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Samenvatting 
 

Dit rapport is het eindverslag van het project ‘Vleermuizen in valleien in Vlaams-Brabant’. Dit project werd 

uitgevoerd door Natuurpunt Studie vzw en werd gecofinancierd door de Provincie Vlaams-Brabant. 

 

We vergaarden met dit project informatie over vleermuizen in de valleien van de Winge, Velpe en Gete. We 

gingen na welke soorten er waar voorkomen en in welke mate, welke vliegroutes ze momenteel gebruiken en 

waar er hiaten zijn. Bijkomend werkten we met dit project rond draagvlakverbetering en verdere uitbouw van 

de capaciteit van het vrijwilligersnetwerk rond vleermuizen. 

 

We voerden onderzoek uit met manuele detectoren (1623 waarnemingen), met automatische detectoren 

(28.625 vleermuizenopnames), via netvangsten (29 dieren) en met telemetrie (8 gevolgde dieren). 

 

Het onderzoek met manuele en automatische detectoren leverde gegevens op over (minimum) 11 soorten: 

Gewone en Ruige dwergvleermuis, Baard/Brandts vleermuis, Franjestaart, Watervleermuis, Meervleermuis,  

Ingekorven vleermuis, Laatvlieger, Rosse vleermuis, Bosvleermuis en Gewone grootoorvleermuis. 

Meest bijzonder bleek de passage van Ingekorven vleermuis op twee locaties, het gebruik van de Getevallei als 

foerageer- en routegebied door de Bosvleermuis, en van de Tiense Bezinkingsputten als foerageerzone van 

Meervleermuizen. 

 

In de gebieden Wachtbekken Miskom (Kortenaken), De Spicht (Lubbeek) en Aronst Hoek (Geetbets) werden in 

totaal vier Baardvleermuizen, twee Gewone grootoorvleermuizen en twee Watervleermuizen van een zender 

voorzien en gevolgd. Dit leverde voor deze dieren verspreidingskaarten op met foerageergebieden en 

verplaatsingsroutes. Van deze dieren werden verschillende verblijfplaatsen gevonden: in drie huizen, op een 

kasteelzolder en op een boerderij (Baardvleermuis), in een Beuk en twee Zwarte elzen (Watervleermuis), in een 

Zomereik en boven een oesterzwamkwekerij (Gewone grootoorvleermuis). 

 

Uit de resultaten komen volgende conclusies naar voren: 

- De aanwezigheid van grotere oude boskernen in of nabij de valleigebieden blijkt van vitaal belang voor 

kernpopulaties van meerdere vleermuizensoorten. Kleine, verspreid liggende bosjes met een beperkt 

boomholtenaanbod kunnen een aanvulling op, of stepstone naar, de nabije kernpopulaties vormen. 

- Boskernen van jongere leeftijd, met beperkte grootte en vooral met isolement in het landschap spelen geen 

rol als kerngebied. In dergelijke bossen foerageren voornamelijk gebouwbewonende soorten, het belang 

voor meer bosgebonden soorten is erg beperkt. 

- De bossen in de valleien zijn grotendeels populierenplantages, het aandeel oud bos is beperkt. De resultaten 

van het zenderonderzoek lijken te wijzen op een gebrek aan voldoende boomholten, wat voor meerdere 

soorten problematisch kan zijn. Baardvleermuizen en mogelijk ook Gewone grootoorvleermuizen lijken 

relatief flexibel te zijn en dan vaker voor gebouwen als verblijfplaats te kiezen. Soorten als Franjestaart en 

Watervleermuis die (vrijwel) exclusief in boomholten verblijven blijken minder flexibel, met lagere aantallen 

als gevolg. 

- De valleien spelen een belangrijke rol als foerageergebied voor vleermuizen. Verschillende soorten 

gebruiken echter verschillende foerageerbiotopen. 

- Vleermuizen gebruiken de valleien als verbindingselement, maar volgen daarbij niet noodzakelijk de 

waterloop of de lengterichting van de vallei. De route en route-elementen die vleermuizen volgen is 

afhankelijk van de soort en de omgeving. Vaak gebeuren verplaatsingen dwars op de valleirichting: de 

kolonieplaatsen bevinden zich in hoger gelegen gebieden (oudere bossen, gebouwen), en de dieren zakken 

af naar de vallei waar ze foerageren, of ze verplaatsen zich via de vallei naar verder afgelegen 

foerageergebieden. 

 

Op basis van de resultaten worden er concrete inrichtingen aanbevolen in functie van verbindingen voor 

vleermuizen van en naar de Speciale BeschermingsZones en algemeen binnen de studiegebieden.   
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Inleiding 
 

Dit rapport is het eindverslag van het project ‘Vleermuizen in valleien in Vlaams-Brabant’. Dit project werd 

uitgevoerd door Natuurpunt Studie vzw en werd gecofinancierd door de Provincie Vlaams-Brabant.  

 

 

1 Achtergrondinformatie 
 

Alle vleermuizen die voorkomen in Vlaanderen staan in bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Deze genieten strikte 

bescherming. Zeven in België voorkomende soorten worden ook in bijlage II vermeld en voor deze soorten heeft 

Vlaanderen speciale beschermingszones afgebakend. Al deze soorten zijn aanwezig in Vlaams Brabant, op Kleine 

hoefijzerneus na, of kunnen daar verwacht worden, gebaseerd op voorkomen in de nabijheid. 

 

Deze strikte bescherming maakt dat alle vleermuizen in sterke mate zijn opgenomen in natuurbeleidsplannen en 

dat er ook in het beheer en bij inrichting van natuurgebieden, maar ook van gebouwen (kerken, abdijzolders, 

bunkers, ijskelders,…), rekening mee gehouden dient te worden (Lefevre & Boers 2009).  

Zo zijn niet minder dan 16 vleermuizensoorten geselecteerd als prioritaire soort voor de provincie Vlaams-

Brabant (PPS-soorten). De provinciale campagne rond de koesterburen betekende voor Natuurpunt Studie het 

startschot om in de provincie Vlaams-Brabant intensiever naar vleermuizen te gaan kijken. Zonder kennis kan 

men immers geen gerichte, zinvolle beschermingsacties uitvoeren. 

 

Tot 2011 was er nauwelijks kennis omtrent de verspreiding van vleermuizen in Vlaams-Brabant. Er waren wel 

wat gegevens van winterverblijfplaatsen, maar nauwelijks van zomerkolonies. Willems (2002) beschrijft het 

gebrek aan kennis voor Oost-Brabant. Een aantal gebieden die sindsdien ’s zomers gericht onderzocht zijn, omdat 

ze geschikt leken voor vleermuizen, bleken wél bijzonder waardevol. Voorbeelden zijn Het Vinne (Lambrechts et 

al. 2009), Meerdaalwoud (Willems 2004), Zoniënwoud (Willems et al. 2003) en onderzoek op enkele kerken door 

vrijwilligers van de Vleermuizenwerkgroep. 

Inmiddels voerde Natuurpunt Studie en haar Vleermuizenwerkgroep, dankzij de erg gewaardeerde 

ondersteuning door de provincie Vlaams-Brabant, 3 opeenvolgende studies uit naar de verspreiding en ecologie 

van vleermuizen: 

1. Willems W., Lambrechts J. & Lefevre A., 2012. Vleermuizen in bos en park in de provincie Vlaams-

Brabant. Dit project is uitgevoerd in juli 2011 – oktober 2012. Vleermuizen, met nadruk op 

Bosvleermuis en Ingekorven vleermuis, zijn in kaart gebracht binnen 20 geselecteerde 

onderzoeksgebieden. Dit leverde een schat aan nieuwe gegevens op van 13 vleermuizensoorten, 

die in extenso beschreven zijn in het eindrapport (Willems et al., 2012). Er zijn belangrijke 

ontdekkingen gedaan met betrekking tot vier zeldzame soorten: Bosvleermuis (zie ook 

www.natuurbericht.be/?id=9895), Grijze grootoorvleermuis, Brandts vleermuis en Ingekorven 

vleermuis (zie ook www.natuurbericht.be/?id=10047). 

2. Willems W., Lenaerts A. & Lambrechts J., 2013. Vale vleermuis en Bechsteins vleermuis in Vlaams-

Brabant. Onderzoek naar voorkomen en potenties, met adviezen voor beheer van historische 

gebouwen, bossen en landschappen. Dit project is uitgevoerd in november 2012-oktober 2013. Dit 

was een bescheiden vervolgonderzoek waarbij we voor 2 zeer zeldzame en amper met detector 

waarneembare soorten (Bechsteins en Vale vleermuis) gericht op zoek zijn gegaan in de omgeving 

van de historische vindplaatsen en op andere kansrijke plaatsen. 

3. Willems W. & Yskout S., 2014. Vleermuizen op (kerk)zolders in Vlaams-Brabant. Onderzoek naar 

voorkomen en potenties, met adviezen voor beheer van historische gebouwen en omliggende 

landschappen. Dit project werd uitgevoerd in de periode november 2013-oktober 2014 (zie ook 

http://www.natuurpunt.be/node/12549#.VpjsxfnhCM8). 
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Daarenboven leverde al dit onderzoek nog tal van extra rapporten op rond de Vesting Diest (Fort Leopold, 

stadswallen en citadel), (zie Willems & Lambrechts 2013; Willems & Lenaerts 2013; Willems & Lambrechts 2014; 

Willems 2014b; Willems 2015b; Willems & Roosen 2015, Willems 2016; Willems & Roosen 2017), zowel over 

zwermgedrag van vleermuizen als overwintering. De citadel van Diest is als overwinteringsplaats voor 

vleermuizen reeds relatief lange tijd bekend (Willems 2002; Willems & Boers 2005; Berwaerts et al. 2008).  

In opdracht van ANB onderzochten we ook de voedselkeuze van de kolonie Ingekorven vleermuizen van 

Lovenjoel (Lambrechts et al. 2011).  

 

Al dit uitgevoerde onderzoek, de resultaten en rapporten, de opgebouwde terreinkennis en de gelegde 

contacten die uit deze vleermuizenprojecten voortvloeiden, brachten een zeer sterke dynamiek op gang rond 

vleermuizenstudie en –bescherming in de provincie Vlaams-Brabant. Op die basis werd in 2014 en 2015 verder 

gebouwd in het project Koesterbuurvleermuizen (Willems 2015a). Plaatselijk worden nu immers gerichte, 

zinvolle, goed onderbouwde beschermingsacties uitgevoerd – vaak door Regionale Landschappen - op basis van 

gekende locaties met kolonies of overwinteringslocaties van vleermuizen.  

 

Er zijn echter nog veel kennislacunes. Er is in Vlaams-Brabant nog maar weinig geweten rond het concrete belang 

van natuurverbindingen (zoals KLE’s) voor vleermuizen. Dit werd als belangrijk knelpunt aangegeven door 

Regionale Landschappen (med. Raf Stassen, RLZH). 

 

Concrete vragen hierrond die vanuit de Regionale Landschappen kwamen, betroffen onder meer de 

valleigebieden van de Winge en de Motte. Een doorgedreven inventarisatie in ‘witte vlekken’ op de 

verspreidingskaarten is noodzakelijk om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het voorkomen van 

vleermuizen. Waar reeds een goede spreiding van gegevens voorhanden is, ontbreken vaak voorstellen rond 

concrete inrichting i.f.v. verbindingen van en naar SBZ’s en algemeen binnen projectgebieden. 

 

Een gelijkaardige vraag voor onderzoek naar vleermuizen kwam ook voor de Gete- en Velpevallei (pers. med. 

Egbert Asselman, RLZH). Onderzoek naar vleermuizen is zeker ook relevant voor andere valleigebieden, zoals de 

Demervallei en de Dijlevallei. Daar is immers nog zo goed als niks van vleermuizen bekend, blijkt uit de 

respectievelijke S-IHD rapporten. Voor al de (in kader van de Habitatrichtlijn) voor deze gebieden aangemelde 

vleermuissoorten worden ernstige kennislacunes aangegeven in de S-IHD rapporten. Daardoor worden geen 

gerichte doelen en maatregelen voorgesteld. Het is dus cruciaal om die vicieuze cirkel te doorbreken. 

 

Het huidige uitgevoerde project rond ‘vleermuizen in valleien’ komt aan een aantal van deze vragen tegemoet, 

en biedt zowel een massa nieuw verzamelde gegevens rond het voorkomen van vleermuizen en hun 

landschapsgebruik, als concrete aanbevelingen voor doelgerichte beschermingsmaatregelen. 
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2 Doelstellingen 
 

2.1 Onderzoeksvragen 
 

Doel van het project ‘Vleermuizen in valleien in Vlaams-Brabant’ is een antwoord te geven op volgende 

vraagstellingen: 

1. Welke soorten komen er waar voor, en in welke mate? 

2. Welke vliegroutes gebruiken vleermuizen momenteel? Waar zijn er lacunes ? 

3. Welke concrete inrichtingen zijn aanbevolen in functie van verbindingen voor vleermuizen van en naar  

 Speciale BeschermingsZones en algemeen binnen de studiegebieden 

 

2.2 Studiegebieden 
 

Voor elk van de drie hieronder vermelde valleigebieden maken we onderscheid tussen:  

• ‘kerngebieden’: deelgebieden waar de nadruk ligt op het inventariseren van de vleermuisfauna; 

• ‘verbindingsgebieden’: deelgebieden waar we vooral de corridorfunctie beschouwen;  

 

De indeling is op zich relatief kunstmatig (en met wat overlap), maar geeft aan wat we waar aan vleermuisfuncties 

verwachten. 

 
 

2.2.1 Wingevallei 
 

In dit gebied gaat speciale aandacht naar de Ingekorven vleermuis, die koesterbuur is van de gemeenten 

Holsbeek en Tielt-Winge. 

 

We onderzoeken 5 ‘kerngebieden’ (met vermelding van specifiek te onderzoeken elementen): 

• De Spicht te Lubbeek (oude populieren); 

• Wingevallei in de omgeving van de Gempemolen (vooral Gempvijvers en aanpalend deel van het 

Troostembergbos); 

• Omgeving Kasteel van Horst (vijvers en oud bos); 

• Dunbergbroek; 

• Meer van Rotselaar. 

 

Daarnaast onderzoeken we volgende gebieden in functie van natuurverbindingen: 

• De verbinding van de Wingevallei in de omgeving van Luttelkolen met enerzijds Walenbos en anderzijds de 

kerk van Houwaart, van waar een (kleinere) kolonie Ingekorven vleermuis bekend is;  

• De verbinding van de Wingevallei – deelgebied Dunbergbroek, met de Beninksberg. 

• De Winge zelf. Deze is smal in de bovenloop en daar is het minder tot niet relevant de werking van de 

waterloop zelf als passage op te volgen. We onderzoeken daarom enkel meer stroomafwaarts. 

• De Mottevallei tot aan de E314, en de verbinding met het Tienbunderbos te Rillaar. 
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Figuur 1: Onderzoekslocaties Wingevallei 

 

2.2.2 Velpevallei 
 

We onderzoeken 3 ‘kerngebieden’ (met vermelding van specifiek te onderzoeken elementen): 

• Snoekengracht Boutersem (Erkend natuurreservaat, oudste van de regio, sinds 1976, in beheer bij 

Natuurpunt); 

• Bossen van Zuurbemde (Habitatrichtlijngebied, in beheer bij ANB); dit is een omvangrijk gebied, met een 

viertal te onderscheiden deelgebieden, met veel oude populieren en plaatselijk ook oude eiken, met inbegrip 

van de grote vispaaiplaats langs de Nieuwstraat te Hoeleden. 

• Wachtbekken Miskom (in beheer bij ANB): grote vispaaiplaats en oude populieren ‘Schotsebos’; 

 

Daarnaast onderzoeken we volgende gebieden in functie van natuurverbindingen: 

• Paddenpoel en omgeving (Bunsbeek). We willen weten welke soorten in het kleine oude bos ‘Scholbos’ 

voorkomen en welke komen jagen in de vernatting. Ook bekijken we de functionaliteit van de 

natuurverbindingen, onder andere de verbinding met het Kasteel van Bunsbeek. 

• De verbinding van het Groot Begijnbos met de Velpevallei via de Kattebeekvallei. We gaan na hoe 

functioneel de huidige verbindingen tussen deze 2 grote gebieden zijn, en hoe de situatie verbeterd kan 

worden. 

• De Velpe zelf. Deze is erg smal in de bovenloop en onderzoek is daar minder relevant. We onderzoeken deze 

daarom enkel meer stroomafwaarts. 

• Tienbunderbos op Ransberg. Dit bos ligt buiten het project gebied maar gezien de mogelijke waarde van dit 

oud bos gebied voor vleermuizen en de bruikbaarheid van vleermuizengegevens voor beheer van het gebied 

gaan we een mogelijke link / uitwisseling met de nabije riviervalleien na. 
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Figuur 2: Onderzoekslocaties Velpevallei 

  

2.2.3 Getevallei 
 

De te onderzoeken kerngebieden zijn (met vermelding van specifiek onderzochte elementen): 

• Aronsthoek (vijver, oude populieren) - Geetbets 

• Provinciaal Natuurontwikkelingsgebied Grote Gete (‘Getebos’) (oude populieren), en Doysbroek 

• Vijvers Bezinkingsputten, vijver Tiens Broek en (rand van) het Wissebos 

 

Daarnaast onderzoeken we volgende gebieden in functie van natuurverbindingen: 

• De valleiflanken van de ‘Hazenberg’, als verbindingsgebied tussen enerzijds ‘VNR Walsbergen’ en 

kasteeldomein (Wommersom/Melkwezer), en anderzijds het Provinciaal Natuurontwikkelingsgebied Grote 

Gete. Hier willen we onderzoeken of en hoe de ecologische infrastructuur in de tussenliggende zone 

(voormalig ruilverkavelingsgebied) kan versterkt worden. 

• De verbinding tussen enerzijds Het Vinne en anderzijds de vallei van de Gete, via het gebied ‘Klein Vinne’ en 

het habitatrichtlijngebied Meertsheuvel. We willen nagaan of en waar het relevant is KLE’s aan te leggen in 

de delen van Meertsheuvel die ten gevolge van de ruilverkaveling sterk achteruit gingen in habitatkwaliteit. 

De vleermuizen in Het Vinne zijn onderzocht in 2006 en 2008 (cfr. Lambrechts et al. 2009), en dit gebied 

bleek (niet onverwacht) waardevol. In september 2015 werd daar bovendien (puur toevallig) een 

Meervleermuis gefotografeerd (bron: www.waarnemingen.be). We willen analyseren of de Getevallei als 

geheel een continue goede verbinding is voor deze soort, meer bepaald tussen grote-openwatercomplexen 

Vinne - Schulensmeer - bezinkingsputten Tienen. 

• De Gete zelf. De Grote Gete, en verder stroomafwaarts de Gete, is nl. vrij breed en lijkt geschikt als 

verbinding voor bepaalde soorten vleermuizen zoals de Watervleermuis.  
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Figuur 3: onderzoekslocaties Getevallei 
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3 Materiaal en methode 
 

3.1 Methodiek 
 

3.1.1 Bemande inventarisatie met behulp van detectoren en opnameapparatuur 
 

Hiertoe werden op avonden gespreid over de periode mei – september 2017 gedurende twee à drie uur (vanaf 

een kwartier à een half uur na zonsondergang) random rondgelopen in de verschillende deelgebieden.  

Deze methode is deels complementair met de onbemande inventarisatie in die zin dat ze de trefkans voor 

zeldzame soorten verhoogt, en visuele waarnemingen mogelijk maakt (ifv aantallen, jachtgedrag, eventuele 

verblijfplaatsen,…). De gelopen ‘tracks’ werden bijhouden zodat de inventarisatie-inspanning visueel kan 

weergeven worden, en een vergelijking mogelijk was tussen de inventarisatie-inspanning en het effectief 

voorkomen van vleermuizen. 

 

3.1.2 Onderzoek met automatische detectoren 
 

Automatische registratie bestaat uit een continue registratie (meestal van zonsondergang tot zonsopgang) van 

vleermuizenactiviteit. Door die continue opname worden op een locatie alle voorbijvliegende vleermuizen 

tijdens een volledige nacht geregistreerd.  

In vooraf geselecteerde locaties (vb. in zones tussen boscomplexen) werden op geschikte plekken detectoren 

geplaatst. Geschikte locaties zijn plaatsen waar er mogelijk vliegroutes aanwezig zijn en waar er meer informatie 

kan worden bekomen met betrekking tot het landschapsgebruik van vleermuizen. Normaliter werd er gedurende 

2 (tot 4) nachten continu gemeten op een zelfde locatie. Extra detectoren die simultaan met een bemande 

inventarisatie werden ingezet, werden voor 1 avond geplaatst en na de wandeling weer opgehaald. 

 

De bekomen opnames worden via pc-analyses gedetermineerd. Die analyse gebeurt in eerste instantie 

automatisch via software, zodat opnames van Gewone dwergvleermuizen en de ‘ruis’-opnames (= geen 

vleermuis, wel sprinkhaan/regen/…) waarin de software geen enkele puls onderscheidt, er uit worden gefilterd. 

Alle overige opnames werden nadien manueel gecheckt om tot soortbepaling te komen. De automatische 

soortbepaling die het programma uitvoert voor alle opnames, is onvoldoende betrouwbaar om tot correcte 

determinatie te komen. 

 

3.1.3 Vangsten en radiotelemetrie 
 

Om de uitwisseling tussen deelgebieden te onderzoeken, en om bijkomend verblijfplaatsen in holle bomen te 

vinden, werden vleermuizen gevangen en gezenderd. De vangsten vonden verspreid over de 3 onderzochte 

valleien plaats. De mistnetten worden daarbij op zorgvuldig geselecteerde locaties geïnstalleerd waar de 

vangstkans op ‘zinvolle soorten’ hoog was. Om de vangstkans voor zeldzame soorten te verhogen, werd gebruik 

gemaakt van een ‘acoustic lure’, een apparaat dat sociale geluiden van vleermuizen afspeelt (Hill & Greenaway 

2005).  

Vangsten leveren extra informatie over het voorkomen van soorten, in het bijzonder van cryptische soorten (bv. 

Gewone grootoorvleermuis en Grijze grootoorvleermuis) of soorten met een bijzonder stille sonar (bv. 

Ingekorven vleermuis, Franjestaart). We mikten hierbij vooral op soorten waarvan het zinvol is informatie over 

terreingebruik te verzamelen. De vleermuizen werden gezenderd met een lichtgewicht radio-zender. Het 

habitatgebruik van de gezenderde dieren werd over meerdere nachten bepaald. 

 

3.2 Materiaal 
 

3.2.1 Manuele batdetectoren 
 

Voor bemande inventarisaties werden D240x detectoren gebruikt van Pettersson Elektronik AB, gekoppeld aan 

een digitale opname-apparaat van het type R-09HR van Edirol. Eén medewerker maakte gebruik van een 

Batlogger M van Elekon. 

Het verschil tussen beide types is dat je bij een D240x kiest wanneer je een waarneming registreert (dus iedere 

vleermuis apart), terwijl een Batlogger M automatisch activiteit registreert (dus eenzelfde vleermuis kan 
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meermaals (ca om de 10s) geregistreerd worden. Het gebruik van het eerste type detector resulteert eerder in 

een realistische benadering van het aantal waargenomen dieren op de route, terwijl het tweede type eerder 

zones met activiteit afbakent. Bij de interpretatie van de resultaten wordt met het verschil tussen de types 

rekening gehouden. 

 

3.2.2 Automatische detectoren 
 

We gebruikten voor het meerdaags plaatsen automatische detectoren van het type D500x van Pettersson 

Elektronik AB, die ter bescherming tegen diefstal/vandalisme geplaatst werden in een metalen behuizing 

(munitiekist) met opening voor de microfoon. 

Waar er simultaan met bemande inventarisaties een detector voor één avond geplaatst werd, werd een 

Batlogger A gebruikt van Elekon.  

 

3.2.3 Software 
 

De opnames van bemande detectoren werden manueel via geanalyseerd via het programma Batsound Pro 

(versie 4.1) van Pettersson Elektronik AB. 

De opnames van automatische detectoren werden verwerkt met automatische herkenningssoftware van Wildlife 

Acoustics (Kaleidoscope). Het manueel checken van automatische opnames van niet-Gewone dwergvleermuizen 

en niet-ruis werd eveneens met Batsound Pro gedaan. 

 

3.2.4 Vangst- en telemetrie materiaal 
Er werd een acoustic lure van het type UltraSoundGate Player-BL Light, (Avisoft Gbr. Duitsland) gebruikt. 

De gebruikte zenders zijn van het type V3 400 mikrowatt (0,35g) en V5 200 mikrowatt Nano-Sender (0,25 g), van 

Telemetrie-Service-Dessau, Dessau, Duitsland. Om ethische redenen moet de zender altijd minder dan 5% van 

het lichaamsgewicht bedragen (Aldridge & Brigham 1988). 

Voor het volgen van de gezenderde dieren werd gebruikt gemaakt van SIKA Radio Tracking Receivers en 3-spriet 

agi-antennes van Biotrack. 

 

 
Figuur 4: plaatsing automatische detector 'Paddenpoel4' door Alex Lefevre (foto Jorg Lambrechts) 
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4 Uitgevoerde veldwerk 
 

4.1 Overzicht 
 

Een overzicht van de geleverde veldwerkinspanningen per gebied is te vinden in Tabel 1.  

De eenheden verschillen hier per categorie. Bij manuele detectoren gaat het om een individueel afgelegde route 

van een avond. Bij automatische detectoren staat een Batlogger A gedurende een avond (overeenkomstig met 

manuele wandelingen). Een D500X neemt daarentegen telkens een volledige nacht op, en daarbij wordt het 

aantal opnamenachten in de tabel weergegeven. Een ‘Vangst’ is een avond, voor ‘Telemetrie’ wordt per 

volgteam (auto) gerekend en per avond (en groot gedeelte van de nacht). 

Merk op dat Tabel 1 NIET het aantal mandagen weergeeft. Een manuele route wordt vaak door twee of meer 

medewerkers samen gelopen (voor uitwisselen ervaring of voor veiligheid), een vangstavond vraagt veel 

mankracht (op de vier vangstavonden waren in totaal 28 personen, waaronder ook lokale gebiedsbeheerders), 

en bij telemetrie zitten er minstens 2 personen (chauffeur en navigator) per wagen. 

 
Tabel 1: overzicht veldwerkinspanningen 

Vallei/gebied Manuele detector Batlogger A D500X Vangst Telemetrie 

Winge 11 2 34 1 5 

De Spicht 3 1  1 5 

Dunbergbroek 2     

Houwaart 1     

kasteeldomein van Horst 2     

Meer van Rotselaar 1     

Mottevallei   14   

Omgeving Gempemolen 2 1    

Rivier   20   

Velpe 8 1 36 2 6 

Paddenpoel   11   

Rivier   22   

Snoekengracht 2  3   

Wachtbekken Miskom 1 1  2 6 

Zuurbemde & paaiplaats Hoeleden 5     

Gete 10 4 29 1 4 

Aronst Hoek 3 2  1 4 

Doysbroek 2  8   

Meertsheuvel 1     

Rivier   21   

Vijvers bezinkingsputten 3 2    

Wissebos 1     

Eindtotaal 29 7 99 4 15 
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5 Resultaten 
 

5.1 Overzicht 
 

Er werden in totaal 30.406 waarnemingen verricht, verdeeld over minimum 11 vleermuizensoorten (Tabel 2). 

 
Tabel 2: overzicht waarnemingen van vleermuizen met de diverse methodes 

Soort 

Manuele 

detector 

Statische 

detector Vangst Telemetrie Andere Totaal 

Gewone dwergvleermuis 1398 27231 10  5 5 

Ruige Dwergvleermuis 20 135    155 

Baardvleermuis   9 44  53 

Baard/Brandts vleermuis 36 13    49 

Franjestaart 13 7 1   21 

Watervleermuis 18 428 5 29  480 

Meervleermuis 6     6 

Ingekorven vleermuis  2    2 

Myotis spec. 58 388    446 

Laatvlieger 21 46    67 

Rosse Vleermuis 23 304    327 

Bosvleermuis 2 11    13 

Rosse/Bosvleermuis 1 2    3 

Gewone grootoorvleermuis 6 14 4 46 1 71 

Grootoorvleermuis onbekend 6 5   1 12 

Vleermuis onbekend 15 39   3 57 

Eindtotaal 1623 28625 29 119 10 1767 
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5.2 Wingevallei 
 

5.2.1 De Spicht te Lubbeek en omgeving van de Gempemolen  
 

Beide gebieden worden samen besproken gezien ze in elkaars nabijheid (en verlengde) liggen, en er dus een 

duidelijke link is tussen beide gebieden. 

 

5.2.1.1 Resultaten manuele detectoren 
 

In de omgeving van de Gempemolen is er een opvallend verschil tussen de waargenomen soorten in de 

lagergelegen vallei en de Bensberg/Troostemberg (Figuur 5). De eerste gaf meer soorten van open gebied 

(Laatvlieger, Rosse vleermuis), terwijl het hoger gelegen bosgebied meer soorten van gesloten (bos)habitat 

opleverde: Gewone grootoorvleermuis, Baard/Brandts vleermuis en Franjestaart. 

In De Spicht en omgeving daarentegen werden – buiten Gewone dwergvleermuis – enkel Myotis-soorten 

(waaronder Baard/Brandts vleermuis) aangetroffen (Figuur 6). Met andere woorden, Gewone 

grootoorvleermuis, Laatvlieger en Rosse vleermuis ontbraken daar. De waarnemingen van Baard/Brandts 

vleermuis boven het knuppelpad en nabij de Winge was aanleiding om hier netvangsten uit te voeren (zie 

5.2.1.3). 

Bijkomend onderzoek werd uitgevoerd nabij en op het kasteeldomein van Lubbeek (een automatisch 

opnemende manuele detector verklaart hier de schijnbaar hogere aantallen dieren op Figuur 6). Er werden 

Baard/Brandts vleermuizen waargenomen aan de oversteek van de Winge met de verlichte Binkomstraat. 

Opvallend is de afwezigheid van Watervleermuizen, zowel op de kasteelvijver van Lubbeek als op de Gempvijvers 

– daar waar deze nochtans goede foerageergebieden blijken te zijn voor andere soorten (Ruige dwergvleermuis, 

Rosse vleermuis, Laatvlieger). 

 

 
Figuur 5: manuele detectorwaarnemingen omgeving Gempemolen 

 



  18 

 

 
Figuur 6: manuele detectorwaarnemingen De Spicht en kasteeldomein van Lubbeek 
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5.2.1.2 Resultaten automatische detectoren 
 

Er werden twee automatische detectoren geplaatst (Figuur 7), beide vlak bij de Winge. De resultaten van deze 

detectoren (Tabel 3) tonen aan dat de Winge een zeker belang speelt voor Myotis-soorten, zowel als route als 

voor het foerageren. De opstelling van de detectoren in een zeer gesloten omgeving maakt echter dat Myotis-

vleermuizen moeilijk tot soortniveau determineerbaar zijn. 

 
Tabel 3: gegevens automatische detectoren De Spicht en Gempemolen 

Detector 

     Datum G
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Eindtotaal 

DeSpicht 58  183    241 

20/08/2017 58  183    241 

Gempemolen 110 1 29 5 1 3 149 

29/06/2017 110 1 29 5 1 3 149 

 

 
Figuur 7: taartdiagrammen automatische detectoren Gempemolen en DeSpicht 

 

5.2.1.3 Resultaten vangsten en telemetrie 
 

Op 19/08/2017 werden netvangsten gehouden in De Spicht. De netten werden geplaatst aan de oostzijde van 

het gebied, nabij het knuppelpad en de brug over de beek. Er werden 11 dieren gevangen van 4 soorten (Tabel 

4). Hiervan werden een Watervleermuis en twee Baardvleermuizen gezenderd. De dieren werden drie nachten 

gevolgd. Een overzicht van de vangstlocatie en de telemetrie-resultaten is te vinden op Figuur 8. 
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Tabel 4: vangstresultaten De Spicht 

Datum Tijd Soort Geslacht Kleed Gezenderd 

19/08/2017 21:40 Gewone Dwergvleermuis man adult 
 

19/08/2017 21:45 Baardvleermuis vrouw subadult 
 

19/08/2017 21:45 Baardvleermuis vrouw adult 
 

19/08/2017 21:45 Baardvleermuis vrouw adult 
 

19/08/2017 21:45 Baardvleermuis vrouw adult Berta 

19/08/2017 21:45 Baardvleermuis man adult 
 

19/08/2017 22:00 Baardvleermuis vrouw adult 
 

19/08/2017 22:00 Baardvleermuis vrouw adult Bea 

19/08/2017 22:00 Gewone Dwergvleermuis vrouw subadult  

19/08/2017 23:05 Gewone Grootoorvleermuis man adult 
 

19/08/2017 23:45 Watervleermuis onbekend subadult Wim 

 

 
Figuur 8: overzicht telemetrie De Spicht en omgeving. De vangstlocatie van de dieren is met rood omcirkeld. 

 

Watervleermuis ‘Wim’ vloog noordwaarts, werd even op het 

kasteeldomein van Lubbeek gehoord, en verplaatste zich dan via 

de vallei om daarna langdurig in de vallei (bomenrijen achter 

boerderij) ter hoogte van de Molendries te foerageren. Hierna 

verplaatste hij zich via een holle weg (Waaibergweg) naar een 

hoger gelegen ouder beukenbos, en verbleef daar in een beuk 

(Tabel 5). Wim bleef verder moeilijk terug te vinden, en werd 

slechts eenmalig gehoord ter hoogte van kasteel Gellenberg.  

 

 

 Figuur 9: Watervleermuis 'Wim' 
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Baardvleermuis ‘Bea’ verdween vrij snel na het vrijlaten, en werd pas later teruggevonden. Dit dier werd nadien 

telkens langdurig foeragerend waargenomen in een hoger gelegen bosje even ten noorden van de Staatsbaan. 

Bea had haar verblijfplaats in een (onbewoond) huis in renovatie, zijnde de woning van de Staatsbaan 203 te 

Lubbeek. 

 

Baardvleermuis ‘Berta’ leverde het meeste gegevens op. Berta heeft haar foerageergebieden in het zuidelijke 

deel van De Spicht, en het kasteeldomein van Lubbeek. De verplaatsing tussen beide gebieden, met oversteek 

van de verlichte Binkomstraat, gebeurt zowel via de Winge als via een tweede route iets westelijker naar de 

dorpskern toe (we hebben deze niet nauwkeurig kunnen bepalen). Berta heeft haar verblijf op de zolders van 

het kasteel van Lubbeek. Het dier zat daar zowel op de kapelzolder (de kapel tegen het kasteel zelf, niet de Kapel 

van Onze-Lieve-Vrouw van Lubbeek) als de zuidelijkste kasteelzolder. Op 23/08/2017 werd aan het kasteel post 

gevat om uitvliegers te tellen. Tussen 20:50 en 21:00 werden hier een vijftal uitvliegende Baardvleermuizen 

waargenomen. 

 

 
Figuur 10: gezenderde Baardvleermuis 'Berta' (foto Bart Mulkens) 

 
Tabel 5: verblijfplaatsen gezenderde vleermuizen De Spicht 

Datum Vleermuis Verblijf Lat Lng 

20/08/2017 Watervleermuis ‘Wim’ Beuk 50,89438252 4,84824257 

20/08/2017 Baardvleermuis ‘Bea’ Staatsbaan 203, Lubbeek 50,89874129 4,83527276 

22/08/2017 Baardvleermuis ‘Bea’ Staatsbaan 203, Lubbeek 50,89874129 4,83527276 

20/08/2017 Baardvleermuis ‘Berta’ Kasteelkapelzolder, Lubbeek 50,88204512 4,85305220 

22/08/2017 Baardvleermuis ‘Berta’ Kasteelzolder, Lubbeek 50,88180312 4,85302269 
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5.2.2 Kasteeldomein van Horst 
 

Voor het onderzoek van dit domein werd geopteerd voor manuele detectoren, om het gebruik van de 

verschillende biotopen van het domein door de verschillende soorten maximaal in kaart te brengen. Het vangen 

en zenderen van dieren was hier niet aan de orde: de kans dat gezenderde dieren het bos verlaten richting vallei 

is eerder beperkt. Het domein biedt als grootste bosgebied in de onmiddellijke omgeving immers volop 

foerageermogelijkheid. Ook kolonieplaatsen bevinden zich met relatief grote kans op dit domein - en met grote 

kans op de kasteelzolder, waar het verblijf van Gewone dwergvleermuis, Franjestaart en Gewone 

grootoorvleermuis reeds bekend is (Willems & Yskout 2014). 

Uit de waarnemingen blijkt dat de dreven intensief gebruikt worden om te foerageren, onder meer door Gewone 

dwergvleermuizen maar ook door andere soorten, waaronder vaak Franjestaart. Watervleermuis bleek slechts 

beperkt aanwezig: slechts één dier, jagend boven de westelijke kasteelvijver. 

 
Figuur 11: manuele detectorwaarnemingen kasteeldomein van Horst 
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5.2.3 Dunbergbroek 
 

Hier werd onderzoek uitgevoerd met manuele detectoren. Zowel het soortenspectrum als het aantal 

vleermuizen van het Dunbergbroek lijkt vrij beperkt (Figuur 12). Buiten verspreid voorkomende Gewone 

dwergvleermuizen, is er activiteit van Myotis-vleermuizen nabij de beken (Grote en Kleine Leibeek). Nabij de 

Winge werden enkel Gewone dwergvleermuizen waargenomen. 

 

 
Figuur 12: manuele detectorwaarnemingen Dunbergbroek 
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5.2.4 Meer van Rotselaar 
 

Er werd onderzoek uitgevoerd met manuele detectoren op 9/06 en 29/06/2017. Hoofddoel was nagaan of 

Meervleermuis op dit meer foerageert. Hoewel niet overal vlak langs de oevers van het meer gelopen kan 

worden, is het meer wel vanuit verschillende punten voldoende bereikbaar om het wateroppervlak (mits sterke 

zaklamp) gebiedsdekkend te belichten. Er kan met zekerheid gesteld worden dat er op de onderzochte avonden 

noch Watervleermuizen, noch Meervleermuizen boven het wateroppervlak foerageerden. 

Aangezien dergelijke waterpartij wel een geschikt foerageerbiotoop is voor (op zijn minst) Watervleermuis, lijkt 

de afwezigheid van deze soort eerder te verklaren door de omgeving. Het gebied ligt vermoedelijk erg geïsoleerd, 

wat betekent moeilijker bereikbaar vanuit (oudere) boskernen in de omgeving. Op de Winge iets ten noorden en 

ten zuiden van het Meer werden met automatische detectoren nochtans wel (heel lage aantallen) 

Watervleermuizen gespot (5.2.8). 

De oeverpartijen – en zeker waar deze duister en windluw (bomen) zijn – vormen wel een geschikt 

foerageerbiotoop voor vele Gewone dwergvleermuizen. Waar het wandelpad door meer gesloten bos/struweel 

kronkelt, werden jagende Baard/Brandts vleermuizen waargenomen. 

 
Figuur 13: manuele detectorwaarnemingen Meer van Rotselaar 

 

5.2.5 Verbinding van de Wingevallei met Walenbos en Houwaart  
 

De verbinding tussen Wingevallei, het Walenbos en (de kerk van) Houwaart, van waar een (kleinere) kolonie 

Ingekorven vleermuis bekend is, werd in twee fasen onderzocht. 

 

Er werd op 8 juni 2017 vanaf zonsondergang post gevat aan de kerk van Houwaart, om uitvliegende vleermuizen 

en hun daaropvolgende route te bepalen. Dit leverde twee Myotis-waarnemingen op: één dier dat (met 

onbepaalde richting) passeerde om 22:40, en één die (vermoedelijk) uitvloog van de nok van het kerkschip, en 

dan redelijk onverwachts noordwaarts vloog, richting kerkhof (Figuur 14). Dit zou een connectie kunnen 

indiceren naar de Houwaartse berg, waarbij dan een vrij open vlakte met weinig landschapselementen wordt 

overgestoken. Latere analyse van de opnames toonde echter aan dat het hier Baard/Brandts vleermuizen betrof 

– een soort die ook in het verleden mogelijk al op de kerkzolder was waargenomen (mond. med. A. Lefevre). 
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Als bijkomende waarneming werd een overvliegende Laatvlieger genoteerd, en een route van (minimum) 16 

Gewone dwergvleermuizen. De route vertrekt vermoedelijk van één van de huizen van de Molenstraat 

(kolonieplaats), loopt loodrecht op (en naar) de Haldertstraat, en steekt daar de straat over richting Walenbos. 

Een afsplitsing van de Haldertstraat, ter hoogte van de kerk, loopt zuidwaarts richting Walenbos. Achter de 

woning tegen de bosrand (Haldertstraat 28) ligt een tuinvijver, waar ’s avonds hoge vleermuizenactiviteit te 

bespeuren valt en die als drinkpoel door de dieren gebruikt wordt (mond. med. Eigenaar R. Croes). Een 

automatische detector aan deze vijver faalde helaas in het maken van opnames door een technisch mankement. 

 

De verbinding tussen Walenbos en Winge werd bekeken aan de mogelijke passageplaatsen van de 

Aarschotsesteenweg (N223) en de Kriebekestraat, in de omgeving van het kruispunt Roeselberg-N223 (Figuur 

14). 

De Kriebekestraat wordt ’s nachts verlicht vanaf de Roeselberg tot het centrum van Houwaart, en is daarom voor 

lichtgevoelige soorten moeilijk passeerbaar. Enkel het gedeelte naast het Walenbos ten noorden van de parking 

(van N223) is meer geschikt: daar komen de boomkruinen aan weerszijden van de straat dicht genoeg bij elkaar 

om vlot als ‘hop-over’ voor vleermuizen dienst te kunnen doen. 

Het Kruispunt Roeselberg-N223 en de parking naast de N223 worden fel verlicht, en zijn daarom niet geschikt als 

oversteekzone voor lichtgevoelige vleermuizensoorten1. Ten noorden van de parking is de N223 onverlicht. Hier 

is een oversteekzone wel mogelijk. De waarneming van een overstekende Baard/Brandts vleermuis bevestigt het 

gebruik van deze zone. 

 
Figuur 14: manuele detectorwaarnemingen voor verbinding Wingevallei met Walenbos (links) en kerk van Houwaart (rechts) 

 

  

                                                                 
1
 Rosse vleermuis foerageerde in een ruime zone nabij het kruispunt Roeselberg-N223. De indicaties van deze soort op kaart zijn de locaties waar de waarnemer 

de soort waarnam, niet de exacte locaties van het dier zelf. Deze soort vliegt hoog, snel en is van ver hoorbaar, waardoor precieze locatiebepaling minder 

haalbaar is. Deze soort maakt ook minder gebruik van specifieke natuurverbindingen. 
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5.2.6 Verbinding van Dunbergbroek met de Beninksberg 
 

Om deze verbinding te onderzoeken, zijn automatische detectoren meest aangewezen. Van de twee locaties 

waar verbindingen meest plausibel leken, werd voor de meest gunstige locatie geen toestemming gekregen tot 

plaatsing van een detector. Op de andere locatie werd wel een detector (Winge5) geïnstalleerd (Figuur 19). 

Uit de resultaten blijkt dat op deze locatie wel veelvuldig Gewone dwergvleermuizen foerageren (Tabel 6), maar 

dat passage door andere soorten – en dan vooral soorten die meer gebonden zijn aan landschapselementen – 

hier nauwelijks passeren. Dat er een Grootoorvleermuis en een Myotis-soort zijn waargenomen, duidt er wel op 

dat er zekere potenties kunnen zijn voor passage mits aangepaste landschappelijke inrichting. 

 
Tabel 6: gegevens automatische detectoren verbinding Dunbergbroek - Beninksberg 

Detector 
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Eindtotaal 

Winge5 160 1 1 3 2 167 

5/09/2017 64 1  1 1 67 

6/09/2017 96  1 2 1 100 

Eindtotaal 160 1 1 3 2 167 

 

 

5.2.7 Mottevallei 
 

Er werden in de Mottevallei 4 automatische detectoren geplaatst: 

- Motte1: aan de kruising van de Motte met de E314, waar de bomen aan beide zijden van de snelweg 

elkaar meest benaderen, gericht (en met doel) op dieren die ‘hoppen’ over de snelweg  

- Motte2: aan de duiker waar de Motte onder de E314 uitkomt, met doel op passerende dieren onder de 

snelweg door 

- Motte3: achteraan in de tuin van Familie Ackermans, Haldertstraat 303 te Houwaart. Een minder 

plausibele verbinding naar het Tienbunderbos toe, maar in deze tuin bevindt zich een (nieuwbouw) 

ijskelder met in de winter meerdere Gewone grootoorvleermuizen. 

- Motte4: halverwege de meest plausibele groenverbinding tussen Tienbunderbos van Rillaar en de 

Mottevallei 

 

 

Figuur 15: Locaties Motte1 (links, aan verlichtingspaal) en het uiteinde van de duiker waar detector Motte2 op gericht was.  
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Uit de resultaten van detectoren Motte1 en Motte2 blijkt dat de uitgang van de onderdoor-passage via de duiker 

van de Motte druk gebruikt wordt door Myotis-soorten (omwille van de erg gesloten omgeving is determinatie 

van de meeste opnames van Motte2 tot op soortniveau onmogelijk). Er is een activiteitspiek in de avond en 

ochtend waarneembaar, toe te wijzen aan foerageergedrag en/of sociaal gedrag. De regelmatige individuele 

passages tijdens de rest van de nacht duiden er echter op dat de duiker ook effectief als passage gebruikt wordt 

(Figuur 17). Een belangrijke vaststelling is dat ook Ingekorven vleermuis via deze duiker blijkt te passeren2. 

Vergelijkbaar onderzoek in Zuid-Limburg toonde aan dat dergelijke brede duikers ook daar veelvuldig gebruikt 

worden door Myotis-vleermuizen, meer bepaald door Watervleermuizen (Willems 2014a).  

Daar tegenover staat dat de ‘hop-over’ via de bomen over de E314 door Myotis-vleermuizen (quasi?) niet 

gebruikt wordt, maar wel eenmalig door een Laatvlieger – een soort die geen gebruik maakt van dergelijke 

duikers. 

De resultaten van Motte3 laten regelmatige passage van Gewone dwergvleermuizen zien, maar andere soorten 

die op een verbinding Tienbunderbos-Mottevallei kunnen wijzen, werden nauwelijks waargenomen. 

Detector Motte4 toonde daarentegen duidelijk aan dat er op die locatie een connectie is tussen beide gebieden 

voor Myotis- en Grootoorvleermuizen (Figuur 18). 

 
Tabel 7: gegevens automatische detectoren Mottevallei 

Detector 
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Eindtotaal 

Motte1  2060   
 1 1   2062 

15/08/2017  478   
 

    478 

16/08/2017  925   
 1 1   927 

17/08/2017  657   
 

    657 

Motte2  811   
1 

 96  1 909 

15/08/2017  157   
1 

 37   195 

16/08/2017  265   
 

 27   292 

17/08/2017  386   
 

 32  1 419 

18/08/2017  3   
 

    3 

Motte3  136 1   
  1  138 

18/08/2017  16   
 

  1  17 

19/08/2017  17   
 

    17 

20/08/2017  10   
 

    10 

21/08/2017  42   
 

    42 

22/08/2017  51 1   
    52 

Motte4 1 146 6 4   3   160 

21/08/2017 1 41 4 1      47 

22/08/2017  105 2 3   3   113 

Eindtotaal 1 3153 7 4 1 1 100 1 1 3269 

 

                                                                 
2
 De determinatie van deze opname werd bevestigd door Alex Lefevre 
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Figuur 16: taartdiagrammen automatische detectoren Mottevallei 

 

 
Figuur 17: Opnames van detector Motte2 (zonder Gewone dwergvleermuis), opnamenacht 15/08/2017 
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Figuur 18: Opnames Myotis- en Grootoorvleermuizen van detector Motte4, opnamenachten 21 & 22/08/2017 
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5.2.8 De Winge als rivier 
 

We onderzochten de (bredere) benedenloop van de Winge met automatische detectoren op 4 locaties (Figuur 

19): 

1) De passage van de Winge onder de E314 

2) De passage van de Winge onder de N19 (Aarschotsesteenweg) 

3) Te Rotselaar, net ten zuiden van de Torenstraat 

4) Te Rotselaar, tussen de Hellichtstraat / Vakenstraat en de monding van de Winge in de Demer.  

 

Uit de verzamelde data (Tabel 8) blijkt dat de Winge intensief gebruikt wordt als foerageerzone door Gewone 

dwergvleermuizen en in mindere mate (en afhankelijk van de locatie) door Rosse vleermuis. Watervleermuizen 

en andere Myotis-soorten blijken de Winge wel te gebruiken als route-element, maar in erg beperkte mate.  

Het is mogelijk dat de Watervleermuizen van Winge4 en Winge3 deze detectorlocaties bereikten via de Demer, 

maar de vliegroute over de Winge niet verder loopt over de locaties van Winge2 en Winge1 omwille van 

verschillende obstakels: de N19 (nauwelijks passage), het Wingepark (vrij recent aangelegd bedrijventerreinen) 

en de snelweg E314 (geen passage). 

 
Tabel 8: gegevens automatische detectoren Winge (rivier) 

Detector 
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Eindtotaal 

Winge1 892 1      893 

11/07/2017 416       416 

12/07/2017 349 1      350 

13/07/2017 127       127 

Winge2 123 5 1 15 2 1  147 

11/07/2017 10 3  2 1   16 

12/07/2017 64 2 1 6 1 1  75 

13/07/2017 37   3    40 

14/07/2017 10   4    14 

15/07/2017 2       2 

Winge3 2567  2 33   1 2603 

11/07/2017 1041   14    1055 

12/07/2017 210       210 

13/07/2017 190  1 15    206 

14/07/2017 914  1 4   1 920 

15/07/2017 212       212 

Winge4 1503  3 3   3 1512 

11/07/2017 570  1 3    574 

12/07/2017 316       316 

13/07/2017 87  2    1 90 

14/07/2017 362      2 364 

15/07/2017 168       168 

Eindtotaal 5085 6 6 51 2 1 4 5155 
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Figuur 19: taartdiagrammen automatische detectoren Wingevallei (Winge1-4) en verbinding Dunbergbroek-Beninksberg (Winge5) 
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5.3 Velpevallei 
 

5.3.1 Snoekengracht en kasteeldomein van Kwabeek 
 

Oorspronkelijk was voorop gesteld de Snoekengracht met manuele detectoren te onderzoeken. Het beperkte 

aanbod aan vlot toegankelijke wandelpaden, in combinatie met hoog opgeschoten vegetatie en (’s nachts) 

beperkt zicht, maakte dit echter in de praktijk ondoenbaar. Er werd daarom als alternatief een automatische 

detector in het gebied geplaatst, en voor manueel detectoronderzoek werd iets verder langs de Velpe 

opgeschoven naar het domein rond het kasteel van Kwabeek. 

 

5.3.1.1 Resultaten manuele detectoren 
Tijdens het beperkte bezoek aan de Snoekengracht werden twee Gewone dwergvleermuizen en een 

Grootoorvleermuis aangetroffen (Figuur 20).  

Het kasteeldomein van Kwabeek biedt veel foerageergelegenheid voor Gewone dwergvleermuizen, waarbij 

vooral boven de vijvers veel activiteit is. Er werden daar echter geen Watervleermuizen aangetroffen. Er werden 

ook beperkt waarnemingen gedaan van Baard/Brandts vleermuis en Ruige dwergvleermuis. 

 
Figuur 20: manuele detectorwaarnemingen Snoekengracht en Kasteeldomein van Kwabeek 
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5.3.1.2 Resultaten automatische detectoren 
 

De plaatsing van een automatisch detector in de Snoekengracht (Figuur 21) leverde slechts een heel beperkt 

aantal opnames op (Tabel 9). Franjestaart is echter wel een nieuwe soort voor het gebied. 

 
Tabel 9: gegevens automatische detectoren Snoekengracht 

Detector 

     Datum Franjestaart Gewone dwergvleermuis Eindtotaal 

Snoekengracht 1 6 7 

26/08/2017 1 5 6 

27/08/2017  1 1 

Eindtotaal 1 6 7 

 

 
Figuur 21: taartdiagrammen automatische detector Snoekengracht 
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5.3.2 Bossen van Zuurbemde en vispaaiplaats Hoeleden 
 

Er werd onderzoek uitgevoerd met manuele detectoren. De aantallen aangetroffen vleermuizen zijn niet 

bijzonder hoog, maar het gebied blijkt wel een geschikt foerageergebied voor een divers soortenspectrum. 

Meest vermeldenswaardig zijn foeragerende Franjestaarten boven de bospaden, en foeragerende 

Watervleermuizen boven de Vispaaiplaats en de vijver van het Groothofveld (minstens 2 dieren per locatie). 

 
Figuur 22: manuele detectorwaarnemingen Bossen van Zuurbemde en vispaaiplaats Hoeleden 

 

5.3.3 Wachtbekken Miskom 
 

5.3.3.1 Resultaten manuele detectoren 
Aan de westzijde van de paaiplaats-weide is er veel foerageeractiviteit van Gewone dwergvleermuizen (enkel 

aan de oostzijde van de bomenrij, wanneer de wind van het westen waait). Er werd ook een Watervleermuis 

opgemerkt die de Velpe gebruikte als route-element. 

Het bos zelf heeft een vrij dichte structuur. De vleermuizen vliegen daar via de tunnelvormige paden in de 

vegetatie, zowel op route als om te foerageren. Het gaat dan om zowel Gewone dwergvleermuizen als Myotis-

soorten. 
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Figuur 23: manuele detectorwaarnemingen Wachtbekken Miskom 

 

5.3.3.2 Resultaten automatische detectoren 
 

Er werd een automatisch detector geplaatst op de zuidwestelijke punt van de vispaaiplaats (Figuur 29). Deze 

leverde gedurende één avond 418 vleermuiswaarnemingen op. Opmerkelijk zijn de 6 waarnemingen van 

Watervleermuis. Aangezien bij manuele inventarisatie daar geen Watervleermuizen werden aangetroffen, werd 

de activiteitsgrafiek bekeken. Hieruit blijkt dat Watervleermuis de paaiplaats ‘s nachts wel bezoekt, maar slechts 

binnen een tijdsperiode van 40 minuten en dan nog maar 1 à 2 maal per 10 minuten. Hetzelfde geldt voor Rosse 

vleermuis, die kortstondig in de omgeving van de paaiplaats foerageert even na zonsondergang (21:59). 

 
Tabel 10: gegevens automatische detector vispaaiplaats Wachtbekken Miskom 

Detector 

     Datum Gewone dwergvleermuis Myotis spec. Rosse vleermuis Watervleermuis Eindtotaal 

Schotsebospoel 387 1 24 6 418 

2/07/2017 387 1 24 6 418 

Eindtotaal 387 1 24 6 418 
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Figuur 24: activiteitsgrafiek vleermuizen op detector 'Schotsebospoel' (zonder Gewone dwergvleermuis) 

 

5.3.3.3 Resultaten vangsten en telemetrie 
 

Op 1/07/2017 en 5/07/2017 werden netvangsten gehouden in het Wachtbekken van Miskom. De netten werden 

geplaatst op de Schotsebosweg, in de westelijke helft van het bos. Er werden respectievelijk 11 en 2 dieren 

gevangen van 4 soorten (Tabel 11). Op 1/07/2017 werden geen dieren gezenderd (we verkozen lacterende 

vrouwtjes niet te zenderen, en een wel geselecteerd mannetje koos voortijdig de vrijheid). Op 5/07/2017 werden 

een Baardvleermuis en Gewone grootoorvleermuis gezenderd. De dieren werden een drietal nachten gevolgd, 

met nadien nog korte controles van hun foerageergebieden en verblijfplaatsen. Een overzicht van de 

vangstlocatie en de telemetrie-resultaten is te vinden op Figuur 25. 

 
Tabel 11: vangstresultaten Wachtbekken Miskom 

Datum Tijd Soort Geslacht Kleed Gezenderd 

1/07/2017 23:25 Baardvleermuis vrouw adult 
 

1/07/2017 23:28 Franjestaart onbekend onbekend 
 

1/07/2017 23:53 Baardvleermuis vrouw adult 
 

2/07/2017 0:13 Gewone Dwergvleermuis man adult 
 

2/07/2017 0:13 Gewone Dwergvleermuis vrouw adult 
 

2/07/2017 0:32 Gewone Grootoorvleermuis man adult 
 

2/07/2017 0:40 Gewone Dwergvleermuis onbekend onbekend 
 

2/07/2017 0:52 Gewone Dwergvleermuis vrouw adult 
 

2/07/2017 0:55 Gewone Dwergvleermuis vrouw adult 
 

2/07/2017 1:51 Gewone Dwergvleermuis vrouw adult 
 

2/07/2017 2:38 Gewone Dwergvleermuis onbekend onbekend 
 

5/07/2017 23:53 Baardvleermuis man adult Bart 

5/07/2017 23:53 Gewone Grootoorvleermuis onbekend adult Gert 
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Figuur 25: overzicht telemetrie Wachtbekken Miskom. De vangstlocaties van de dieren zijn met rood omcirkeld. 

 

Gewone grootoorvleermuis ‘Gert’ verplaatste zich doorheen het bos richting noord(oost). Deze route loopt over 

een boomgaard (waar ook gefoerageerd wordt), en leidt naar een klein hoger gelegen bosje met oude loofbomen 

aan de Kazemelkstraat. In dit bosje bevindt zich de verblijfsboom (Zomereik), waar het dier de komende dagen 

consequent verbleef. Het dier bleek erg vast in het gebruik van routes en foerageergebieden. Gert foerageert in 

het bosje aan de Kazemelkstraat en de nabije boomgaarden ten oosten daarvan, via een holle weg (verlengde 

van Kazemelkstraat) verplaatst hij zich naar een klein foerageerbosje aan de straat Miskom-Dorp (aan de kerk, 
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overzijde van de straat). Van daar verplaatst hij zich via de (onverlichte) achtertuinen van de huizen van Miskom-

Dorp naar een boomgaard ten zuiden van de Heerbaan. 

 

 
Figuur 26: telemetrie van Baardvleermuis 'Bart' in de Hoelendesebaan (foto Kamila Willems) 

 

Baardvleermuis ‘Bart’ foerageerde de eerste avond vrij lang rondom de huizen aan de noordzijde van het bos 

(einde berijdbare Schotsebosweg). Nadien – en ook de nachten erna – foerageerde hij ten zuiden van de Velpe, 

rondom de bebouwde zones van de Hoeledensebaan/Gelbergenstraat. De meest favoriete jachtzones zijn daar 

de kleine bosjes en duistere achtertuinen, zowel van de rijhuizen van de Hoeledensebaan als van de 

vierkantshoeve van de Gelbergenstraat. Bart heeft ook zijn verblijf in deze omgeving: in twee verschillende 

huizen van de Hoeledensebaan, en op (minstens) twee verschillende zolders van de vierkantshoeve van de 

Gelbergenstraat. Het dier kon daar ook zichtbaar teruggevonden worden tegen een nokbalk, waarbij bleek dat 

hij daar solitair verbleef. 

 
Tabel 12: verblijfplaatsen gezenderde vleermuizen Wachtbekken Miskom 

Datum Vleermuis Verblijf lat Lng 

06/07/2017 Gewone grootoor-

vleermuis ‘Gert’ 

Zomereik 50,89821859 5,01603663 

07/07/2017 Gewone grootoor-

vleermuis ‘Gert’ 

Zomereik 50,89821859 5,01603663 

08/07/2017 Gewone grootoor-

vleermuis ‘Gert’ 

Zomereik 50,89821859 5,01603663 

06/07/2017 Baardvleermuis ‘Bart’ Hoeledensebaan 212, 

Kortenaken 

50,88073191 5,01192749 

07/07/2017 Baardvleermuis ‘Bart’ Hoeledensebaan 212, 

Kortenaken 

50,88073191 5,01192749 

08/07/2017 

(21:40) 

Baardvleermuis ‘Bart’ Hoeledensebaan 211 of 209, 

Kortenaken 

50,88044242 5,01159322 

08/07/2017 

(23:20) 

Baardvleermuis ‘Bart’ Vierkantshoeve 

Gelbergenstraat Kortenaken 

(exacte zolder onbekend) 

50,88045606 5,01407862 

13/07/2017 Baardvleermuis ‘Bart’ Vierkantshoeve 

Gelbergenstraat Kortenaken 

50,88051698 5,01388013 

14/07/2017 Baardvleermuis ‘Bart’ Vierkantshoeve 

Gelbergenstraat Kortenaken 

50,88051698 5,01388013 

17/07/2017 Baardvleermuis ‘Bart’ Vierkantshoeve 

Gelbergenstraat Kortenaken 

50,88037145 5,0138694 
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5.3.4 Paddenpoel en omgeving 
 

De verbindingen van de Paddenpoel met bosgebied in de omgeving werden onderzocht door middel van zes 

simultaan geplaatste automatisch detectoren, en later een 7de aan de Velpe (Figuur 28). 

 

 
Figuur 28: taartdiagrammen automatische detectoren Paddenpoel 

Figuur 27: verblijfsboom van Gewone grootoorvleermuis 'Gert' (links), en verblijfshoeve van Baardvleermuis 'Bart'  
(foto’s Kamila Willems) 
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De waterpartijen (die pas in 2008 ontstaan zijn door natuurontwikkeling, en nog niet op de gebruikte luchtfoto 

staan) waar detector Paddenpoel5 op gericht was, zijn foerageerhotspots voor Rosse vleermuis, Laatvlieger, 

Gewone en Ruige dwergvleermuis. In het naastgelegen Scholbos, dat bestaat uit hakhout van Gewone es, 

Esdoorn en Amerikaanse eik, met oud hooghout van populier, (Paddenpoel1) zat er een opname van een 

Grootoorvleermuis tussen, en lijken de Myotis-opnames van Baardvleermuis te kunnen zijn. 

De overige detectoren aan bosranden en bomenrijen gaven weinig resultaat, en geen Myotis-soorten. Het lijkt 

dat die plaatsen amper of niet als routes gebruikt worden (op Gewone dwergvleermuis na?). 

Tenzij ze uit het Scholbos komen, lijken er voor boombewonende dieren als Watervleermuizen maar twee routes 

mogelijk om de waterpartijen te bereiken. Vrij rechtstreeks, van het kasteel van Bunsbeek ergens tussen 

Paddenpoel4 en Paddenpoel6 in, met oversteek Walmersumstraat en wat schaarse bosjes/bomenrijen volgend, 

ofwel via de Velpe. De later geplaatste detector Velpe1 lijkt echter aan te tonen dat deze laatste optie weinig 

waarschijnlijk is. 

 
Tabel 13: gegevens automatische detectoren Paddenpoel 
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Eindtotaal 

Paddenpoel1 74 1  14    3 92 

19/07/2016 50   7    3 60 

20/07/2016 24 1  7     32 

Paddenpoel2 5  2  11    18 

19/07/2016 3    2    5 

20/07/2016 2  2  9    13 

Paddenpoel4 7  2  4    13 

19/07/2016 2  1  1    4 

20/07/2016 5  1  3    9 

Paddenpoel5 39  9 9 185 69 12 276 599 

19/07/2016 16  9 6 115 66 3 185 400 

20/07/2016 23   3 70 3 9 91 199 

Paddenpoel6 15    9    24 

19/07/2016 11    7    18 

20/07/2016 4    2    6 

Velpe1 19    4    23 

6/07/2017     1    1 

10/07/2017     1    1 

11/07/2017 2    2    4 

12/07/2017 17        17 

Eindtotaal 159 1 13 23 213 69 12 279 769 

 

5.3.5 Verbinding van het Groot Begijnbos met de Velpevallei 
 

Vanwege de redelijke afstand tussen beide gebieden en de veelheid aan potentiële routes, was zenderonderzoek 

hier meer aangewezen dan het plaatsen van automatische detectoren. Het Groot Begijnbos is in 2012 reeds 

intensief op vleermuizen onderzocht (Willems et al. 2013), en geschikte vangstlocaties daar zijn gekend. Dieren 

vangen en zenderen in het Groot Begijnbos heeft echter als nadeel dat de kans groot is dat de dieren – wegens 

grootste bosgebied in de omgeving – het bos niet verlaten, en zelfs indien ze dit wel doen hebben de dieren meer 
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mogelijkheden dan enkel de Velpevallei om naar toe te vliegen. Om die reden was het meer aangewezen om 

dieren te vangen in een jonger bos (met minder boomholten) in de Velpevallei zelf, waarbij dan de kans groter 

is dat deze voor hun verblijfslocatie richting Groot Begijnbos vliegen. 

De vangsten hiervoor werden gedaan in het Wachtbekken van Miskom. De resultaten van dit zenderonderzoek 

worden uitgebreid beschreven in hoofdstuk 5.3.3.2. 

 

Wat specifiek de verbinding met het Groot Begijnbos betreft: geen van de beide gezenderde dieren vloog tot dit 

bos. Baardvleermuis ‘Bart’ bleek zijn verblijfplaats ten zuiden van de Velpe te hebben. Grootoorvleermuis ‘Gert’ 

heeft zijn verblijf noordelijk, maar de afstand tot het Groot Begijnbos is (voor deze soort) te groot. De beste 

verbinding tussen Velpevallei en Groot Begijnbos lijkt dan - voor iets verder vliegende soorten - de route van 

Grootoorvleermuis ‘Gert’ (van Wachtbekken Miskom noordwaarts langs de oostzijde van Miskom) om dan tot 

de Meienberg te vliegen, en vervolgens recht westwaarts van bosje tot bosje de Kattenbeekvallei te kruisen 

richting Groot Begijnbos. 

 

5.3.6 Verbinding van het Tienbunderbos met de Velpevallei 
 

Vanwege de redelijke afstand tussen het Tienbunderbos (Ransberg) en de Velpevallei en de veelheid aan 

potentiële routes, was zenderonderzoek hier meer aangewezen dan het plaatsen van automatische detectoren. 

Er werd geopteerd om dieren te vangen in de Velpevallei, waarbij dan de dieren gevolgd worden – mogelijk in 

zuidoostelijke richting Tienbunderbos of mogelijk ook noordwaarts richting Groot Begijnbos, afhankelijk van 

waar zich het jachthabitat of een verblijfsplaats van de dieren bevindt. Beide richtingen vormen een te 

onderzoeken verbinding. 

De vangsten hiervoor werden gedaan in het Wachtbekken van Miskom. De resultaten van dit zenderonderzoek 

worden uitgebreid beschreven in hoofdstuk 5.3.3.2. 

 

Wat specifiek de verbinding met het Tienbunderbos betreft: er kon hier geen link aangetoond worden. Geen van 

de beide gezenderde dieren vloog tot dit bos. Grootoorvleermuis ‘Gert’ heeft zijn verblijf ten noorden van de 

Velpe. Baardvleermuis ‘Bart’ vloog wel merendeels ten zuiden van de Velpe (dus richting Tienbunderbos), maar 

lang zo ver niet. De verblijfslocaties bevinden zich op 600m van de vangstplaats (=350m ten zuiden van de Velpe). 

Het Tienbunderbos is echter nog zo’n 2300m verder gelegen. Voor Baardvleermuizen lijkt de verbinding 

Velpevallei – Tienbunderbos dan ook minder eenvoudig vanwege de afstand. Desondanks bevinden er zich 

tussen de verblijfslocaties en Tienbunderbos wel een aantal groenelementen die een verbinding tussen beide in 

principe wel mogelijk maken.  

 

5.3.7 De Velpe als rivier 
 

We onderzochten de (bredere) benedenloop van de Velpe, in tussenliggende gebieden tussen de kerngebieden, 

met automatische detectoren aan bruggen op 5 locaties (Figuur 28 (Velpe1) en Figuur 29 (Velpe2-5)). 

1) Velpe1: te Vissenaken, aan de voetgangersbrug over Velpe ter hoogte van de Streekstraat (sterke 

meandering) 

2) Velpe 2: te Hoeleden, net stroomafwaarts voetbalveld van Hoeleden (breed, rechtgetrokken deel rivier) 

3) Velpe3: te Kortenaken, Vroente, net stroomopwaarts Heerbaan; (breed, recht stuk rivier) 

4) Velpe4: te Kortenaken, centrum: net stroomopwaarts de Krawatenstraat 

5) Velpe5: te Kortenaken: vlak voor de grens met Loksbergen, net stroomopwaarts de Lindestraat 

Een zesde detector (‘Schotsebospoel’, Figuur 29) stond nabij een paaiplaats en niet naast de Velpe zelf. Daarnaast 

was het type detector verschillend, en hij stond ook maar 1 avond. Hij wordt daarom niet onder ‘Velpe (rivier)’ 

gerekend, maar apart besproken (zie 5.3.3.2). 

 

Het doel van de detectoren aan de Velpe was de passage van (vooral Water)vleermuizen na te gaan. Met een 

gemiddelde van minder dan 1 Water- of andere Myotis-vleermuizen per detector per avond, kan echter 

bezwaarlijk gesteld worden dat de loop van de Velpe door deze soort(en) intensief gebruikt wordt als route of 

foerageergebied. Enkel detector Velpe5 lijkt iets succesvoller, wat mogelijk te verklaren valt door vleermuizen 

op route die daar de Velpe dwarsen (want meest logische doorsteek tussen bosgebiedjes ten noorden en zuiden 

van de Velpe). 

Tenzij in erg open landschap (Velpe1), blijkt de Velpe wel uitermate geschikt als foerageergebied voor Gewone 

dwergvleermuizen. 
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Tabel 14: gegevens automatische detectoren Velpe (rivier) 

Detector 
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Eindtotaal 

Velpe1  19    4   23 

6/07/2017      1   1 

10/07/2017      1   1 

11/07/2017  2    2   4 

12/07/2017  17       17 

Velpe2  2639  5 1 1 2 1 2649 

6/07/2017  756   1  1  758 

7/07/2017  683  3   1 1 688 

8/07/2017  892  2  1   895 

9/07/2017  202       202 

10/07/2017  106       106 

Velpe3  2636   1  16 2 2655 

6/07/2017  924     2  926 

7/07/2017  1177     8 2 1187 

8/07/2017  348   1  4  353 

9/07/2017  187     2  189 

Velpe4  142       142 

12/07/2017  141       141 

13/07/2017  1       1 

Velpe5 2 1800 2 1 3   1 1809 

12/07/2017  465  1     466 

13/07/2017 1 149       150 

14/07/2017 1 949 2  3   1 956 

15/07/2017  237       237 

Eindtotaal 2 7236 2 6 5 5 18 4 7278 
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Figuur 29: taartdiagrammen automatische detectoren Velpevallei (taartdiagram detector Velpe1: zie Figuur 28 – Paddenpoel) 
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5.4 Getevallei 
 

5.4.1 Aronst Hoek 
 

5.4.1.1 Resultaten manuele detectoren 
 

De manuele waarnemingen in Aronst Hoek worden weergegeven op Figuur 30. De waarnemingen ten zuiden van 

de Kasteellaan geven individuele dieren weer, ten noorden en op inzetkaart - met ander type detector - de 

activiteit van de dieren (meerdere waarnemingen per vleermuis). 

De Gete wordt veelvuldig gebruikt door Gewone dwergvleermuizen: vooral als foerageerzone, maar ook als 

route-element. De soort volgt echter niet exclusief de Gete: in het zuiden van het gebied werd een route 

gevonden van minstens 15 dieren die vanuit de dorpskern van Geetbets oostwaarts de Gete dwarsen. Ze volgen 

daarbij voornamelijk populierenrijen. Opvallend is echter dat andere soorten nauwelijks nabij de Gete werden 

aangetroffen, maar wel in de rest van de vallei. Het aantal waarnemingen van ‘andere’ soorten is eerder beperkt, 

en concentreert zich in de meer beboste gedeelten. 

Te vermelden valt ook de vondst van een kolonie van 40-tal Gewone dwergvleermuizen in de woning (huisnr 9) 

naast een oesterzwamkwekerij in de Kasteellaan (op Figuur 30: de meest oostelijke waarneming, ten oosten van 

de vijver Tallon). 

 
Figuur 30: manuele detectorwaarnemingen Aronst Hoek 

 

5.4.1.2 Resultaten automatische detectoren 
 

Er werden drie automatische detectoren geplaatst, telkens in de Kasteellaan ter hoogte van een oversteek over 

een waterloop: 

1) AronstHoek1: gericht op de Melsterbeek 

2) AronstHoek2: gericht op de gracht Kampot 

3) Gete6: gericht op de Gete 
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Tabel 15: gegevens automatische detectoren Aronst Hoek 

Detector 

     Datum B
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Eindtotaal 

AronstHoek1  1 69 1 5 2 1 1 33 113 

15/08/2017  1 69 1 5 2 1 1 33 113 

AronstHoek2 1  115  5 11  3 39 174 

3/09/2017 1  115  5 11  3 39 174 

Gete6   1492  3 5   15 1515 

12/07/2017   610  3 1   2 616 

13/07/2017   637   3   2 642 

14/07/2017   245   1   11 257 

Eindtotaal 1 1 1676 1 13 18 1 4 87 1802 

 

 
Figuur 31: taartdiagrammen automatische detectoren Aronst Hoek 

 

De resultaten liggen in het verlengde van wat reeds met manuele detector werd vastgesteld: de Gete wordt (ter 

hoogte van Aronst Hoek althans) vrijwel enkel door Gewone dwergvleermuizen actief gebruikt. Er zijn nochtans 

wel enkele Water- en andere Myotis-vleermuizen die hier sporadisch passeren. Een enkele Watervleermuis 

foerageerde hier ook gedurende een 20 minuten (Figuur 32). 

De beide overige detectorlocaties tonen echter – ondanks maar 1 nacht geplaatst, en dan telkens maar voor 

beperkte tijdsduur – veel meer passage en foerageeractiviteit. Hieruit mogen we besluiten dat, in geval van keuze 
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tussen meerdere waterlopen, vleermuizen een sterke voorkeur hebben voor deze die tussen of nabij vegetatie 

bevinden. De grootte van de waterloop lijkt in deze gevallen minder van belang. 

 

 
Figuur 32: activiteitscurve van vleermuizen (zonder Gewone dwergvleermuis) van detector Gete6, 12-14/07/2017. 

 

 

5.4.1.3 Resultaten vangsten en telemetrie 
 

Op 02/09/2017 werden netvangsten gehouden in Aronst Hoek. De netten werden geplaatst in het bosje (en naast 

de vijver) gelegen ten zuiden van de Kasteellaan en ten westen van de Melsterbeek. Er werden 8 dieren gevangen 

van 4 soorten (Tabel 16). Hiervan werden een Watervleermuis, een Baardvleermuis en een Gewone 

grootoorvleermuis gezenderd. De dieren werden drie nachten gevolgd. Een overzicht van de vangstlocatie en de 

telemetrie-resultaten is te vinden op Figuur 34. 

  

Figuur 33: activiteitscurven van vleermuizen (zonder Gewone dwergvleermuis) van detector AronstHoek1, 15/08/2017 (links) en 
AronstHoek2, 3/09/2017 (rechts) 
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Tabel 16: vangstresultaten Aronst Hoek 

Datum Tijd Soort Geslacht Kleed Gezenderd 

2/09/2017 21:40 Baardvleermuis vrouw adult Bella 

2/09/2017 22:15 Gewone Dwergvleermuis vrouw adult 
 

2/09/2017 22:18 Watervleermuis onbekend adult Wilhelmina 

2/09/2017 22:23 Watervleermuis vrouw subadult 
 

2/09/2017 22:25 Watervleermuis Man subadult 
 

2/09/2017 22:28 Gewone Dwergvleermuis vrouw adult 
 

2/09/2017 22:35 Gewone Grootoorvleermuis vrouw subadult Griet 

2/09/2017 22:55 Watervleermuis Man subadult 
 

 

 
Figuur 34: overzicht telemetrie Aronst Hoek en omgeving. De vangstlocatie van de dieren is met rood omcirkeld. 

 

 

Baardvleermuis ‘Bella’ bleek moeilijk te volgen: de zender 

interfereerde met de boordcomputer van de volgwagens (schelle 

fluittoon), waardoor enkel kortstondig beluisteren van de 

zenderfrequentie mogelijk was. Zij werd gehoord nabij de 

vangstlocatie, en iets verder in een populierenbosje langs de Gete ten 

noorden van de Kasteellaan. 
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Gewone grootoorvleermuis ‘Griet’ werd langdurig gevolgd, en 

foerageert in loofbosjes in de omgeving, nabij (duistere) tuinen/erven, 

populierenrijen of –bosjes en in boomgaarden. Voor de verbindingen 

tussen deze verschillende foerageergebieden is zij sterk afhankelijk van 

kleine landschapselementen: zij hupt letterlijk via de kortste 

groenverbinding van bosje naar bosje, waarbij onder meer de bosjes 

ten noorden van de Segeraat Hoeve van belang zijn. De verblijfplaats 

van Griet bevindt zich in een Oesterzwamkwekerij langsheen de 

Kasteellaan (Tabel 17). Ze verblijft niet in de kweekcellen zelf, maar 

ergens op de zolder in het midden van het gebouw. 

 

 
Figuur 35: Oesterzwamkwekerij langsheen de Kasteellaan, verblijfplaats van Gewone grootoorvleermuis 'Griet' 

 

Watervleermuis ‘Wilhelmina’ werd eveneens langdurig gevolgd. Zij foerageert in loofbosjes (en voor zover 

waargenomen: geen populierenbossen), boven grasland (maar wel naast een loofbosje) en boven waterpartijen: 

de vijver Tallon (tussen Gete en westelijke deel Kasteellaan) en de kleinere vijver naast de vangstlocatie. 

Voor haar verplaatsingen tussen de verschillende foerageergebieden maakt ze grotendeels gebruik van dezelfde 

groenverbindingen als Grootoorvleermuis ‘Griet’. Ook hier zijn de bosjes ten noorden van de Segeraat Hoeve van 

belang. Deze vliegroute loopt door tot het bosje van de Warande. 

Er werden twee verblijfsbomen gevonden: in het bosje ten noorden van de Segeraat Hoeve en in het Warandebos 

(Tabel 17). 

Er waren geregeld grote tijdsintervallen waarop – ondanks intensief zoeken – Wilhelmina niet kon gevonden 

worden. Wilhelmina kwam op een gegeven ogenblik in een ononderbroken beweging vanuit het noorden 

aangevlogen, naar haar verblijfsboom in het Warandebos. Dit indiceert dat zij waarschijnlijk nog enkele verder 

gelegen foerageergebieden in het noorden heeft. Een langere afwezigheid kan echter ook betekenen dat zij naar 

een winterverblijf vloog om te zwermen. 

 
Tabel 17: verblijfplaatsen gezenderde vleermuizen Aronst Hoek 

Datum Vleermuis Verblijf lat Lng 

3/09/2017 Gewone 

grootoorvleermuis ‘Griet’ 

Oesterzwamkwekerij, 

Kasteellaan 9, Geetbets 

50,89760953 5,11708265 

4/09/2017 Gewone 

grootoorvleermuis ‘Griet’ 

Oesterzwamkwekerij, 

Kasteellaan 9, Geetbets 

50,89760953 5,11708265 

5/09/2017 Gewone 

grootoorvleermuis ‘Griet’ 

Oesterzwamkwekerij, 

Kasteellaan 9, Geetbets 

50,89758923 5,1171202 

3/09/2017 Watervleermuis 

‘Wilhelmina’ 

Zwarte els, noorden van 

Segeraat Hoeve, Geetbets 

50,89708935 5,13429197 

4/09/2017 Watervleermuis 

‘Wilhelmina’ 

Zwarte els, Warandebos 

Geetbets 

50,8930639 5,15438193 

5/09/2017 Watervleermuis 

‘Wilhelmina’ 

Zwarte els, Warandebos 

Geetbets 

50,8930639 5,15438193 

5/09/2017 Watervleermuis 

‘Wilhelmina’ 

Zwarte els, Warandebos 

Geetbets 

50,8930639 5,15438193 
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5.4.2 Provinciaal Natuurontwikkelingsgebied Grote Gete, Doysbroek en 

valleiflanken van de Hazenberg 
 

5.4.2.1 Resultaten manuele detectoren 
 

De resultaten van de manuele inventarisaties zijn te vinden op Figuur 36. De schijnbaar hoge aantallen 

vleermuizen op de oostelijke onderzochte helft van de Gete moeten gerelativeerd worden, wegens overlap van 

meerdere detectoren (waaronder automatisch opnemende: meerdere opnames per dier) – te wijten aan een 

opleidingswandeling met meerdere deelnemers. Nochtans werden hier wel vrij veel dieren waargenomen: er 

loopt daar een vliegroute voor Gewone dwergvleermuizen die ’s avonds de Gete zuidwestwaarts volgen richting 

Doysbroek. 

Het vermelden waard zijn de vrij talrijke waarnemingen van Baard/Brandts vleermuizen in de zones met 

populierenbossen, en vooral de aanwezigheid van Bosvleermuis als nieuwe soort voor de regio. 

 

 
Figuur 36: manuele detectorwaarnemingen Provinciaal Natuurontwikkelingsgebied Grote Gete - Doysbroek 

 

5.4.2.2 Resultaten automatische detectoren 
 

Er werden zes automatische detectoren geplaatst in de omgeving. 

Drie detectoren registreerden de vleermuizenactiviteit boven de Grote Gete (Gete1-3). Drie detectoren werden 

ingezet om de verbinding na te gaan tussen het Provinciaal Natuurontwikkelingsgebied Grote Gete en oude 

boskernen van Hazenberg, VNR Walsbergen en het Kasteeldomein van Wommersom. 

De detectoren bevonden zich op volgende locaties (Figuur 37): 

1) Gete1: Oplinter – brug aan Laterbroeken (Koeweideweg); 

2) Gete2: Neerlinter – brug nabij grens Getedijk - Getestraat;  

3) Gete3: Drieslinter – brug aan einde Molenstraat; 

4) Hazenberg1: Melkwezerstraat tussen kasteel en Dorpsstraat - einde bomerij 

5) Hazenberg2: Verbindingsweg tussen Getestraat en Hazenbergstraat, halverwege een bomenrij 

6) Hazenberg3: Melkwezer: oude boskern noordelijk van dorp – in houtwal net ten noorden hiervan 
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Tabel 18: gegevens automatische detectoren Getebos – Doysbroek - Hazenberg 
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Eindtotaal 

Gete1   1369        17  5 1391 

12/07/2017   406        15  1 422 

13/07/2017   259           259 

14/07/2017   659        1  4 664 

15/07/2017   45        1   46 

Gete2   503           503 

12/07/2017   386           386 

13/07/2017   117           117 

Gete3   2047    1      4 2052 

12/07/2017   509           509 

13/07/2017   258          2 260 

14/07/2017   1084    1      2 1087 

15/07/2017   196           196 

Hazenberg1 2 2 330 1 1  3 3 2  1   345 

29/08/2017 1 1 213  1  2 3 2     223 

30/08/2017 1 1 117 1   1    1   122 

Hazenberg2 3  353     1  1 1   359 

29/08/2017 2  92       1    95 

30/08/2017 1  152     1   1   155 

31/08/2017   109           109 

Hazenberg3 6  295 1  1 1 16 2 1 7 1  331 

29/08/2017 5  146 1    9 1  2 1  165 

30/08/2017 1  149   1 1 7 1 1 5   166 

Eindtotaal 11 2 4897 2 1 1 5 20 4 2 26 1 9 4981 

 

De resultaten van de drie detectoren aan de Gete (Tabel 18) versterken de conclusie van de manuele 

inventarisaties: de Gete is belangrijk als route-element en foerageergebied voor Gewone dwergvleermuizen. Er 

is maar amper passage van Watervleermuizen. 

De drie detectoren van de Hazenberg leverden interessante resultaten op. De locaties vertonen (tegenover de 

Gete-detectoren) slechts een gemiddelde foerageeractiviteit door Gewone dwergvleermuizen. De drie locaties 

blijken echter gebruikt te worden als verbinding door bosgebonden soorten: Baard/Brandts vleermuis, 

Franjestaart en Grootoorvleermuis. 

De grootste verrassing is de opname van een erg waarschijnlijke Ingekorven vleermuis op detector Hazenberg33. 

De opname is echter net iets te zwak om volledige zekerheid te geven. 

 

                                                                 
3
 De waarschijnlijkheid van Ingekorven vleermuis werd bevestigd door Alex Lefevre 
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Figuur 37: taartdiagrammen automatische detectoren Getevallei (omgeving Doysbroek/Hazenberg) 

 

5.4.3 Vijvers Bezinkingsputten - Tiens Broek, en Wissebos 
 

5.4.3.1 Resultaten manuele detectoren 
 

Het Wissebos werd enkel langs de randen- onderzocht (Figuur 38). Het bos werd niet betreden aangezien het 

privaat eigendom is. Er was slechts zeer beperkte activiteit waarneembaar van Gewone dwergvleermuis en 

Baard/Brandts vleermuis. 

 

De vijvers van de Bezinkingsputten – Tiens Broek werden geïnventariseerd met een automatisch registrerende 

manuele detector. De waarnemingen geven daarom een overzicht van de vleermuizenactiviteit, niet van het 

aantal waargenomen individuen (Figuur 38). 

De vijvers en oeverpartijen zijn geschikte foerageergebieden voor Gewone en Ruige dwergvleermuizen. Het 

aantal waarnemingen van Watervleermuis is (voor een dergelijke waterpartijen) eerder laag. Erg positief is wel 

de aanwezigheid van Meervleermuis. Het gaat dan om minstens twee individuen (samen in één opname). 
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Figuur 38: manuele detectorwaarnemingen Bezinkingsputten en Wissebos 

 

5.4.3.2 Resultaten automatische detectoren 
 

De plaatsing van twee automatische detectoren (Figuur 39) gaf een aanvullend beeld over het soortenspectrum 

van de Bezinkingsputten. Waar Ruige dwergvleermuis in juni slechts beperkt wordt waargenomen, foerageert zij 

volop aan de oevers tijdens de migratieperiode (september). 

De opnames van Bosvleermuis duiden ook op het gebruik van de Bezinkingsputten als foerageergebied van deze 

soort. 

 
Tabel 19: gegevens automatische detectoren Bezinkingsputten 
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Eindtotaal 

Bezinkingsvijvers1 3 227 1 2 1 5  239 

5/06/2017 3 227 1 2 1 5  239 

Bezinkingsvijvers2  110   30  4 144 

15/08/2017  110   30  4 144 

Eindtotaal 3 337 1 2 31 5 4 383 
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Figuur 39: taartdiagrammen automatische detectoren Bezinkingsputten 

 

5.4.4 Verbinding tussen Het Vinne en de vallei van de Gete 
 

Oorspronkelijk planden we de verbinding tussen de vallei van de Grote Gete en Het Vinne met automatische 

detectoren te onderzoeken. Een vergissing met de aanduiding van de kerngebieden op kaart maakte dat we in 

de plaats daarvan (onvoorzien) een manueel inventarisatiebezoek brachten aan de Getevallei ter hoogte van de 

Meertsheuvel. 

De populierenbossen van dit gebied bleken (ondanks gunstige weersomstandigheden) erg vleermuizenarm 

(Figuur 40). Zelfs de aantallen van Gewone dwergvleermuis waren aan de lage kant. Er werden enkele Gewone 

dwergvleermuizen op route aangetroffen tussen (gehucht) Bos en het gebied, maar er werden geen indicaties 

voor rechtstreekse routes (noch voor potenties daarvoor) aangetroffen voor soorten als Water- en 

Meervleermuis richting Meertsheuvel - Het Vinne of richting Bezinkingsputten te Tienen. Het plaatsen van 

detectoren op deze (directe) verbindingen leek daarom weinig zinvol. Eventuele routes van Meervleermuis zijn 

dan meer plausibel via de rivieren, en kunnen dan opgepikt worden via detectoren geplaatst aan de Grote en 

Kleine Gete. Dit zijn richting Bezinkputten de detectoren Gete1-Gete3 (reeds besproken in 5.4.2.2) en Gete4 (zie 

5.4.5), en richting Het Vinne detector Gete5 (zie 5.4.5). 
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Figuur 40: manuele detectorwaarnemingen omgeving Meertsheuvel 

 

5.4.5 De Gete als rivier 
 

We wilden nagaan of de Grote Gete (en verder stroomafwaarts de Gete), daar waar zij vrij breed is, gebruikt 

wordt als verbinding door Watervleermuizen en/of andere soorten. 

De detectoren bevonden zich op volgende locaties (Figuur 37): 

1) Gete1: Oplinter – brug aan Laterbroeken (Koeweideweg); 

2) Gete2: Neerlinter – brug nabij grens Getedijk - Getestraat;  

3) Gete3: Drieslinter – brug aan einde Molenstraat; 

4) Gete4: Bos – brug tussen Bos en Terhagen 

5) Gete5: Budingen – brug Terweidenstraat (samenvloeiing Grote en Kleine Gete); 

6) Gete6: Geetbets – brug aan Kasteellaan 

 

De exacte locaties van de detectoren Gete4 en Gete5 worden weergegeven op Figuur 41. 

De detectoren Gete1-3 (Figuur 37) werden reeds besproken bij de resultaten van het Doysbroek (5.4.1.2). 

De detector Gete6 (Figuur 31) werd reeds besproken bij de resultaten van Aronst Hoek (5.4.1.2). 

 
 

Tabel 20 geeft een overzicht van de resultaten van alle gegevens van automatische detectoren van de Gete, met 

inbegrip van de nog niet eerder vermelde resultaten van Gete4 en Gete5. Deze twee detectoren gaven boeiende 

resultaten, en erg vergelijkbaar met deze van detector Gete6 (Aronst Hoek): veel activiteit van Gewone 

dwergvleermuis, en lagere activiteit van Watervleermuis. Opvallend is dat Gete4 hier vooral passerende dieren 

op route registreert (Figuur 42), terwijl Gete5 eerder tijdsblokken met foeragerende dieren opnam (Figuur 43). 

Bijkomend werd ook op Gete4 Bosvleermuis opgenomen, waarbij hogere activiteit rond 22:20 foerageergedrag 

verondersteld. 

 

Samenvattend kan gesteld worden, voor de Gete als rivier, dat  

- deze voor hoge aantallen Gewone dwergvleermuizen van belang is voor verplaatsing en als foerageergebied 

- deze door lage aantallen Watervleermuizen gebruikt wordt voor verplaatsing en als foerageergebied 
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- deze door Bosvleermuis gebruikt wordt voor verplaatsing en als foerageergebied, wat wordt aangetoond 

door waarnemingen op 5 juni (Bezinkingsputten), 10 juni (Doysbroek) en 12 juli 2017 (Bos/Terhagen) 

- andere vleermuizensoorten nauwelijks gebruik maken van de Gete als verbindingselement of 

foerageerzone. 
 

Tabel 20: gegevens automatische detectoren Gete (rivier) 

Detector 

     Datum B
a

a
rd

/B
ra

n
d

ts
 

v
le

e
rm

u
is

 

B
o

sv
le

e
rm

u
is

 

G
e

w
o

n
e

 

d
w

e
rg

v
le

e
rm

u
is

 

La
a

tv
li

e
g

e
r 

M
y

o
ti

s 
sp

e
c.

 

R
u

ig
e

 

d
w

e
rg

v
le

e
rm

u
is

 

W
a

te
rv

le
e

rm
u

is
 

Eindtotaal 

Gete1   1369   17 5 1391 

12/07/2017   406   15 1 422 

13/07/2017   259     259 

14/07/2017   659   1 4 664 

15/07/2017   45   1  46 

Gete2   503     503 

12/07/2017   386     386 

13/07/2017   117     117 

Gete3   2047 1   4 2052 

12/07/2017   509     509 

13/07/2017   258    2 260 

14/07/2017   1084 1   2 1087 

15/07/2017   196     196 

Gete4 1 8 1836  2 1 13 1861 

12/07/2017 1 8 441    1 451 

13/07/2017   229  1  9 239 

14/07/2017   1007  1 1 2 1011 

15/07/2017   159    1 160 

Gete5   2150    18 2168 

12/07/2017   416     416 

13/07/2017   650    12 662 

14/07/2017   866    6 872 

15/07/2017   218     218 

Gete6   1492 3 5  15 1515 

12/07/2017   610 3 1  2 616 

13/07/2017   637  3  2 642 

14/07/2017   245  1  11 257 

Eindtotaal 1 8 9397 4 7 18 55 9490 
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Figuur 41: taartdiagrammen automatische detectoren Gete4 en Gete5 

 

 
Figuur 42:activiteitscurve van vleermuizen (zonder Gewone dwergvleermuis) van detector Gete4, 12-15/07/2017. 
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Figuur 43:activiteitscurve van Watervleermuis van detector Gete5, 12-15/07/2017. 
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6 Conclusies 
 

6.1 Valleien als verblijfplaats 
 

De aanwezigheid van grotere oude boskernen blijkt van vitaal belang voor meerdere vleermuizensoorten: hier 

bevinden zich de kernpopulaties van (grotendeels) boombewonende soorten. Het gaat hier dan om oude 

boskernen die zich in de valleigebieden zelf bevinden, of binnen een bereikbare vliegafstand (die per 

vleermuizensoort kan verschillen) 

Kernpopulaties waren onder meer bekend in het Walenbos te Tielt-Winge, en het Groot Begijnbos en Heibos te 

Kortenaken (Willems et al. 2012 en 2013). Aan deze lijst kan ook het Troostembergbos (Tielt-Winge) toegevoegd 

worden. Ook de kasteeldomeinen van Lubbeek en Horst herbergen kernpopulaties. De kasteelzolders spelen hier 

een complementaire rol voor soorten die vaak (Gewone grootoorvleermuis), sporadisch (Baardvleermuis) of 

eerder uitzonderlijk (Franjestaart) op zolders verblijven. 

 

Kleinere, verspreid liggende bosjes met oudere bomen missen de oppervlakte en de variatie in boomholten om 

echte (permanente en stabiele) kernpopulaties van boombewonende soorten te huisvesten. De dieren kunnen 

daar desondanks wel van geschikte boomholten gebruik maken, en zo een aanvulling of stepstone betekenen 

voor de nabije kernpopulaties. Ook individuele dieren (zoals gezenderde mannetjes Watervleermuis Wim en of 

Grootoor Gert) maken van dergelijke kleine oude bosjes gebruik. 

 

Boskernen van jongere leeftijd, met beperkte grootte en vooral met isolement in het landschap spelen geen rol 

als kerngebied. In dergelijke bossen foerageren voornamelijk gebouwbewonende soorten als Gewone 

dwergvleermuis en Laatvlieger, met soms een overvliegende Rosse vleermuis of (lage aantallen van) 

Baardvleermuis. Het ontbreken van een soort als Franjestaart of Watervleermuis is hier een teken aan de wand. 

Dit werd reeds aangetoond in het Groot Gasthuisbos (Glabbeek) en Oudenbos (Tienen) (Willems et al. 2012). 

 

De onderzochte valleigebieden van Winge, Velpe en Gete bezitten vrij weinig oud bos. De aanwezige bossen 

hebben grotendeels populier als dominante boomsoort. Hoewel het aantal gezenderde vleermuizen vrij klein is, 

lijken de resultaten te wijzen op een gebrek aan voldoende boomholten – wat voor meerdere soorten 

problematisch kan zijn. 

De gezenderde Baardvleermuizen verbleven zonder uitzondering in gebouwen (kasteelzolder, woningen en 

boerderij), wat indiceert dat deze soort relatief flexibel kan zijn indien boomholten ontbreken. Gewone 

grootoorvleermuizen verblijven zowel op (grote) zolders als in bomen. De gezenderde Grootoorvleermuizen Gert 

en Griet illustreerden dit. 

Soorten als Franjestaart en Watervleermuis verblijven echter (vrijwel) exclusief in boomholten – en de 

gezenderde Watervleermuizen Wim en Wilhelmina vormden hierop geen uitzondering. Dergelijke soorten 

hebben het moeilijker in valleigebieden met weinig of geen oude boskernen in de nabijheid, met lage aantallen 

tot gevolg. Dit kan verklaren waarom deze 2 Myotis-soorten ook relatief weinig werden waargenomen ten 

opzichte van de meer opportunistische Baardvleermuizen. 

 

6.2 Valleien als foerageergebied 
 

De valleien spelen een belangrijke rol als foerageergebied voor vleermuizen. Gewone dwergvleermuizen worden 

in elk gebied veelvuldig aangetroffen. Als gebouwbewonende en meest algemeen voorkomende soort in 

Vlaanderen is dit niet onverwacht. Op erg open terreinen als weiden en akkers na kunnen ze zowat overal 

aangetroffen worden.  

(Loof)bossen zijn erg geschikte foerageerbiotopen voor eerder bosgebonden soorten als Baardvleermuis, 

Franjestaart en Gewone grootoorvleermuis, waarbij paden, dreven en beken vaak als favoriet jachtbiotoop 

worden gebruikt. Ook Watervleermuizen werden jagend in ouder bos aangetroffen. 

Populierenaanplanten zijn daarentegen minder in trek: buiten Gewone dwergvleermuizen komen vleermuizen 

daar slechts sporadisch en in lage aantallen foerageren. 

Laagstamboomgaarden blijken voor Grootoorvleermuizen vaak populair foerageergebied. 

Waterlopen en vijvers vormen het foerageerbiotoop voor Watervleermuizen en (bij de Bezinkingsputten) voor 

Meervleermuis. De oeverzones zijn de foerageerhotspots voor Gewone en Ruige dwergvleermuizen. 
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Bomenrijen, houtkanten en bosranden en hierdoor beschutte graslanden blijken interessante jachtgebieden 

voor Gewone grootoorvleermuis en Watervleermuis. 

Achtertuinen en erven bleken onverwacht ook geregeld foerageerbiotoop voor Baard- en Grootoorvleermuizen. 

Hierbij moet wel vermeld worden dat het dan steeds duistere zones betrof (met hooguit enkel – aan de andere 

kant van de woning - de straatverlichting). 

Open zones worden nauwelijks door vleermuizen gebruikt, met uitzondering van Rosse vleermuis, Bosvleermuis 

en (in beperkter mate) Laatvlieger. Zij worden meest waargenomen nabij vijvers en vochtige graslanden. 

 

Het gebruik van een vallei als foerageergebied wordt voor verscheidene soorten schematisch weergegeven in de 

bijlagen (Figuur 54 tot en met Figuur 58). 

 

6.3 Valleien als verbindingselement 
 

Vleermuizen blijken de valleien als verbindingselement te gebruiken, maar volgen daarbij niet noodzakelijk de 

waterloop of de lengterichting van de vallei. De route die vleermuizen volgen, is afhankelijk van de soort en de 

omgeving. 

 

Soorten die voor verplaatsingen veelvuldig gebruik maken van de waterloop zelf, zijn Gewone dwergvleermuis 

en Watervleermuis. Watervleermuizen gebruiken daarbij zelfs duikers om grote wegen te passeren. Routes van 

Baardvleermuizen volgen ook geregeld waterlopen, op voorwaarde dat deze door bosgebied lopen. 

 

Veel verplaatsingen blijken echter net dwars op de valleirichting te lopen. Dit valt te verklaren doordat de 

verblijfplaatsen (vaak oude boskernen) of gebouwen met kolonies zich doorgaans op hoger gelegen gronden 

bevinden. De vleermuizen zakken dan af richting vallei om daar te foerageren. Vanaf daar zijn verplaatsingen 

naar eventueel verder gelegen jachtgebieden vaak wel in de lengterichting van de vallei, al verlopen die niet per 

sé via de waterloop. De lagergelegen valleigronden vormen doorgaans een redelijk aaneengesloten groenketen 

(en foerageerbiotoop) met een beperkte lichtverstoring, en dan is het volgen van die keten vaak logischer en 

gemakkelijker dan de waterloop zelf. Waar er zich ook in andere richtingen aaneengesloten 

verbindingen/foerageergebieden aanbieden, worden die echter evenzeer gevolgd. 

 

Soorten als Bosvleermuis en Rosse vleermuis zijn minder strikt gebonden aan aaneengesloten 

landschapselementen, maar de waarnemingen van Bosvleermuis op drie verschillende locaties van de Gete 

maakt het aannemelijk dat deze soorten eveneens vaak de vallei volgen – mogelijk ook omwille van de 

aaneenschakeling van foerageergebieden. 

 

Het gebruik van een vallei als verbindingselement wordt voor verscheidene soorten schematisch weergegeven 

in de bijlagen (Figuur 54 tot en met Figuur 58). 
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7 Aanbevelingen 
 

7.1 Algemeen 
 

7.1.1 Verblijfplaatsen 
 

Omwille van het beperkte aanbod aan verblijfplaatsen voor boombewonende soorten, is het behoud van oude 

boskernen van belang en kunnen bijkomend jongere boskernen geselecteerd worden die oud mogen worden. 

Traag groeiende maar lang levende, grote boomsoorten van een hardhoutsoort (beuk, eik) verdienen daarbij de 

voorkeur: holen in dergelijke bomen kunnen jarenlang dienst doen voor vleermuizen, en hebben een betere 

temperatuurbuffering. 

 

Een voldoende aantal boomholten is een voorwaarde voor een stabiele en gezonde vleermuizenpopulatie. 

Daarom wordt aanbevolen om oude bomen en bomen met boomholten (zeker in bosverband) maximaal te 

behouden. In gevallen waar behoud niet mogelijk is (bijvoorbeeld omwille van veiligheid), kunnen alternatieven 

overwogen worden voor kapping, zoals het verwijderen van gevaarlijke of overhellende takken, of het ringen of 

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

 

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. 

 

Sommige soorten maken ook gebruik van bebouwing als verblijfplaats. Het verdient aanbeveling om de vaste 

verblijfplaats van vleermuizen in een gebouw op te volgen, zodat tijdig met de eigenaars/beheerders overlegd 

kan worden in geval er problemen met/voor vleermuizen ontstaan (bv keuteloverlast/renovatiewerken). Buiten 

de in dit project gevonden verblijfplaatsen, zijn er ook van tientallen kerken in de regio gegevens bekend van 

vleermuizen op de zolders (Willems & Yskout, 2014). 

 

7.1.2 Foerageergebieden 
 

De lage aantallen van boombewonende vleermuizensoorten in de onderzochte valleigebieden lijken in de eerste 

plaats het gevolg van een gebrek aan geschikte verblijfplaatsen, en niet zozeer van een tekort aan voldoende 

foerageergebied. Het streven naar behoud en uitbreiding van bossen die oud mogen worden, heeft ook naar een 

kwalitatieve en kwantitatieve toename van de foerageergebieden tot gevolg. 

Gebieden kunnen meer geschikt gemaakt worden als foerageergebied door het bevorderen van kleinschaligheid, 

variatie en gradiëntsituaties. Zoom- en mantelsituaties zijn ideale foerageerzones voor veel vleermuizensoorten, 

en het aanleggen van houtkanten of bosjes zorgt voor windluwe zones die zowel voor insecten als voor daarop 

foeragerende vleermuizen ten bate komen.  

Vijvers en poelen zijn bijzonder waardevol voor foeragerende vleermuizen, zeker wanneer deze windluw zijn en 

op voorwaarde dat het wateroppervlak merendeels vrij gehouden wordt van vegetatie (geen algen, kroos, 

waterlelies) en niet verlicht wordt. Poelen naast of in boszones zijn bovendien erg in trek als drinkplaats voor 

vleermuizen (en andere dieren). 

 

7.1.3 Verbindingselementen 
 

Het gebruik van geschikte verblijfplaatsen en foerageergebieden door vleermuizen staat en valt met de 

bereikbaarheid en de verbindingen tussen deze. Daarom wordt aanbevolen om deze gebieden maximaal te 

verbinden, door behoud en uitbreiding van connecterende landschapselementen en door het duister houden (of 

maken) deze elementen. 

Zeer concreet zijn volgende elementen bij uitstek geschikt als verbindend landschapselement: 

- Houtkanten en bosstroken 

- Dreven en bomenrijen 

- Holle wegen 
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- Waterlopen (voor Gewone en Ruige dwergvleermuis, Water- en Meervleermuis) 

Iets minder geschikt, maar nog steeds goed bruikbaar om in te schakelen in een netwerk van verbindingen zijn 

- (Duistere) achtertuinen 

- Populierenbossen 

 

7.2 Winge 
 

7.2.1 De Spicht en omgeving van de Gempemolen 
 

Voor de omgeving van de Gempemolen worden volgende maatregelen aanbevolen ten gunste van vleermuizen: 

- Aandacht voor vleermuisvriendelijk bosbeheer in Troostembergbos, vooral voor een vleermuisvriendelijk 

boomholtenbeheer. 

- Behoud en uitbreiden van de groenverbinding van de Wingevallei met het Troostembergbos. Op die manier 

worden foerageerzones (vallei) en verblijfplaatsen (bos) op elkaar afgestemd. 

- Vlotte vliegverbinding voorzien boven de Winge. Dit komt neer op het verwijderen van te dichte vegetatie 

(belemmering passage) en het beperken van verlichting. Speciale aandacht voor beperken van verlichting 

wordt gevraagd op plaatsen waar de Winge een weg kruist: hier moeten de vleermuizen immers een ‘kaal’ 

stuk oversteken. 

- Waar open houden van de vegetatie boven de Winge minder evident is, kan een vliegverbinding via een 

wandelpad (liefst koepelvormig door vegetatie omsloten) een plaatselijk alternatief zijn. 

 

7.2.2 kasteeldomein van Horst 
 

Het kasteeldomein biedt als belangrijk kerngebied voor vleermuizen reeds zowel verblijfs- als foerageerlocaties.  

Een vleermuisvriendelijk bosbeheer richt zich hier vooral op een beheer dat behoud en ontwikkeling van 

boomholten begunstigt. 

Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor een vleermuisvriendelijk beheer van de vleermuizenkolonies op de 

zolders van het kasteel (zie Willems & Yskout 2014). Een beamer op de slotgrachtoever die op de kasteelgevel 

projecteert, kan mogelijk een probleem voor de zolderkolonies vormen. Aanbevolen wordt hier te overleggen 

zodat deze projecties niet plaatsvinden op gevoelige locaties (uitvliegopeningen/vliegroutes) of tijdens een 

kwetsbare (kraam)periode. 

 

De verbinding van het kasteeldomein met andere gebieden via de Winge is weinig optimaal. De Winge is vrij 

beperkt in grootte, vaak overgroeid. Het vrijmaken van het wateroppervlak en een goed te onderscheiden 

‘tunnel’ hierboven door de vegetatie – vooral in oostelijke richting – maakt dat de populaties van het gebied 

kunnen uitbreiden over de omgeving, en dat dieren uit de omgeving ook het domein kunnen bereiken. 

 

7.2.3 Dunbergbroek en verbinding met de Beninksberg 
 

Het Dunbergbroek is geen hoogvlieger als foerageergebied, maar kan wel een belangrijke rol spelen als 

verbindingsgebied langs de Winge. De algemene maatregelen voor verbindingselementen en foerageergebieden 

(zie 7.1) worden hier aanbevolen. 

 

Wat zeker kan bijdragen tot het bereikbaar maken van het gebied (en de Wingevallei in het algemeen) is een 

verbeterde groencorridor met de noordelijk gelegen Beninksberg. Het aanleggen (of vervolledigen) van een twee 

à drietal groene ‘bretellen’ die de Vlasselaar (en eventueel ook Appelweg) dwarsen, kan zo potentiële 

verblijfsplaatsen (ouder bos Beninksberg) verbinden met het Dunbergbroek als foerageerzone of doorgangszone 

naar verder gelegen jachthabitat (Figuur 44). 
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Figuur 44: zoekzones voor groenverbindingen tussen Beninksberg en Wingevallei-Dunbergbroek 

 

7.2.4 Meer van Rotselaar 
 

Het Meer van Rotselaar is op zich geschikt als foerageergebied voor Watervleermuis, maar de soort werd er niet 

waargenomen. Er is geen uitgestrekt oud bosgebied in de onmiddellijke omgeving waarheen verbindingen 

hiervoor creëren zinvol is. Er werden echter wel enkele Watervleermuizen op route gevonden op de nabijgelegen 

Winge. Het kan daarom nuttig zijn om de verbinding tussen de Winge en het meer te verbeteren, dit door het 

voorzien van een doorlopende groenverbinding doorheen een duistere zone.  

 

7.2.5 Verbinding van de Wingevallei met Walenbos en Houwaart 
 

Voor de onmiddellijke omgeving van de kerk van Houwaart wordt aangeraden: 

- Een aangepast lichtplan op te stellen. Hoofdpunten daarin zijn het voorkomen van bijkomende verlichting, 

en op langere termijn het vervangen van de huidige (straat-)verlichting door vleermuisvriendelijker 

alternatieven (aangepaste lampen, gerichte armaturen). 

- Verbindende groene landschapselementen te voorzien in zowel noordelijke (Houwaartse berg) als zuidelijke 

richting (Walenbos). Deze laatste loopt idealiter ter hoogte van/parallel met de afsplitsing van de 

Haldertstraat naar huisnr 28 (Figuur 45). 

 

Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid worden geen aanpassingen voorgesteld aan de verlichting van het 

Kruispunt Roeselberg-N223. Om vleermuizen toch een vlotte, duistere verbinding te geven tussen het Walenbos 

en de Wingevallei wordt aanbevolen de verlichting van de Kriebekestraat aan te passen. Aangepaste lampen en 

gerichte armaturen zijn een verbetering van de huidige situatie. Indien haalbaar biedt volledige duisternis hier 

het beste effect. Een opgaand groenscherm tussen de parking van de N233 en de Kriebekestraat beperkt verder 

uitstralende verlichting  (Figuur 45). 

De beboste zone langs de N233 ten noorden van het Kruispunt Roeselberg-N223 is momenteel onverlicht en 

biedt gelegenheid voor vleermuizen om de baan over te steken. Het wordt sterk aanbevolen deze zone onverlicht 

te houden. Er bevindt zich ook een (smallere) beboste zone die onverlicht is ten zuiden van het Kruispunt 

Roeselberg-N223. Deze is potentieel ook interessant voor overstekende vleermuizen vanwege de rechtstreekse 

verbinding Roeselberg – Troostembergbos. Ook hier wordt behoud van de duistere zone aanbevolen. 
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Figuur 45: aanbevelingen voor verbinding van de Wingevallei met Walenbos en Houwaart 

 

7.2.6 Mottevallei 
 

Vanwege de aangetoonde verbindingsroutes tussen het Tienbundersbos en de Mottevallei (en Walenbos), wordt 

geadviseerd (Figuur 46): 

- De bekende route te onderhouden. Dit betekent: zorgen dat accidenteel ontstane gaten in de verbinding 

systematisch terug opgevuld worden, en voorkomen dat grotere delen (zoals houtkanten en bomenrijen) in 

hun geheel plots verdwijnen. Wanneer vervanging van houtkanten en bomenrijen nodig is, is gefaseerd 

vervangen (waarbij alternerend kleine stukken worden verjongd) de beste manier om de continuïteit van de 

vliegroute te garanderen. 

- Nieuwe connecties te stimuleren. Dit niet alleen ter hoogte van de bekende vliegroute, maar verspreid over 

de loop van de Motte tussen Houwaart en de E314. De meest aangewezen locaties hiervoor zijn daar waar 

zich momenteel al gedeeltelijke groenverbindingen uitstrekken, en waar de Halderstraat op een duistere 

plaats (of te verduisteren, of met aangepaste verlichting) kan gekruist worden. Op die manier worden de 

hoger gelegen bosgebieden van Houwaartse Berg en Tienbundersbos verbonden met de Mottevallei en het 

Walenbos. 

 

Waar de Motte onder de E314 loopt, wordt verder geadviseerd (Figuur 46): 

- Een zone te voorzien waar bomen aan weerszijden van de snelweg hoger opgaan, zodat de snelweg zo hoog 

mogelijk en via de kortste verbinding kan overgevlogen worden. Deze ‘hop-over’ passage heeft het meeste 

effect als ze (op snelwegverlichting na uiteraard) maximaal duister gehouden wordt. Deze verbinding komt 

soorten ten goede die geen gebruik maken van duikers (Laatvlieger, Rosse vleermuis, …). 

- De Motte zelf als vliegverbinding te optimaliseren. Dit houdt in dat deze in de lengterichting open genoeg 

gehouden wordt van vegetatie zodat vleermuizen vlot boven het wateroppervlak kunnen vliegen, en er toch 

voldoende oeverbegroeiing is om deze windluw te houden. Belangrijk is dat de omgeving van de waterloop 

daarbij duister gehouden wordt (waarbij de oeverbegroeiing kan helpen). 

- Het bestaande opgaand groenscherm met dichte structuur aan weerszijden op de berm van de E314, daar 

waar de Motte er onderdoor stroomt, te behouden. Op die manier worden de in- en uitgang van de duiker 

afgeschermd van de snelwegverlichting, en kunnen vleermuizensoorten als Watervleermuis en Ingekorven 

vleermuis – die nauwelijks van een ‘hop-over’ gebruik maken – de E314 vlot passeren.  
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Figuur 46: Aanbevelingen voor verbindingen Mottevallei-Tienbundersbos en passage E314 

 

7.2.7 Rivier 
 

Voor de Winge als rivier wordt in zijn geheel de algemene maatregelen aanbevolen voor verbindingen (zie 7.1.3). 

Enkele knelpunten op de rivier waarvoor specifieke maatregelen worden aanbevolen, zijn de passage van de 

N19, het bedrijventerrein Wingepark en de E314 (Figuur 47). Op deze locaties is het aanbevolen de 

vliegverbinding te optimaliseren door het in de lengterichting van de rivier voldoende open houden van vegetatie 

zodat vleermuizen vlot boven het wateroppervlak kunnen vliegen, en toch voldoende dichte oeverbegroeiing te 

voorzien om de rivier windluw te houden. Van groot belang is een voldoende duistere passage van deze 

knelpunten. Voor de N19 en E314 betekent dat een opgaand groenscherm met voldoende dichte structuur als 

lichtbuffer aan weerszijden van de baan. Voor het bedrijventerrein Wingepark wordt tevens een aangepaste 

vleermuisvriendelijkere verlichting voorgesteld. Met aangepaste lampen en armaturen en met een gerichte 

verlichting kan de functionaliteit zeker behouden blijven. Indien haalbaar, blijft echter een volledig duistere 

passage van de Winge de beste optie. 
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Figuur 47: aanbevelingen voor passage van de N19, het bedrijventerrein Wingepark en de E314 

 

7.3 Velpe 
 

7.3.1 Snoekengracht en kasteeldomein van Kwabeek 
Wegens het nauwelijks kunnen bezoeken van de Snoekengracht kunnen geen specifieke aanbevelingen voor 

vleermuizen geformuleerd worden. Er wordt voor dit gebied daarom verwezen naar de algemene maatregelen 

(zie 7.1). 

Het kasteeldomein van Kwabeek is al relatief geschikt voor vleermuizen. Aandacht voor het beperken van 

(uitstralende) verlichting naar de vijver toe, kan deze hopelijk op termijn aantrekkelijker maken als 

foerageergebied voor Watervleermuizen. 

 

7.3.2 Bossen van Zuurbemde en vispaaiplaats Hoeleden 
De connectie tussen de verschillende deelgebieden is momenteel relatief goed. De verbinding tussen de 

bosgedeelten aan weerszijden van de Hoeledenstraat/Zuurbemdesteenweg is echter kwetsbaar: slechts op één 

locatie is er daar een min of meer vlotte verbinding (net ten zuiden van woning Hoeledenstraat nr 4). Het kappen 

van een deel van die verbinding of het plaatsen van andere straatverlichting kan de connectie tussen die bossen 

erg bemoeilijken. Er wordt daarom aanbevolen een tweede groenverbinding tot stand te brengen, bij voorkeur 

ten noorden van de Hoeledenstraat nr 4, en (op termijn) bij verandering/vernieuwing van de verlichting voor een 

meer duister (zeker ter hoogte van de verbindingen) of vleermuisvriendelijker alternatief te kiezen (Figuur 48). 

 

De verbinding van het Groothofveld met de overige bossen is kwalitatief slecht. We adviseren deze te verbeteren 

door middel van houtwallen of bomenrijen, bijvoorbeeld langsheen aan de oevers van de Oude Velpe waar reeds 

grotendeels groenstructuren aanwezig zijn. 

 

De verbinding vanaf de vispaaiplaats Hoeleden naar het Wachtbekken Miskom vertoont eveneens hiaten. Voor 

Watervleermuis is de verbinding via de Velpe mogelijk, maar het zou aangewezen zijn om ook parallel met de 

Velpe (kan zowel ten noorden als ten zuiden) houtkant- en bomenrijverbindingen te realiseren tussen beide 

gebieden (Figuur 49). Op die manier kunnen ook meer bosgebonden soorten zich vlot van het ene naar het 

andere gebied verplaatsen. 
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Figuur 48: aanbevelingen groenverbindingen voor de Bossen van Zuurbemde 

 

7.3.3 Wachtbekken Miskom 
De waarde van het Wachtbekken Miskom voor vleermuizen ligt vooral in zijn functie als foerageergebied voor 

bosgebonden soorten. Om deze functie te behouden, wordt aanbevolen de lijnvormige (tunnel)structuur van de 

paden door het gebied te onderhouden. Het bos is vrij jong en moerassig, en is weinig geschikt om er een netwerk 

van boomholten uit te bouwen. Om die reden is het belangrijk een goede verbinding te voorzien tussen dit bos 

(als foerageergebied en verbindingszone met de Velpe) en oudere boskernen in de omgeving. 

 

Naar het noorden toe wordt in de eerste plaats verbetering aanbevolen rond de huidige route van 

Grootoorvleermuis Gert, en aanvulling van geschikte en duistere verbindingen vanaf de verblijfplaats van Gert 

tot het Groot begijnbos (Figuur 49). Een tweede verbinding kan gerealiseerd worden ten westen van Miskom, 

waarbij grotendeels gebruik kan gemaakt worden van de daar reeds aanwezige boomgaarden. 

 

Naar het zuiden toe kan een verbinding richting Tienbundersbos (Ransberg) aangewezen zijn. Ook al is die 

afstand verblijfplaats/foerageergebied daartussen voor sommige soorten te ver, het laat wel toe verschillende 

populaties te verbinden of nieuwe, meer afgelegen gebieden te koloniseren. Een groot deel van deze verbinding 

is reeds aanwezig in de vorm van verspreid liggende bosjes. Het volstaat om de ‘kale’ stroken tussen deze bosjes 

weg te werken om deze te optimaliseren. 

 

Naar het westen toe is een verbeterde verbinding met de Bossen van Zuurbemde aangewezen (zie 7.3.2). 
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Figuur 49: aanbevelingen groenverbindingen voor Wachtbekken van Miskom naar Bossen van Zuurbemde (noordwest), Groot 
Begijnbos (noordwest) en Tienbundersbos Ranst (zuidoost) 

 

7.3.4 Paddenpoel en omgeving 
 

Gezien de rechtstreekse verbinding van het kasteeldomein van Bunsbeek de meest waarschijnlijke 

vleermuizenroute richting Paddenpoel is, wordt geadviseerd om deze te optimaliseren voor vleermuizen: 

- Behoud/onderhoud van de bomenrijen en andere groenverbindingen 

- Opvullen van ontbrekende groenschakels in deze verbindingen 

- Maximale beperking van verlichting nabij deze verbindingen. 

Ook een verbeterde groenverbinding tussen de Paddenpoel en het naastgelegen Scholbos (detectorlocaties 

Paddenpoel1 en 2) helpt het gebied uitbouwen tot een ruimere foerageerzone. Een verbinding aanleggen naar 

het nog verder westelijk gelegen populierenbosje (detectorlocatie Paddenpoel3) lijkt weinig zinvol: dit bosje ligt 

behoorlijk geïsoleerd en is vrij klein, waardoor de inspanningen vermoedelijk weinig opwegen tegen de baten. 

 

7.3.5 Rivier 
 

Aanbevelingen voor het grootste deel van de Velpe werden hierboven reeds geformuleerd bij de onderzochte 

gebieden. Voor de verdere loop van de Velpe waar geen specifieke gebieden werden onderzocht, zijn de 

algemene maatregelen voor verbindingen aanbevolen (zie 7.1.3). 
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7.4 Gete 
 

7.4.1 Aronst Hoek 
 

De foerageergebieden van Aronst Hoek en omgeving blijken divers en wijd verspreid, maar bevinden zich voor 

de meeste bossoorten slechts beperkt binnen het natuurgebied Aronst Hoek zelf. Daar waar zich reeds (een 

aanzet tot) bosvorming bevindt, wordt aanbevolen die verder te laten ontwikkelen en verouderen. Paden door 

dergelijke bosjes (met tunnelvormig effect) zijn ideaal voor soorten als Franjestaart, Baard- en 

Grootoorvleermuis. 

 

Verblijfplaatsen in de omgeving zijn voor boombewonende soorten minder talrijk aanwezig. Het hierboven 

vermelde laten ontwikkelen en verouderen van boszones heeft evenzeer een positief effect op het aantal 

verblijfplaatsen. Speciale aandacht kan gegeven worden aan het behoud van bomen met losse schors, aangezien 

Baardvleermuizen graag hieronder wegkruipen.  

 

Goede connecties met bestaande oudere boskernen in de omgeving zijn echter minstens van even groot belang. 

Een verbeterde groenverbinding met het kasteeldomein van Vlierbeek wordt hier aanbevolen (Figuur 50). Deze 

verbinding garandeert eveneens verbeterde vliegroutes voor de kolonie Gewone dwergvleermuizen en voor 

Gewone grootoorvleermuis Griet (die mogelijk ook deel uitmaakt van een kolonie) die zich op de Kasteellaan nr 

9 bevinden. 

Grote delen van de vallei ter hoogte van Aronst Hoek zijn momenteel vrij open. Het afboorden van een aantal 

percelen met bomenrijen of houtkanten zodat diverse geschikte, maar verspreid liggende, foerageergebieden 

vlot(ter) geconnecteerd kunnen worden voor vleermuizen. Dit dient te gebeuren in overeenstemming met 

andere natuurwaarden (bijvoorbeeld behoud open ruimte voor Wulp als broedvogel). 

 
Figuur 50: aanbevelingen verbindingen voor Aronst Hoek 

 

De Kasteellaan tussen Geetbets en Rummen doorsnijdt de foerageergebieden en vliegroutes van vleermuizen 

met een lichtscherm. Om een vlotte verbinding voor vleermuizen te behouden, wordt geadviseerd om een 

verbindings- en oversteekzone voor vleermuizen te voorzien tussen de Asbeek en de Gracht Kampot. In deze 
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zone is aangepaste verlichting aanbevolen (zoals vleermuisvriendelijker lamptype, en gerichte armaturen). 

Indien haalbaar is volledige duisternis de beste optie. 

 

7.4.2 Provinciaal Natuurontwikkelingsgebied Grote Gete, Doysbroek en 

valleiflanken van de Hazenberg 
 

De talrijk aanwezige populierenbossen in het Provinciaal Natuurontwikkelingsgebied Grote Gete - Doysbroek 

maken dat er vermoedelijk slechts weinig boomholten aanwezig zijn. Er wordt daarom aanbevolen om 

populieren met (aanzet tot) holten maximaal te behouden en speciale aandacht te hebben voor het behoud van 

bomen met losse schors als verblijfplaats voor (vooral) Baardvleermuis. 

 

De gebieden zelf zijn over het algemeen vlot door vleermuizen doorvliegbaar, al zijn er soms bosjes die redelijk 

geïsoleerd liggen en daarom moeilijker bereikbaar zijn door vleermuizen. Het voorzien van connecterende 

elementen (bomen, bomenrijen, houtkanten) richting deze bosjes kan deze ontsluiten voor foeragerende 

vleermuizen. 

 

Wat de verbinding van (mogelijke) kolonieplaatsen naar de gebieden betreft zijn er zeker aandachtspunten. 

Gezien alle (met automatische detector) onderzochte bomenrijen gebruikt worden als vleermuizenroute, is het 

belangrijk dat dergelijke verbindingen behouden blijven, en waar nodig ontbrekende elementen (terug) 

aangevuld worden. Het gaat dan concreet om verbindingen naar (en tussen) de Hazenberg, VNR Walsbergen en 

het Kasteeldomein van Wommersom (Figuur 51). 

 

Gezien de waarneming van een waarschijnlijke Ingekorven vleermuis, wordt bovendien speciale aandacht 

gevraagd voor het behoud van de houtwal van detector ‘Hazenberg3’ en het naastliggende bosje ten noorden 

van Melkwezer. Bijkomstig is hier ook het duister houden van de locatie van belang (Ingekorven vleermuizen zijn 

lichtschuw). 

 
Figuur 51: aanbevelingen verbindingen Doysbroek-Hazenberg en omgeving.  
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7.4.3 Vijvers Bezinkingsputten - Tiens Broek, en Wissebos 
 

Aanbevolen maatregelen voor de vijvers Bezinkingsputten - Tiens Broek zijn voornamelijk gericht op het belang 

van de vijvers als foerageergebied: 

- Het duister houden van het wateroppervlak (Water- en Meervleermuizen zijn lichtschuw) 

- Het windluw houden van het wateroppervlak – ideaal is daarbij de aanwezigheid van een houtkant of 

bomenrij rondom de waterpartij. 

 

Water- en Meervleermuizen gebruiken voornamelijk waterlopen als route-element. Om die reden is het van 

belang een vlotte vliegverbinding te behouden van de waterlopen (Grote Gete en Oude Gete) die de vijvers 

verbinden met de omgeving. Een vlotte vliegverbinding wordt bekomen door enerzijds het wateroppervlak (met 

vliegruimte erboven) open te houden, en anderzijds door de waterlopen duister te houden. Afschermen van 

lichtbronnen kan bijvoorbeeld door aanleg van een groenscherm. Duikers van voldoende grootte onder grote 

wegen worden door Watervleermuizen vlot gebruikt. 

 

Door het beperkte aantal waarnemingen is het moeilijk om voor het Wissebos specifiek vleermuisvriendelijke 

maatregelen voor te stellen. Om die reden verwijzen we voor dit gebied naar de algemene aanbevelingen (7.1). 

 

7.4.4 Verbinding tussen Het Vinne en de vallei van de Gete 
 

Een rechtstreekse verbinding aanleggen tussen de Kleine en Grote Gete, over de Meertsheuvel heen, lijkt weinig 

zinvol. Er bevinden zich hier geen oudere boskernen die een rol kunnen spelen, en er zijn geen aanwijzingen dat 

er momenteel vleermuizen deze doorsteek door het eerder open landschap maken. Gezien de gewenste 

verbinding tussen de vallei van de Gete en Het Vinne voornamelijk gericht is op Meervleermuis, wordt dan ook 

eerder aanbevolen de verbinding via de waterlopen te optimaliseren. Dit betekent: het voldoende open houden 

van de waterlopen (open wateroppervlak, en vlot overvliegbaar zonder belemmering door vegetatie), windluw 

(met bufferend groenscherm door open landschap), en zonder rechtstreekse verlichting (liefst volledige 

duisternis). Dit geldt dan voor de Gete, Kleine Gete en Grote Gete, maar ook voor de meest plausibele verbinding 

tussen Het Vinne en de vallei van de Kleine Gete, met name de St-Odulphusbeek die loopt vanaf de ingang van 

het Provinciaal Domein Het Vinne tot aan de Kleine Gete. 

 

7.4.5 Rivier 
 

Aanbevelingen voor het grootste deel van de Gete werden hierboven reeds geformuleerd bij de onderzochte 

gebieden. Voor de delen van de loop van de Gete waar geen specifieke gebieden werden onderzocht zijn de 

algemene maatregelen voor verbindingen aanbevolen (zie 7.1.3). 
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8 Aanbevelingen voor verder onderzoek 
 

 

Het project ‘Vleermuizen in valleien’ is te beschouwen als een eerste survey van een zeer groot gebied. Het is 

een eerste scan van wat er aan vleermuizen voorkomt in de veelheid van biotopen in valleigebieden, met 

tegelijkertijd plaatselijk een sterke focus op bepaalde deelgebieden en natuurverbindingen.  

Dit project geeft een eerste, globaal beeld over het gebruik van de valleien van de Winge, Velpe en Gete door 

vleermuizen. Het verdient aanbeveling de gebruikte onderzoeksmethodes ook toe te passen op andere 

valleigebieden, bijvoorbeeld die van de rivieren de Demer, Dijle en de Zenne. 

De Dijle heeft een zeer lange loop in de provincie Vlaams-Brabant, van de taalgrens tot de grens met de provincie 

Antwerpen, en er liggen een groot aantal belangrijke natuurgebieden in die vallei. Ook de Demer heeft een vrij 

lange loop in de provincie, van de provinciegrens met Limburg tot de monding in de Dijle. Deze heeft bovendien 

een zeer brede vallei, met grote natuurgebieden. Beekvalleien die voor vleermuizen potentieel van belang zijn, 

zouden hierin ook betrokken kunnen worden, zoals de Molenbeekvallei tussen Pellenberg en Leuven. Dat is 

waarschijnlijk een belangrijk jacht- en migratiegebied van de Ingekorven vleermuis (grote kolonie te Lovenjoel 

en daarom koesterbuur van Bierbeek). 

 

Onderzoek naar het landschapsgebruik van de Ingekorven vleermuis is sowieso zeer nuttig. Ondanks de grootte 

van de kolonie te Lovenjoel, is slechts bitter weinig4 bekend over waar de dieren foerageren en hoe ze zich 

doorheen het landschap verplaatsen. Zonder deze kennis zijn gericht beschermingsmaatregelen voor behoud 

van routes, jachtgebieden en eventuele satellietkolonies niet mogelijk. 

 

In het huidige uitgevoerde project blijven ook nog enkele belangrijke kennishiaten over. 

Populierenbossen worden bijvoorbeeld door vleermuizen gebruikt als route-element, maar blijken slechts van 

beperkt belang als foerageergebied. Het zou echter kunnen dat vleermuizen, vanwege de vrij open ruimte 

onderaan de populierenbossen, wel ter hoogte van de kruinen foerageren – en dat is (voor soorten als 

bijvoorbeeld Grootoorvleermuis en Franjestaart) buiten het bereik van detectoren in de hand. Specifiek 

onderzoek hiernaar kan meer duidelijkheid verschaffen over de rol van populierenbossen in de valleigebieden. 

 

Het telemetrisch onderzoek toonde aan dat Gewone grootoorvleermuizen boomgaarden (soms zelfs langdurig) 

gebruiken als foerageergebied. Het is onvoldoende bekend in hoeverre ook andere eerder bosgebonden soorten 

in boomgaarden foerageren, of deze gebruiken als route-element. 

 

Bijkomend onderzoek is zeker aanbevolen naar Watervleermuizen in de provincie Vlaams-Brabant. In 

winterverblijven wordt de soort in erg lage aantallen gevonden, vergeleken met andere provincies. Zelfs in de 

Vesting Diest, waar jaarlijks toch tot een 250-tal vleermuizen overwinteren, werd op 5 telwinters zelfs maar één 

keer een Watervleermuis gevonden. De zomerwaarnemingen van dit project lijken er eveneens op te wijzen dat 

de soort (in bepaalde regio’s?) veel beperkter voorkomt dan in andere provincies. Een betere kennis van het 

landschapsgebruik van deze soort kan een input bieden voor een soortgerichte maatregelen en gerichte 

bescherming van de soort op provinciaal niveau. 

 

  

                                                                 
4

 Een zwermend dier dat in 2017 gevangen werd bij de groeve in Biez (Grez-Doiceau), werd gezenderd en gevolgd. Het vloog vrij rechtlijnig van de groeve naar 

Lovenjoel (med. Jonathan Demaret). 
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9 Draagvlakverbreding en capaciteitsopbouw 
 

Bij eerdere Vlaams-Brabantse projecten rond vleermuizen werd er steeds actief een groep vrijwilligers 

betrokken. Het verder uitbouwen van de kennis van deze vrijwilligers is belangrijk voor het draagvlak rond 

vleermuizen en andere koesterburen. Het zijn immers zij die kennis en enthousiasme kunnen brengen en houden 

in elke gemeente waar vleermuizen als koesterbuur zijn gekozen. Enkel zo is permanente aandacht voor deze 

belangrijke soortgroep mogelijk. 

 

We hebben daarom bij elke activiteit die we ondernamen maximaal vrijwilligers en belanghebbenden betrokken. 

Er werd hiervoor een eerste kennismakingsavond gehouden te Linter op 24/05/2017, gekoppeld aan een 

terreinbezoek om met het onderzoeksmateriaal te leren werken. 

Er werkten in totaal 19 vrijwilligers mee aan het veldwerk. Dat houdt zowel vrijwilligers in die reeds een 

jarenlange ervaring op het vlak van vleermuizen hebben, als vrijwilligers met een gemiddelde vleermuizenkennis 

of zelfs nieuwe geïnteresseerden. Verder werden ook vrijwilligers uitgenodigd die lokaal actief zijn rond 

natuurstudie of met het beheer van de onderzochte gebieden. Bijzondere vondsten of tussentijdse resultaten 

van gezenderde dieren werden met de gebiedsbeheerders gecommuniceerd. 

 

Hoogtepunten waren de vangstnachten, waar telkens tot 10 medewerkers aanwezig waren bij het opbouwen en 

controleren van de netten, en waar veel kennis kon uitgewisseld worden doordat dieren van nabij konden 

geobserveerd worden. 

 

 
Figuur 52: Vleermuizenvangsten te Aronst Hoek, nacht van 1 op 2/09/2017 (foto Bart Mulkens) 

 

Een specifieke actie die we ondersteunden, was de ‘Europese Nacht van de Vleermuis’. Er werd hiervoor door 

drie gidsen ondersteuning gegeven te Diest, waar de Nacht van de Vleermuis in de Citadel plaatsvond 

(25/08/2017). Tevens vonden er gegidste detectorwandelingen plaats op de kasteeldomeinen van Kwabeek 

(25/08/2017) en Lubbeek (26/08/2017). 
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10 Dankwoord 
 

Graag willen we de provincie Vlaams-Brabant danken, die dit project mogelijk maakte. Door de gelegenheid te 

bieden belangrijke kennishiaten rond vleermuizen op te vullen en draagvlak voor vleermuizenbescherming te 

creëren, maken zij daadwerkelijke bescherming van deze soortgroep mogelijk. 

 

Bijzondere dank gaat uit naar de vele enthousiaste vrijwilligers, voor de vele uren veldwerk en voor het 

nauwkeurig registreren en doorgeven van data, foto’s en formulieren. Tevens ook dank aan de Regionale 

Landschappen en de lokale Natuurpunt-afdelingen voor de hulp en samenwerking, met een extra dankwoord 

aan Hugo Abts, Benny L’Homme en Marc Op de Weerdt voor het mogen gebruiken van slaapgelegenheden na 

de late vangstnachten. 

 

Ook willen we zeker de eigenaars en beheerders van alle gebieden bedanken, voor de toestemming tot 

onderzoek en voor de vriendelijke samenwerking. 

 

Dank aan Jorg Lambrechts voor het inhoudelijk aansturen van dit project, en de collega’s van de dienst 

Natuurpunt Studie voor de hulp. 

 

 

 
Figuur 53: Gewone dwergvleermuis, Wachtbekken van Miskom, 2 juli 2017 (foto Bart Mulkens). 

 

  



  74 

 

11 Referenties 
 

Alle rapporten van Natuurpunt Studie in de referentielijst zijn terug te vinden in de publicatiedatabank van 

Natuurpunt: https://www.natuurpunt.be/publicaties. 

 

• Aldridge H. & R.M. Brigham. 1988. Load carrying and maneuverability in an insectivorous bat: a test of the 

5%“rule”of radio-telemetry. J Mammal 69:379–382. 

 

• Berwaerts, K., Crèvecoeur, L., Guelinckx, R., Lambrechts J., Meyermans, F., Smets, K., Steeman, R., Thomaes, 

A., Thys, N., Vankerkhoven, F., Vervoort, L., Walleyn, R., Willems W. & Wouters J. 2008. Defensieve natuur 

in Diest: onderzoek naar de biodiversiteit op een militair domein met aanbevelingen naar beheer. In: 

Brakona jaarboek 2006-2007, p 6-41. 

 

• Hill D. & Greenaway F. 2005. Effectiveness of an acoustic lure for surveying bats in British woodlands. 

Mammal Rev., 35: 116-122. 

 

• Lambrechts J., Guelinckx R., Collaerts P., Van der Wijden B. & Jacobs M. 2009. De kracht van natuurherstel 

in Het Vinne. Resultaten van 4 jaar intensieve faunamonitoring. Brakona Jaarboek 2008. 

 

• Lambrechts, J., Jacobs, M., Lefevre, A., Herremans, M., Struyve, T., Jacobs, I. & F. Claessens. 2011. 

Voedselkeuze van de Ingekorven vleermuis en de invloed van het gebruik van ontwormingsmiddelen op de 

ontwikkeling van coprofiele fauna. Rapport Natuurpunt Studie 2011/18, Natuurpunt Studie, Mechelen, 

België iov ANB cel Fauna en Flora. 102 pp. 

 

• Lefevre A. & K. Boers. 2009. Vleermuizen in Vlaanderen. Voorkomen, onderzoek en bescherming. 

Natuur.focus 8(2):44-48. 

 

• Willems W. 2002. Vleermuizen in Oost-Brabant. In: VOS, M. Jaarboek Natuurstudie 2001. Natuurpunt Oost-

Brabant, p 27-35. 

 

• Willems W. &  Roosen H. 2017. Vleermuizen in de Vesting Diest. Rapport wintertellingen 2017. Rapport 

Natuurpunt Studie 2017/7, Mechelen. 31p. 

 

• Willems W. 2016. Vleermuizen in de Citadel van Diest. Rapport wintertelling 2016. Rapport Natuurpunt 

Studie 2016/23, Mechelen. 17p. 

 

• Willems W. 2014a. Verbindingen voor vleermuizen in Zuid-Limburg. Rapport Natuurpunt Studie 2014/19, 

Mechelen 

 

• Willems W. 2014b. Vleermuizen in de Citadel van Diest. Zwermonderzoek 2014. Rapport Natuurpunt Studie 

2014/25, Mechelen. 38p. 

 

• Willems W. 2015a. Koesterbuurvleermuizen in Vlaams-Brabant. Activiteitenverslag en rapportage. Rapport 

Natuurpunt Studie 2015/13, Mechelen. 

 

• Willems W. 2015b. Zwermgedrag van vleermuizen in de bastions en tenailles van de Citadel van Diest. 

Rapport Natuurpunt Studie 2015/18, Mechelen. 

 

• Willems W. & Roosen H. 2015. Vleermuizen in de Diestse versterkingen. Rapport wintertellingen 2015. 

Rapport Natuurpunt Studie 2015/17, Mechelen. 

 

• Willems W. & Lambrechts J. 2014. Vleermuizen in de Diestse versterkingen. Rapport wintertellingen 2014. 

Rapport Natuurpunt Studie 2014/12, Mechelen. 

 



  75 

 

• Willems, W. & Lambrechts, J. 2013. Vleermuizen in de citadel van Diest. Rapport wintertelling 2013 met 

aanbevelingen naar herbestemming en beheer. Rapport Natuurpunt Studie 2013/5, Mechelen. 

 

• Willems W. & Lenaerts A. 2013. Vleermuizen in de Citadel van Diest. Onderzoek naar zwermgedrag met 

aanbevelingen naar herbestemming en beheer. Rapport Natuurpunt Studie 2013/18, Mechelen. 

 

• Willems W., Lefevre, A. & Versweyveld S. 2003. Vleermuizenonderzoek in domeinbossen en bosreservaten. 

Rapport van Natuurpunt Studie (2003/10). 

 

• Willems W. 2004. Vleermuizen in het Meerdaalwoud. Brakona Jaarboek 2003. 

 

• Willems W. & Boers K. 2005. Vleermuizen en winterslaapplaatsen in Vlaams-Brabant. In: Moreau K. & 

Nossent R. Brakona Jaarboek 2004, p 52-60. 

 

• Willems W., Lambrechts J. & Lefevre A. 2012. Vleermuizen in bos en park in de provincie Vlaams-Brabant. 

Rapport Natuurpunt Studie 2012/12, Mechelen. 

 

• Willems W., Lenaerts A. & Lambrechts J, 2013. Vale vleermuis en Bechsteins vleermuis in Vlaams-Brabant. 

Onderzoek naar voorkomen en potenties, met adviezen voor beheer van historische gebouwen, bossen en 

landschappen. Rapport Natuurpunt Studie 2013/12, Mechelen. 

 

• Willems W. & Yskout S., 2014. Vleermuizen op (kerk)zolders in Vlaams-Brabant. Onderzoek naar voorkomen 

en potenties, met adviezen voor beheer van historische gebouwen en omliggende landschappen. Rapport 

Natuurpunt Studie 2014/22, Mechelen. 

 

  



  76 

 

12 Bijlagen 

 
Figuur 54: Gewone dwergvleermuis: schematisch gebruik van een vallei. Cirkels: verblijfplaatsen; lijnen: routes; vlakken: 
foerageerzones 

 
Figuur 55: Watervleermuis: schematisch gebruik van een vallei. Cirkels: verblijfplaatsen; lijnen: routes; vlakken: foerageerzones 
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Figuur 56: Baardvleermuis: schematisch gebruik van een vallei. Cirkels: verblijfplaatsen; lijnen: routes; vlakken: foerageerzones 

 
Figuur 57: Gewone grootoor: schematisch  gebruik van een vallei. Cirkels: verblijfplaatsen; lijnen: routes; vlakken: foerageerzones 



  78 

 

 
Figuur 58: Bosvleermuis: schematisch gebruik van een vallei. Cirkels: verblijfplaatsen; lijnen: routes; vlakken: foerageerzones 
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