuizen vervullen als drinkplaats, 
foerageerplaats en plaats voor sociaal contact. Hiervoor moeten die poelen echter vlot bereikbaar 
gemaakt worden, moet het wateroppervlak grotendeels gevrijwaard blijven van vegetatie (kroos, 
algen, gele plomp, …) en moet de poel geregeld geruimd worden om dichtslibbing door bladafval te 
voorkomen. Poelen in het bos zelf zijn meest geschikt, gezien bossoorten hiervoor het bos niet 
dienen te verlaten. Om die reden kan overwogen worden een extra poel te graven in het noordelijk 
doel van het Walenbos. 
Ten noorden van het Walenbos bevindt zich het Tienbundersbos. De ecologische verbindingen naar 
dit bos zijn zeer zwak tot afwezig. De Haldertstraat tussen beide bossen, met aan weerszijden 
bebouwing en landbouwpercelen, vormt voor veel vleermuizensoorten een onoverbrugbare 
hindernis. Door het realiseren van een bosstrook of op zijn minst een keten van kleine 
landschapselementen (heggen, bomenrijen of dreven) kunnen deze bossen verbonden worden. Dit 
komt de vleermuizenpopulaties van beide bossen ten goede, en is ook positief voor andere fauna. 
Vermits open delen van het Walenbos begraasd worden door grote grazers, is het aangewezen om 
uiterst voorzichtig om te springen met ontwormingsmiddelen. Deze producten hebben een grote 
impact op de mestbewonende fauna die op zijn beurt een belangrijke voedselbron is voor bepaalde 
vleermuissoorten zoals de Laatvlieger (cfr. Lambrechts et al., 2011). 

4.12.3.2. Kerkzolder
De langzame toename van het aantal dieren in de kolonie Ingekorven vleermuizen op de Sint-
Dyonisiuskerk, toont aan dat de omstandigheden voor de soort daar momenteel gunstig zijn. Elke 
ingreep op deze kerkzolder kan invloed hebben op deze kolonie, en vereist daarom maatwerk. Om 
die reden wordt ten zeerste geadviseerd om 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 raadplegen zodat voor iedere 
situatie een passend vleermuisvriendelijk advies kan verleend worden. 
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Foto 10: Kerk Houwaart, 12/09/2012 (foto Wout Willems)
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Kaart 13: Vleermuizenwaarnemingen Walenbos 2012
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4.13. Vleermuizeninventarisatie Provinciaal Domein Kessel-Lo

Door: Myriam Kumpen, Els Lommelen, Gwendoline Landuyt, Ann Lenaerts, Iwan Lewylle, Frans De 
Schamphelaere, Jorg Lambrechts en Wout Willems 

4.13.1. Vastgestelde soorten 
Soort detector

gewone dwergvleermuis 96
ruige dwergvleermuis 24
dwergvleermuis spec. 3
watervleermuis 10
Myotis spec. 3
laatvlieger 12
rosse vleermuis 31
Rosse/bosvleermuis 2
vleermuis spec. 4

Totaal 185

4.13.2. Bespreking 

4.13.2.1. Algemeen
De Gewone dwergvleermuis komt zeer talrijk voor en jaagt voornamelijk langs de door bomen 
beschutte randen van de twee grootste vijvers, en boven de kleinere vijvers in hun geheel. Door de 
hoge dichtheden is een aantalsbepaling weinig exact, geschat wordt dat er minstens 30 à 40 dieren 
samen jagen op de warmste avonden. Ruige dwergvleermuis wordt aangetroffen jagend tussen 
Gewone dwergvleermuis, met een 3 à 5-tal dieren (en meer naargelang in september de trek op 
gang komt). Rosse vleermuis foerageert boven de twee grote vijvers, er werd een maximum van 7 
dieren samen waargenomen. Laatvlieger jaagt in lage aantallen (ca 2 dieren) boven halfopen 
grasland en speelpleinen, in de beschutting van bomen. Watervleermuizen werden enkel op de twee 
grotere vijvers aangetroffen, en slechts in vrij lage aantallen (2 à 3 dieren). 
Het gebied is van belang als foerageergebied voor gebouwbewonende vleermuizen uit de omgeving 
(Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger) en voor boombewonende vleermuizen die een redelijke 
verplaatsing kunnen maken om het gebied te bereiken (Rosse vleermuis, Watervleermuis, Ruige 
dwergvleermuis). 
De resultaten, zowel wat betreft soorten, aantallen en het gebruik van het domein door vleermuizen, 
bevestigen deze van de reeds eerder in het domein uitgevoerde inventarisatie (Fris in het landschap, 
2008), en voegen er als extra soort Laatvlieger aan toe. 

4.13.2.2. Boomholten
Het aantal oudere bomen met holten op het domein is beperkt, waardoor het onwaarschijnlijk is dat 
er zich veel of regelmatig kolonies van boombewonende soorten op het domein bevinden. Het feit 
dat de watervleermuizen pas vrij laat op de avond worden waargenomen, lijkt te bevestigen dat de 
dieren van verder moeten komen (en mogelijk onderweg ook elders reeds foerageren). 
Vleermuizenkasten hebben niet de temperatuursbuffer van boomholten, en vormen daardoor geen 
volwaardig alternatief. Ze kunnen wel een tijdelijke verblijfplaatsen vormen voor solitaire dieren of 
kleine groepjes (mannetjes), voornamelijk van Gewone en Ruige dwergvleermuis en Gewone 
grootoorvleermuis. Vleermuizenkasten hebben ook een hoge educatieve waarde. 

4.13.3. Aanbevelingen voor beheer 

4.13.3.1. Bosbeheer
Gezien het gebied voornamelijk van belang is als foerageergebied voor vleermuizen, focust een 
vleermuisgericht beheer op deze functie. Positieve maatregelen zijn: 

- Het behoud van beschutting (vegetatie) aan de oevers 
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- Het vrijhouden van het wateroppervlak van overdreven groei van kroos of algen (in functie 
van Watervleermuis) 

- Het vermijden van verlichting op wateroppervlakken 
- Het behoud of uitbreiden van (niet-verlichte) ecologische verbindingen naar de buitenranden 

van het gebied, zodat bestaande verbindingen tussen kolonieplaatsen en foerageergebied 
behouden blijven en nieuwe verbindingen de bereikbaarheid voor vleermuizen verhogen. 

- Het behoud of het laten uitbreiden van het aantal oude, holle bomen is altijd een positieve 
maatregel. Gezien de beperkte mogelijkheden tot uitbreiding binnen dit domein, vallen meer 
typische bossoorten in de nabije toekomst echter nauwelijks te verwachten. 
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Kaart 14: Vleermuizenwaarnemingen Provinciaal Domein Kessel-Lo 2012
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4.14. Vleermuizeninventarisatie Meerdaalwoud (Kouterbos en 
Pruikenmakers) 

Door: Els Lommelen, Ann Lenaerts, Hans Roosen, Kamila Wawrocka en Wout Willems 

4.14.1. Vastgestelde soorten 
Soort detector vangst

gewone dwergvleermuis 152 9
ruige dwergvleermuis 10
dwergvleermuis spec. 4
(gewone) baardvleermuis 1
baardvleermuis spec. 2
franjestaart 2
watervleermuis 5
meervleermuis 1
Myotis spec. 15
laatvlieger 15
rosse vleermuis 10 2
bosvleermuis 5
rosse/bosvleermuis 1
gewone grootoorvleermuis 1
grijze grootoorvleermuis (onzeker) 1
grootoorvleermuis spec. 2
vleermuis spec. 6

Totaal 232 13

4.14.2. Bespreking 

4.14.2.1. Algemeen
De vooropgestelde dubbele route (Kouterbos en Pruikenmakers) bleek op eenzelfde avond niet na 
elkaar uitvoerbaar (wegens vleermuizenpiek dan gepasseerd). Om die reden splitsten de 
onderzoekers op en werden beide gebieden simultaan bezocht. 
De hoge waarde van het Meerdaalwoud voor vleermuizen werd nogmaals bevestigd. Vrijwel alle 
soorten, vastgesteld tijdens de inventarisatie in 2001-2002, werden tijdens de huidige inventarisatie 
terug aangetroffen. Enkel de Kleine dwergvleermuis (toen onzekere waarneming) werd niet 
teruggevonden. Verrassend was de waarneming van een passerende Meervleermuis nabij de kapel 
van OLV van Steenbergen, en tevens een waarschijnlijke Grijze grootoorvleermuis tussen de kapel 
en het Zoet Water. De Bosvleermuis, een aandachtssoort van dit project, werd meermaals 
waargenomen. Het jachthabitat van deze soort werd vastgesteld in de omgeving van de vijvers van 
het Zoet Water, en het dier werd zeer lang foeragerend waargenomen boven de Naamsesteenweg 
ter hoogte van het Warande-ecoduct. In of boven het bos werd de soort niet waargenomen. 
De grote verscheidenheid aan bosstructuren, veel oude bomen, een uitgestrekte oppervlakte en de 
aanwezigheid van waterpartijen, ligt aan de basis van de vleermuizenrijkdom van het Meerdaalwoud. 
De routes, lopend doorheen de meeste voorkomende biotopen, geven een mooie weerspiegeling 
van de voorkeurshabitat van de verschillende soorten. Gewone dwergvleermuizen werden meest 
waargenomen, met de grootste aantallen foeragerende dieren nabij bosranden, in dreven en aan de 
vijvers van het Zoet Water. Ruige dwergvleermuizen jagen in het onderzocht gebied vrijwel 
uitsluitend aan de duistere oevers van het Zoet Water. Rosse Vleermuis werd foeragerend 
waargenomen aan het Zoet Water, en vliegend boven de boomkruinen. Laatvliegers werden meest 
aangetroffen boven kapvlakten of open plekken, en in kathedraaldreven. In de dreven en vooral op 
kleinere, meer door vegetatie ingesloten paden werden Baardvleermuis, Grootoorvleermuis spec. en 
Franjestaart gehoord.  
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4.14.2.2. Boomholten
Een beperkte visuele inspectie langsheen de onderzoeksroutes toonde aan dat het grote aanbod 
aan boomholten, vastgesteld tijdens het vleermuizenonderzoek in 2002, daar nog steeds aanwezig 
en  vermoedelijk zelfs uitgebreid is. Het toegenomen aanbod aan dood hout in het bosreservaat lijkt 
garant te staan voor een gezonde spechtenpopulatie, wat op zijn beurt een garantie is voor een ruim 
aanbod aan geschikte boomholten voor vleermuizen – dit zowel in het bosreservaat als in de ruime 
omgeving. 

4.14.2.3. Kolonies
Sociaal zwermgedrag van Gewone dwergvleermuizen rond de kapel van OLV van Steenbergen, en 
in de daarachter gelegen holle weg (Herculesdreef) onmiddellijk na zonsondergang doet vermoeden 
dat er zich daar of in de nabijgelegen boswachterswoning een kolonie bevindt. 
Er werd nabij de kapel postgevat om uitvliegende Grootoorvleermuizen te kunnen detecteren (In 
2002 en 2003 bevond zich een kolonie van 6 Gewone grootoorvleermuizen op de kapelzolder). Er 
werden echter geen Grootoorvleermuizen gehoord. 

Foto 11: Dreef achter de kapel van O-L-V van Steenbergen, zwermlocatie van Gewone dwergvleermuis. Meerdaalwoud, 
30/08/2012 (foto Wout Willems)

4.14.2.4. Overwinteringslocaties
Op 22 januari 2012 werden 4 loodsen en 1 bunker in het Meerdaalwoud onderzocht op 
overwinterende vleermuizen (Hans Roosen, Els van Aarle, Annabel Pennings). 

Tabel 5: Overzicht resultaten wintertellingen Meerdaalwoud 22/01/2012 

Objectcode Naam Type object Grootoorvleermuis spec. Baard/Brandts vleermuis
5083 X13 (59) LOODS 3
5084 X14 (60) LOODS 3 2
5145 X17 (63) LOODS 3
5152 X16 (62) LOODS 5
5035 X23 (grote shelter) BUNKER 2



Vleermuizen in bos en park in de provincie Vlaams-Brabant 58

4.14.3. Aanbevelingen voor beheer 

4.14.3.1. Bosbeheer
Gezien dit onderzoek focuste op twee gedeelten binnen het Meerdaalwoud, wordt voor een 
vleermuisvriendelijk bosbeheer van het gehele gebied voornamelijk verwezen naar de algemene 
vleermuisvriendelijke maatregelen in bosgebieden (hoofdstuk 8, p101). Bijzondere aandacht wordt 
gevestigd op het behoud van de diversiteit in de bosstructuur van het Meerdaalwoud.  
Specifiek voor de onderzochte bosgedeelten, kunnen volgende adviezen gegeven worden: 
- Vijvers van het Zoet Water: behoud van (al dan niet geleidelijk) opgaande vegetatie langs de 

oevers is belangrijk, dit biedt een windluw jachthabitat voor meerdere soorten (Watervleermuis, 
Gewone en Ruige dwergvleermuis). Het verlichten van de vijvers dient maximaal ingeperkt te 
worden ten behoeve van lichtschuwe soorten die boven water foerageren (Watervleermuis, 
Meervleermuis). 

- Verbindingselementen: een verbeterde verbinding voor vleermuizen tussen Meerdaalwoud en 
Heverleebos kan bewerkstelligd worden door de vegetatie van één van de dijken tussen de 
vijvers meer te laten opgaan. Belangrijk hierbij is echter dat deze verbinding niet verlicht wordt 
(de weg naar de kapel bv wordt verlicht door een straatlantaarn van de Maurits Noëstraat). De 
meest geschikte plaats hiervoor is vermoedelijk dan ook de dijk tussen de Huisvijver en 
Hertsvijver. Een andere mogelijkheid is tussen de twee oostelijkste vijvers (Geertsvijver en vijver 
zonder naam). Gezien de Maurtis Noëstraat hier echter ook loopt, is dan een meer gesloten 
groenscherm aangewezen omwille van de straatverlichting. 

- Bosvleermuis: gezien de Naamsesteenweg gebruikt wordt als foerageerlocatie, wordt 
geadviseerd om deze ook in de toekomst onverlicht te houden. Ten behoeve van deze soort is 
ook het behoud van windluwe open structuren in het bos (kapvlakten/open plekken) van belang, 
evenals het onderhoud van verbindingselementen die naar meer westelijk gelegen 
foerageergebieden leiden (Grootbroek, Langerodevijver). 

4.14.3.2. Kapel van OLV van Steenbergen
Het is onzeker of de vroegere kolonie Gewone 
grootoorvleermuizen zich momenteel nog op 
de kapelzolder bevindt. Van buiten af is 
zichtbaar dat de galmgaten van het 
kapeltorentje met gaasdraad afgesloten zijn 
tegen vogels. Deze galmgaten waren echter 
de vermoede uitvliegopeningen van de 
grootorenkolonie. Er bestaat de mogelijkheid 
tot het aanbrengen van een invliegsleuf (type 
brievenbus, sleuf afgeboord met plankjes 
zodat contact draad/vleermuis vermeden 
wordt). Een dergelijke invliegopening verschaft 
de vleermuizen toegang tot de zolder, en 
verhindert dat duiven of andere vogels 
binnenkomen.

Foto 12: torentje kapel OLV van Steenbergen, met 
afgegaasde galmgaten. 30/08/2012
(foto Wout Willems)
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Kaart 15: Vleermuizenwaarnemingen Meerdaalwoud (Kouterbos en Pruikenmakers) 2012
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4.15. Vleermuizeninventarisatie Sint-Agatha-Rodebos 

Door: Hans Roosen, Rauwerd Roosen en Els Van Aarle 

4.15.1. Vastgestelde soorten 
Soort detector

gewone dwergvleermuis 51
franjestaart 1
watervleermuis 1
Myotis spec. 6
laatvlieger 7
bosvleermuis 2
grootoorvleermuis spec. 2
vleermuis spec. 3

Totaal 73

4.15.2. Bespreking 

4.15.2.1. Algemeen
Er werd een grote verscheidenheid aan soorten vastgesteld in het Rodebos. Gewone 
dwergvleermuizen werden het meest aangetroffen. In het bos zelf werden evenwel ook 
Watervleermuis, Laatvlieger en Grootoorvleermuis foeragerend waargenomen. De 
projectaandachtssoort Bosvleermuis jaagt in en in de omgeving van het gebied. 
Het grote soortenspectrum in het bos kan verklaard worden door een aantal sterke punten: 

- Een gevarieerde bosstructuur: zowel dichtere structuren, dreven als kapvlaktes. Dit maakt 
dat meerdere soorten hun eigen voorkeursbiotoop kunnen vinden om te foerageren. 

- Een voldoende grote bosoppervlakte, met veel oude bomen 
- Meerdere boscomplexen (zowel groter als kleiner) in de omgeving, met zeer goede 

ecologische verbindingen daarheen. 
- Nabijheid van de Laanvallei (met veel bos) die een groene connectie (met 

foerageergelegenheid) vormt tussen ruwweg Zoniënwoud en Meerdaalwoud. Vooral voor 
verder vliegende vleermuizen (zoals Bosvleermuis) is deze verbinding van belang. 

4.15.3. Aanbevelingen voor beheer 

4.15.3.1. Bosbeheer
Om de rijke vleermuizenfauna in stand te houden, focust men op de sterktes van het bos: 

- Behoud van de gevarieerde bosstructuur 
- Behoud van het uitgebreide boomholtenaanbod 
- Onderhoud en uitbreiding van ecologische verbindingen: enkele en dubbele bomenrijen 

langs wegen, bosuitbreiding, heggen, oeverbegroeiing (Laan), goed ontwikkelde holle 
wegen als verbindingen tussen de verschillende riviervalleien (over de plateaus heen) 

- Behoud of voorzien van onverlichte vliegroutes voor vleermuizen over wegen naar naburige 
boscomplexen. Dit onder meer voor het oversteken van de Leuvensebaan 
(vleermuisverbinding naar Vetsaart/Gansdelle en achterliggende bossen) en van de 
Neerpoortenstraat (vleermuisverbinding naar Laanvallei) 

De poel, gelegen hogerop in het noordelijk deel van het bos, is vrij sterk verland. Het regelmatig 
ruimen (open houden) van deze poel maakt dat deze als drink- en foerageerplaats door vleermuizen 
gebruikt kan worden. Het aanleggen van een bijkomende poel in het zuiden van het bos kan te 
overwegen zijn, al is het vermoedelijk gemakkelijker om de reeds bestaande poelen/vijvers tegen de 
noordwestrand van het bos op te waarderen: vrijmaken van het wateroppervlak van vegetatie, en 
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bospaden naar die vijvers toe open en onverlicht houden. Langsheen de westzijde van het bos (in de 
Onderbosstraat) bevinden zich in de weilanden bovendien nog enkele voormalige poelen 
(depressies nog zichtbaar) die mits herstel een meerwaarde voor vleermuizen kunnen vormen. 
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Kaart 16: Vleermuizenwaarnemingen Sint-Agatha-Rodebos 2012
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4.16. Vleermuizeninventarisatie Lovenjoel 

Door: Luc Mesmans, Frank Claessens, Frans Deschamphelaere en George Buelens 

4.16.1. Vastgestelde soorten 
Soort detector zolder

gewone dwergvleermuis 57
dwergvleermuis spec. 1
Myotis spec. 2
ingekorven vleermuis 2 164
rosse vleermuis 3
vleermuis spec. 1

Totaal 66 164

4.16.2. Bespreking 

4.16.2.1. Algemeen
De omgeving rond Lovenjoel, met inbegrip van het Bruulbos, werd als onderzoeksgebied 
geselecteerd omwille van de bekende kolonie Ingekorven vleermuizen op de zolder van de Sint-
Lambertuskerk van Lovenjoel. De omgeving is te omschrijven als een parklandschap in de nabijheid 
van bebouwing, overgaand in enkele bossen van eerder beperkte grootte in een vrij kleinschalig 
cultuurlandschap. 
Het gebied is een ideale locatie voor Gewone dwergvleermuis, dank zij de combinatie van park en 
bos (foerageergebied) nabij bebouwing (kolonieplaats). De soort werd dan ook zowat overal 
aangetroffen, met de grootste dichtheden aan windluwe bosranden en de overgangen van 
parkgrasland naar bos(jes) en bomenrijen. Rosse vleermuis werd foeragerend gehoord boven de 
parkgraslanden en tussen de gebouwen van het Ave Regina-complex. 
Ondanks het hoge aantal Ingekorven vleermuizen op de kerk, werden daarbuiten slechts 2 
detectorwaarnemingen van de soort verricht. Eenmaal betrof het tien uitvliegende dieren, de tweede 
maal betrof het twee dieren vlak bij de ingang van het park (dus in feite slechts op een 30m van de 
kerk). De route van de uitvliegende dieren gaat vanaf de kerk oostwaarts (richting pastorie) en 
westwaarts, waarbij de dieren onder andere de dreef van het park invliegen. Het waarnemen van de 
soort met detector is wel mogelijk, maar het vaststellen van verdere routes of jachtgebieden op deze 
wijze blijkt minder evident en in praktijk zeer moeilijk. 

4.16.2.2. Boomholten
Gezien dit gebied voornamelijk geselecteerd werd omwille van de gebouwbewonende Ingekorven 
vleermuis, en het grotendeels een parkgebied is met open zones en derhalve minder geschikt als 
verblijfplaats voor boombewonende soorten, werd geen specifieke aandacht aan boomholten 
besteed.  

4.16.2.3. Kolonies
De jaarlijkse telling van het aantal Ingekorven vleermuizen via zolderbezoek op de Sint-
Lambertuskerk leverde 164 dieren op voor 2012 (Frank Claessens, Luc Mesmans). In 2010 werden 
de aantallen uitvliegende dieren in functie van een studie nauw opgevolgd en zijn begin augustus 
maximaal 110 exemplaren geteld door Frank Claessens (cfr. Lambrechts et al., 2011).  

4.16.2.4. Overwinteringslocaties
Op het domein van Ave Regina bevindt zich een voor vleermuizen ingerichte groentenkelder. Tijdens 
de telling op 22/01/2012 werden er echter geen vleermuizen gevonden. (Luc Mesmans, Els 
Lommelen, Gwendoline Landuyt, Brigitte Pleysier). In de zomer was de kelder opengebroken. Er 
werden ook toen geen vleermuizen waargenomen. 
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4.16.3. Aanbevelingen voor beheer 

4.16.3.1. Parkbeheer
Gezien de aanwezigheid van de omvangrijke kolonie Ingekorven vleermuizen op de kerk, wordt voor 
het opstellen van beheersuggesties voor vleermuizen gefocust op deze doelsoort. De voor 
Ingekorven vleermuizen (potentieel) belangrijke elementen dienen behouden te blijven: een vrije 
vliegweg van de kerk naar de bomen rond de kerk en naar de dreef van het park, onderhoud van 
deze dreef en – indien sommige bomen door bijvoorbeeld stormschade een gevaar voor wandelaars 
zouden beginnen vormen (en snoeien geen soelaas meer biedt) – het geleidelijk vervangen van 
dreefbomen zodat continuïteit gegarandeerd blijft. Doordat door bomen beschutte graslanden (zoals 
in het park) favoriete foerageerlocaties vormen, is ook het onderhoud van deze graslanden van 
belang. Hier stellen we jaarlijks maaien en eventuele nabegrazing voor. 
Ingekorven vleermuizen zijn sterk lichtgevoelig. Verlichting dient dan ook vermeden te worden op 
gekende locaties van deze dieren: kolonieplaats, omgeving van de kerk en de routes (dreef), en ook 
de onmiddellijke omgeving (park met graslanden) dient zo weinig mogelijk verlicht te worden. Indien 
verlichting een noodzaak is (bv omwille van veiligheid) kan geopteerd worden voor de meest 
vleermuisvriendelijke verlichting: beperkt en gericht verlichten om uitstraling te voorkomen, en 
amberkleurige verlichting die door vleermuizen minder wordt waargenomen. 
Voor het behoud van de populatie Ingekorven vleermuizen volstaat het echter niet om maatregelen 
te nemen enkel in het onderzochte gebied. Van belang voor de soort zijn het behoud (en uitbreiding) 
van een kleinschalig cultuurlandschap met een afwisseling aan bosjes en weilanden als 
foerageergebied, en met een ruim aanbod aan kleine landschapselementen als connectie. Eveneens 
van belang is het behoud (en uitbreiding) van open veestallen in de omgeving, waar Ingekorven 
vleermuizen veelvuldig op stalvliegen foerageren (Lambrechts et al, 2011). 
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, die via insecten tot de vleermuizen kunnen 
geraken, dient zo veel mogelijk vermeden te worden. 

4.16.3.2. Kerkzolder
De jarenlange aanwezigheid van een grote kolonie 
Ingekorven vleermuizen op de Sint-Lambertuskerk, 
toont aan dat de omstandigheden voor deze soort daar 
zeer gunstig zijn. Dit is mede het gevolg van gunstige 
beschermingsmaatregelen in het verleden: maken van 
aangepaste vliegopeningen, en gebruik van 
vleermuisvriendelijke houtbeschermingsproducten 
(samenwerking Biodiversiteitswerkgroep, Kerkfabriek 
en gemeente Bierbeek, die de Ingekorven vleermuis 
als gemeentelijke koestersoort adopteerde). 
Geadviseerd wordt om ook in de toekomst dergelijke 
beschermingsmaatregelen te blijven ondersteunen en 
deze gemeentelijke samenwerking verder te zetten. Bij 
iedere geplande ingreep of bij ieder probleem (werken 
aan dak of dakgoot, problemen met duiven, 
schilderwerken aan plafond, aanpassingen aan 
binnen- of buitenverlichting, …) wordt best met een 
vleermuizenexpert overlegd. Iedere ingreep vereist 
immers maatwerk, en op deze manier kan voor iedere 
situatie een passend vleermuisvriendelijk advies 
verleend worden. 

Foto 13: Kerk Lovenjoel, 12/09/2012
(foto Wout Willems)
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Kaart 17: Vleermuizenwaarnemingen Lovenjoel 2012
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4.17. Vleermuizeninventarisatie Meldertbos 

Door: Frans De Schamphelaere 

4.17.1. Vastgestelde soorten 
Soort detector

gewone dwergvleermuis 31
Myotis spec. 13
laatvlieger 1
vleermuis spec. 3

Totaal 48

4.17.2. Bespreking 

4.17.2.1. Algemeen
Een inschatting van het soortenspectrum van het Meldertbos is vrij moeilijk, gezien er redelijk wat 
Myotis-waarnemingen zijn die niet tot op soortniveau gedetermineerd konden worden. Redenen 
hiervoor zijn een combinatie van factoren (materiaalpech, moeilijk te determineren soorten, zwakke 
opnames). Bij een van de opnames kunnen de potentiële soorten gelimiteerd worden tot 
Baardvleermuis, Ingekorven vleermuis of Nimfvleermuis, waarbij de eerste de meest waarschijnlijke 
is. Herhaling van het onderzoek is aangewezen om het soortenspectrum verder uit te klaren. 
Voor Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger, soorten met verblijfplaatsen in gebouwen, biedt het 
Meldertbos een ideaal leefgebied: enerzijds door de nabijheid van bebouwing (dorpskern Meldert) 
voor verblijfplaatsen en anderzijds door een ideaal foerageerbiotoop: zowel van bos en windluwe 
zones omgeven door bos. 
Het aantal typische bossoorten daarentegen lijkt (ondanks moeilijke inschatting soortenspectrum) 
eerder beperkt: Franjestaart, Grootoorvleermuis of Rosse vleermuis ontbreken tussen de opnames. 
Een logische verklaring hiervoor lijkt het ontbreken van grotere boscomplexen in de omgeving: de 
verspreid staande bosjes bieden wel een aantal potentiële verblijfplaatsen, maar het aanbod is niet 
groot genoeg om gezonde soortpopulaties op te bouwen. Er bevinden zich nog redelijk wat kleinere 
bosjes in de omgeving. Het Meldertbos ligt echter redelijk geïsoleerd van deze snipperbosjes: 
ingesloten tussen landbouwgebied, lintbebouwing en woonkern. 

4.17.3. Aanbevelingen voor beheer 

4.17.3.1. Bosbeheer
Voor cultuurvolgers als Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger volstaat het om in het Meldertbos 
voldoende structuurvariatie te behouden. Omwille van de nabijheid van landbouwpercelen, is het 
behoud of laten ontwikkelen van een windbuffer langs die zijden aanbevolen. Dit komt zowel de 
insectendiversiteit als de vleermuizen ten goede. 
Voor meer bosbewonende soorten is het belangrijk dat  
- het aanbod aan holle bomen uitgebreid wordt.  Loofbomen met holten of aanzet daartoe zouden 

daarom best gespaard te worden, ook al gaat het om exoten zoals Amerikaanse eik.  
- er betere ecologische verbindingen komen naar de kleinere bosjes in de omgeving. Een vlotte 

verbinding naar deze bosjes betekent ook dat de boomholten daarvan als extra beschikbaar 
worden voor de huidige boombewonende dieren van het Meldertbos 

- ook (al of niet dode) bomen met losse schors bewaard blijven, dit ten behoeve van 
Baardvleermuis die graag van dergelijke schuilplaatsen gebruik maakt. 

Het open houden van het wateroppervlak en het regelmatig ruimen van de vijver in het bos, zorgt 
voor een ideale foerageerlocatie voor meerdere soorten. Het open houden van bospaden door 
dichte structuren (tunneleffect) creëert een gegeerd jachtbiotoop voor Baardvleermuizen. 
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Kaart 18: Vleermuizenwaarnemingen Meldertbos 2012
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4.18. Vleermuizeninventarisatie Groot Gasthuisbos en 
Oudenbos 

Door: Bart Mulkens en Wout Willems 

4.18.1. Vastgestelde soorten 
Soort detector

gewone dwergvleermuis 32
baardvleermuis spec. 1
Totaal 33

4.18.2. Bespreking 

4.18.2.1. Algemeen
Bezoeken werden gespreid over beide gebieden gebracht. De oude kernen van beide bossen zijn 
relatief gelijkaardig van structuur, zij het dan dat het Oudenbos iets meer oude bomen bevat. Het 
Groot Gasthuisbos heeft verder een iets meer gesloten structuur, en bevat ook een groot aandeel 
aan populieren. Beide bossen geven het algemeen beeld weer van de bossen in de omgeving: 
relatief kleine bossen, die geïsoleerd liggen in een open agrarisch landschap met woonkernen. 
Dit isolement maakt dat lokale bosgebonden vleermuizenpopulaties moeilijk stand kunnen houden. 
Gewone dwergvleermuizen, met verblijfplaatsen in de woonkernen, komen verspreid maar in relatief 
lage dichtheden voor in het Groot Gasthuisbos en Oudenbos. Hun foerageerplaatsen zijn de 
(windluwe) bosranden en vrij open bospaden. Andere soorten zijn schaars. In het Groot Gasthuisbos 
werd eenmalig een Baardvleermuis spec. waargenomen. 

4.18.2.2. Boomholten
In het Oudenbos bevinden zich nog relatief veel oudere bomen met boomholten, in het Groot 
Gasthuisbos is dit slechts zeer beperkt. De beperkte grootte van de beide bosjes en hun isolement 
ten opzichte van andere boscomplexen maakt dat het boomholtenaanbod kritisch (Oudenbos) of 
zelfs onvoldoende is (Groot Gasthuisbos) voor het in stand houden van populaties van 
boombewonende vleermuizen. 

4.18.3. Aanbevelingen voor beheer 

4.18.3.1. Bosbeheer
Om het bestaande boomholtenaanbod uit te breiden, dienen loofbomen met holten gespaard te 
worden, ook al gaat het om exoten zoals Amerikaanse eik. Opvolgers (en uitbreiders) voor deze 
bomen zouden tijdig geselecteerd moeten worden, waarbij de voorkeur uitgaat naar bomen die 
reeds aanzet vertonen tot holtevorming. Een gezonde spechtenpopulatie zorgt er voor dat op termijn 
voldoende boomholten voor vleermuizen kunnen ontstaan. Uitbouw van deze spechtenpopulatie kan 
door voldoende dood hout (liggend en staand) in het bos te voorzien. Door (toekomstige) 
holtebomen iets meer vrij te stellen krijgen deze meer zonlicht, waardoor deze aantrekkelijker 
worden voor insecten van dood hout en daarop foeragerende spechten. 
Bij gekapte planningen van oudere bomen is een visuele inspectie op boomholten sterk geadviseerd. 
De aanleg van een poel in het bos verschaft vleermuizen een drinkplaats waar ze kunnen passeren 
vlak na uitvliegen, en die tevens kan gebruikt worden als plaats voor foerageren en sociaal contact. 

4.18.3.2. Landschapsbeheer
Om lokale vleermuizenpopulaties te behouden, moet het isolement van de leefgebieden 
teruggedrongen worden. Daarom wordt geadviseerd om het omringende landschap te voorzien van 
ecologische verbindingen: bomenrijen, dreven, heggen en begroeide beekoevers. Enkel op deze 
manier kan het lokaal uitsterven van populaties (ook van andere fauna) voorkomen worden, zonder 
daarmee het agrarisch gebruik van de omgeving in het gedrang te brengen. 
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Kaart 19: Vleermuizenwaarnemingen Groot Gasthuisbos en Oudenbos 2012 
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4.19. Vleermuizeninventarisatie Heibos 

Door: Bart Mulkens en Wout Willems 

4.19.1. Vastgestelde soorten 
Soort detector vangst

gewone dwergvleermuis 20 1
(gewone) baardvleermuis 1
baardvleermuis spec. 5 1
franjestaart 2
watervleermuis 5
Myotis spec. 3
laatvlieger 4
gewone grootoorvleermuis 2 1
Totaal 41 4

4.19.2. Bespreking 

4.19.2.1. Algemeen 
Het Heibos is relatief beperkt van oppervlakte, maar herbergt niettemin een vrij hoge 
soortendiversiteit aan vleermuizen. De sterktes van het gebied worden gevormd door de hoge 
structuurrijkdom (zowel dreven als door vegetatie overkoepelde bospaden), bomen van gevarieerde 
leeftijd – waaronder een redelijk aantal oudere met holtes, en de aanwezigheid van windluwe zones 
in en naast het bos. 
Dwergvleermuizen worden vrijwel overal in het gebied jagend aangetroffen, met uitzondering van 
sommige (op dat ogenblik) niet-windvrije bosranden. 
Laatvliegers worden voornamelijk aangetroffen in de dreven en op plaatsen waar omgevallen bomen 
het kroondak hebben open gemaakt. De kleinere bospaden zijn foerageer- en verplaatsingsbiotopen 
voor Baardvleermuizen.  
Er bevindt zich een bospoeltje naast het pad tussen de twee kapelletjes. Deze poel wordt door 
meerdere soorten vleermuizen gebruikt om te drinken, meest vlak na het uitvliegen (Watervleermuis, 
Baardvleermuis spec., Gewone grootoorvleermuis). Bijkomend is deze poel ook een foerageerplaats 
en plaats voor sociaal contact. Buiten deze poel zijn andere belangrijke foerageergebieden voor  
watervleermuizen de vijver in de boomgaard en de twee poeltjes aan de bosrand van de grote 
weide. 
De meest opvallende afwezige soort is Rosse vleermuis. Mogelijk bestaat er een link tussen de 
afwezigheid van deze soort en de recente kap van oudere Amerikaanse Eiken, waardoor plots een 
aanzienlijk deel van de door Rosse vleermuizen gebruikte boomholten zou kunnen verdwenen zijn. 

4.19.2.2. Kolonies
In de gebouwen van de boerderij gelegen tegen het Heibos bevindt zich een kolonie Gewone 
dwergvleermuizen, en vermoedelijk ook een  kolonie Grootoorvleermuizen (dit kon echter niet 
bevestigd worden) (mond. med. Iwan Lewylle). 

4.19.3. Aanbevelingen voor beheer 

4.19.3.1. Bosbeheer
Door het behoud en versterken van de sterktes van het gebied voor vleermuizen kan de huidige 
vleermuizenpopulatie behouden en uitgebreid worden: 

- Behoud van de rijkdom aan bosstructuren 
- Behoud of uitbreiding van kleinere bospaden doorheen vrij gesloten vegetatie 
- Behoud en uitbreiding van het aantal oude bomen – met aandacht voor bomen met holten of 

die aanzet tot holtevorming vertonen (voor het creëren van voldoende habitat voor  
boomsoorten als Rosse vleermuis) 
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- Behoud van bomen met losse schors (geliefde verblijfplaats Baardvleermuizen) 
- Onderhoud van de bospoel: tijdig verwijderen van bladafval wanneer deze dreigt dicht te 

slibben. Gezien dit momenteel het geval is, wordt deze poel dus best binnen korte tijd 
geruimd. 

Enkele bosgedeelten bezitten een extreem dichte vegetatie (overwoekering), soms van exoten. Het 
opener maken van deze bosgedeelten verschaft extra ruimte voor vleermuizen en inheemse fauna 
en flora in zijn geheel.  
Behoud of verbetering van de connectie tussen bos en de vijver in de boomgaard, en het voorzien 
van een beschuttende beplanting aan één zijde van deze vijver kan het belang van deze vijver als 
foerageergebied voor vleermuizen verhogen. 
De aanplant van een ecologische verbinding doorheen de weide die het noordelijk en zuidelijk 
gedeelte van het Heibos verbindt, laat ook minder mobiele vleermuizensoorten toe van beide 
bosgedeelten gebruik te maken. Dit kan ook een groter aantal boomholten voor dergelijke soorten 
bereikbaar maken, en is ook voor andere diersoorten een gunstige ontsnipperingsmaatregel. 
De overgang tussen weide en bos is momenteel scherp en zonder windluwe zone die insecten 
aantrekt. Er wordt geadviseerd deze overgang glooiender te maken door de aanplant van bloeiende 
struiken en bomen, bijvoorbeeld spork, Europese vogelkers, Gelderse roos en meidoorn, eventueel 
gecombineerd met bv kamperfoelie. 

Foto 14: Bospoel, door vleermuizen gebruikt als drinkplaats. Heibos, 25/06/2012 (foto Wout Willems)
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Kaart 20: Vleermuizenwaarnemingen Heibos 2012
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4.20. Vleermuizeninventarisatie Begijnbos 

Door: Wout Willems, Stijn Van Der Veken 

4.20.1. Vastgestelde soorten 
Soort detector vangst zolder

gewone dwergvleermuis 61 23 1
ruige dwergvleermuis 2
(gewone) baardvleermuis 5
baardvleermuis spec. 5
franjestaart 3
watervleermuis 9 1
Myotis spec. 5
laatvlieger 6
rosse vleermuis 7
gewone grootoorvleermuis 2 3 1
grootoorvleermuis spec. 3
vleermuis spec. 2 1

Totaal 103 34 3

4.20.2. Bespreking 

4.20.2.1. Algemeen 
Met minimum 8 waargenomen soorten is het Begijnbos een bos met een gezonde 
vleermuizendiversiteit. Door de moeilijke toegankelijkheid (een groot deel van het bos is privé-
eigendom) is het niet mogelijk een accuraat overzicht van het bosgebruik door vleermuizen te geven, 
en beperkt dit onderzoek zich voornamelijk tot soorteninventarisatie, en bespreking van de 
onderzochte delen. 
De structuur van dit bos bestaat hoofdzakelijk uit oudere, hoog opgaande loofbomen, waaronder 
veel oude Zomereiken maar ook bestanden Amerikaanse eik en populier. Afhankelijk van het 
bestand is er eerder weinig tot overvloedig onderbegroeiing aanwezig, met name van Braam. Veel 
bestanden kennen een uitbundige voorjaarsflora met vooral veel Bosanemoon. De weg door de 
populierenaanplant, aan de oostzijde van het gebied, wordt zeer intensief gebruikt door jagende 
Gewone en Ruige dwergvleermuizen en Watervleermuizen. Baardvleermuizen beperken zich meer 
tot de westelijke helft van het onderzochte gebied, waar zij boven meer (of volledig) door vegetatie 
ingesloten paden jagen. Doordat er veel structuurvariatie in het bos zit, vinden ook soorten van
opener boshabitat als Rosse vleermuis en Laatvlieger voldoende foerageergelegenheid. 
Er bevindt zich een vliegroute van Watervleermuis tussen (de waterplas naast?) kasteel Hogemeyer 
en het Begijnbos, die loopt door de coniferendreef op het einde van de (straat) Hogemeyer. 

4.20.2.2. Boomholten
Een visuele inspectie (langsheen wandelpad) doet vermoeden dat dit bos een ruim aanbod bezit aan 
boomholten, en daardoor gunstige omstandigheden biedt voor een gezonde vleermuizenpopulatie. 
Dit vermoeden wordt ondersteund door de waarnemingen van meerdere boombewonende soorten. 
Er zijn tevens grote populaties holenbroedende vogels als Boomklevers en Grote bonte spechten 
aanwezig, evenals zeldzamere soorten als Zwarte specht, Middelste bonte specht en Kleine bonte 
specht.  

4.20.2.3. Kolonies
Er werd voorjaarsbalts waargenomen van Grootoorvleermuis (sp) in het zuiden van het bos, en van 
Laatvlieger in de noordwestelijk hoek van het onderzochte gebied. 
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Foto 15: Rosse vleermuis verlaat vangzak. Begijnbos, 30/05/2012 (foto Wout Willems) 

4.20.2.4. Kasteel Hogemeyer
Op14/08/2012 werd samen met de eigenaar het sinds jaren vervallen kasteel Hogemeyer (inclusief 
kasteelhoeve) onderzocht op de aanwezigheid van vleermuizen. Op de zuidoostelijke 
(zij)kasteelzolder leverde dit een pleisterende Gewone dwergvleermuis en een Gewone 
grootoorvleermuis op. De aanwezigheid van grotere aantallen keutels doet vermoeden dat de 
aantallen dieren vroeger op het seizoen hoger moeten zijn geweest. De hoofdkasteelzolder en 
kapelzolder zijn niet door vleermuizen in gebruik (te open, aanwezigheid duiven en steenmarter). De 
kasteeltorentjes en kasteelhoeve zijn eveneens buiten vleermuisgebruik (te open, en aanwezigheid 
kerkuil). 
De kelders van het kasteel bleken zeer interessant als overwinteringslocatie: uitgestrekte kamers, 
vochtig (deels onder water) en gemakkelijk van buitenaf invliegbaar. De aanwezigheid van 
vleermuizenkeutels bevestigt het gebruik van deze kelders door vleermuizen. 

4.20.3. Aanbevelingen voor beheer 

4.20.3.1. Bosbeheer
Door een minder accuraat overzicht van het bosgebruik door vleermuizen, zijn uitgebreide 
gebiedsgerichte aanbevelingen voor beheer in het Begijnbos moeilijk te formuleren. Om die reden 
wordt voornamelijk verwezen naar de algemene vleermuisvriendelijke bosbeheermaatregelen. 
De coniferendreef in het zuiden van het Begijnbos biedt momenteel jaarrond een buffer tegen de 
verlichting van de iets zuidelijker gelegen woning naar een intensief door vleermuizen gebruikte 
bosweg. Om die reden wordt aanbevolen deze coniferendreef ofwel te behouden, ofwel (op termijn) 
te vervangen door inheemse struiken met vergelijkbare lichtbufferende eigenschappen (bv hulst). 
Er bevindt zich een straatlantaarn nabij de Windmolenstraat in het begin van de centrale publieke 
weg door het bos (naast bebouwing). Deze lantaarn schijnt net in het verlengde van dit pad, 
waardoor deze lijdt onder lichtpollutie. Gezien vleermuizen lichtgevoelig zijn, en bospaden en 
bosranden favoriete verplaatsings- en foerageergebieden zijn, verdient het sterke aanbeveling deze 
lantaarn te doven, te verplaatsen (niet in verlengde bospad), een scherm aan de lantaarn te 
monteren zodat deze niet richting bospad verlicht, of de lamp te vervangen door een model dat enkel 
gericht neerwaarts verlicht. Coördinaten lantaarn: 50.899538, 4.983746. 

4.20.3.2. Kasteel Hogemeyer
Het kasteel Hogemeyer staat momenteel te koop. Aangezien verondersteld wordt dat de 
toekomstige eigenaar restauratiewerken zal uitvoeren, zal hierbij rekening moeten worden gehouden 
met de aanwezige vleermuizenpopulaties. Aangeraden wordt dan ook om hiervoor van bij de 
opmaak van de restauratieplannen advies en eventueel begeleiding van een vleermuizendeskundige 
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in te roepen. Het verdient eveneens aanbeveling om in éénzelfde moeite de mogelijkheden tot 
vleermuisvriendelijke inrichting te bekijken van de (zij)kasteelzolder en van de kasteelkelders. Om 
voor de kelders gepaste adviezen te kunnen formuleren, is een inventaris van daar overwinterende 
dieren noodzakelijk. 

Foto 16: Kasteel Hogemeyer. Op de voorgrond de zuidoostelijke (zij)kasteelzolder waar vleermuizen verblijven, 15/08/2012. 
(foto Wout Willems)

Foto 17: Kasteel Hogemeyer. De kelders fungeren als overwinteringsplaats voor vleermuizen. 15/08/2012. (foto Wout 
Willems)
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Kaart 21: Vleermuizenwaarnemingen Begijnbos 2012 
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5. Resultaten bijkomende onderzoeken 

5.1. Relatie met spechten en bosstructuur 

Op basis van terreinbezoeken en recente gegevens van www.waarnemingen.be (periode 2009-
2012) werden de aanwezige holtenmakende spechtensoorten bepaald in de projectgebieden, met 
specifieke aandacht voor de Habitatrichtlijnsoorten Zwarte specht en Middelste bonte specht. 
Tevens werd de aanwezigheid van Halsbandparkiet nagegaan omdat dit een potentiële 
holtenconcurrent is voor vleermuizen. 
Een overzicht van de waargenomen spechtensoorten wordt weergegeven in Tabel 6. 

Tabel 6: Overzicht spechtenwaarnemingen (2009-2012) en aantal vastgestelde vleermuizensoorten 
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vleermuizensoorten 
(boombewonend)

Kluysbos x x x 7 (5)
Bos Ter Rijst x x x x 7 (5)
Liedekerkebos x x x x x 3 (2)
Domeinen van Gaasbeek en 
Groenenberg x x x 9 à 10 (7)

Hallerbos x x x x x 9 (7)
Provinciaal domein 
Huizingen/Begijnenbos x x x x 4 (3)

Nationale Plantentuin Meise x x x x 4 (2)
Zoniënwoud (bosreservaat) x x x x x 7 à 8 (5)
Schiplakenbos/Steentjesbos x x x x x x 7 (5)
Bertembos x x x x x x 3 (1)
Tienbunderbos x x x x x 6 (3)
Walenbos x x x x x 9 (6)
Provinciaal domein Kessel-Lo x x x x 5 (3)
Meerdaalwoud x x x x x x 11 (7)
Sint-Agatha-Rodebos x x x x x x 6 (4)
Bruulbos/Koebos/Lovenjoel x x x 3 (1)
Meldertbos x x x 3 (1)
Groot Gasthuisbos/Oudenbos x x 2 (1)
Heibos x x x x 5 (3)
Begijnbos x x x x 8 (6)

Het trekken van conclusies uit het voorkomen van spechten is moeilijk. In alle projectgebieden 
komen Grote bonte specht en Groene specht voor. Losse waarnemingen kunnen echter moeilijk 
gebruikt worden om dichtheden na te gaan. Zowel de toegankelijkheid, het aantal waarnemers en 
het aantal bezoeken hebben hier een zeer grote invloed. 

Het inschatten van de soortensamenstelling van de boomlaag, van het aandeel oude en dode 
bomen, en van de dichtheid aan holtes en spleten levert veel inzichten in het bos, maar niet echt 
bruikbare criteria voor analyses. Besluiten uit deze observaties zijn dan ook veeleer gebaseerd op
veldervaring. 
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Algemeen kan gesteld worden dat de aantallen en diversiteit van spechten in een bos stijgt 
naarmate 

- de oppervlakte van het bos groter is 
- er andere boscomplexen in de buurt zijn 
- het bos minder geïsoleerd ligt in het landschap 
- er veel oude bomen aanwezig zijn 
- er veel dood hout (liggend en staand) aanwezig is 

De invloed van bovenstaande factoren is van dermate grote invloed dat het onmogelijk is om uit 
andere parameters als soortensamenstelling van de boomlaag of onderbegroeiing een sluitende 
conclusie te trekken aan de hand van de huidige gegevens. 
Hoge aantallen en een hoge diversiteit aan spechten, heeft als logisch gevolg dat er veel 
boomholten ontstaan. Een groot aantal boomholten heeft dan weer als gevolg dat er een groot 
aanbod is aan potentiële verblijfplaatsen voor vleermuizen. 

Er kan geconcludeerd worden dat maatregelen om bossen aantrekkelijk te maken voor spechten, 
rechtstreeks tot gevolg hebben dat deze ook bereikbaarder en aantrekkelijker worden voor 
vleermuizen als foerageergebied, en onrechtstreeks dat het aanbod aan potentiële verblijfplaatsen 
toeneemt. 

De meer extreme voorbeelden uit dit project illustreren het belang van bovenstaande factoren: 
- De oppervlakte van Gasthuisbos/Oudenbos is slechts zeer klein, en bovendien bevindt er 

zich verhoudingsgewijs slechts een beperkt aantal oude bomen. Liggend en dood hout zijn 
beperkt. Er bevinden zich niet veel andere boscomplexen in de buurt, en beide bossen 
liggen ook voor het overige geïsoleerd zonder ecologische verbindingen. In deze bossen 
werden enkel Groene en Grote bonte specht waargenomen. Er werd slechts éénmaal een 
boombewonende vleermuis (Baardvleermuis) waargenomen. 

- De oppervlakte van het Meerdaalwoud is zeer groot. Het bos is verbonden met het 
Heverleebos, en het is onder meer via valleigebieden verbonden met kleinere boscomplexen 
in de wijde omgeving. Er bevinden zich zeer veel oude bomen (veel kathedraalbeuken en
zomereiken), en er is (vooral in de bosreservaten) een groot aanbod aan dood hout. In dit 
bos komen alle spechtensoorten voor, in gezonde populaties. Zowel op aantallen als soorten 
vleermuizen scoort het bos hoog. 

Wel moet hierbij opgemerkt worden dat er een 
verschil is in de bereikbaarheid van bossen 
tussen vleermuizen en spechten. Waar spechten 
een geïsoleerd bos sporadisch nog zullen 
bezoeken, is dit voor vleermuizen veel moeilijker 
wanneer er geen ecologische verbindingen zijn.
Zo kan een bos met een gezonde 
spechtenpopulatie daardoor toch arm zijn aan 
vleermuizendiversiteit. Dit zou bijvoorbeeld in het 
Bertembos het geval kunnen zijn. 

Foto 18: Amerikaanse eik met spechtengat. De holte is 
ondiep, maar kan op termijn verder uitrotten tot geschikt 
vleermuizenverblijf. Om die reden werd geadviseerd de 
boom te ringen (R) in plaats van te kappen.Maasdalbos, 
29/03/2012 (foto Wout Willems) 
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5.2. Onderzoek naar het gebruik van tunnels door vleermuizen 
voor het oversteken van de ring van Brussel en de E411 
in het Zoniënwoud 

Organisatie en verslag: Charlotte De Grave, Ben Van der Wijden, Pierrette Nyssen, Guy Yanis, 
Patrick Van Den Borre, Cécile Herr en Wout Willems 

5.2.1. Doelstelling en methode 
Op vrijdag 22 juni 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. 
Hiervoor werden groepen gevormd van twee/drie vleermuizenspecialisten, die plaatsnamen in de 
verschillende tunnels onder de R0 ring (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en de E411 (Vlaams 
Gewest), die het Zoniënwoud in twee snijden. Doel was om aan de hand van detectors de doorgang 
van vleermuizen na te gaan, om beter te begrijpen hoe de vleermuizen de autosnelwegen die een 
belangrijke barrière in dit grote bosmassief vormen, oversteken. De kennis van deze aspecten laat 
het opmaken van een geschikt landschapsbeleid toe wat betreft de verbindingen die voor de 
vleermuizen moeten gecreëerd /gehandhaafd worden. 

5.2.2. Resultaten 
In totaal werden in de 10 bemonsterde tunnels 187 vleermuizenpassages genoteerd, verdeeld over 
minimum 5 verschillende soorten. Waar mogelijk werd ook de invliegrichting van de vleermuizen 
genoteerd. De tunnel ‘Herrmann-Debroux’ werd vanwege zijn breedte opgesplitst in 4 delen, elk voor 
een verschillend onderzoeksteam. 

Tabel 7: Overzicht vleermuizenpassages 22 juni 2012 
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Flossendelle 10 10
Leonard Sud 0
Leonard Nord 0
Tambour 2 3 18 1 24
Bonne-Odeur 0
Hertenlaan 2 1 22 1 4 30
Renbaan 0
Raafeikweg 0
Herrmann-Debroux P1 10 3 13
Herrmann-Debroux P2 47 47
Herrmann-Debroux P3 59 59
Herrmann-Debroux P4 0
Prinsenweg 1 1 2
Totaal 2 2 4 51 2 124 185

De resultaten tonen aan dat meerdere tunnels van belang zijn voor passages van verschillende 
vleermuizensoorten. De belangrijkste tunnels zijn de tunnels Tambour, Hertenlaan en Herrmann-
Debroux. In enkele tunnels kon passage niet worden aangetoond (nulwaarnemingen). 
Bijkomend werden netvangsten gedaan aan de tunnel Tambour (met een vangstvergunning van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest) op 31/8/2012 (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. 
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Een cartografisch overzicht van de passages per tunnel is te vinden op kaart. Per tunnel staan 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. 

Foto 19: Tunnel Tamboerdreef (foto Jorg Lambrechts) 

5.2.1. Conclusies en bemerkingen bij het onderzoek 
Dit onderzoek geeft een goed en relatief compleet beeld van de tunnels als passage voor 
vleermuizen. Tevens geeft het een zicht op hoe de vleermuizen omgaan met de versnippering van 
hun habitat door de wegeninfrastructuur in het Zoniënwoud. De gegevens tonen 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 bevestigen deze hypothese en tonen aan dat 
kolonies van Franjestaart en Gewone grootoorvleermuis verblijven ten noorden van de ring R0 en 
gaan foerageren ten zuiden van de autosnelweg. 
Op methodologisch vlak is dit onderzoek echter nog vrij experimenteel. Hierdoor werden ook enkele 
nadelen ondervonden. Sommige ploegen hebben bijvoorbeeld exacte aantallen van passages 
genoteerd, zonder soorten neer te schrijven. Dit verklaart waarom er zoveel ongedetermineerde 
vleermuizen in Herrmann-Debroux passeerden. Sommige dieren jagen in de tunnels, of vliegen even 
in en uit de tunnel zonder deze daadwerkelijk te passeren. Wanneer dergelijke jagende dieren 
genoteerd worden telkens deze passeren, krijgt men een vertekend beeld. De grote aantallen dieren 
aan tunnel Herrmann-Debroux (delen P2 en P3) zijn daarom vermoedelijk een overschatting van het 
werkelijke aantal passerende dieren. 
Door de opgedane ervaring zullen toekomstige, vergelijkbare projecten (oa door aanpassing van het 
veldformulier) nog duidelijkere resultaten opleveren. 

Dankwoord
Het Agentschap Natuur en Bos, houtvesterij Groenendaal (ir. P. Huvenne en M. Callens) en 
Leefmilieu Brussel – BIM, onderdirectie natuur en bos (ir. S. Vanwijnsberghe en A. Borremans) 
worden bij deze bedankt voor de afgeleverde vergunningen. 
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Kaart 22: Resultaten tunneltellingen Zoniënwoud 22/06/2012
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5.3. Boomholtenonderzoek 
In het Tienbundersbos, het provinciaal domein Huizingen en Begijnenbos, en in het Maasdalbos 
werden in totaal 42 boomholten onderzocht met een boomcamera in de winter 2011-2012. 

Tabel 8: Overzicht met boomcamera onderzochte boomholten 
Plaats Datum Aantal onderzochte holtes
Tienbundersbos 29/12/2011 9
Provinciaal domein Huizingen / Begijnenbos 10/2/2012 12 / 2
Maasdalbos (Halle) 29/3/2012 19

Het Maasdalbos werd als onderzoeksgebied geselecteerd omwille van een geplande kap van 
Amerikaanse eiken. Alle bomen (ongeacht boomsoort) in dit bos waren vooraf op holten 
gecontroleerd en in kaart gebracht. Al deze holten werden zo mogelijk gecontroleerd met een
boomcamera. Op basis daarvan werd advies gegeven voor de betreffende Amerikaanse eiken:
kapping (ondiepe holten, 2 bomen), ringen (één holte te klein voor camera, één holte met potenties 
op termijn (Foto 18); 2 bomen) of behoud boom (holte met vleermuizenmest, 1 boom). 

Kaart 23: overzicht bomen onderzocht met boomcamera, Maasdalbos, 29/03/2012 

Conclusies uit het boomcamera-onderzoek: 
1) Wanneer gericht naar boomholten gezocht wordt, blijken minder boomholten aanwezig dan 

men zou denken wanneer men dit bos tijdens een gewone wandeling bezoekt. 
2) Het grootste deel van aantal holten dat gevonden wordt, blijkt niet geschikt te zijn voor 

vleermuizen. ‘Niet geschikt’ betekent in de meeste gevallen dat de holte (horizontaal) zeer 
ondiep is, of dat ze (verticaal) nog niet voldoende naar boven toe uitgerot is. 

Geschiktheid holte aantal
geen holte 1
geschikt 12
onbekend 10
ongeschikt 14
potentieel geschikt 5
totaal 42

3) Het controleren van dergelijke holten is zeer arbeidsintensief. Men kan met de boomcamera 
op een werkdag ca 20 holten bekijken. Zoals hierboven aangetoond, is het aantal 
gecontroleerde holten die effectief geschikt zijn voor vleermuizen daardoor zeer beperkt. 
Voorts werd vastgesteld dat de interessantst lijkende holten zich vaak ver boven het bereik 
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van een dergelijke boomcamera (ca 12m) bevinden, of net te smal zijn om de camerakop 
toe te laten. Een boomcamera is om die reden minder rendabel voor het actief opsporen van 
overwinterende vleermuizen. 

4) Een boomcamera kan nuttig zijn voor het bekijken van potentiële koloniebomen of om te 
kappen bomen te controleren op mogelijke vleermuizenverblijven, of om gegevens te 
verzamelen over boomholten om de potenties van een bos voor boomholtenbewoners na te 
gaan.

Foto 20: boomcamera-onderzoek.Provinciaal domein Huizingen, 10/02/2012  
(foto Kamila Wawrocka) 
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5.4. Zolderonderzoek 

5.4.1. Abdij van Averbode 
Op 21/08/2012 werden de zolders van de abdij van Averbode onderzocht op vleermuizen. Dit gaf 
verspreid over vrijwel alle zolders 41  vleermuizen, verdeeld over maar liefst vijf soorten. Een 
overzicht van de gevonden dieren op de verschillende locaties is te vinden op Kaart 24 en
bijhorende Tabel 9. Voor een compleet overzicht van de site werden ook enkele later gedane of niet-
zolderwaarnemingen hierin mee opgenomen. 

Kaart 24: overzicht vleermuizenwaarnemingen Abdij van Averbode, 21-31/08/2012

Tabel 9: overzicht vleermuizenwaarnemingen Abdij van Averbode, 21-31/08/2012 
Nr Locatie Soort Aantal Opmerkingen
1 Zolder abdijvleugel ‘Siberië’ Baardvleermuis 7 veel keutels, 

vermoedelijk (vroeger 
op jaar) grotere kolonie

2 Zolder abdijgebouw Grijze grootoorvleermuis 22
Laatvlieger 1
Ingekorven vleermuis 2 21/08/2012

Gelijkvloerse gangen abdij Gewone dwergvleermuis 1 rondvliegend
3 Zolder abdijkerk Grootoorvleermuis spec. 1 rondvliegend

Laatvlieger - keutels
Ingekorven vleermuis 1 31/08/2012

4 Archiefzolder pastorie Grijze grootoorvleermuis 7
5 Zolder schrijnwerkerij Vleermuis spec. - keutels, kleine soort
6 Zolder washuis Grijze grootoorvleermuis 1 zolder slechts beperkt 

toegankelijkGewone dwergvleermuis 1
7 Poortgebouwtje naar boerderij Grijze grootoorvleermuis 1 Zwermend in ochtend; 

detectorwaarneming
8 Linkerzolder poortgebouw 

boerderij
Gewone dwergvleermuis 1

9 Boomholte in beuk Rosse vleermuis 2 Balts- en paarverblijf

Er werden op de zolders tevens vier dode Grijze grootoorvleermuizen en twee dode Gewone 
dwergvleermuizen gevonden. 
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Aanbevelingen 
Wegens het voorkomen van Ingekorven vleermuizen, wordt voor adviezen rond het beheer van de 
zolders verwezen naar paragraaf 6.2.5. 
Specifiek voor de zolder van het washuis, wordt aanbevolen 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 en Fairon, 1996). 

Uit paragraaf 6.2.5 kunnen ook de tips rond stallen meegenomen worden, aangezien het 
waarschijnlijk is dat de soort ook gebruik maakt van de open stallen van de abdijboerderij om te 
foerageren. 

Voor het bosperceel ten noordwesten van de abdij dient de beuk, in gebruik als baltsplaats door 
Rosse vleermuis, en een kleine zone daarrond gevrijwaard te worden van kap. 

5.4.2. Kerk van Attenrode 
Op 28/08/2012 werden vijf Grijze grootoorvleermuizen gevonden op de kerkzolder van Attenrode 
(Glabbeek). Omwille kleine restauratiewerken aan de zolder gepland zijn, werd door ons informatie 
en contactgegevens bezorgd aan de verantwoordelijken van de kerk voor verdere opvolging. 

5.4.3. Kasteel Hogemeyer 
De zolders (en kelder) van het kasteel Hogemeyer en bijhorende gebouwen werden gecontroleerd 
op de aanwezigheid van vleermuizen. De resultaten zijn te vinden onder paragraaf 4.20:
Vleermuizeninventarisatie Begijnbos. 

Foto 22: Grijze grootoorvleermuis op zolder 
Abdij van Averbode, 21/08/2012 (foto Wout Willems)

Foto 21: Boomholte als baltsplaats Rosse vleermuis,
Abdij van Averbode, 31/08/2012 (foto Wout Willems)
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6. Resultaten doelsoorten 

6.1. Bosvleermuis 

6.1.1. Detectoronderzoek 

6.1.1.1. Overzicht detectoronderzoek
Tijdens de batdetectorbezoeken in de projectgebieden werd intensief geluisterd naar 
Bosvleermuizen. De soort gebruikt een lagere frequentie dan de meeste andere vleermuizensoorten, 
waardoor het nodig is om geregeld van luisterfrequentie te wisselen. Een voordeel is dat de 
Bosvleermuis luid roept, waardoor ze ook van verder waarneembaar is (gemakkelijk 100 à 200m) en 
de kans op missen van het dier (bv door tijdelijk luisteren op andere frequentie) relatief klein is. De 
luide roep maakt ook dat individuen die dichter bij komen, over alle frequenties heen hoorbaar zijn. 

Algemeen kan gesteld worden dat de aanwezigheid van Bosvleermuizen vrij eenvoudig met detector 
kan vastgesteld worden, en dat dieren die langere tijd rond één locatie foerageren niet over het 
hoofd kunnen gezien worden. Dit wordt ook aangetoond op de verspreidingskaartjes: eenzelfde 
Bosvleermuis wordt over het algemeen op meerdere locaties gehoord. Het aantal symbolen geeft 
dus geen absoluut aantal weer, maar is wel een indicatie van waar de dieren foerageren (of tot waar 
ze gehoord kunnen worden). 

Geluidssignalen van Bosvleermuizen kunnen verward worden met deze van Rosse vleermuis, die 
vrij vergelijkbare pulsen uitstoot, maar een nog iets lagere frequentie gebruikt. Door het opnemen en 
analyseren van geluiden, is het onderscheid meestal wel met zekerheid te maken. Indien ergens 
Rosse vleermuizen werden waargenomen, indiceert dit alleszins dat eventuele Bosvleermuizen in dit 
gebied ook zouden moeten gehoord zijn. 

6.1.1.2. Resultaten detectoronderzoek

Tabel 10: Detectorresultaten Bosvleermuis in projectgebieden, met Rosse vleermuis ter referentie 
Locatie Bosvleermuis Rosse vleermuis
Kluysbos
Bos Ter Rijst x x
Liedekerkebos x
Domein Gaasbeek - Groenenberg x x
Hallerbos x
Provinciaal domein Huizingen x
Nationale Plantentuin Meise
Zoniënwoud x
Schiplakenbos - Steentjesbos x
Bertembos
Tienbunderbos
Walenbos
Provinciaal domein Kessel-Lo x
Meerdaalwoud x x
St-Agatha-Rodebos x
Lovenjoel x
Meldertbos
Groot Gasthuisbos - Oudenbos
Heibos
Begijnbos

In vijf van de twintig projectgebieden werden Bosvleermuizen aangetroffen: het Meerdaalwoud, Sint-
Agatha-Rodebos, Zoniënwoud, Bos Ter Rijst en de kasteeldomeinen van Gaasbeek-Groenenberg. 
Bos Ter Rijst en domeinen Gaasbeek-Groenenberg zijn nieuwe vindplaatsen voor deze soort, en de 
eerste Vlaams-Brabantse vindplaatsen ten westen van Brussel. In Bos Ter Rijst betrof het één 
foeragerend dier, in domeinen Gaasbeek-Groenenberg minstens twee jagende dieren. Het is 
voorlopig nog onduidelijk of deze nieuwe vindplaatsen enkel als foerageergebied gebruikt worden, of 



Vleermuizen in bos en park in de provincie Vlaams-Brabant 87

dat er zich ook verblijfplaatsen bevinden. Verder werden ook enkele losse waarnemingen gedaan 
van de soort, met name te Overijse en boven het Grootbroek te Sint-Agatha-Rode (Hans Roosen). 
Een visueel overzicht van de locaties met Bosvleermuis is te vinden op Kaart 45. 

Waarnemingen van Bosvleermuis betroffen vrijwel steeds één dier. Twee dieren samen werden 
aangetroffen in Gaasbeek (2 dieren in 1 opname) en het Zoniënwoud (sociaal gedrag na vrijlaten 
gezenderd dier). Ook bij oudere waarnemingen (2001-2010) is het maximaal vastgestelde aantal 
twee dieren. 

De foeragerende Bosvleermuizen werden allen aangetroffen in bosrijke, vochtige halfopen 
omgeving, en meest in de buurt van grotere wateroppervlakten. Dit wordt aangetoond door de 
opnames in de buurt van het Zoet Water (Meerdaalwoud), de vijvers van Groenendaal
(Zoniënwoud), de kasteelvijvers van Gaasbeek en Ter Rijst, en de vijver van het Grootbroek. Ook 
werden langdurig jagende Bosvleermuizen waargenomen boven door bos omringde graslanden 
(domein van Groenenberg) en zelfs boven de open strook gevormd door de Naamsesteenweg door 
het Meerdaalwoud. Bij deze laatste moet wel vermeld worden dat de Naamsesteenweg onverlicht is, 
en op dat uur zeer verkeersluw was - en wegens werken bovendien maar in één richting berijdbaar. 

6.1.2. Telemetrie 
Er werden gedurende 21 nachten netvangsten gedaan in de projectgebieden. Dit leverde uiteraard 
ook informatie op over andere voorkomende soorten, maar de netten werden specifiek geplaatst in 
potentieel bosvleermuishabitat. Dit leverde één vangst op van een Bosvleermuis, aan de 
Ganzenpootvijver in het Zoniënwoud. 

Tabel 11: Gegevens gevangen Bosvleermuis aan de Ganzenpootvijver, Zoniënwoud 
Datum Tijd Soort Geslacht Gewicht (g) Leeftijd
5/06/2012 22:42 Bosvleermuis m 18,00 adult

Dit dier werd van een zender voorzien, en kon gedurende het daaropvolgende uur gehoord worden 
foeragerend tussen de Ganzenpootvijver en de renbaan. Hierna werd contact verloren. De 
daaropvolgende dagen werd overdag gezocht naar de verblijfplaats, en ’s avonds naar het 
foeragerende dier. De inspanningen bleven echter zonder resultaat, wat niet geheel onlogisch is. Het 
bereik van de zender is beperkt, het Zoniënwoud is zeer uitgestrekt, en bovenal is het waarschijnlijk 
dat het dier zich niet aan de grenzen van het bos houdt. Residentiële wijken of verderaf gelegen 
bossen kunnen evenzeer potentiële verblijfplaatsen zijn, en zoals reeds eerder vermeld zijn ook 
valleigebieden geschikte foerageergebieden. Een overzicht van de zoekinspanningen naar de 
verblijfplaats in het Zoniënwoud is te vinden op Kaart 25. 

Foto 23: gevangen mannetje Bosvleermuis. Zoniënwoud, 5/06/2012 (foto Wout Willems) Foto 23: gevangen mannetje Bosvleermuis Zoniënwoud 5/5/06/06//2201 (2 (fffoto Wout WiWillllems))
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Kaart 25: Zoekinspanningen naar de gezenderde Bosvleermuis van 5/06/2012 in het Zoniënwoud

6.1.3. Conclusies 
Bosvleermuizen komen in Vlaams-Brabant voor rondom de (restanten van) het oude Kolenwoud, in 
een straal van 18 km rondom de zuidelijke helft van het Brussels Gewest. De soort werd daar in vijf 
van de 7 onderzochte gebieden aangetroffen. Vergelijkbaar onderzoek in de 13 overige 
projectgebieden, verspreid over de rest van de provincie, leverde geen waarnemingen op. De 
actuele verspreiding is te vinden op Kaart 45. 

Nergens werden hoge aantallen van de soort aangetroffen: meestal één en uitzonderlijk twee dieren. 
Dit indiceert dat de totaalpopulatie Bosvleermuizen vermoedelijk zeer klein is, wat de soort extra 
kwetsbaar maakt. 

Uit de waarnemingen blijkt dat Bosvleermuizen niet zozeer in bos zelf foerageren, maar eerder in 
een bosrijke, vochtige halfopen omgeving. Hier jagen zij liefst in de buurt van grotere 
wateroppervlakten. Een waterpartij is nochtans geen sluitende voorwaarde. Langdurig jagende 
Bosvleermuizen werden ook waargenomen boven door bos omringde graslanden en zelfs boven de 
open strook gevormd door een (op dat moment zeer verkeersluwe) steenweg door het bos. 

Afgaande op deze voorkeur voor foerageergebieden, kunnen ook de waarnemingen van voorgaande 
jaren (2001-2011) gekaderd worden. De dieren zijn gebonden aan de grote, uitgestrekte en oude 
(Kolenwoud)bossen voor hun verblijfplaatsen. Om te foerageren zoeken zij echter de bosranden en 
open zones in bossen op, en meest nog waterpartijen in een halfopen omgeving op in de zeer ruime 
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omgeving. Dit betekent dat de dieren sterk gebonden zijn aan natte valleigebieden en zich dan 
vermoedelijk ook langs deze valleien verplaatsen. Zij maken ook dankbaar gebruik van de 
verspreide kleinere maar oude bossen, en tevens van bosrijke kasteeldomeinen waar een vijver 
vaak een extra aantrekkingspool is. 

6.1.4. Aanbevelingen 

6.1.4.1. Bosbeheer
Een bosbeheer afgestemd op Bosvleermuis richt zich op die functies van het bos die voor de soort 
van belang zijn: 

- Bosbeheer in het kader van verblijfplaatsen 

De exacte voorkeuren van koloniebomen van Bosvleermuizen zijn nauwelijks gekend in Vlaanderen. 
De enige bekende kolonie bevond zich in de top van een hoge zomereik, op een hoogte van 25m 
(Janssen & Dekeukeleire, 2012). Bosvleermuizen zijn echter gekende boomholtenbewoners, 
gebonden aan oude bossen. Om die reden is een groot aanbod aan oude bomen met holten van 
belang. Uit eerder boomholtenonderzoek bleek dat 20 holten per hectare optimaal zijn voor 
vleermuizen – waarbij aanbevolen wordt om minstens 16 bomen met holten per ha te voorzien 
(Willems, 2003). In percelen met jongere bomen (waar de kans op meerdere holten per boom relatief 
klein is) moet gestreefd worden naar effectief 20 bomen met holten per ha. 

- Bosbeheer in het kader van foerageergebied 

Omwille van de voorkeur van de Bosvleermuis voor bosrijke, vochtige halfopen omgeving als 
foerageergebied, wordt aanbevolen voldoende dergelijke gebieden te onderhouden. De meest ideale 
combinatie is half open grasland en waterpartijen in de nabijheid van oud bos. Open stroken of 
kapvlaktes in het bos zelf kunnen ook bijdragen aan een uitgebreid foerageergebied. 
Vermijden van verlichting van dergelijke locaties is eveneens belangrijk. Verlichting van een kasteel 
kan problematisch zijn als de graslanden en vijver naast het kasteel jachtlocaties zijn. 

6.1.4.2. Landschapsbeheer
Bosvleermuizen zijn stevige vliegers, en zijn daardoor iets minder gebonden aan kleine 
landschapselementen dan de meeste andere vleermuizensoorten om zich van kolonie naar 
foerageergebied te verplaatsen. Zij maken daarentegen wel gebruik van langere routes en grotere 
gebieden. 

Dit impliceert dat een landschapsbeheer dat rekening houdt met Bosvleermuizen grootschalig moet 
bekeken worden. De versnipperde bossen langsheen de Laan vormen momenteel stapstenen voor 
Bosvleermuis tussen de verschillende foerageergebieden, en dienen daarom behouden te worden. 
Dit is tevens belangrijk omdat  op deze manier de verbinding kan behouden blijven tussen de 
populaties van het Zoniënwoud en die van het Meerdaalwoud. De oppervlakte van dergelijke 
snipperbossen kan uitgebreid worden, waardoor de minimumoppervlakte bereikt kan worden om ook 
tussenin lokale populaties te laten verblijven. 

Het kleinschalig, bosrijk en landelijk houden van de omgeving staat garant voor het behouden van 
een geschikt foerageergebied voor Bosvleermuizen. Aandacht moet ook gaan naar het beperken 
van verlichting, en het behoud van donkere zones om drukkere (lintbebouwde) wegen te kunnen 
passeren. Deze maatregelen komen ook andere vleermuizensoorten ten goede. 
De bossen ten westen van Brussel waar Bosvleermuizen voorkomen, liggen vrij ver en geïsoleerd 
van elkaar. Het ontwikkelen van lokale kleinere bospartijen, verbonden door kleine 
landschapselementen als bomenrijen, dreven en heggen, doorbreekt het isolement en laat 
Bosvleermuizen bovendien toe ook andere voor hen geschikte bossen (Kluysbos, Hallerbos, 
provinciaal domein Huizingen, …) te bereiken.
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6.2. Ingekorven vleermuis 

6.2.1. Detectoronderzoek 

6.2.1.1. Overzicht detectoronderzoek
Tijdens de batdetectorbezoeken in de projectgebieden werd uitgebreid gezocht naar Ingekorven 
vleermuizen. Het waarnemen van de soort is weinig evident. Ingekorven vleermuizen gebruiken een 
fluistersonar, waardoor deze niet verder waar te nemen is dan enkele meters. Bovendien gebruiken 
ze een vrij hoge frequentie, waardoor het moeilijk is om dit te combineren met het opsporen van 
andere vleermuizen. Verder is weinig bekend in welke biotopen de soort moet gezocht worden. 
Dit alles maakt dat, op enkele opnames nabij de reeds bekende koloniekerk in Lovenjoel na, geen 
detectorwaarnemingen konden gedaan worden van deze soort in de projectgebieden. 
Om die reden werd overgestapt naar het opsporen van de soort dieren in open veestallen. Het is 
bekend dat dergelijke stallen een favoriet foerageerbiotoop vormen voor deze soort. 
Een oproep voor open koeienstallen gaf een lijstje van geïnteresseerde landbouwers. Van 9/08 tot 
en met 13/08/2012 werd een automatische D500-detector geplaatst in natuurboerderijen te Schaffen 
(Diest) en Molenstede (Diest). Doordat bij deze laatste een ondetermineerbare Myotis-soort in een 
nokbalk van de schuur verbleef, werd ook daar een D500 geplaatst. De D500s werden ingesteld om 
bij vleermuizenpassage opnames van telkens 10sec te maken, dit tussen 22:00 en 6:00. Er werden 
opnames gemaakt zolang de batterij dit toeliet. 

Tabel 12: Overzicht geplaatste D500-detectoren 
Locatie Dieren Start opnames Einde opnames
Stal natuurboerderij Vandeweyer, 
Schaffen (Diest)

Koeien 9/8/2012, 22:00 11/8/2012, 0:07

Stal natuurboerderij Het Bolhuis,
Molenstede (Diest)

Koeien, schapen 9/8/2012, 22:00 13/8/2012, 4:23

Schuur natuurboerderij Het Bolhuis,
Molenstede (Diest)

Paarden, ezels 9/8/2012, 22:00 11/8/2012, 2:22

Op 14/08/2012 werd een poging tot netvangsten gedaan in hoeve In de Zon te Vissenaken. Dit 
leverde geen vangsten op. Wel kon met detector vastgesteld worden dat in deze stal enkel Gewone 
dwergvleermuizen jaagden, en geen Ingekorven vleermuizen. In het verleden zouden Ingekorven 
vleermuizen aangetroffen zijn in de kerk van Vissenaken St.-Martens (Tienen) (med. R. Guelinckx) 
en de onderzochte boerderij is via het Natuurpuntreservaat ‘Rozendaalbeekvallei’ ‘verbonden’ met 
de kerk.  

6.2.1.2. Resultaten detectoronderzoek

De D500s maakten in totaal 1755 opnames, waarvan 1407 effectief vleermuizen bevatten. 

Tabel 13: Resultaten D500-detectoren 
Locatie Geen

vleermuis
Gewone 

dwergvleermuis
Ingekorven 
vleermuis

Andere
vleermuizen

Aantal 
opnames

Stal natuurboerderij 
Vandeweyer, Schaffen (Diest)

80 633 9 0 731

Stal natuurboerderij Het 
Bolhuis, Molenstede (Diest)

230 625 18 7 882

Schuur natuurboerderij Het 
Bolhuis, Molenstede (Diest)

38 88 18 1 142

De ‘andere’ vleermuizen waren zes niet tot op soort determineerbare vleermuizen (zwakke 
opnames), een Laatvlieger en een Rosse vleermuis. Opnames van deze beide laatste soorten waren 
pulsen van hard roepende dieren die buiten de stal jaagden.  

Alle D500-locaties bleken in gebruik door Ingekorven vleermuizen. Welke dieren er op stal staan lijkt 
niet van invloed voor de aanwezigheid van de Ingekorven vleermuizen. De ondetermineerbare 
Myotis-soort in de schuurnok van het Bolhuis bleek een Ingekorven vleermuis te zijn. De stal van het 
Bolhuis bleek door de soort meest bezocht , en dus meest geschikt voor verder onderzoek. 
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6.2.2. Telemetrie 

6.2.2.1. Overzicht telemetrie-onderzoek
Er werden gedurende 7 nachten netvangsten gedaan in de stal van het Bolhuis. Hierbij werden 3 
Ingekorven vleermuizen gevangen en van zender voorzien. 

Tabel 14: Gegevens gezenderde Ingekorven vleermuizen, natuurboerderij het Bolhuis (Diest) 
Datum Tijd Soort Geslacht Gewicht (g) Leeftijd Naam dier
20/08/2012 4:00 Ingekorven vleermuis m 7,50 1e jaars Berne
23/08/2012 23:50 Ingekorven vleermuis v 9,25 1e jaars Laure
30/08/2012 23:45 Ingekorven vleermuis v 11,75 min 2 jaar Annemie

Vleermuis Berne vloog na vrijlating tot een boom op de nabijgelegen heuveltop. De avond erop kon 
dit dier kortstondig foeragerend gevolgd worden. 
Vleermuis Laure vloog na vrijlating niet weg, maar bracht de dag door op de nokbalk van de stal. Het 
dier werd nadien niet meer teruggevonden. 
Vleermuis Annemie werd na vrijlating gevolgd tot haar verblijfplaats in de abdij van Averbode. 
Nadien werd deze vleermuis nog drie nachten gevolgd, en werden routes en foerageerzones in kaart 
gebracht.

Foto 24: Gezenderde Ingekorven vleermuis 'Laure'. Dassenaarde,  23/08/2012 (foto Wout Willems)

6.2.2.2. Resultaten

Dagverblijfplaatsen 
De zolders van de abdij van Averbode is een nieuw ontdekt verblijfplaats. Op 21/08/2012 werden bij 
bezoek 2 dieren aangetroffen op de zolders van de abdijgebouwen.  Bij hercontrole na volgen van 
vleermuis Annemie werd enkel het gezenderde dier solitair teruggevonden. Op 3/09/2012 toonde 
telemetrie dat vleermuis Annemie ook de zolder van de abdijkerk gebruikt als verblijfplaats. 
De schuur van natuurboerderij Het Bolhuis wordt sporadisch als verblijfplaats gebruikt door solitaire 
dieren. 

Foerageergebieden 
Een overzicht van de foerageergebieden is te vinden op Kaart 26. 
De foerageerzones van de gezenderde dieren omvatten drie gebieden: 

- De graslanden en tuin rond de abdij van Averbode 
- De graslanden in en om natuurgebieden Dassenaarde en Klein Asdonk, inclusief de stal en

schuur van natuurboerderij Het Bolhuis 
- De graslanden in en om het natuurgebied Catselt 
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De dieren jagen het grootste deel van de nacht boven kleinschalige graslanden, echter zelden ver 
van beschutting (bomenrijen, bosranden).  Dergelijk kleinschalig foerageergebied is in de omgeving 
ruim te vinden: een afwisseling van bossen, bomenrijen, graslanden en kleine boerderijen met open 
stallen. Jachtgedrag in stallen werd geobserveerd en mede aangetoond door de D500-opnames. Het 
gemiddelde bezoek was echter kort. 
Buiten als foerageerlocatie werd de stal van natuurboerderij Het Bolhuis door de Ingekorven 
vleermuis ook voor andere functies gebruikt. 

Tabel 15: Overzicht gebruik stal Bolhuis door vleermuis Annemie 
Nacht 30-31/8/2012 vangst
Nacht 31/08-1/09/2012 hangend van 0:05 tot 1:05 in machinekamertje van stal. Daarna 

wegvliegend naar zolders abdij Averbode (daar aangetroffen om 2:28)
Nacht 3-4/09/2012 kortstondig foeragerend in/nabij stal om 2:44 en 4:00.

Daarna doorvliegend (met kortstondige foerageerpauzes halverwege) 
naar de weilanden rondom abdij (5:10),  invliegtijd 5:33

Nacht 4-5/09/2012 kortstondig signaalcontact in/nabij stal om 23:50. Nadien foeragerend in 
weilanden, zonder verder opgemerkt bezoek aan Bolhuis. Invliegtijd 
abdij: 6:00

Omdat het dier niet permanent kon gevolgd worden, is het mogelijk dat de stal vaker werd bezocht 
dan waargenomen. De waarnemingen en geregistreerde tijden tonen aan 

- dat het merendeel van de tijd gejaagd wordt in graslanden 
- dat het dier in de loop van de nacht in de stal passeert (soms meerdere malen) om te 

foerageren 
- dat het dier de stal gebruikt als rustlocatie voordat het de terugtocht (al of niet met korte 

foerageerpauze onderweg) naar de abdij aanvangt. 
- dat het dier de stal gebruikt om op te warmen. Het zijkamertje van de stal waar de vleermuis 

op 1/09 rustte (hangend aan haak aan plafond) was bijzonder warm door de werkende 
machinerie. 

Routes 
Routes zijn moeilijk zeer exact weer te geven, daar ze een aaneenschakeling zijn van vastgestelde 
contactpunten waar een speling tot 100 à 200m kan opzitten. Een overzicht van de routes is te 
vinden op Kaart 26. 

- Er loopt een zekere verplaatsingsroute van foerageerlocatie Dassenaarde (Het Bolhuis) 
oostwaarts, vermoedelijk wordt hierbij de vallei van het Zwart Water gevolgd. Ter hoogte van 
de dorpskern van Molenstede buigt deze noordwaarts af naar het natuurgebied Catselt. 
Vandaar wordt doorgestoken naar de verblijfplaats in abdij van Averbode. 

- Een variant van deze route loopt via de bossen rondom de kasteeldomeinen van Bosquet en 
Arendschot. 

- Bij het vliegen vanaf de abdij naar foerageerplaats, loopt er vanaf de bossen van Averbode 
een route ofwel ten noorden van Okselaar richting Dassenaarde, ofwel ten zuiden van 
Okselaar richting Catselt/kasteeldomeinen, om dan via eerder beschreven routes
Dassenaarde te bereiken. 

De afstand kolonieplaats-foerageergebied (Bolhuis) bedraagt in vogelvlucht 5,0km, de verst 
verwijderde foerageerlocatie bevindt zich op een afstand van 6,0km. Het door de vleermuis 
duidelijkst gevolgde traject (Bolhuis -Catselt- abdij) bedraagt ca 6,8km. Wegens beperkte vlotte 
doorgang tussen Catselt en de Abdij van Averbode (camping/recreatiepark De Vijvers/bossen 
Averbode) is het niet duidelijk hoe de Ingekorven vleermuis dat laatste deel van de route aflegt. 

In tegenstelling tot de meer halfopen foerageerzones, lijkt de Ingekorven vleermuis eerder gebruik te 
maken van beboste zones om zich te verplaatsen. Woonkernen (Molenstede, Averbode, Okselaar) 
en verlichte plaatsen worden tijdens de route (en tijdens foerageren) gemeden. Het kruisen van 
verlichte straten (lintbebouwing) gebeurt schijnbaar via de plaatsen waar boszones aan weerszijden 
van de weg elkaar het meest raken. 
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Kaart 26: Verblijfplaatsen, routes en foerageerzones van Ingekorven vleermuis vastgesteld met telemetrie
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6.2.3. Zolderonderzoek 
De jaarlijkse tellingen op de zolders van Lovenjoel en Houwaart gaven voor 2012 respectievelijk 164 
en 23 dieren. 
Op de zolders van de abdijgebouwen van de abdij van Averbode werden op 21/08/2012 twee dieren 
aangetroffen.  Bij hercontrole op 31/8/2012 werd één (gezenderd) dier solitair teruggevonden. Op
3/09/2012 toonde telemetrie dat ook de zolder van de abdijkerk gebruikt wordt als verblijfplaats.

6.2.4. Conclusies 
- Er werd van de Ingekorven vleermuis een nieuwe kolonieplaats ontdekt op een abdij, en tevens 

een verblijfplaats van een solitair dier in een schuur.
- Er werden twee boerderijen gevonden waar de dieren in stal en/of schuur jagen.
- Stallen worden tevens gebruik als rust- en opwarmingsplaats. 
- Niet enkel koeienstallen worden gebruikt, maar ook stallen met schapen, paarden of ezels. 
- De voornaamste jachtgebieden van Ingekorven vleermuizen zijn kleinschalige graslanden, in de 

nabijheid van of omgeven door bomenrijen en bosranden.

Kaart 27: Detailkaart verspreiding Ingekorven vleermuis in Vlaams-Brabant, 2012

6.2.5. Aanbevelingen 

6.2.5.1. Zolders
De gekende verblijfplaatsen van Ingekorven vleermuizen bevinden zich op kerk- en abijzolders, en 
zijn kwetsbaar. Elke ingreep op deze kerkzolder kan immers invloed hebben op de kolonie, en 
vereist daarom maatwerk. 
Om die reden wordt geadviseerd als algemene regel: 
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Raadpleeg 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 zodat voor iedere situatie een passend vleermuisvriendelijk advies kan 
verleend worden. 

Voor gericht advies voor de kerkzolders van Lovenjoel en Houwaart wordt verwezen naar de 
adviezen voor de onderzoekgebieden Lovenjoel (§4.16.3.2) en Walenbos (§4.12.3.2).

De zolders van de abdijgebouwen en abdijkerk van Averbode zijn niet enkel van groot belang voor 
Ingekorven vleermuizen, maar ook voor de andere daar gevonden vleermuizensoorten (waaronder 
Baardvleermuizen en een grote populatie Grijze grootoorvleermuizen). De omstandigheden op 
vrijwel alle zolders zijn voor vleermuizen momenteel zeer gunstig. De populatie is echter kwetsbaar, 
en zelfs een goedbedoelde actie (zolderbezoek, onderhoudswerken, …) kan een fatale invloed 
hebben op de populatie. Elke ingreep op deze zolders vereist maatwerk. 
Om die redenen worden, naast de bovenvermelde algemene regel, volgende maatregelen specifiek 
voor de Abdij van Averbode geadviseerd: 

- Uitwerken van een intentieverklaring tussen de abdij, vleermuizenmedewerkers 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. 

- Opstellen van een monitoringprogramma om de vleermuizenpopulaties op de abdijzolders op te 
volgen. 

6.2.5.2. Boerderijen
Geadviseerd wordt om veehouders te stimuleren om stallen niet volledig af te sluiten. Zeker in de 
regio’s waar Ingekorven vleermuizen reeds werden vastgesteld, is dit van groot belang. Het voordeel
is wederzijds, gezien Ingekorven vleermuizen in stallen voornamelijk op stalvliegen jagen 
(Lambrechts et al., 2011). Bovendien geeft dit ook Boerenzwaluwen de gelegenheid tot nestelen in 
stallen, wat dan ook overdag een reductie van het aantal vliegen geeft. 

Tijdens de winterperiode (begin nov – begin maart) vormt het eventueel sluiten van een stal geen 
probleem: vleermuizen winterslapen, en de zwaluwen bevinden zich in Afrika. 

Vleermuizen jagen in de stallen op stalvliegen en andere voor vee hinderlijke insecten. Vleermuizen 
(en zeker de gespecialiseerde ‘stalvliegenvanger’ Ingekorven vleermuis) zijn echter lichtschuw. 
Nachtelijke verlichting trekt bijkomende hinderlijke insecten aan, en schrikt vleermuizen af. We
adviseren om verlichting in en om stallen gedurende de nacht maximaal te beperken. Dit is een win-
win situatie voor veehouders en vleermuizen. 

Het ophangen van de klassieke uitrolbare vliegenvangers in stallen kan best vermeden worden. 
Vleermuizen kunnen hier aan blijven kleven, te meer daar zij kunnen pogen de daar op zittende 
vliegen te pakken. 

Foto 25: Boerderij met open stal, foerageerplaats van Ingekorven vleermuis. Schaffen, 12/09/2012 (foto Wout Willems) 
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6.2.5.3. Landschap

1. ALGEMENE BESCHERMINGSMAATREGELEN OP LANDSCHAPPELIJK NIVEAU 

Om kansen te bieden aan Ingekorven vleermuizen, dient gewerkt te worden aan behoud van 
bestaande geschikte biotopen, en ontwikkeling van een geschikt landschap in het algemeen. 

Dit houdt in voor foerageergebieden: 
- Behoud en verdere ontwikkeling van kleinschalige landschappen. Aandacht dient specifiek te 

gaan naar het behouden en uitbreiden van bomenrijen, houtkanten en kleine bosjes langsheen 
graslanden. 

- Beperken van bijkomende bebouwing in kleinschalige landschappen 
- Reduceren van bestaande verlichting en beperken van bijkomende verlichting in kleinschalige 

landschappen. 

Foto 26: Vastgestelde foerageerzones Ingekorven vleermuis in kleinschalig cultuurlandschap. Diest/Tessenderlo (orthofoto).

Dit houdt in voor routes en verbindingsgebieden: 
- Tegengaan van versnipperde woonzones 
- Tegengaan van lintbebouwing 
- Connectie van bossen en versnipperde percelen met bebossing 
- Het voorzien van duistere stroken met bomen bij drukke en verlichte wegen, zodat Ingekorven 

vleermuizen deze kunnen dwarsen. Deze stroken dienen aan te sluiten op andere ecologische 
verbindingen. 
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De vermelde aanbevelingen voor gelden des te meer voor die gebieden waar Ingekorven 
vleermuizen reeds werden waargenomen (foerageergebieden/routes/verbindingsgebieden) of
kunnen vermoed worden, en er dient bij de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen 
rekening mee gehouden te worden. Het betreft volgende (deel)gemeenten en arealen:

Populatie omgeving Diest/Averbode:
o Stad Diest:

Deelgemeente Molenstede: volledig areaal
Deelgemeente Schaffen: areaal ten noorden van de Diestsebaan/Wezelbaan/ 
Beringenbaan (N29)

o Stad Scherpenheuvel-Zichem 
Deelgemeente Averbode: volledig areaal
Deelgemeente Scherpenheuvel-Zichem: areaal ten noorden van de Demer

o Gemeente Tessenderlo: areaal ten westen van de Sparrenweg (N174)
o Gemeente Beringen:

Deelgemeente Paal: areaal ten noorden van de Beringenbaan/ Diestersesteenweg 
(N29) en ten westen van de Tessenderlosesteenweg

Populatie Houwaart:
o Gemeente Tielt Winge: volledig areaal
o Gemeente Holsbeek: volledig areaal

Populatie Lovenjoel:
o Gemeente Bierbeek: volledig areaal
o Gemeente Lubbeek: volledig areaal
o Gemeente Boutersem: volledig areaal

2. SPECIFIEKE LANDSCHAPPELIJKE AANBEVELINGEN VOOR DE ROUTES EN 
FOERAGEERGEBIEDEN GEVONDEN TIJDENS DIT ONDERZOEK

- Het beperken van verlichting en behoud van de groenstrook van de Turnhoutsebaan (N127) 
o bij de kruising met het Zwart Water (Molenstede, Diest) 
o tussen de kruising met straten Stalstraat/Heide en de kruising met de beek Limietloop 

(Molenstede, Diest) 
- Het beperken van verlichting en behoud van de groene zone 

o rond de straat Oude Baan (Molenstede, Diest), van de kruising met de straat Heide tot 
en met de bocht ter hoogte van Oude Baan nr 43. 

o rond de straat Hoornblaas (Scherpenheuvel-Zichem), tussen het rond punt (kruispunt 
met Reppelsebaan/Steenweg op Molenstede) en het kruispunt met de Turnhoutsebaan 
(N127). 

o rond de straat Tessenderlobaan (Scherpenheuvel-Zichem), tussen de straten 
Reppelsebaan en Molenvijver. 

- Het limiteren van verlichting op de industriezone van Molenstede. Waar verlichting noodzakelijk 
is, kan gericht (neerwaarts) verlichten en amberkleurige verlichting de effecten op vleermuizen 
verminderen. De aanplant van groenschermen kan tevens de overbodige uitstraling naar overige 
zones beperken, en geleidende groenstructuren vormen voor dieren op route. 

- Het strikt beperken van verlichting tot het huidige niveau en vrijwaren van verkavelen/bebouwen 
van in gebruik zijnde foerageerzones van Ingekorven vleermuizen: 

o De graslanden in en om natuurgebieden Dassenaarde en Klein Asdonk (omgeving 
Asdonkstraat (Molenstede)/Steenovenstraat (Tessenderlo) 

o De graslanden in en om het natuurgebied Catselt (omgeving straten Tessenderlolaan/ 
Molenvijver (Zichem))  

o De graslanden rond de abdij van Averbode (Averbode, Veerle en Tessenderlo) 
- Het beperken van verlichting tot het huidige niveau rond bekende verplaatsingsroutes, met 

behoud of herstel van kleinschalig cultuurlandschap en (voor meer bebost gebied) van lineaire 
structuren. 

Een visueel overzicht van de vermelde landschappelijke beschermingsmaatregelen ten gunste van 
de populatie Igekorven vleermuizen in de omgeving van Averbode-Diest is te vinden op  
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Kaart 28: Overzicht algemene, toegepaste en specifieke landschappelijke beschermingsmaatregelen voor Ingekorven 
vleermuis in omgeving Averbode-Diest 
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7. Verslaggeving van de acties rond draagvlakverbreding 
en capaciteitsopbouw 

1. Vergroten van de groep ‘vleermuisvrijwilligers’

Via verschillende maillijsten, tijdschriften en andere kanalen werden in totaal 35 vrijwilligers bereikt 
die veldwerk uitvoerden. Om het voor medewerkers, materiaal en gegevensuitwisseling haalbaar te 
houden, zijn de projectgebieden in 5 regio’s opgedeeld (Kaart 29). Door onderling met de 
medewerkers van de eigen regio te communiceren, weten deze wie waar wanneer veldwerk gaat 
uitvoeren, of er interessante zaken gevonden zijn, of bij wie er een projectdetector beschikbaar is. 
Waar mogelijk werd veldwerk binnen een regio op eenzelfde avond gedaan: handig om materiaal en 
gegevens uit te wisselen, en ook fijn te weten dat anderen (zij het in een naburig gebied) met 
hetzelfde bezig zijn. Veldwerk viel voor de hele provincie sterk samen: tijdens periodes met goed 
weer (en die waren beperkt in mei, juni en eerste helft juli 2012 !) werden er meerdere avonden per 
week geïnventariseerd.  

Kaart 29: Overzicht medewerkers en gebieden 

De vrijwilligers kregen kaartmateriaal, veldformulieren en een fluovestje ter beschikking. Voor de 
detectors werd een systeem van regionale ophaalpunten uitgewerkt, zodat er met een beperkt aantal 
detectoren een maximum rendement kon behaald worden zonder dat hiervoor telkens ver moest 
gereden worden. 

2. Kennisopbouw 

Er werden twee cursussen gegeven rond het hoe inventariseren van vleermuizen, en hoe dat 
toepassen tijdens dit project: 

- Oost-Brabant: vrijdag 6 april 2012 te Kessel-Lo
- West-Brabant zaterdag 7 april 2012 te Liedekerke 

Beide cursussen werden gevolgd door een praktische sessie (Heuvelhofpark te Kessel-Lo en 
Liedekerkebos) waarin men met de detectoren en opname-apparatuur kon leren werken. 

De vleermuizeninventariseerders kregen tijdens de infosessie een handleiding over het hoe en 
waarom van dit project, en hoe te inventariseren. Verder werd ook een vereenvoudigde handleiding 
opgemaakt die ook bij de uit te lenen detectoren bleef over hoe deze correct te gebruiken. 

De eerste inventarisatierondes gebeurden voor minder ervaren vrijwilligers samen met een 
professionele kracht of een meer ervaren vrijwilliger van de Vleermuizenwerkgroep. 
Door snelle terugkoppeling van de resultaten van gemaakte opnames met de vrijwilligers, werd de 
kennis van de vrijwilligers sterk uitgebreid. 
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Bij netvangsten werden steeds de lokale medewerkers betrokken. Hoewel het hanteren van de 
dieren zelf enkel voorbehouden is voor gevaccineerden tegen rabiës, was ook hulp van niet-
gevaccineerden welkom. Door aan dit geheel ander aspect van vleermuizenonderzoek mee te 
kunnen werken, vergroot de motivatie van vrijwilligers (het van nabij observeren van dieren die je 
anders enkel van detectorgeluiden kent is boeiend) en wordt extra soortspecifieke kennis opgedaan.  

De gegevens werden gecentraliseerd ingezameld bij de professionele medewerker. Doorgeven 
hiervan kon op drie manieren: 

- Via post/mail, voor wie weinig tijd heeft of minder goed is op pc. 
- Via GIS (MapInfo of een ander programma). 
- Via waarnemingen.be.  Er werd hiervoor een apart projectinvoerscherm aangemaakt 

(http://waarnemingen.be/waarnemingen_projecten.php?project=252). 
Vooral deze laatste manier bleek zeer effectief: waarnemers kunnen op deze manier zowel hun 
eigen waarnemingen raadplegen (of corrigeren), men kan via de soortkaartjes ook zien waar andere 
medewerkers in de provincie welke soorten hebben gevonden, iets wat motiverend werkt.
Bovendien leert men ook waarnemingen doorgeven, iets wat handig is om ook na dit project nog 
waarnemingen te kunnen blijven verzamelen. 

3. Draagvlakverbreding 

Er werd een aanzet of ondersteuning gegeven voor korte artikels of aankondigingen: 
- Artikel voor Zicht op Zoniën (http://www.soignes-zonien.net/zicht-op-zonien/lente-zomer-

2012) 
- Artikeltje voor de Milieukrant Vlaams-Brabant 
- Aankondiging in Brakona-nieuwsbrief 12 (2), jun-jul-aug 2012 

http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/brakona-nieuwsbrief-jun-jul-aug-2012_tcm5-80006.pdf
Overige acties staan, wegens het zeer recente karakter van de resultaten, nog in de steigers: 

- Artikel in Natuur.focus over onderzoek en resultaten rond Ingekorven vleermuis. 
- Artikel in tijdschrift ‘De boomklever' (natuurstudiegroep Dijleland) over resultaten van het 

vleermuizenproject specifiek in de regio Dijleland, te verschijnen in voorjaar 2013 
- Aanschrijven van gemeenten met nieuw ontdekte populaties Ingekorven vleermuizen, voor 

het bezorgen en laten verspreiden van informatie en adviezen: Diest, Scherpenheuvel-
Zichem, Beringen en Tessenderlo. 

- Poster rond Ingekorven vleermuis en landschap, voor 3rd International Berlin Bat Meeting: 
Bats in the Anthropocene (1-3 maart 2013, Berlijn).

Hoewel niet in artikels neergeschreven, zijn grote verdiensten met betrekking tot 
draagvlakverbreding de formele en informele contacten met eigenaars en beheerders van de 
gebieden. Veel belang werd gehecht aan het opbouwen van goede relaties en het geven van 
voldoende informatie aan de betrokken van de gevonden locaties die voor vleermuizen belangrijk 
zijn: de verantwoordelijken van kerk/abdij met vleermuizen op de zolders, en landbouwers met 
Ingekorven vleermuizen in de stallen.

Foto 27: veldwerk netvangsten
Hallerbos, 26/07/2012
(foto Karolina Wawrocka)
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8. Beheeradvies voor bos en park 

8.1. Habitatgebruik door vleermuizen 

Bossen hebben een dubbele functie voor vleermuizen. Voor boombewonende soorten bieden ze 
verblijfplaatsen, en voor de meeste soorten zijn het de uitgelezen jachtgebieden. Parken zijn wegens 
het beperkter aanbod aan bomen overwegend jachtgebieden. 

Boomholten en losse schors 
Verblijfplaatsen bevinden zich meest in oude boomholten. Een boomholte is pas voor vleermuizen 
geschikt wanneer ze naar boven toe is uitgerot. De dieren kunnen dan boven de invliegopening 
hangen, en komen niet in contact met hun uitwerpselen. Zo’n holte ontstaat doorgaans in oude 
spechtenholen of op plaatsen waar de boom beschadigd is (bvb afgebroken tak). In praktijk is 
slechts een 25% van de holten geschikt voor vleermuizen. Bovendien wisselen vleermuizen 
gemiddeld om de 3 à 5 dagen van verblijf om parasieten te mijden. 
Het is dus duidelijk dat een bosgebied pas interessant voor vleermuizen kan zijn wanneer er 
voldoende boomholten aanwezig zijn. 

Belangrijk om te weten is dat 90% van de door vleermuizen gebruikte holten zich in levende bomen 
bevinden (Van der Wijden, 1999). Vleermuizen tonen ook een grote plaatstrouw. Ze bewonen vaak 
tientallen jaren na elkaar dezelfde groep boomholten.  

Buiten de klassieke holten in bomen, zijn ook voldoende boomspleten en loshangende schors van 
belang. Sommige soorten  zoals Baardvleermuis en Bosvleermuis hebben hier een voorkeur voor. 

Jachtgebieden
De meeste vleermuizensoorten vertonen in bossen een voorkeur om te foerageren in structuurrijke, 
vochtige loofhoutbestanden. Dreven en bosranden zijn belangrijke jachtzones. Open plekken zijn 
ideaal voor insecten, en daarom ook door vleermuizen gegeerd als jachtgebied. Kapvlaktes blijken 
enkel interessant wanneer deze kleiner zijn dan 0.5 ha, omdat vooral de randen van deze zones 
door vleermuizen gebruikt worden. 
Parkgebieden zijn op die manier interessant als jachtgebied omwille van de afwisseling van 
boombestanden en open zones. Een waterpartij (vijver) is gewoonlijk een hotspot voor meerdere 
soorten jagende vleermuizen. 

Landschapskenmerken 

Om van verblijfplaats naar jachtgebieden of tussen jachtzones onderling te verplaatsen, moeten 
deze in verbinding te staan via landschapselementen zoals houtkanten, hagen, holle wegen, dreven 
en bomenrijen. Deze landschapselementen doen tevens dienst als windbuffer, als foerageergebied 
en als oriëntatiebaken in het landschap. Open zones als akkers en uitgestrekt grasland worden 
gemeden.

Foto 28: voldoende 
boomholten zijn een 
voorwaarde voor een gezonde 
vleermuizenpopulatie.
Prov. domein Huizingen, 
10/20/2012
(foto KamilaWawrocka)
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8.2. Vleermuisvriendelijk beheer van bos en park 

Bosbeheer 
De geschiktheid van een bos voor vleermuizen wordt niet door de boomsoort bepaald, wel door zijn 
leeftijd en de structuurrijkdom. Een vleermuisvriendelijk bosbeheer streeft daarom naar een grote 
variatie in bosstructuur: ongelijkvormigheid, ongelijkjarigheid en stams- of groepsgewijze menging,
gecombineerd met een groot  aanbod aan boomholten. 

Variatie in bosstructuur verkrijgt men door 
- Uitdunnen van boomkruinen in gesloten lanen 
- Behouden van gradiëntsituaties in bosranden 
- Creëren van open plekken of bosweides 
- Aanleg van poelen in het bos 
- Zorgen voor licht op de bodem 
- Kleinschalige kapmethoden 

Om een voldoende aanbod aan geschikte boomholten te bereiken, is minimum 16 (levende) bomen 
met holten per ha optimaal. Voor jongere bestanden dient men te streven naar 20 bomen. 
Het verdient aanbeveling ook tijdig opvolgers te selecteren: bomen die beginnende holten of aanzet 
daartoe vertonen (bv bliksemschade), die oud mogen worden. Door de omgeving rond dergelijke 
bomen iets opener te maken, ontvangen deze bomen meer zonnewarmte en worden dan 
aantrekkelijker voor insecten en spechten. Het ter plekke laten van staand en liggend dood hout 
bevordert de aanwezigheid van spechten in het algemeen, met als direct gevolg een hoger aantal 
boomholten. 
Voor het kiezen van opvolgers opteert men best voor langlevende, grote boomsoorten met een 
harde houtsoort zoals eik (ook Amerikaanse eik) en beuk. Holten in deze boomsoorten hebben de 
voorkeur van vleermuizen: ze rotten trager, blijven langer geschikt en hebben een betere 
temperatuurbuffering. 
Oude dreven zijn zowel voor route, foerageer- als kolonieplaats van groot belang, daarom moeten 
dreefbomen zo lang mogelijk behouden worden.  Moeten deze toch verwijderd worden dan is het 
wenselijk om dit gefaseerd te doen, en ze dadelijk te vervangen door jonge aanplantingen. 

Parkbeheer
Een vleermuisvriendelijk parkbeheer richt zich naar kleinschaligheid, variatie en gradiëntsituaties. 
Door het ontwikkelen van een mozaïek aan bosjes, bloemrijke (insectenrijke) graslanden en dreven 
ontstaat een groot aantal zoom- en mantelsituaties, die ideale foerageerzones zijn. 
 Eventueel aanwezige vijvers verhogen de potenties van het park enorm, op voorwaarde dat een 
aanzienlijk deel van het wateroppervlak vrij gehouden wordt van vegetatie (geen algen, kroos, 
waterlelies) en dit wateroppervlak niet verlicht wordt. 
Voor kasteelparken kan een eventueel aanwezige ijskelder ingericht worden als winterverblijf, en kan 
overwogen worden om niet-gebruikte zolders te voorzien van een chiroptière (speciale 
invliegopening voor vleermuizen die vogels buiten houdt). 

Landschapsbeheer 
Soorten die hun verblijfplaats hebben in bossen en erbuiten jagen (bv Watervleermuis), of soorten 
die hun kolonies hebben in woningen maar in bossen jagen (bv Gewone dwergvleermuis) moeten 
zich vlot van en naar een bos kunnen verplaatsen. Meerdere kleinere bossen met weinig 
boomholten kunnen samen een voldoende aanbod aan boomholten bieden als de vleermuizen zich 
tussen deze bossen kunnen verplaatsen.  
Een goede ontsluiting van bossen  via kleine landschapselementen is daarom van groot belang. 
Verbindingen kunnen idealiter aangemaakt worden via een bosverbinding, dreven of dubbele 
dreven. Waar dit niet mogelijk is zijn alternatieven bomenrijen of begroeide oevers. Hagen, 
houtkanten en –wallen zijn slechts van belang voor vleermuizen wanneer deze niet te klein en breed 
genoeg zijn, de ideale minimumhoogte is rond de 6 meter. 
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8.3. Vleermuisvriendelijke bosbouwwerkzaamheden 

Vellen of toch behouden? 
Hoewel wordt aanbevolen om oude bomen en bomen met boomholten te behouden, is dit niet altijd 
mogelijk, bijvoorbeeld omwille van veiligheid. 
In plaats van te kappen, kan overwogen worden  

- om gevaarlijke of overhellende takken te verwijderen 
- om de boom te ringen 
- om de boom te kandelaberen. 

Een dergelijke boom kan daarna nog jaren als vleermuizenboom blijven staan. 

Foto 29: Een gevelde boom is verloren voor vleermuizen, een geringde boom kan nog jaren dienst doen als verblijfplaats. 
Liedekerkebos, 7/04/2012 (foto Wout Willems) 

Planning 
Belangrijk is vóór het vellen degelijk onderzoek te doen naar de aanwezigheid van en het gebruik 
van de boom door  vleermuizen. Om die reden wordt geadviseerd tijdig een kap te plannen. 
Een kaalslag kan beter vermeden te worden, gezien de grote impact op het bosmicroklimaat. 
Groepsgewijze of individuele kappingen verdienen de voorkeur. 

Tijdstip van vellen 
Indien men de bomen toch moet vellen, dan gebeurt dit best tussen 15 september en 15 oktober. Op 
dat ogenblik is het risico voor de vleermuizen het kleinst. 
Indien de boom een paarplaats is van Ruige dwergvleermuis of Rosse vleermuis, dan is de beste 
periode voor die boom tussen 15 oktober en 15 november.  

Zaagmethode 
Vleermuizen in boomholten zitten ver bovenaan, in opgaande spleten. Als men een boom met holten 
velt, is het daarom belangrijk dat de zaagsneden net onder en ruim boven de boomholten gemaakt 
worden. Op die manier kan meest voorkomen worden dat door vleermuizen wordt gezaagd. 

Vleermuizen vluchten niet als er in een boom wordt gezaagd, en ontwaken (zeker in de winter) maar 
zeer traag. Daarom kunnen de gezaagde boomdelen met holten best een nacht langs de kant 
gelegd worden, op een manier dat de dieren zelf uit de holte kunnen kruipen en een alternatieve 
verblijfplaats zoeken. 
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9. Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Dit onderzoek zorgde op provinciaal niveau voor belangrijke inzichten in voorkomen en verspreiding 
van diverse vleermuizensoorten in bos en park.  
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. 

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

- Van zeldzame of moeilijk (op detector) herkenbare soorten is de huidige verspreiding of het 
voorkomen niet bekend: Kleine dwergvleermuis, Bechsteins vleermuis, Nimfvleermuis en 
Vale vleermuis. Er zijn tijdens dit project meerdere niet verder determineerbare opnames 
gemaakt die op deze soorten kunnen wijzen.

- Het onderzoek toonde aan dat Ingekorven vleermuis amper opspoorbaar is via 
detectorwandelingen, en dat het foerageren van deze soort in bossen eerder beperkt is. De 
meerdere dieren die in de stallen aangetroffen werden, duiden aan dat er meer of grotere 
kolonieplaatsen moeten voorkomen in de omgeving van Diest dan de enkel deze in 
Averbode. 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. 

- Het onderzoek toonde aan dat Grijze grootoorvleermuis in het noordoosten van de provincie 
voorkomt. Meer onderzoek naar de verspreiding en de verblijfplaatsen van deze soort is 
aangewezen. 

- Er zijn amper of geen gegevens over zwermgedrag rond winterverblijfplaatsen in de 
provincie 

- Een diepgaander onderzoek rond versnippering en ontsnippering van bosgebieden is 
eveneens aangewezen, om het lokaal verdwijnen van bosgebonden vleermuizensoorten 
tegen te gaan. 
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11.2. Verspreidingskaartjes met bestaande en nieuw verzamelde 
gegevens 

De verspreidingskaartjes geven de huidige verzamelde zomergegevens weer (waarbij een 1km-
buffer rond de projectgebieden werd getrokken om deze zichtbaarder te maken), aangevuld met de 
bestaande gegevens uit de database van www.waarnemingen.be tot 18/10/2012. Aangezien 
www.waarnemingen.be van start ging in mei 2008, zijn de meeste ingevoerde data dan ook van na 
deze periode. Deze kaartjes vormen dus een mooie actuele opvolging voor de kaarten verschenen 
in de verspreidingsatlas Zoogdieren in Vlaanderen (Verkem et al., 2003). 

Baardvleermuis – Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) 

Kaart 30: Verspreiding Baardvleermuis 

Onderscheid met de Brandts vleermuis is zeer moeilijk. Om die reden zijn oudere of niet-
projectgebonden waarnemingen schaars. Deze kaart is de eerste die voor Baardvleermuis verschijnt 
op soortniveau in Vlaams-Brabant. 

Brandts vleermuis – Myotis brandtii (Eversmann, 1845) 

Kaart 31: Verspreiding Brandts vleermuis 
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De Brandts vleermuis onderscheiden van de Baardvleermuis is zeer moeilijk. Om die reden zijn 
oudere of niet-projectgebonden waarnemingen schaars. Deze kaart is de eerste die voor Brandts 
vleermuis verschijnt op soortniveau in Vlaams-Brabant. Oudere waarnemingen van deze soort in 
Vlaams-Brabant zijn, op 1 kolonie op een kasteelzolder na, niet bekend. 

Baardvleermuis species – Myotis mystacinus/brandtii/alcathoe

Vanwege de gelijkenissen tussen de Baardvleermuis, Brandts vleermuis en Nimfvleermuis is 
onderscheid tot soortniveau vaak niet te maken. De kaart van deze soortgroep wordt toegevoegd 
gezien deze anders in sommige gebieden (Liedekerkebos, Groot Gasthuisbos) ten onrechte niet zou 
lijken voor te komen. 

Kaart 32: Verspreiding Baard/Brandts vleermuis 

Watervleermuis – Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) 

Kaart 33: Verspreiding Watervleermuis 

Watervleermuizen kunnen vrijwel in elk bos- of parkgebied verwacht worden, indien dit bereikbaar is 
voor de dieren en er voldoende boomholten in de omgeving zijn. 
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Franjestaart – Myotis nattereri (Kuhl, 1817) 

Kaart 34: Verspreiding Franjestaart 

Dit project toont aan dat de Franjestaart – voorheen nauwelijks waargenomen in de zomer, en in 
zeer lage aantallen in de winter – verspreid over de provincie Vlaams-Brabant voorkomt. De 
waargenomen aantallen zijn echter laag. 

Meervleermuis – Myotis dasycneme (Boie, 1825) 

Kaart 35: Verspreiding Meervleermuis 

De actuele verspreidingskaart van Meervleermuis bevestigt de vroeger vastgestelde verspreiding: 
nabij de grote waterlopen ten noord(oost)en van Brussel, en nabij het Zoet Water (Oud-Heverlee). 
Omdat het huidige project zich vooral richtte op niet-meervleermuisbiotoop, kan de soort echter meer 
voorkomen dan de kaart toont.
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Ingekorven vleermuis – Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) 

Kaart 36: Verspreiding Ingekorven vleermuis 

Buiten de reeds bekende kolonies Ingekorven vleermuis in Lovenjoel en Houwaart, werd ook een 
kleine kolonie gevonden in Averbode, en rust- en foerageerplaatsen in de omgeving van Molenstede 
(Diest) en Schaffen (Diest). Voor exacte aanduidingen van routes en foerageergebieden (hier niet 
opgenomen) wordt verwezen naar Kaart 26. 

Gewone grootoorvleermuis – Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) 

Kaart 37: Verspreiding Gewone grootoorvleermuis 

Onderscheid met de Grijze grootoorvleermuis is zeer moeilijk. Om die reden zijn oudere of niet-
projectgebonden waarnemingen schaars. Deze kaart is de eerste die voor Gewone 
grootoorvleermuis verschijnt op soortniveau in Vlaams-Brabant. 



Vleermuizen in bos en park in de provincie Vlaams-Brabant 112

Grijze grootoorvleermuis – Plecotus austriacus (Fischer, 1829) 

Kaart 38: Verspreiding Grijze grootoorvleermuis 

Onderscheid met de Gewone grootoorvleermuis is zeer moeilijk. Om die reden zijn oudere of niet-
projectgebonden waarnemingen schaars. Er werden kolonies gevonden in de Abdij van Averbode 
(30 dieren) en de kerk van Attenrode (5 dieren), dieren op detector in het Walenbos en 
(waarschijnlijk) het Meerdaalwoud, en één dier werd gevangen in een mistnet (Tienbundersbos). 
De soort was recent niet bekend in Vlaams-Brabant (Verkem et al., 2003), en oudere literatuur geeft 
slechts één kolonie weer in het westen van de provincie (Holsbeek et al., 1986). Voorliggend project 
heeft dus zeer sterk bijgedragen tot een betere kennis van de verspreiding van de soort in Vlaams-
Brabant. 

Grootoorvleermuis species – Plecotus species

Vanwege de gelijkenissen tussen de Gewone en Grijze grootoorvleermuis is onderscheid tot 
soortniveau vaak niet te maken. De kaart van deze soortgroep wordt toegevoegd gezien deze 
anders in sommige gebieden (St-Agatha-rodebos, Bos Ter Rijst, Heibos, …) ten onrechte niet zou
lijken voor te komen. 

Kaart 39: Verspreiding Grootoorvleermuis species
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Gewone dwergvleermuis – Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 

Kaart 40: Verspreiding Gewone dwergvleermuis 

Ruige dwergvleermuis - Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) 

Kaart 41: Verspreiding Ruige dwergvleermuis 
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Kleine dwergvleermuis – Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) 

Kaart 42: Verspreiding meest waarschijnlijke waarnemingen Kleine dwergvleermuis 

Wegens het zeer moeilijk te maken onderscheid tussen Gewone en Kleine dwergvleermuis, konden 
geluidsopnames niet met zekerheid aan deze laatste soort toegeschreven worden. De 
waarnemingen op kaart tonen enkel de waarnemingen waar het meer waarschijnlijk is dat het om 
Kleine dwergvleermuis gaat dan om Gewone dwergvleermuis. 

Laatvlieger – Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 

Kaart 43: Verspreiding Laatvlieger 
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Rosse vleermuis – Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 

Kaart 44: Verspreiding Rosse vleermuis 

Bosvleermuis – Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 

Kaart 45: Verspreiding Bosvleermuis 

Dit project bevestigde de aanwezigheid van Bosvleermuis in zijn gekende kerngebieden 
(Meerdaalwoud, Zoniënwoud, Laanvallei). Nieuwe gebieden zijn de kasteeldomeinen van Gaasbeek 
en Groenenberg, en het kasteeldomein Ter Rijst. Voor meer details wordt verwezen naar paragraaf 
6.1 Bosvleermuis. 
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