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Hetfort van Oelegem heeft twee belangrijke aspecten: enerzijds militair-archeologisch en anderzijds
natuurhistorisch. Met deze twee aspecten kunnen we twee kanten uit: enerzijds studie en anderzijds
educatie. Het militair-archeologische werd in het verleden bestudeerd dei! Liesbeth Laureyssens Garen

'80) \'..at resulteerde in het welbekende "fortboek" dat sindsdien als basis gold voor de militair-archeologische
educatie door de meer belezen fortgidsen. De rest van de fortgidsen leerde het lampendragend van de vaak
weinig gefundeerde orale traditie. Stella Van Hofstraeten maakte in 1993 een eindwerk over het fort van
Oe1egem en bracht een aantal fouten en onvolkomenheden van het fortboek aan het licht en opende een aantal
bijkomende onbeantwoorde vragen. In april 1996 leverde het militair geobsedeerde brein van Ben Van der
Wijden de eerstefortgidsencursus afals bondig en duidelijk werk (sic.) met het absolute minimum aan militair-
archeologische en -historische bagage voor de fortgids en om komaf te maken met talloze versies van de
geschiedenis van het fort die de ronde deden. Hetzelfde weekend bezochten enkele bollebozen van de Sirnon-
Stevinstichting het fort en wezen op enkele fouten in de fortgidsencursus die dit jaar dus in een herwerkte
versie zal verschijnen ...
In 1996 kwam de erkenning van het fort als monument door de administratie, Het militair-archeologische fort
is dus beschermd.
Het natuurhistorische belang dartkt het fort wordt vooral aan de honderden vleermuizen die er jaarlijks hun
winterslaap houden. Jaarlijks worden de overwinterende vleermuizen geteld maar diepgaandere studie gebeurde
er nooit. In 1988 schreef Jan Waeterschoot de Vleermuizenbeenbreek, een bijzonder oppervlakkig werkje voor
het grote publiek met de algemeenheden over vleermuizen en een aantal anecdotes over uitwerpselen en dikke
tenen. Hugo Waeterschoot publiceerde de resultaten van vijf jaar beheer van het fort in de studiedocumenten
van het KEIN. De fortgidsen deden hun kennis op bij de jaarlijkse wintertellingen. iets dat niet altijd even goed
blijkt te v/erken als er bepaalde FWG'ers na verschillende tellingen nog steeds de verschillende soorten niet
kunnen onderscheiden. Eén keer per jaar vleermuizen komen tellen en de vleermuizenbeenbreek gelezen
hebben is niet voldoende als basiskennis van een fortgids ... De rest van de kennis over de ecologie en het
gedrag van vleermuizen in het algemeen is voor het gr.ootste deel afkomstig van de overgeleverde commentaar
bij de vergeelde vleermuizendiareeks die er bij de gezonde FWG'er na anderhalve vertoning "langs alle
inogelijke lichaamsopeningen weer uitkomt. Het is ook al vijf jaar geleden dat de uitgeschreven tekst ervan -
inclusief "getelefoneerde" mopjes- door jan Waeterschoot ter beschikking werd gesteld. Een moeilijk moment
bij rondleidingen is de bat detector-demonstratie. Op de brug gaan staan, wachten op geratel, en
"watervleermuis" zeggen kan iedereen. Om het vleermuizenonderzoek een zekere basis te geven en wat kracht
bij te zetten, verscheen in september van 1996 de bundel Vleermuizen en vleermuizenonderzoek. een inleiding
van Jef en Toon Vrelust.
Nu krijgt de militair-archeologische fortgidsencursus er een vleermuizenbroertje bij. In het eerste deel komen
algemeenheden over vleermuizen aan bod: een veel: grondige vervanger van de vleermuizenbeenbreek
gezuiverd van anecdotes en met aangevulde hiaten. Het is een bijgewerkte uitgave van de tekst van het eerste
deel in de bundel Vleermuizen en vleermuizenonderzoek, ... Met deze kennis in het achterhoofd is het mogelijk
om de nieuwe diareeks (die op het moment van het "ter perse gaan" nog niet was samengesteld) te geven en de
belangrijkste eventuele vragen van een grondig en duidelijk antwoord te voorzien. Het tweede deel is een
soortbespreking van de vleermuizensoorten die voorkomen in en rond het fort. Elke FWG'er meteen
engagement dan verder rijkt dan bonnetjes scheuren op opendeurdagen zou de verschillende soorten toch
minstens moeten kunnen determineren. Bij elke soort wordt het voorkomen kort behandeld met aandacht voor
de verspreiding in Europa, de toestand in Vlaanderen en concreet in het fort van OeJegem. Meer gegevens over
de aantallen en de grafieken zijn te vinden in twee artikels die onJangs verschenen in Beenbreeken 'waarin de
totalen in het fort van Oelegem worden besproken en waarin een vrij gedetailleerd overzicht wordt gegeven van
de tellingen in de voorbije winter.
Het spreekt vanzelf dat deze fortgidsencursus nooit volledig of af is: elk jaar worden de vleermuizen opnieuw
geteld, komen er nieuwe onderzoeksresultaten aan het licht en worden er nieuwe gegevens over vleermuizen
gepubliceerd. Voor wie meer v..'ÎI weten over vleermuizen is er een literatuurlijst van lezenswaardige werken
. opgenomen.

Jef Vrelust
april 1997



1. DOOR DE OGEN VAN DE :tv1ENS

Vooroordelen en bijgeloof

De diepgewortelde vooroordelen tegenover
vleermuizen zijn stilaan wel uit de wereld
geholpen. Tegenwoordig vindt men de diertjes niet
meer aan staldeuren gespijkerd om boze geesten te
bezweren of vormen ze niet langer belangrijke
ingrediënten van allerlei kwakzalverijen. De man
in de straat is over het algemeen immers niet meer
zo gevoelig voor bijgeloof. Desalniettemin blijft het
fabeltje dat vleermuizen in de haren vliegen taai
doorleven, hoewel geen enkele Jan-met-de-pet het
ooit meemaakte.
Aangezien vleermuizen nachtdieren zijn, hebben
ze nooit in een goed "daglicht" gestaan bij de
mens. Deze gevlerkte wezens met hun nocturn
bestaan die in duistere spelonken huizen worden
van oudsher met het kwade geassocieerd. Ook de
bijbel draagt hiertoe bij: Lev. 11, 13-19: "Van de
volgende vogels (7) behoort ge een afschuw te
hebben [. ..} de ooievaar. de verschillende soorten
reigers, de hop en de vleermuis. " Het is dan ook
niet verwonderlijk dat in de traditionele
iconografie de hemelse engelen en cherubijnen
steeds met maagdelijk witte of gouden
vogelvleugels zijn uitgerust, terwijl duivelse en
helse creaturen en draken het steevast moeten
stellen met zwarte of minstens aangebrande
vleerrnuisachtige vlerken. Een mooi voorbeeld is
het schilderij van de Italiaanse schilder Antonio
del Pollaiolo (1432-1498) waarop te zien is hoe de
aartsengel Michael met de vogelvleugels de draak
te lijf gaat die op zijn beurt van vleermuisvleugels
werd voorzien. Niet alleen de Kerk gebruikte een
dergelijke iconografie. De vleermuis wordt ook in
andere levensbesschouwingen gebruikt in
voorstellingen van het kwade. In de politieke
cartoon van Walter Crane (1845-1915) is te zien
hoe een slapende arbeider wordt uitgezogen door
een vleermuis die h.ier dienst doet als.symbool voor

het kapitalisme, religieuze hypocrisie en
partijpolitiek. Het socialisme is hier de reddende
engel. Met vogelvleugels uiteraard.
Ook in niet-westerse culturen doen .de meest
fantastische verhalen over vleermuizen de ronde.
Als gevleugeld zoogdier heeft de hybridische
natuur van de vleermuis aanleiding gegeven tot
allerlei associaties. Bij de Maya's werd de
vleermuis als beschermende godheid vereerd. In
het oude China was de vleermuis een
geluksbrenger omdat de Chinese benaming van de
vleermuis hetzelfde klinkt als "geluk" C'foe"). In
bepaalde Afrikaanse mythen wordt de vleermuis
als bijzonder schrander beschouwd omdat ze in het
donker nergens tegenaan botst. I-n de Oudheid was
de vleermuis een symbool van de waakzaamheid.
Ook toen al werden vleermuizen tegen deuren
gespijkerd om de bewoners voor het kwade te
behoeden. Bij de Grieken was naast de uil ook de
vleermuis een attribuut van Athena, godin van de
wijsheid,
Ook nu nog leveren vleermuizen hun naam aan tal
van negatieve appreciaties, vooral dan' in de
engelstalige landen. Een vrouwmens dat men hier
een "tang" pleegt te noemen, heet. daar "old bat".
Wie engelstalige damesbladen doorneemt maakt al
vlug kennis met het woord "batwing". Dat is de
benaming van een verschijnsel dat samen met
cellulitis en hangborsten de gesel van het
vrouwelijke schoonheidsideaal vormt, namelijk een
ongewenste vetconcentratie achteraan de
opperarm.
Diepgaand biologisch onderzoek naar vleermuizen
heeft pas deze' eeuw een aanvang genomen.
ParalJel met de toenemende wetenschappelijke
kennis over vleermuizen begonnen de vooroordelen
te verdwijnen. Deze fascinerende dieren hebben
echter nog altijd heel wat geheimen voor de mens ...
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11.BIOLOGIE EN ECOLOGIE

HOOFDSTUK 1. SYSTEMATJEK EN ANATOJ\1IE
Vleermuizen zijn ondanks de door de Onfeilbare
Schepper geïnspireerde heilige woorden uit het
boek Leviticus geen vogels. We zijn dus
genoodzaakt dit bijbelboek de levieten te lezen :
zoals intussen vrijwel iedereen weet zijn
vleermuizen namelijk zoogdieren. Ze kunnen wel
vliegen, maar dat is dan ook hun enige
overeenkomst met de vogels.
Zoals de andere zoogdieren hebben ze een harige
vacht in plaats van veren. Met uitzondering van de
vlieghuid, is de huid van vleermuizen bedekt met
haren. In tegenstelling tot de meeste zoogdieren
hebben vleermuizen geen wolhaar. Vleermuizen
hebben dus maar één soort haren. De structuur van
de haren is zo typisch dat men er verschillende
soorten aan kan herkennen (Tupinier 1973). Bij de
meeste soorten zijn de haren op de buik lichter dan
die op de rug. Jonge dieren zijn gewoonlijk ook
donkerder en matter dan volwassen exemplaren.
Bovendien hebben vleermuizen een bek met tanden
in plaats van een snavel. Ze leggen geen eieren
maar baren hun jongen die ze enige tijd zogen.
Daarvoor zijn de wijfjes voorzien van melkklieren.
Vleermuizen hebben één paar tepels die zich in de
buurt van de oksels bevinden. De enige
uitzondering is de tweekleurige vleermuis
Vespertilio murinus die twee paar tepels heeft.

In hun eigenschap dat ze kunnen vliegen zijn de
vleermuizen uniek onder de zoogdieren .. Dieren
zoals de vliegende eekhoorn kunnen niet actief
vliegen. Het zijn "parachutisten" die hun val
kunnen vertragen door een huidplooi tussen de

achterpoten en zo korte zweefvluchten

Fig. 2. Vogelvleugel en vleermuisvleugel

Fig. 1. Vliegende eekhoorn, Glaucomys volans

Om te ku-nnen vliegen is de lichaamsbouw van de
vleermuizen sterk aangepast. De voorpoten en
vooral de vingers zijn sterk verlengd. De
achterpoten zijn zo'n 1400 gedraaid zodat de
knieën naar boven wijzen. Tussen voor- en
achterpoten, romp en staart is een vlieghuid
gespannen. De vleermuis vliegt dus voornamelijk
met haar handen. Hierdoor kreeg de orde van de
vleermuizen de wetenschappelijke benaming
Chiroptera, wat handvleugeligen betekent. (uit liet
Grieks: ceir, hand + pteron, vleugel) Hierdoor
onderscheiden ze zich duidelijk van de muizen die
ingedeeld zijn in de orde van de insecteneters (de
spitsmuizen) en van de knaagdieren (de andere,
"echte" muizen en woelmuizen). De vleermuizen
zijn als insecteneters overigens eerder verwant met
de insecteneters dan met de knaagdieren.

Vl4i::e-rmuizen



HOOFDSTUK 2. lNDELING·

De orde van de' Chiroptera wordt traditioneel
onderverdeeld in twee suborden: de
Megachiroptera en de Microchiroptera. De
Megachiroptera of vliegende honden behoren met
zo'n 175 soorten allemaal tot dezelfde familie
(Pteropodidae) die onderverdeeld is' in twee
subfamilies Pteropodinae met 36 geslachten en
161 'soorten en de Macroglossinae met zes
geslachten en 14 soorten). De andere suborde, die
van de Microchiroptera zijn de kleine
vleermuizen, waartoe de overige 17 families met in
totaal zo'n 790 soorten behoren.
De meeste vleermuizen komen voor in tropische
streken. In West-Europa komen er alleen
vleermuizen voor die behoren tot de
Microchiroptera. Ze zijn er verdeeld over twee
families: de hoefijzerneuzen of Rhinolophidae met
3 van de wereldwijd ±70 soorten, en de gladneuzen
of vespertilionidae met 20 van de wereldwijd ±350
soorten.
Met zo'n 966 soorten is de orde van de Chiroptera
de op een na grootste zoogdierorde (na de
knaagdieren of Rodentia met zo'n 1700 soorten) en
is een op vier zoogdieren een vleermuis.
Verrassend als je bekijkt dat er in totaal 21
zoogdierordes bestaan met een zeer grote variatie.
De traditionele indeling wordt tegenwoordig
aangevochten door bepaalde wetenschappers die

Fig. 3. Classificatie Chiroptera
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menen dat de Megachiroptera en de
Microchiroptera geen gemeenschappelijke
voorouders hebben gehad en dus helemaal niet aan
elkaar verwant zijn. 'Noor deze hypothese worden
steeds meer argumenten ontdekt. De twee groepen
vertonen immers principiële verschillen en er
komen geen overgangsvormen voor. De enige
overeenkomst zijn de vleugels en de naar achter
gerichte poten. Veel onderzoekers zijn dan ook van
mening dat de vleermuisvleugel in de loop van de
evolutie twee keer is ontstaan. Aanv ...ijzingen
hiervoor zijn het verschil in het menu, dat bij de
Mcgachiroptera uitsluitend vegetarisch is, terwijl
de meeste soorten van de Microchiroptera zich
voeden met insecten. Ook het vrijwel volledig
ontbreken van echolocatie bij de Megachiroptera is
een ernstige aanwijzing. De Microchiroptera
zouden dan afstammen van insectenetende
zoogdieren die al een bepaalde vorm van
echolocatie bezaten, zoals de spitsmuizen. Ook de
geografische spreiding kan een argument zijn: in
Amerika komen helemaal geen Megachiroptera
voor.
Dit vraagstuk is echter nog lang niet opgelost. Het
illustreert nog maar eens hoe weinig er nog maar
geweten is over de evolutie van deze dieren.
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HOOFDSTUK 3. VLIEGEN EN HANGEN

Een vliegende vleermuis ziet er in vergelijking met
een vliegende vogel een beetje onbeholpen uit en
maakt een meer fladderende indruk. De beweging
van spieren en skelet is immers zeer verschillend,
Terwijl bij een vogelde vleugel in de schouder van
de starre romp scharniert, bewegen bij een
vleermuis sleutelbeen en schouderblad mee.
Doordat ze bij het vliegen alle vier de ledematen
gebruiken en doordat de vlieghuid tot in de punten
door de vingers gecontroleerd wordt, zijn ze veel
wendbaarder dan vogels, maar moeten ze in
snelheid wel de duimen leggen. Door de

hl u ~~~ .
p a ang beweeglijkheid van de skeletdelen zijn vleermuizen

. I. ._'.,~r ook in staat om door zeer nauwe spleten en kieren
te kruipen. Met gevouwen vleugels kunnen de

,/ gladneusvleermuizen steunen op duimen en voeteny' / __.-'-! en zo hun lichaam van de grond heffen. Daardoor

1/ 7<' kunnen ze over de grond kruipen, Zowel
L-.~ / - voorwaarts als zij- en zelfs achterwaarts. Ze

kunnen ook spnngen en klimmen. De
~'~ \.. \ '\\. II ~ hoefijzerneuzen zijn hier niet allemaal toe in staat.

, tamurn , ~" t i(f \ \ "t-'~.v, Ze kunnen nie~. kruipen, zelfs hun lichaam niet
da.tylopa.agu. ,,~;,,--------- /', ;Jrl opheffen, en zijn op de grond dan ook totaal

. { "<,t hulpeloo~, Daarom t,reft men ze steeds vrijhangend
M.plag;,,~atag;aJes ' 'y ':. r aan en met verstopt 111 gaten en spleten.

~/~ j Behalve vliegen, lopen en springen kunnen

I vleermuizen ook zwemmen. Dat doen ze uiteraard
"'i,~alleen in geval van nood en nooit lang.

Een rustende vleermuis hangt meestal met de KOp
omlaag aan de tenen van -de achterpoten. Een
blokkeermechanisme in de achterpoten zorgt
ervoor dat de vleermuis passief, dus zonder
spierkracht, kan blijven hangen aan de gekromde
tenen. Zo kan ze dus geen kramp krijgen zodat ze
genoodzaakt zou zijn om los te laten. Dergelijke
blokkeersystemen komen nog voor in de
dierenwereld. De tenen van een rustende vogel
krommen zich bijvoorbeeld automatisch om een
tak. Ook de gewrichten in de poten van een staand
slapend paard worden zo geblokkeerd. Als een
hangende vleermuis sterft, blijft het
blokkeermechanisme ingeschakeld zodat. dode
vleermuizen vaak nog maanden' of jaren na hun
dood blijven hangen tot het lijk uit elkaar valt.

Zoals hoger al kort werd aangestipt, vliegen de
vleermuizen -.met behulp van een vlieghuid die
tussen de aangepaste poten en staart is gespannen.
Die vlieghuid bestaat uit levend materiaal dat bij
beschadiging snel geneest (de vleermuis kan haar
vleugels immers niet rnissenl) en dat elastisch is.
In rust wordt die vlieghuid naast het lichaam
opgevouwen als een paraplu. De duim is de enige
vinger die niet in de vlieghuid is gevat. Hij steekt
uit en wordt o.a. bij het klimmen gebruikt.

óac1y!opatag!um -
brévis

M. :;'ici~i1crpl.2.giopalagialis plagiopatagium

Fig. 4. Vlieghuid vleermuis

1'1g. 5. Ske1t! vleermuis

Vleermuizen

Fig. 6. Blokkeermechanisme



Rustende gladneusvleermuiyen vouwen de vleugels
op naast het lichaam terwijl de hoefijzerneuzen de
vleugels als een mantel rond hun lichaam
draperen. De kleine hoefijzerneus Rhinolophus
hipposideros omsluit zich meestal volledig met zijn
vleugels terwijl de grote hoefijzerneus Rh.
ferrumequil1um de kop onbedekt laat.
Er is een duidelijk verband tussen de vorm van de
vleugels van verschillende soorten vleermuizen en
hun vlieggedrag. Aan hun lange smalle vleugels
zijn snel vliegende vleermuizen te herkennen,
zoals bijvoorbeeld de rosse vleermuis Nyctalus
noctul a. Soorten die traag vliegen hebben brede
vleugels, zoals de grootoorvleermuizen Plecotus
spp.

Fig. 7. Slepende baardvlecnnuisYjycns mystacinus

FIg. 8. Slapende' grote hoclïjzeJ.1Jf\lZOl Rhinolophus
[errumequinum
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Fig. 9. Variatie in vleugelvormen

Het vliegen vergt bijzonder veel energie. De
spieren hebben een hoge zuurstoftoevoer nodig.
Om tegemoet te komen aan de energiebehoefte, die
tijdens het vliegen zowat vier keer hoger ligt dan in
rust, hebben vleermuizen een aangepaste
bloedsomloop en ademhalingsstelsel. Hartslagen
'ademhalingsfrequentie stijgen sterk tijdens de
vlucht. Het hart is zo'n driemaal groter dan bij
andere zoogdieren van dezelfde grootte. Daardoor
kan er tezelfdertijd veel meer bloed door het
lichaam gepompt worden. Ook het bloed zelf is
aangepast: Terwijl de zuurstofopnamecapaciteit bij
de meeste zoogdieren zo'n 18 procent bedraagt,
ligt dat bij vleermuizen op 27 procent. Door de
lichaamsbeweging stijgt de lichaamstemperatuur
tijdens de vlucht. Om te verhinderen dat ze niet
"warm lopen" kunnen vleermuizen niet zweten
zoals mensen en ook met hijgen zoals honden. In
hun vleugels hebben ze echter een vernuftig
koelsysteem. Bij .een stijgende
lichaamstemperatuur verwijden de bloedvaten in de
vleugels zich zodat het bloed wordt afgekoeld door
de buitenlucht.
De vlieghuid bestaat uit levend materiaal en bevat
naast bloedvaten ook kleine spierbundeltjes. Die
dienen voor de spanning van de vlieghuid zodat die
tijdens de vlucht niet zou beginnen fladderen. De
vlieghuid is bijzonder elastisch en heelt bijzonder
snel bij beschadiging.
De vlieghuid is ook aanwezig tussen achterpoten
en staart. De staarthuid tussen achterpoten en
staart wordt verstevigd door het spoorbeen. De
staarthuid wordt gebruikt bij het sturen, het
remmen en het vangen van insecten.
Om de vlieghuid te onderhouden bezitten
vleermuizen een speciale klier die ·een vettig
secreet afscheidt om de vlieghuid mee te poetsen.

Vl~rmuiz€n



HOOFDSTUK 4. ECHOLOCATlE

... --.,

§1. Zien in het donker
In het Engels bestaat er de uitdrukking "blind as a
bat"; zo blind als een vleermuis. Omdat ze 's
nachts leven en dus niet over licht kunnen
beschikken om te kunnen zien, hebben de
vleermuizen zich aangepast. Er zijn wel soorten,
zoals de Kalongs, die goed ontwikkelde ogen
hebben. Ze zijn dan ook vaak overdag actief West-
Europese soorten hebben oogjes ter grootte van een
speldekopje maar zijn desondanks niet stekeblind.
Doordat ze geen beeld op een netvlies kunnen
vormen, zien ze dus geen beelden. Met hun ogen
kunnen ze echter wel zeer nauwkeurig de
jichtintensiteit bepalen en aan de hand daarvan
bepalen ze het tijdstip van uitvliegen. Ook bij het
volgen van lijnvormige landschapselementen
gebruiken vleermuizen hun ogen om zich te
oriënteren. Grootoorvleermuizen jagen vaak zelfs
op het zicht. Als het echt pikdonker IS, ZIen
vleermuizen natuurlijk ook niets.

Hoe komt het dan dat vleermuizen 111 het donker
nergens tegenaan vliegen? Deze vraag hield op het
einde van de achttiende eeuw de Italiaanse
onderzoeker Spalanzani bezig. Spalanzani maakte
in een kolonie enkele vleermuizen blind en liet ze
weer vrij. Achteraf doodde hij ze en onderzocht
hun maaginhoud, waaruit bleek dat ook de blinde
vleermuizen insecten hadden kunnen verschalken.
De Geneefse arts Jurine vernam de resultaten van
Spalanzani'sonderzoek en hij ging nog verder: Hij
bracht wassen plugjes aan in de oren van de
vleermuizen, zodat ze doof werden. Als hij ze
losliet stelde hij vast dat ze tegen allerlei obstakels
aanvlogen. Hiermee was bewezen dat vleermuizen
"zien" met hun oren. Pas in de twintigste eeuw
ontdekte men 'het natuurlijke "sonarsysteem"
(biosonar: SOund NAvigation Ranging) dat
vleermuizen gebruiken. De Engelse fysioloog
V1eermuizen maken dus gebruik van geluidsgolven
waar andere diersoorten, alsook de mens, gebruik
maken van lichtstralen. Licht bestaat immers ook
uit golven. Het is te vergelijken met het gebruik
van een zaklantaarn: We schijnen het licht voor
ons uit en zien de weerkaatsing ervan met onze
ogen. Het grote voordeel dat vleermuizen hebben
bij het gebruik van geluid als middel om de
omgeving 'vaar te nemen, is natuurlijk dat ze hun
geluidsbron met zich meedragen. Ze zijn dus niet
afhankelijk van het daglicht, zoals dagdieren. Een
nadeel is dat ze zelf voor de nodige energie moeten
instaan.
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Hartridge veronderstelde dat vleermuizen een
gelijkaardig systeem zouden gebruiken als de sonar
zoals die sinds de eerste wereldoorlog werd
gebruikt om duikboten op te sporen, Dit systeem
maakt gebruik van geluidsgolven die worden
uitgezonden en door de voorwerpen in de
omgeving weerkaatst. Het teruggekaatste signaal
biedt dan informatie over de omgeving. Pas kort
voor de tweede wereldoorlog kon men een
microfoon ontwikkelen die gevoelig genoeg was
om de ultrasone geluiden (geluiden die boven de
gehoorgrens van de mens liggen) van vleermuizen
op te vangen, De Engelsen Griffin en Galarnbos,
en onafhankelijk daarvan, de Nederlander
Dijkgraaf, konden zo bewijzen dat vleermuizen
zich oriënteren op basis van ultrasone
geluidsgolven. In 1967 ontdekte de Duitser
Schnitzlen dat vleermuizen gebruik maken van het
Doppler-effect (veranderende toonhoogte bij
beweging van het reflecterende voorwerp) om hun
afstand te bepalen ten opzichte van de voorwerpen
die hun echo terugkaatsen.

§2. Wat is echolocatie?
Men zou echolocatie kunnen omschrijven als de,
analyse die een dier maakt van de echo's van het
geluid dat 'het zelf heeft uitgezonden. Behalve
vleermuizen maken ook andere zoogdiersoorten
zoals walvissen en dolfijnen en insekteneters zoals
spitsmuizen gebruik van geluiden met een hoge,
frequentie of ultrasone geluiden, geluiden die
boven de gehoorgrens van de mens (ca. 20 kHz)
liggen.
Vleermuizen stoten ultrasone geluiden uit waarvan
ze met hun oren de echo opvangen. Uit de richting
en de klank van die echo kunnen de vleermuizen
afleiden welke voorwerpen er zich in hun

. omgeving bevinden en hoe die er uit zien.

§3. Waarom ultrasone geluiden?
Voorecholocatie moeten de gebruikte geluiden niet
noodzakelijk ultrasoon zijn. Bepaalde vogelsoorten
die in grotten leven gebruiken echolocatiegeluiden
tussen 2 en 10kHz. Ulrasone geluiden bieden wel
een aantal belangrijke voordelen. Omdat er in de
natuur relatief weirug ultrasone geluiden
voorkomen, hebben vleermuizen weinig last van
andere natuurlijke geluiden. Hoge geluiden dragen
niét ver door de lucht. Ze sterven snel uit en op die
manier voorkomen vleermuizen storing van elkaars
geluiden. Het gebruik van ultrasone geluiden biedt
vleermuizen ook de mogelijkheid om prooien dicht
te benaderen zonder zelf gehoord te worden.



Anderzijds kunnen eventuele predatoren de
vleermuizen ook niet horen.
De. belangrijkste reden waarom vleermuize~ hoge
geluiden gebruiken is om kleinere prooien zoals
insecten te kunnen onderscheiden. Hoge geluiden
hebben inuners een korte geolflengte en om
voorwerpen te onderscheiden wordt best een geluid
gebruikt met een golflengte gelijk aan de lengte
van het voorwerp. Even de formules erbij halen:

golflengte À - voortpJ3D\ÏD= elheid vh geluid c
frequentie f

=> À = ~ = 343m1s = 17m
f 20Hz

(De snelheid van het geluid, c, i~ afhankelijk van
de temperatuur van de lucht. Bij een temperatuur
van 20De bedraagt die snelheid 343 m/s. De
frequentie of toonhoogte neemt toe met
toenemende geluidssnelheid en dus ook met
stijgende temperatuur)
Bij een frequentie van 20 Hz wordt de echo alleen
teruggekaatst door voorwerpen van 17 meter of
groter. Dit is uiteraard onvoldoende voor het
opsporen van insecten. Daarom is een vleermuis
aangewezen op een hogere frequentie. Bij een
frequentie van 20kHz of 20000Hz geeft dat het
volgende resultaat:

1.= 340mls =O.017m=17mm
20000 Hz I .

Grotere -vleern1uizen die van grotere insecten
leven, gebruiken in verhouding met kleine
vleermuizen lagere echolocatiegeluiden.

Zoals gezegd sterven hoge geluiden zeer snel uit in
de lucht. Om toch nog zoveel mogelijk informatie
over de omgeving te verkrijgen moeten de
vleermuizen niet alleen goed horen, maar ook hard
roepen. Tot op een meter afstand kan de
geluidssterkte van een roepende dwergvleermuis
tot 120 decibel bedragen. Dit is op z'n zachtst
gezegd loeihard en we kunnen van geluk spreken
dat we het niet kunnen horen of onze oren zouden
zwaar beschadigd worden. Worden vleermuizen
dan zelf niet doof van hun eigen gebrul? Ook daar
heeft de evolutie iets op gevonden.
Vleermuizen roepen niet continu. Om geen
storende overlapping te krijgen roepen vleermuizen
in korte pulsen, geluidjes van slechts enkele
duizendsten van een seconde waarna ze telkens de
echo beluisteren. Hun waarnemingen zijn dus altijd
onderbroken, voor de mens een beetje te
vergelijken met zichtwaarnemingen bij het licht
van een stroboscoop. Tijdens het roepen maken ze

..zich eventjes doof door bepaalde spiertjes in het
binnenoor . samen te trekken. Als de roep
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uitgestoten is, ontspannen de spiertjes zich en dan
kan de vleermuis de zwakkere echo beluisteren. ,
Hard roepen vergt ook veel energie. Om energie te
besparen bij het brullen, stoten vleermuizen maar 1
puls uit per vleugelslag, namelijk bij de
neerwaartse vleugelslag. Dan nog 'zien'
vleermuizen kleine objecten pas van op enkele
meters afstand. Als een vleermuis bij een pulsduur
van 10 milliseconden 1,7 meter ver 'ziet', dan
'ziet' ze bij een pulsduur van 1 milliseconde nog
maar 17 centimeter ver. Bij de benadering van een
prooi gaan vleermuizen hun pulsduur verkorten en
de pulsen versnellen om zo op de prooi te focussen.
Hoe dichter een vleermuis een voorwerp nadert,
hoe korter de pulsen worden, omdat de echo bij het
naderen steeds sneller terug is en omdat de
vleermuizen een overlap van de roep en de echo
willen vermijden. Met een bat detector is deze
versnelling goed te horen. Tijdens de zoekfase
klinkt het geluid regelmatig. bij de benaderingsfase
versnelt het geluid om tenslotte bij de vangstfase
als een knars te eindigen. Bij de versnellende
pulsen moeten de spiertjes in het binnenoor ook
telkens tijdens het roepen samentrekken. Bij de
vangstfase gaat dit razendsnel: tot 200 trillingen
per seconde. Dit is één van de snelste
spierbewegingen die bij gewervelden voorkomen.

De oren zijn speciaal gebouwd voor het opvangen
van de echo's van de ultrasone
echolocatiegeluiden. Een echo van één
tienduizendste van de uitgezonden geluidssterkte is
nog genoeg 0111 zich te kunnen oriënteren.
Om zich te kunnen oriënteren op geluid, is elke
nuance van dat geluid voor de vleermuis van
belang. Vleermuizen hebben grote oren met daarin
een tragus. Door deze combinatie van oorschelp en
tragus wordt het gehoorveld afgebakend tot 30-40°
aan beide kanten van de middenlijn. De vorm van
het oor en de tragus zorgen voor verschillende
weerkaatsingen van het geluid in het externe oor
wanneer het naar het trommelvlies wordt geleid.
De tragus . heeft een belangrijke functie bij het
maken van onderscheid in het verticale, vlak. Om
nuances in het horizontale vlak van het geluid te
kunnen horen is het gebruik van beide oren zeer
belangrijk: geluid dat bijvoorbeeld van links komt,
hoort de vleermuis eerst met het linkeroor en weet
zo dat het reflecterende voorwerp zich links
bevindt.

Fig. 10. Enkele vleermuizenorea
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De sonar van de vleermuizen kan inzedeeld
. ""

worden aan de hand van het type van de pulsen.
Die verschillen vooral in frequentie en tijdsduur.
Er zijn FM-signalen die bestaan uit relatief korte
pulsen van een dalende frequentie
(frequentieModulatie). In een puls van tien
milliseconden kan de frequentie bijvoorbeeld twee
octaven dalen. Deze pulsen worden ook wel eens
aangeduid met de term breedband, wat wil zeggen
dat ze zich breed uitstrekken over het
frequentiespectrurl1 (bijvoorbeeld een FM-puls die
daalt van 85 tot 30 kHz heeft een bandbreedte van
50 kHz.) De gladneuzen gebruiken hoofdzakelijk
FM-geluiden.
Een ander type van pulsen heeft een constante
frequentie (CF) en dus een zeer kleine
bandbreedte, zoals bijvoorbeeld gebruikt wordt
door de hoefijzerneuzen.
In de praktijk bestaan verschillende
vleermuizengeluiden vaak uit een combinatie' van
deze twee signaaltypes. Ze beginnen als FM-
signalen en worden naar het einde toe uitgevlakt
naar een CF-signaal of ze bestaan slechts uit een
bijna-CF-signaal waarbij de frequentie slechts een
weinig afneemt.
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Fig. 11. De bovenstaande grafiek toont hoe
sommige vleermuizensoorten korte pulsen met een·
grote bandbreedte uitzenden (a: watervleermuis
baardvleermuis, grootoorvleermuis; b: laatvliegel~
dwergvleermuis) tenvijl andere soorten langere
pulsen met een beperktepandbreedte gebruiken (e:
meervleermuis; d: dwergvleermuis, meervleermuis,
rosse vleermuis). Hoefijzerneuzen gebruiken
ovenvegend CF-signalen, meestal met een FM-
gedeelte aan hef begin en einde van elke puls (e).
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§4. Bat detectors
De bovenste gehoorgrens van de mens ligt op
ongeveer 20 kHz (bij jonge mensen). Vleermuizen
maken gebruik van hogere en bij gevolg voor de
mens onhoorbare geluiden. Deze geluiden kunnen
met behulp van een ultrasoonontvanger of bat
detector omgezet worden in geluiden die voor de
mens wel hoorbaar zijn. Aan de hand van die
geluiden kan men de verschillende soorten ook
onderscheiden. Het eerste wetenschappelijke
onderzoek naar soortspecifieke kenmerken in de
echolocatiegeluiden gebeurde in 1981 door de
Zweed Ingemar Ahlén. Vanaf 1987 begon men ook
in Nederland met vleermuizendeterminatie op
basis van geluid. Het onderzoek staat hier dus nog
maar in zijn kinderschoenen.
Aan de hand van hun geluiden kan men zo de
aanwezigheid van vleermuizen gemakkelijk
vaststellen en is het zelfs mogelijk om de
verschillende soorten te onderscheiden. Simpel is
dat echter niet. Er bestaan verschillende bat
detector-systemen en het kundig omgaan met een
bat detector vergt heel wat oefening en ervaring
wat op zijn beurt weer veel geduld, tijd en slaap
vereist... .

Het gebruik van bat detectors in. het
wetenschappelijk onderzoek naar vleermuizen
levert vooral resultaat op bij het opsporen van
verblijfplaatsen. Het is ook gemakkelijker en
betrouwbaarder om deze toestellen in de eerste
plaats te gebruiken voor het vaststellen ·van de
aan:vezigheid van vleermuizen. Determineren op
basis van het geluid is minder betrouwbaar omdat
het geluid van. binnen elke soort grote verschillen
kan vertonen. Slechts met behulp van
gesofisticeerde systemen is het mogelijk om echt te
determineren. De belangrijke ontdekking van een
voordien onbekende soort dwergvleermuis (erkend
in 1996) is te danken aan bat detector onderzoek:
uitwendige verschillen zijn er nauwelijks te
merken. De belangrijkste verschillen zijn genetisch
maar ook het geluid is van een ander phono-type,
en dat werd ontdekt door bat detector onderzoek.

. Er zijn drie belangrijke bat detectortypes. Het
. eenvoudigste en goedkoopste type is heterodyne.
Deze' detector heeft een knop waarmee de
frequentie moet worden ingesteld (tussen 20 en 120
kHz). Dit type detector heeft dus een smalle
bandbreedte. De meeste modellen hebben een
bandbreedte van 8 kHz. AJs dus wordt afgestemd
op 45 kHz wordt enkel dat deel van de roep van de
vleermuis omgezet dat zich tussen 41 en 49 kHz
bevindt, Vanzelfsprekend gaat hierbij behoorlijk
wat informatie verloren. Breedband-bat detectors
passen hier een mouw aan. Ze ontvangen alles over
de gehele frequentieband tussen 10 en 120 kHz. Er
bestaan twee types breedbanddetecteren. Het
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eenvoudigste model past de frequency division toe.
De frequentie van het ontvangen signaal wordt
door lOof 20 gedeeld en dus op eel~ lagere, voor de.
mens hoorbare frequentie weergegeven. Meer
ingewikkelde D1Jes I;laken g~bruik van. ~ime
expansion. Het ontvangen geluid wordt digitaal
opgenomen en verlaagd en lO of 20 keer ve~raagd
wetgegeven. Op die manier is het mogelijk om
kleine nuances in het geluid te onderscheiden.

HOOFDSTUK 5. JAARCYCLUS

§1. Winterslaap: leven "bij
waakv 1ani"

Tijdens de wintermaanden zijn er bijna geen
vliegende insecten. Insectenetende vogels
trekken dan weg naar warmere streken waar

ze wel voedsel kunnen vinden. Om niet te
verhongeren gaan onze vleermuizen in deze
periode in winterslaap. Tropische vleermuizen
doen dat ni-et. 's Winters schakelen ze over op
andere voedseJbronnen of ze trekken naar betere
plaatsen.

In de nazomer eten ze extra veel zodat ze de
nodige vetreserves kunnen aanleggen om de winter
mee door te komen. Rond oktober zoeken ze
meestal vorstvrije en vochtige ruimtes op om de
winterslaap door te brengen, zoals grotten,
ondergrondse groeven en kelders. Ze stellen
immers hoge ecologische eisen aan die
overwinteringsplaatsen: een tamelijk constante
temperatuur tussen 4 en lOoe om niet te bevriezen
en om de lichaamstemperatuur te kunnen laten
dalen; een hoge relatieve vochtigheid van meer dan
90% zodat ze niet uitdrogen, en een absolute rust.
Eetathermische dieren (ook koudbloedig of
poikilotherm genoemd) zijn afhankelijk van de
omgevingstemperatuur. Als de
omgevingsternperatuur daalt, daalt ook hun
lichaamstemperatuur. Dit is bijvoorbeeld het geval
bij insecten en hagedissen. Als de
omgevingsremperatuur sti-jgt, kunnen deze dieren
hun .temperatuur ook laten stijgen door te
zonnebaden. Als het te warm wordt, zoeken ze de
schaduw op om oververhitting tegen te gaan.
Endotherme of warmbloedige wezens hebben een
min of meer vaste lichaamstemperatuur nodig om
gezond te blijven. Er zijn twee vormen van.
endothermie. Enerzijds homotherme wezens zoals
de mens die echt een constante
lichaamstemperatuur nodig hebben. Als hun
temperatuur te veel daalt of stijgt, sterven ze al
. spoedig. Anderzijds zijn er heterotherme wezens.
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Behalve ultrasone geluiden kunnen vleermuizen
ook noz voor de mens hoorbare geluiden maken.

o . .
Dit gepiep heeft een functie in de communicatie
tussen de dieren onderling. Er wordt ook wel van
"sociale geluiden" gesproken. Ze zijn beduidend
lager dan de echolocatiegeluiden. Dit omdat deze
geluiden van ver hoorbaar moeten zijn voor
soortgenoten.

Vleermuizen zijn heterotherm: ze passen hun
lichaamstemperatuur aan aan hun omgeving en
zijn dus sterk afhankelijk van het microklimaat om
hun metabolisme draaiende te houden. In de winter
loopt de lichaamstemperatuur van vleermuizen
sterk terug 0111 energie te besparen: van 35 à 400(
tot 0 à 100e. Bij een dergelijke ternperatuursdaling
gaan ze in lethargie. Doordat in deze lethargische
toestand ook lichaarnsfuncties zoals hartslag en
ademhaling sterk vertragen, verbruiken
vleermuizen bijna geen energie zodat ze de periode
oktober-april kunnen doorkomen op basis van hun
vetreserves. Een vliegende vleermuis heeft een
hartslag van ca. 1000/minuut. In de winter loopt
die hartslag terug tot eenmaal op enkele minuten,
bij sommige soorten wel eenmaal per kwartier.
Gemiddeld verliezen vleermuizen tijdens de
winterslaap 23 % van hun lichaamsgewicht.
Wakker worden, en dus opwarmen en ademhaling
en hartslag weer versnellen, kost een vleermuis
enorm veel energie. De opwarming gebeurt met
een snelheid van maximum IOC per minuut. Een
slapende vleermuis die zich bij 6°e moet
opwarmen doet daar een half uur of langer over.
Bijgevolg is het wel duidelijk dat verstoring zeer
nadelig tot zelfs dodelijk kan zijn voor
overwinterende vleermuizen.
Toch worden de meeste vleermuizen in de winter
gemiddeld om de twintig dagen spontaan wel eens
wakker. In lethargische toestand blijven
vleermuizen zeer gevoelig voor
temperatuurverschillen, zelfs als die kleiner zijn
dan l°e. Elke soort heeft een eigen minimale
stofwisselingsternperatuur die het meest ideaal is
om lange tijd in lethargie te blijven. Bij de
troglofiele soorten (soorten die bijvoorkeur in
grotten, kelders en bunkers overwinteren; ook wel
oikofiele, lelt. "huisbewon ende " soorten genoemd,
vooral in gebieden met weinig of geen natuurlijke
holtes) ligt die tussen 2 en 8°C. Als de temperatuur

~ van de vleermuis onder die minimale
stofwisselingstemperatuur dreigt te dalen, wordt de
vleermuis wakkeren gaat op zoek naar een andere
verblijfplaats met betere temperatuur. Tijdens de
winter kan de temperatuur sterk verschillen zodat
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de meeste vleermuizen zich tiJdens de winterslaap
wel eens moeten verplaatsen. Naarmate de winter
vordert, kruipen de vleermuizen gewoonlijk dieper
weg. Als het einde·van de winter nadert, komen ze
meestal van de dieper gelegen schuilplaatsen weer
dichter naar de uitgang toe. Op relatief warme
winteravonden gebeurt bet soms zelfs dat sommige
vleermuizen hun winterverblijfplaats even verlaten
om op jacht te gaan.
De duur van de winterslaap is verschillend,
afhankelijk van de soort en van de
buitentemperatuur,' waarvan immers ook de
prooidieren afhankelijk zijn. Dwergvleermuizen
en watervleermuizen zijn er al vroeg bij terwijl
laatvliegers en rosse vleermuizen iets later actief
worden. De ingekorven vleermuis slaapt soms tot
jUru.
Tussen de winter- en zomerverblijfplaatsen vormen
vleermuizen vaak' trekgroepen ' en verblijven ze in
tussentijdse verblijfplaatsen. Naarmate de zomer
nadert scheiden de vrouwtjes zich af om
kraamkolonies te vormen.

§2. Voortplanting: over kraam-
kolonies en sperma-opslag

De meeste vleermuizensoorten paren in de
nazomer, voor de winterslaap. Bij sommige soorten
zoals de watervleermuis Myotis daubentonii vindt
ook de paring plaats tijdens onderbrekingen van de
winterslaap. Na de paring wordt het sperma
opgeslagen in de baarmoederhals tot na de
winterslaap. Dan pas vinden de ovulatie en de
bevruchting plaats. llierdoor worden de jongen na
een draagtijd van twee tot drie maanden, in een
gunstige periode geboren. Tegelijk wordt vermeden
dat de paring, die veel energie vergt, in het
voorjaar valt wanneer de vleermuizen door de
winterslaap erg verzwakt zijn. Een uitzondering
hierop IS de Schreibers' vleermuis of
langvleugelvleermuis, :\fin iopterus schreibersi,
waarbij de bevruchting onmiddellijk op de paring
volgt. De bevruchte eicel nestelt zich wel pas met
een vertraging van zo' n 5 maanden in de
baarmoeder, zodat het resultaat eigenlijk op
hetzelfde neerkomt. Bij sommige niet-Europese
vleermuizensoorten komt de ontwikkeling van het
. embryo dan weer stil te liggen tijdens de
winterslaap.
In het voorjaar verzamelen de vrouwtjes zich in
zogenaamde "kraamkolonies" waar ze eind mei of
begin juni elk één jong ter wereld brengen. Dit in
tegenstelling tot andere kleine zoogdieren die
telkens een rijke kroost baren. Vleermuizen
daarentegen worden veel ouder dan andere kleine
zoogdieren: gemiddeld ongeveer vijf jaar maar ook
extreem hoge leeftijden tot 35 jaar werden
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vastgesteld. Tweelingen komen af en toe ook wel
eens voor. De kans op tweelingen is niet bij alle
soorten even groot. Het meest komen tweelingen
voor bij de rosse vleermuis, de ruige
dwergvleermuis en' de tweekleurige vleermuis
Vespertilio murinus. Deze laatste soort is dan ook
met twee paar tepels uitgerust. Tweelingen blijken
ook meer voor te komen na strenge wi nters, ter
compensatie van de relatief hoge wintersterfte.

De geboorte van de jongen vindt plaats na een
draagtijd van vier tot acht weken. Voor de
bevalling gaan de vrouwtjes met de kop omhoog
hangen zodat ze bij de geboorte ook van de wetten
der zwaartekracht kunnen profiteren. De moeder
vangt het naakte en blinde jong op in 'haar
staartvlieghuid. Daarna gaat het jong onmiddellijk
op zoek naar een tepel. De eerste weken blijft het
jong overdag aan de buik van de moeder hangen. 's
. Nachts blijft het jong al van in het begin achter in
de kraamkolonie terwijl de moeder op jacht gaat.
Door geurmerken en geluiden herkent de moeder
haar eigen jong in de kolonie. Als er een jong valt
of afdwaalt van de kolonie dan maakt het geluiden,
de zgn. 'isolation calls I, waarop de moeder
reageert en het verdwaalde jong gaat oppikken.
Bij de ontwikkeling van de jongen speelt het weer
een belangrijke rol. Bij regenachtig weer kunnen
de wijfjes onvoldoende insecten verschalken om
hun jongen te kunnen voeden. De jongen kunnen
dan ook kortere tijd in lethargie gaan om korte tijd
zonder voedsel door te brengen. Dit mag uiteraard
niet te lang duren of niet te vaak gebeuren want
dan werkt het groei remmend of kan het zelfs fataal
aflopen. Het kan ook gebeuren dat kraamkolonies
zich verplaatsen naar meer geschikte plaatsen.
Onder goede omstandigheden kunnen de jongen na
drie tot zes weken vliegen en valt de kraamkolonie
uiteen. In de nazomer vindt de rui plaats en in
augustus-oktober ook de paring van de meeste
soorten.
Over paargedrg en baltsgedrag bij vleermuizen is
nog maar zeer weinig bekend. De meeste
vleermuizen volgen de polygynie-strategie: zowel
mannetjes als vrouwtjes paren met verschillende
partners. Mannetjes van de rosse vleermuis
Nyctalus noctula en de dwergvleermuizen
Pipistrellus spp. hebben dan een territoriale
verblijfplaats waarvan ze aandere mannetjes
wegjagen en vrouwtjes aantrekken. Ze kunnen dan
een paargezelschap van 2 tot 10 vrouwtjes om zich
heen verzamelen. De samenstelling van zo'n
"harem" kan van dag tot dag wisselen. Rond de
sterkste en meest dominante mannetjes vormen
zich de grootste groepen.
Het onderscheid tussen de geslachten is bij
rustende vleermuizen moeilijk zichtbaar. Behalve
als de genitaalstreek zichtbaar is: dan is de penis
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bij de mannetjes prominent aanwezig. De meeste
vrouwelijke vleermuizen worden pas in hun tweede

jaar geslachtsrijp, de mannetjes daarentegen
meestal reeds in hun eerste jaar.

Fig12. Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus in zangvlucht

§3. Zomerverblijfplaatsen
In de zomer vormen vleermuizen kolonies. Dat
levert namelijk enkele belangrijke .voordelen op:
De kolonie heeft een functie als th ermoregulator:
de diertjes houden elkaar namelijk warm.
Bovendien IS een kolonie een belangrijk

informatiecentrum voor het vinden van geschikte
jachtterreinen. Anderzijds zijn kolonies ook
bijzonder kwetsbaar voor verstoring, predatie en
infectie. Ook het gevaar op voedselconcurrentie is
niet denkbeeldig.

Fig. 13. Kolonie franjestaarten Myotis natteren

Vleermuizen
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Naargelang hun keuze voor bepaalde verblijfplaatsen kunnen de West-Europese vleermuizen in drie groepen

worden verdeeld:

dendrofiele of boombe-wonende
vleermuizen

oikofiele/troglofiele of gebouw-
/srotbewonende vleermuizen

vleermuizen met een
o orrunistische keuze

Rosse vleermuis
Bosvleermuis
Franjestaart
Watervleermuis
Bechstein's vleermuis

Meervleermuis
Dwergvleermuis
Laatvlieger
Tweekleurige vleermuis
Ingekorven vleermuis
Vale vleermuis

Vleermuizen maken hun verblijfplaatsen niet zelf.
Ze bouwen geen nesten of graven geen holen.
Daarom zijn ze aangewezen op bestaande ruimten
zoals grotten, bunkers, forten, spouwmuren,
zolders, boombolten enz. Het is dan ook op dit
gebied dat vleermuizen bijzonder kwetsbaar zijn.
De keuze van de zomerverblijfplaatsen IS

afh.ankelijk van een aantal factoren. vooral

Grootoorvleermuis
Baardvleermuis
Ruige dwergvleermuis
Grote hoefijzerneus

temperatuur en -voedselaanbod spelen hierbij een
rol. AJs een verblijfplaats niet meer aan de juiste
voorwaarden terzake voldoet, dan verhuist de
kolonie. Dit kan ook gebeuren bij infectie' door
parasieten, verstoring door mensen of predatie door
roofdieren.

§4. Migratiegedrag
Fig. 14. Migratiepatroon van de rosse vleermuis Nyctalus 770ctula (Strelkov, 196-9)

&-- autumn rnizrations
0,-- spring migrations

Door middel van ringonderzoek werd vastgesteld dat vleermuizen afhankelijk van de soort in meer of mindere
mate trekgedrag vertonen tussen de zomer- en winterverblijfplaats. De Europese vleermuizen kunnen aan de
hand hiervan in drie groepen worden verdeeld:

Standvleermuizen
Meervleermuis
Rosse vleermuis
Ruige dwergvleermuis
Tweekleurige vleermuis
Bosvleermuis
Schreiber' s vleermuis

lanze-afstandstrekkers intermediaire soorten
Laatvlieger
Dwergvleermuis

. Grootoorvleermuis
Baardvleermuis
Grote en kleine hoefijzerneus

De "standvleerrnuizen" blijven zomer en winter in
hetzelfde gebied. De afstand tussen zomer- en
winterverblijfplaats bedraagt hooguit tien à twintig
kilometer. De "lange-afstandstrekkers"
daarentegen leggen afstanden af van enkele
honderden tot zelfs meer dan duizend kilometer.

Watervleermuis
Franjestaart
Ingekorven vleermuis

De "intermediaire soorten" of middellange-
afstandstrekkers trekken wel enkele tientallen
kilometer maar zonder dat er een duidelijk systeem
in zi~ Over de oriëntatie op de trektochten weet
meiltnog vrijwel niets. Er wordt verondersteld dat
~eermuizen volgens het "oprolpatroon" te werk

Vleermuizen



gaan: De trek van de vrouwtjes wordt geleid door
de trek van de mannetjes, die in de zomerver-

l.:l

blijfplaatsen gescheiden leven.

HOOFDSTUK 6. VOEDSEL, JACHT & TERRErNGEBRUIK

§1. MENU

-

Er is een grote variatie in her voedsel van de
vleermuizen. De Megachiroptera zijn
allemaal vruchteneters. De meeste

Microchiroptera zijn insecteneters, maar er zijn
ook soorten die leven van stuifmeel en nectar,

. bloemen, kleine gewervelde dieren zoals kikkers,
muizen, andere vleermuizen en vis of.i.bloed.
Bloeddrinkende vleermuizen of vampieren bestaan
dus echt. In tegenstelling tot de fabel wezens zoals
Dracula, zijn de echte vampieren slechts zo'n
negen centimeter groot. Ze bijten met hun scherpe
tandjes een klein gaatje in de huid van slapende
dieren (of mensen) en likken dan met hun tong een
beetje bloed op. Omdat ze niet erg kieskeurig zijn
gebeurt bet ook dat ze zich aan de mens vergrijpen.
Een vampierenbeet brengt geen ernstige schade
toe. Er werden echter al wel gevallen gemeld van
koeien die gestorven waren ten gevolge van
vampierenbeten. De dieren waren wel door een
hele zwerm vampleren bezocht. Ook gebeurt het
dat de bezochte dieren sterven aan ziekten die zijn
overgebracht door varnpieren. De West-Europese
vleermuizen zijn allemaal insecteneters, Ze eten
nachtelijkseen kwart tot een derde van hun
lichaamsgewicht aan insecten.

Fig. 15. Vampier Desmodus rotundus

Fig. 16. Vissende \'JeermuisSocrilio leporinus

FIg. 17. Nectar-likkende vleermuis Leptonveteris curasoae
sa"bo17li

Fig. 18. Indische valse vampier Megadermolyra mct een muis

Vleermuizen



§2. Jachtgedrag
Jagen doen vleermuizen in bepaalde jachtgebieden
die soms kilometers ver verwijderd zijn van de
verblijfplaatsen. De afstand tussen verblijfplaats en
jachtgebied word afgelegd via min of meer vaste
pendelwegen langs lijnvormige landschaps-
elementen die op vooral zicht worden gevolgd. Op
korte afstand orïentcren ze zich met behulp WIJl

hun echolocatie. Dergelijke lijnvormige
landschapselementen zijn op verschillende
manieren belangrijk voor vleeruizen. Niet alleen
omwille van hun oriëntatie-functie maar ook omdat
er rond bomenrijen meer insecten te vinden zijn en
omdat ze beschutting, bieden tegen mogelijke
predatoren. Het Jagen zelf gebeurt langs
fourageerroutes of boven fourageerplaaisen. Op
plaatsen waar veel insecten aanwezig zijn blijven
vleetmuizeen lange tijd jagen. als er weinig
insecten voorhanden zijn. vliegen de vleermuizen
verder naar andere. insectenrijke plaatsen. Om
dergelijke plaatsen te vinden letten vleermuizen
ook op echolocatiegeluiden van soortgenoten die-
insectenrijke plaatsen hebben gevonden. Sommige
soorten zoals de dwergvleermuis en de noordse
vleermuis houden er in insectenarme perioden een
jachtterritorium op na dot ze verdedigen tegen
.andere soorgenoten. Sommige 50011::11 jagen lJ1

'groep, andere soorten jagen d311weer solitair.
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§3. Jachtmethoden
Het jagen zelf gebeurt op verschillende methoden
afhankelijk \';'11 de soort. De Europese vleermuizen
zoeken hun prooi meestal in de vluchtdoor middel
van hun echolocatie. Als een vleermuis een prooi
heeft gevangen en die moet doorslikken, dan kan
ze met haar volle mond even niet roepen en
riskeert ze dus ergens tegenaan te vliegen. Op
dergelijke gevaarlijke momenten doen vleermuizen
vaak beroep op hun zichtvermogen. Sommige
soorten hebben er iets op gevonden en stoten hun
geluiden via de neus uit, bijvoorbeeld de
hoefijzerneuzen en de grootoorvleermuizen.
Het vangen van de prooi kan op verschillende
wijzen gebeuren: het vluchtscheppen: Tijdens de
jacht wordt de prooi met een vleugeltip in de
staartvlieghuid getikt die als "schepnet" wordt
gebruikt. Daana wordt de prooi razendsnel
opgevreten. Bij grote insecten worden eerst de
vleugels en dekschilden afgebeten daar die toch
geen voedingswaarde bevatten. De meeste
vleermuizen passen deze techniek toe, zoals de
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, iaatvlieger
en rosse vleermuis. Deze techniek wordt vaak
gecombineerd met andere jachtmethoden.

v l ee rmu i zen



Fig. 20. SUuinmdc grOQlQOTyJccrmuisPlccotus auritus

Een andere techniek is het "oppervlakteplukken"
dat op verschillende manieren kan gebeuren: De
grootoorvleermuizen passen de techniek van het
"struinen" toe. Daarbij vliegen ze langs bladeren
en vangen de insecten die daarop zitten. Deze soort

I

is ook in staat om te "bidden" 81s een kolibrie.
Andere soorten die deze techniek toepassen zijn de
franjestaart en de ingekorven vleermuis. Soorten
als de vale vleermuis doen aan bodemduiken of
bodemspeuren. Ze vliegen laag boven de grond en
jagen op kevers die over de grond kruipen. Soorten
die vlak boven het water jagen; zoals de
watervleermuis en de meervleermuis "harken" met
hun grote achterpoten hun prooi van het
wateroppervlak. Tenslotte zijn er nog soorten zoals
de hoefijzerneuzen die postj agen. Ze hangen aan
een tak en speuren de omgeving af naar een prooi.
Nadat de prooi gevangen is gaan ze weer aan hun
tak hangen om de prooi op de eten.

Afhankelijk van de voedselkeuze. lichaamsbouw en
jachtwijze van de vleermuizen verschilt ook het
habitatgebruik zodat concurrentie vermeden wordt.
De rosse vleermuis Nyctalus noctula jaagt
bijvoorbeeld altijd op grote hoogte boven open
terrein op grote nachtvlinders of dichte zwermen
muggen. Ze vliegt daarbij snel en hoog. De
Grootoorvleermuis Plecotus auritus daarentegen
jaagt op insekten tussen boomtakken of in
openstaande schuren. Ze vliegt langzaam en het
lichaam staat in een hoek van 45° ten opzichte van
de vleugels. Ze spoort haar prooien op d.m.V.
echolocatie maar ook louter op het geluid dat door

Vleermuizen..".
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de insecten zelf wordt voortgebracht. Ook
vertrouwt de grootoorvleermuis meer dan andere
soorten op het gezichtsvermogen. De
watervleermuis Myotis daubentonïi: jaagt op
insecten vlak boven de waterspiegel. De
baardvleermuizen jagen liefst in beboste gebieden.
De baardvleermuis verkiest daarbij bos afgewisseld
met open ruimten terwijl de Brandts vleermuis
Myotis brandtii bij voorkeur in het bos jaagt' . De
lichaamsbouw en echolocatie zijn op de
verschillende manieren van jagen afgestemd. Zo
heeft de rosse vleermuis een vérdragende
echolocatie en lange smalle vleugels, tenvijl de.
grootoorvleermuis kortere brede vleugels heeft, een.
eerder zwakke echolocatie. zeer grote oren en
relatief grote ogen.
Het gebit van vleermuizen is duidelijk aangepast
aan het menu. De insectenetende vleermuizen zijn
uitgerust met relatief grote hoektanden om de
chitinepantsers van de insecten te kraken. Vooral
bij de grotere soorten is dat duidelijk te zien. In één
nacht kan een vleermuis 2 tot 35 gram aan insecten
soldaat maken.
Om hun prooi in te slikken moeten de vleermuizen
even zwijgen, waardoor ze de kans lopen ergens
tegenaan te vliegen. De hoefijzerneuzen hebben
daar iets. op gevonden. Ze hebben een
hoefijzervormig neusaanhangsel . waar ze door
roepen. Zo kulmen ze tegelijk roepen en kauwen.

J TAAKE, K.-H., Strukturelle Untersdtiede zwiscaea den
Sommerhabitatei voo Kleiner und Grofier BartfJedermaus '(Myotis
mystacinus und Braodtü) in Westfalen. -l\'yctalus{N.F.), 2 (I):
16-32. .



Ook grootoorvleermuizen roepen in de regel door
hun neus.

Om de vleermuizen 0111 de tuin te leiden en zo hun
eigen voortbestaan veilig te stellen.zij n sommige
nachtvlinders voorzien van geheime
"stoorzendertjes" die de kreten van een jagende
vleermuis imiteren. Bij bepaalde uiltjes zoals de
doodshoofdvlinder Acheronria atropos zit aan
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weerszijden van het borststuk een blaas die bij het
vliegen sjilpt. Andere uiltjes zuigen lucht naar
binnen en persen die weer naar buiten, met het
gewenste storende -r- geluid als gevolg. Alle
nachtvlinders hebben "oren" aan de achterrrand
van hun borststuk: twee holten met een
chitineplaatje er overheen die de ultrasone geluiden
van de vleermuis opvangen zodat de vlinder zich
nog net op tijd op de grond kan laten vallen.

111. BEDREIGINGEN EN BESCHERMING VAN
VLEERMUIZEN IN VLAANDEREN

§1. Wettelijk statuut

Iû"""""'-et Koninklijk Besluit van 22 september
. 1980 dat kaderde in de uitvoering van de
, Natuurbeschermingswet van 1973, en de

wijzrgingen daarop, verleent de alle inheemse
vleermuizensoorten de status van beschermde
diersoort. Dit houdt in dat het ten allen tijde en om
het even waar verboden is om
>- Deze soorten te bejagen, te vangen om ze in

gevangenschap te houden of te doden, ongeacht
hun ontwikkelingsstadiuru

>- De woon- of schuilplaatsen van deze
diersoorten te beschadigen of met opzet te
verstoren

>- Deze diersoorten, levend of dood, onder welke
vorm dan ook te vervoeren, te verhandelen,
kosteloos of tegen betaling afte staan.

Door de ondertekening van de Conventie van Bonn
(B.S. 29.12.1990) heeft België ook een
internationale overeenkomst afgesloten voor o.a. de
bescherming van vleermuizen in Europa.
Begin 1996 startte een onderzoek ter voorbereiding
van een soortenbescherrningsplan voor
vleermuizen in Vlaanderen. Het project wordt
gefinancierd door A'v1INAL afdeling Natuur en er
zijn drie groepen actief in de uitvoering: de
Vleermuizenwerkgroep van Natuurreservaten
v.z.w., de onderzoeksgroep Evolutionaire biologie
van het RUCA en de groep Toegepaste Ecoloie
(UIA). Het project loopt over twee jaar en kadert in
de uitvoering van het Europese Bat-agreement. De
bedoeling is dat het onderzoek resultaten oplevert
waarop men zich kan baseren bij het opstellen van
een lijst van sites en nodige beschermings-
maatregelen.

§2. Onderzoek en bescherming
in Vlaanderen: een stand van
zaken
Afgezien van de juridische bescherming, laat in
Vlaanderen de bescherming van vleermuizen, net
zoals die van zoogdieren in het algemeen, nogal te
wensen over. Zeker als men de toestand vergelijkt
met onze buurlanden. Door het gebrek aan
informatie is het ook moeilijk om samenhangende
beheersmaatregelen te nemen. Wetenschappelijk
onderzoek naar vleermuizen gebeurde door J.
Fairon: (1967, 1970, 1980) en door R. Joeris
(1980). Cartering van verspreidingsgegevens
gebeurde verder door J. Fairon et al. (1982)
Verspreidingskaartjes werden verder gepubliceerd
door F.H. Van Ben Brink (1978): Zoogdierengids
val1 alle i!1 ons land en overig Europa
voorkomende zoogdieren. Amsterdam-Brussel. pp.
274.) wat later werd aangevuld in de opvolgers van
dit boek door R. Lange el al. (198<5& 1994). Ook
de jeugdbondsuitgeverijen droegen hun steentje bij:
D. Criel et al. (1983) en L. Holsbeek et al. (i986)
Deze kaartjes zeggen echter meestal meer over d~
verspreiding van de medewerkers aan de projecten
dan over de verspreiding van de onderzochte
diersoorten. Momenteel lopen er nog een aantal
projecten, bijvoorbeeld het Watervleermuisproject
en het Zoogdieratlasproject van de .TN1-v1 en het
onderzoek ter voorbereiding . van het
soortenbescherrningsplan voor vleermuizen- van
A1v1INAL.
De meeste verspreidinggegevens zijn resultaat van
de jaarlijkse censustellingen in de
winterverblijfplaatsen die worden uitgevoerd door
medewerkers van de Vleermuizenwerkgroep van
Natuurreservaten vzw. Zomerwaarnemingen zijn



veel schaarser, onvol1eàig<or en worden minder
systematisch bijgehouden. Ze gebeuren door
'werkgroepen van . verschillende Natuurver-
emgingen (niet alleen zoogdierenwerkgroepen
maar bvb. ook door de Kerkuilenwerkgroep van De
Wielewaal) en door losse waarnemers. Ze zijn
afkomstig uit vondsten, kerkzolderonderzoeken,
bat detectorwaarnemingen, meldingen en
hulpoproepen van particulieren.
In België concentreert het vleermuizenonderzoek
zich vooral in WaIIonië, vreemd omdat het uitgaat
van het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen ('.r<:.B IN) , dat een federale
instelling is. In Vlaanderen gebeurt het onderzoek
en de bescherming door verschillende organisaties
(verenigingen en werkgroepen) die het ook voor
het grootste deel met eigen middelen financieren:
de Verenigt ng voor Zoogdierkunde en
Zoogdierbescherming (VZZ) die de hele Benelux
wil omvatten maar echter vooral actief is in
Nederland, de Vleermuizenwerkgroep van
Natuurreservaten VZ\\', de nationale Zoogdier-
werkgroep (ZWG) van de Jeugdbond voor
Natuurstudie en Milieubescheruung vzw (JNM) en
de Vlaamse Jeugdbond voor Natuurstudie en
Milieubehoud vzw (VJN1v1 Natuur 2000). In
Limburg heeft men de provinciale overkoepeldende
organisatie LlKOi'-JA die behalve een
zoogdierenwerkgroep ook een dassenwerkgroep en
een vleermuizenwerkgroep heeft. Kortom, er zijn
in Vlaanderen zowat evenveel zoogdier-
verenigingen of -werkgroepjes als zoogdiersoorten.
Als dat de laatste jaren zou verminderd zijn, dan
ligt dat eerder 82n het ontdekken van nieuv v·e
zoogdiersoorten d3J1 aan het fusioneren of nauwer
samenwerken van de verenigingen en
werkgroepen. Deze versnippering komt het
onderzoek uiteraard niet ten goede, Er werd
getracht om hieraan eén mouw te passen door het
Vlaams. .Zoogdierkundig Overleg (VZO), een
overlegorgaan waarin alle bovenstaande
organisaties vertegenwoordigd waren maar dat niet
tot opzienbarende resultaten heeft geleid en
momenteel op sterven na dood is ...
De practische bescherrningsmaatregelen zijn
beperkt tot het inrichten van winterverblijfplaatsen.
Sinds 1973 zijn er in Vlaanderen zo'n 120'
vleermuizenreservaten opgericht op initiatief van
het Belgisch Centrum voor Chiropterologisch
Onderzoek en de Vleermuizenwerkgroep van
Natuurreservaten vzw. Daarnaast zijn er nog tal
van kleinere projecten. In totaal zijn er zo'n 250

kunstwerken geïnventariseerd waarin het aantal
overwinterende vleermuizen jaarlijks wordt
gecontroleerd. Het zijn vooral ijskelders, maar ook
forten en mergelgroeven. Het beheer gebeurt
meestal in overleg 'met de eigenaar, wat toch een
zekere kwetsbaarheid inhoudt. Hoewel de
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overheden in ons land verschillende belangrijke
kunstwerken bezitten (bvb. het fort van Steendorp.
het fort van Oclegern, de mergelgroeven van Heers,
Zussen en Koegat. sites die tot de belangrijkste
overwinteringskwartieren in \Vest-Europa worden
gerekend.) beheren ze daarvan geen enkel als
officieel natuurreservaat ...
Het spreekt vanzelf dat in deze toestand de
boombewonende soorten ernstig over het hoofd
worden gezien, zowel wat betreft onderzoek als
beschermi ng.

§3. Bedreigingen
Van de 18 vleermuizensoorten die in België
voorkomen, staan er 14 op de Rode Lijst van
zoogdieren in Vlaanderen (.A..MINAL, 1994). Voor
190'0' waren er m Vlaanderen lel-
vleermuizensoorten bekend. Hierbij dient wel
vermeld dat er toentertijd nog geen onderscheid
werd gemaakt tussen de baardvleermuizen Myotis
mystacinus en brandtii , de dwergvleermuizen
Pipisirellus pipistrellus en 110117usii en de
grootoorvleermuizen Plecotus auritus en
austriacus. Eigenlijk gaat het hier dus om 17
soorten. De kleine hoefijzerneus Rhiniloph us
hippositieros wordt als uitgestorven beschouwd
(categorie Oa) nadat de soort sedert meer dan dertig
jaar niet meer in het wild werd waargenomen. D~
mopsvleermuis Barbostelia barbostellus en de
grote hoefijzerneus Rhinolophus [errumequinum
staan als "vermoedelijk verdwenen" genoteerd
(categorie Ob), hoewel de Grote hoefijzerneus nog
zeer zelden wordt aangetroffen in Limburg. Emsris
bedreigd (categorie 1) zijn de ingekorven ~leermui~
Myotis emarginatus, de Bechsteins' vleermuis
Myotis bechsteini; waarvan er jaarlijks maar één of
twee worden waargenomen, de vale. vleermuis
Myotis myotis en de bosvleermuis Nvctalus leisleri
Onder categorie 2, "bedreigd", 'vallen de Brandts:
vleermuis Myotis brandtii, de meervleermuis
Myotis dasycneme en de grijze grootoorvleermuis
Plecotus austriacus.·. "Vermoe..delijk bedreigd"
(categorie 3) zijn de baardvleermuis Mvotis
mystacinus, de franjestaart Myotis natte/'erf. de
ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii en de
grootoorvleermuis Plecotus auritus. De rOS5e
vleermuis ..Nyctalus noctula, de watervleermuis
Myotis daubentonii, de laatvlieger Eptesicus
serotinus en de dwergvleermuis Pipistrellus
pipistrellus worden als niet bedreigd beschouwd.
De praktische bescherming is in Vlaanderen
beperkt tot het inrichten vaneen aantal
overwinteringsplaatsen, In tegenselling tot in
andere Europese landen, werden er bij ons van
. overheidswege nog geen initiatieven genomen (op
een enkele gemeentelijke uitzondering na in het
kader van het GNOP, bvb. de Gemeente Olen die
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twee bunkers inrichtte). Verblijfplaatsen worden
echter nog regelrnatig al dan niet met opzet
vernietigd. Ook hiertegen werd \'811 overueidswege
nooit opgetreden.

Natuurlijke vijanden hebben vleermuizen niet
zodat ze slechts zelden het slachtoffer worden VZlJl

predatie door andere dieren. Slechts uiterst
sporadisch worden er resten van vleermuizen
aangetroffen in braakballen van roofvogels.
Predatie op vleermuizen komt relatief weinig voor
omdat vleermuizen geen gemakkelijke prooi
vormen door hun nachtelijke levenswijze,
echolocatie en wendbaarheid. Occasioneel wordt
een vleermuis wel eens verschalkt door een
roofvogel of roofdier. Rosse vleermuizen die reeds
voor hét invallen der duisternis op jacht gaan,
vallen wel eens ten prooi aan de boomvalk die op
zwaluwen jaagt. Ook worden er af en toe resten
van vleermuizen aangetroffen in de braakballen
van uilen. De kolonies van vleermuizen zijn vooral
kwetsbaar voor roofdieren zoals de steenmarter en
de huiskat die de uitvliegende vleermuizen bij de
uitgang opwachten en zo een hele kolonie kunnen
uitroeien.

De grootste vijand is de mens, zowel rechtstreeks
als onrechtstreeks. Anderzijds kan het menselijk
handelen ook gunstige gevolgen hebben voor
vleermuizen. Bij gebrek aan natuurlijke
verblijfplaatsen maken vleermuizen gebruik van
constructies die door de mens zijn gemaakt, hoewel
niet met die bedoeling. Vleermuizen maken zelf
geen nesten of graven geen holen zodat ze steeds
op bestaande verblijfplaatsen zijn aangewezen.
Naargelang de _verblijfplaats onderscheidt men.
boombewonende of dendrofiele soorten en
grotbewonende of troglofiele soorten, (zie hoger)
Vermits er in Vlaanderen weirug natuurlijke
grotten voorkomen zijn de grotbewonende
vleermuizen hier aangewezen op· constructies. met
gelijkaardige kenmerken zoals mijnen,
mergelgroeven, oude forten, bunkers, kelders,
ijskelders, zolders,. spouwmuren enz. Ook zaken

Bij gebrek aan natuurlijke grotten zijn de
grotbewonende soorten in Vlaanderen "s winters
aangewezen op kunstmatige grotten zoals
mergelgroeven, en op kunstwerken zoals forten,
bunkers, ijskelders, SpOUV.111Uren,ruïnes e.d. 's
Zomers vestigen ze zich behalve 111 de
bovengenoemde winterkwartieren, vaak op zolders
of in spomvmuren van gebouwen Vaak worden
dergelijke kolonies door de eigenaars vernietigd.
Deze verblijfplaatsen worden vaak door mensen
bezocht, wat verstoring van de vleermuizen tot
gevolg heeft. Ook het gebruik van
houtconserveringsmiddelen in dakgebinten, waar

1c)

zoals kanalen en wegen worden door vleermuizen
benut. Ten eerste zorgen ze voor
aanknopingspunten bij de oriëntatie en ten tweede
zijn ze belangrijk als jachtgebied: vleermuizc.:
jagen boven kanalen ·~n rond straatverlichting die
insecten aantrekt.
De boombewonende soorten worden voornamelijk
in spechtengaten aangetroffen en -in mindere
mate- in scheuren, spleten of achter loshangende
schors. Ze zijn dus sterk aangewezen op oude
bomen met rottingsverschijnseJen. Dergelijke
bomen zijn onbestaande 111 de huidige
productiebossen. Het zijn vooral bomen van boven
de 50 jaar oud die van enige betekenis zijn voor
vleermuizen. Koloniebomen zijn meestal nog
ouder.
Het kappen van holle bomen vormt dus een
ernstige bedreiging voor de boombewonende
vleermuizensoorten.
Om zich te oriënteren zijn vleermuizen afhankelijk
van aanknopingspunten. Ze verplaatsen zich tussen
verblijfplaats en jachtgebied langs lijnvormige
landschapselementen zoals heggen, 'houtwallen,
bomenrijen e.d. In uitgestrekte vlakten zoals
bepaalde landbouwlandschappen bevinden ze zich
in een echoJoze vlakte en kunnen ze zich niet
ortenteren.
Maatregelen dienen te worden genomen op een
verantwoorde wetenschappelijke. basis, die zoals
boven beschreven weleens te wensen overlaat in
Vlaanderen. Allereerst is 'het dus van belang om
.zoveel mogelijk hiaten in de kennis van
vleermuizen en hun verspreiding aan te vullen:

Maatregelen
>- Een aangepast. bosbeheer waarbij bomen de

kans krijgen om oud te worden en waarbij holle
bomen getolereerd worden

> Bij gebrek aan natuurlijkè holten kunnen
vleermuizenkasten worden aangebracht.

> Bescherming van lijnvormige
landschapselementen

de vleermuizen zich ophouden, kan tot vergiftiging
leiden.
In natuurlijke grotten worden vleermuizen vaak
bedreigd door overrecreatie door amateur-
speleologen. Veel kunstmatige grotten zoals kalk-
en mergelgroeven krijgen andere bestemmingen
die nefast zijn voor overwinterende vleermuizen:
rioolwatercisterne, vuilnisbelt,
champignonkwekerij ,...
Het is bijzonder belangrijk dat er in het beheer en
de bescherming van de verblijfplaatsen
duurzaamheid en continuïteit is: door een gril van
een eigenaar kan een belangrijke populatie in geen
tijd tot enkele individuen worden herleid.
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lt1aatrege/en
>- duurzame beheersovereenkomsten sluiten met·

eigenaars van belangrijke vleermuizenverblijf-
plaatsen

>- Voorlichting van de bevolking over vleer-
muizen in huizen

}> Geen gebruik van giftige houtconserverings-
mi adel en.

bed reigingcn maatregelen
;., gebrekkige kennis !8) samenhangend wetenschappelijk onderzoek
e kappen van holle bomen !81 aangepast bosbeheerx
<: productiebossen 181 aangepast bosbeheer en v1eerm uizenkastenx

~ verdwijnen van lijnvormige landschapselementen aanbrengen
;> verstoring van verblijfplaatsen 181 bescherming van lijnvormige landschapselementenx

<: onzekere beheersovereenkomsten l8l aangepast gebruik van aangepaste chemicaliënx

e giftige houtconserveringsmiddelen l8l voorlichting over vleermuizen zodat vooroordelenx

; insecticiden over vleermuizen verdwijnenx

<: vooroordelen 181 bescherming van vleermuizenverblijfplaatsen .x

181 In duurzaam beheer nemen van geschikte
overwinterings-plaatsen zoals forten, ijskelders,
bunkers, ...

§4. Hondsdolle vleermuizen
Behalve bij honden en vossen werd het rabiësvirus
ook vastgesteld bij vleermuizen, maar nog niet in
België. In Nederland werd in 1987 en 1988 een
grootschalig onderzoek uitgevoerd waaruit bleek
dat 7 % van de onderzochte dieren besmet waren
met het rabiësvirus. De besmette dieren waren
allemaal laatvliegers Eptesicus serotinus. 21 % van
de onderzochte laatvliegers bleek positief. Onlangs
werd het virus ook op grootoorvleermuizen
Plecotus auritus aangetroffen. Het rabiësvirus dat
op vleermuizen werd aangetroffen is van een
geheel andere stam als het rabiësvirus dat
bijvoorbeeld bij vossen voorkomt. Een gevaar voor
de volksgezondheid is dit niet onmiddellijk omdat
vleermuizen nooit mensen of huisdieren aanvallen.
Voorzichtigheid is wel geboden voor onderzoekers
die rechtstreeks in contact komen met vleermuizen
omdat het virus dan wel via een beet kan worden
overgedragen.
Vleermuizen krioelen zoals de meeste zoogdieren
van binnen en van buiten ook van de parasieten
zoals luizen, mijten en teken. Meestal zijn het
soort- of vleermuisspecifieke soorten die niet leven
op andere dieren maar bepaalde soorten kunnen de
mens ook last bezorgen.

Vle.ermuiz.en



VLEERMDIZENSOORTEN IN EN ROND HET FORT
VAN OETJEGEM

Van de veertien vleermuizen soorten die in
Vlaanderen overwinterend worden
aangetroffen (tellingen Vleermuizenwerk-

groep- Natuurreservaten) komen er maximum tien
overwinterend voor in bet fort van Oelegem:
watervleermuis, baardvleerrnuis, Brandt's vleer-
muis, franjestaart, ingekorven vleermuis, meer-
vleermuis, grootoorvleer-muis, grijze groot oor-
'vleermuis, dwerg-vleermuis en ruige dwergvleet-

Toon & Jef Vrelust

mms. Andere soorten die 111 Vlaanderen
overwinterend worden aangetroffen zijn de
Bechstein' s vleermuis (zeer zeldzaam), de rosse
vleermuis, de laatvlieger en de mopsvleermuis
(zeer zeldzaam). De vale vleermuis en de
hoefijzerneuzen zijn al enkele jaren verdwenen. In
de zomer worden ook de rosse vleermuis en de
laatvlieger aangetroffen rond het fort vanOelegem.

Het geslacht Myotis
Typisch aan dit geslacht van naar Westeuropese
maatstaven middelgrote vleermuizen is het sterk
kleurcontr.ast tussen de rug en de buik. Ook de oren

zijn typisch: "Myotis' staat voor 'rnuizenoor' , de
oren zijn relatief lang en ook de tragus is relatief
lang en puntig. Spoorbeen zonder spoorlob.

Baardvleermuis Myotis mystacinus

uiterlijk: De baardvleermuis is de kleinste
Europese Myotis-scca, met kopromp 32 tot 48
mm., onderarm 31 tot 37 111)11, spanwijdte 19 tot 23
cm. en een gewicht van 4 tot 8 gram. .

De baardvleermuis geeft meestal een donkere
indruk.; de neuspunt en de oren zijn donkerbruin
tot zwart. De vachtkJeur is variabel, op de rug van
geel- tot grauwbruin en op de buik bruingrijs. Bij
de schouder doorlopend langs de bovenvleugel
bevinden zich donkere haren. De ondervacht is
bruinzwart en vooral op de buikzijde goed
zichtbaar. Jonge dieren zijn donkerder.
Baardvleermuizen hebben kleine voeten, zeker in
verhouding met watervleermuizen, en smalle

vleugels. De vleugelhuid is-aangehecht bij de basis
van de tenen. Het spoorbeen is korter dan de helft
van de staartvlieghuid. Aan het spoorbeen zit een
smalle huidrand. De tragus is ongeveer een halve
oorlengte lang en priemvorming met een naar
binnen gebogen sc-herp puntje. Mannetjes hebben
een smalle penis in tegenstelling tot de Brandt's
vleermuis.
In winterslaap is de baardvleermuis te herkennen
aan de donkere snuit en oren en de kleine voeten.
Ze is te verwarren met de watervleermuis en zeker
met de Brandt's vleermuis (zie lager).

leefgewoonten
;;. In de winter: baardvleermuizen behoren
waarschijnlijk tot de standvleermuizen die slechts
geringe afstand afleggen tussen zomer- en
winterverblijfplaats. Hier zijn echter maar weinig
gegevens over. In de jaren veertig heeft Leo Bels in
Nederland aan de hand van ringonderzoek in de
Zuid-Limburgse groeven (overwinteringsplaats) in
Nederland ontdekt dat de dieren binnen een straal
van 25. tot maximaal 45 km. van de ringplaats
bleven in de zOIper. Gelijkaardig onderzoek in.
Tsjechië leidde' tot een zelfde conclusie.
Baardvleermuizen overwinteren in forten,
ijskelders,. bunkers, grotten, .... De winterslaap
wordt ingezet in oktober en duurt tot januari.
Baardvleermuizen overwinteren vrijwel. nooit in
groep. Ze overwinteren meestal solitair in koele
plaatsen waar een temperatuur heerst tussen 2° en

Vle-ermuiz€nsoort€n in en rond het fort van Oelegem



g0c. Gedurende de winter verplaatsen ze zich
regelmatig zowel binnen hetzelfde gebouw als naar
andere gebouwen Ze blijven hooguit 31 dagen op
dezelfde plaats hangen. Vanaf eind maart trekken
ze terug naar hun zomerverblijfplaatsen.
;;:.in de zomer: Bomen, in spechtenholen of achter
stukken schors, en gebouwen zijn de belangrijkste
zomerverblijfplaatsen. Sporadisch worden er ook
exemplaren solitair in vogel- of vleermuiskasten

. aangetroffen. In Duitsland zijn er enkele gevallen
bekend van kraamkolonies in vleermuiskasten. De
kraamkolonies bestaan meestal uit groepjes van 20
tot 50 vrouwtjes. De jongen worden in de eerste
helft van juni geboren, begin juli zijn ze al
volgroeid en vliegen ze uit. De meeste mannetjes
leven solitair of in kleine groepjes en wonen vaak
bij andere soorten, vermoedelijk dicht bij de
kraamkolonies. In Vlaanderen zijn er nog geen
kraamkolonies gevonden.
>- in de paar-tijd: Over de paartijd, die bij veel
vleermuizen .in het najaar valt, is bij
baardvleermuizen zeer. weinig geweten. Half juni
tot in augustus zijn er al baardvleermuizen
angetroffen met vergrote testes, wat op seksuele
activiteit duidt. Uit de jaarlijkse wintertellingen
weet men ook dat baardvleermuizen. in de winter
paren.
;;> jachtgedrag : Onderzoek in FinJand wijst uit
dat baardvleermuizen op minder dan 700 m en
gemiddeld slechts op 181 m van hun verblijfplaats
jagen. Ze vliegen binnen ..een halfuur na
. zonsondergang uit en jagen meestal in de
beschutting van bomen of in de buurt van sloten en
in zeer regelmatige banen (cirkelbanen rond
kruinen of rechte banen langs bomen) op een
hoogte van OA tot 4.5 Dl .. De jachtroutes bevinden
zich dikvv'ijlsop de overgang tussen loof- en
naaldhoutbossen. De jachtvlucht duurt de hele
nacht, waarbij regelmatig gerust wordt, hangend
aan een boomstam of tak. De baardvleermuizen in
Finland wisselden eind juli! begin augustus ook
van foerageergebied. Als ze jongen hebben keren
ze tijdens de nacht regelmatig terug naar. de
kolonie om hun jong(en) te zogen.
Baardvleermuizen vangen hun prooien vooral in de
lucht maar soms plukken ze ze ook van de
vegetatie of doen ze aan post-jagen (vanuit een
vaste rustplaats nu en dan een korte vlucht maken
om een prooi te vangen).
Bij harde wind en regen blijven baardvleermuizen
in hun verblijfplaatsen .

>- algemeen: De hoogste waargenomen leeftijd is
24 jaar, gemiddeld is dit 3,5 jaar. Het voedsel
bestaat vooral uit vliegen, webspinnen.
steekmuggen en langpoot-muggen.

voorkomen
Europa: Voornamelijk Euraziatisch, oostelijk tot
Japan, zuidelijk tot in Noord-Afrika. Komt bijna
overal in West-Europa voor; uitgezonderd in delen
van Denemarken, Spanje, Schotland en Portugal.
Vlaanderen: In Vlaanderen zijn de
baardvleermuizen na de watervleermuis de talijkste
overwinteraars. Het dient wel vermeld dat bij
wintertellingen steeds Myotis mystacinus/brondtii
wordt genoteerd en dus het onderscheid tussen de
baardvleermuis en de Brandt'svleermuis niet
wordt gemaakt. Op de Rode Lijst van Zoogdieren
in Vlaanderen (AMTNAL) heeft de baardvleermuis
de status 3: vermoedelijk bedreigd. De aantallen
blijven constant of groeien zelfs aan in de
overwinteringsplaatsen. De zeldzaamheid hangt
waarschijnlijk samen met het gebrek aan geschikte
boshabitats. De gegevens over deze soort komen
hoofdzakelijk van wintertellingen. Zomergegevens
zijn zeer beperkt. Er zijn bijvoorbeeld nog geen
kraamkolonies van deze soort gekend 111

Vlaanderen.
Fort Oelegem: Ook in het fort van Oelegem zijn
de baardvleermuizen (Myotis mystacinuslbrandtii)
's winters na de watervleermuis de meest
voorkomende soort. Een uitzondering was de
winter van 1995-1996 toen de franjestaart met 226
exemplaren de tweede plaats veroverde en de
baardvleermuizen met 148 exemplaren op de derde
plaats kwamen. De baardvleermuizen worden
opvallend veel aangetroffen in plaatsen met
temperatuurschommelingen. Vaak worden
exemplaren aangetroffen waarbij de vacht bedekt is
met condensatiedruppels. De baardvleermuizen
komen relatief weinig voor in de. watergangen. De
baardvleermuis is de enige soort die een
regelmatige geleidelijke stijging vertoont. In
winters waarin het totale vleermuizenaantal
achteruitging (90-91 en 96-97)· blijft de
baardvleermuis toch lichtjes vooruitgaan.
Waarschijnlijk omdat deze soort niet zo'n hoge
eisen stelt aan het klimaat.

. v Lee rmu izensoor t en in~en rond het fort van Oel.egem



Evolutie aantal overwinterende baardvleermuizen
(Myotis mystacinus/brandtii) in Fort Oelegem
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Brandts vleermuis Myotis brandtii

uiterlijk: Brandts vleermuizen lijken zeer
sterk op baardvleermuizen De twee soorten worden
in Europa pas vanaf de jaren 1970 als afzonderlijke
soorten beschouwd. Er zijn een paar kleine
~erschillen: zo is de Brandts vleermuis gewoonlijk
iets groter (kopromp 39-51 mm., onderarm 33-39
mm., spanwijdte 19-24 cm. en gewicht 4.5 - 9.5 g).
Jonge dieren zijn aan de hand. van uitwendige
kenmerken niet van elkaar te onderscheiden.
Brandts vleermuizen hebben een iets lichtere vacht
dan baardvleermuizen en de ze hebben een lichte
basis van de voorrand van het oor. De tragus is in
tegenstelling tot bij baardvleermuizen lichtjes (in
de richting van het gezicht) gebogen. De twee
soorten zijn ook te onderscheiden aan de hand van
het gebit. Dit is echter moeilijk bij levende dieren.
Het betreft de twee kleine tandjes achter de
hoektand op de onderkaak. Ze zijn bij Brandts
vleermuizen even groot, bij baardvleermuizen is de
achterste iets kleiner. De mannetjes zijn wel te
onderscheiden. Bij de Baarvleermuis is de penis
slank, terwijl de Brandts vleermuis met een
knotsvormige penis door het leven gaat: er is een
verdikking naar het uiteinde toe.

leefgewoonten
Zoals bij de baardvleermuis maar mogelijk nog
sterker aan bos gebonden en in de zomer vaker in
holle bomen.

voorkomen
Europa: Noordelijker en oostelijker dan
Baardvleermuis. De Brandts vleermuis ontbreekt in
het noorden van Nederland, Schotland en Ierland,
voor de rest komt ze overal in West-Europa voor.
Vlaanderen: Over deze soort is weinig geweten
omdat ze zo moeilijk van de baardvleermuis
Myotis mystacinus is te onderscheiden. Bij de
tellingen die door de Vleermuizenwerkgroep van
Natuurreservaten gebeuren wordt het onderscheid
met gemaakt en wordt steeds Myotis
mystacinus/brandtii genoteerd. Het is ook
onmogelijk om steeds het onderscheid te maken.
Soms is het wel mogelijk. Er wordt aan genomen
dat de verdeling Brandtsl baardvleermuis ongeveer
15% t.O.v. 85% is (Fairon, 1970). In de Rode Lijst
heeft de Brandt's vleermuisstatus 2: bedreigd.
Fort Oelegem: Ook in het fort van Oelegem werd
nooit het onderscheid tussen de twee soorten
baardvleermuizen gemaakt. In de winter van 1996-
97 werden drie exemplaren met zekerheid
gedetermineerd als Brandt's vleermuis (J. Vrelust).
Er wordt nog steeds Myotis mystacinus/brandtit
genoteerd maar indien mogelijk wordt het
onderscheid wel gemaakt.

Vleermuizensoorten in -en rond het fort van Oelegem



Watervleermuis Myotis daubentonii

uiterlijk De watervleermuis IS een
middelgrote vleermuis (koprornp 40-55 mm.,.
spanwijdte 14-28 cm en gewicht 5-15 g). De vacht
is op de rug rossig middel- tot donkerbruin, op de,
buik grijswit tot bruinig grijswit. De rugharen zijn
bijna eenkleurig, op de buik is een donkere
ondervacht zichtbaar. De kop is vrij rond. De snuit
is roze tot bruin, de oren zijn bruin met een lichte
basis en ze zijn vrij kort, iets langer dan breed en
aan de top afgerond. De tragus is kort (korter clan
halve oorlengte) met een eenigzins afgeronde punt,
en buigt licht naar binnen. De voeten zijn' groot,
bijna half zo lang als het onderbeen en ze zijn
bezet met borstelharen. Het spoorbeen is lang en
neemt ongeveer driekwart van de staartvlieghuid-
rand in beslag. In de staartvlieghuid lopen meer
dan 10 aders. De vleugel is bij de enkel
aangehecht. De jongen zijn donkerder en hebben
een kinvlek die na ongeveer een jaar verdwijnt.
In winterslaap zijn watervleermuizen te herkennen
aan de.grote voeten en de vrij lichte snuit en oren.
De watervleermuis is te verwarren met de
baardvleermuis, Brandts vleermuis, meervleermuis
en franjestaart.

leefgewoonten
>- in de winter: In augustus arriveren de eerste
watervleermuizen in hun winterverblijfplaatsen; dit
zijn vooral volwassen mannetjes. De jongen en de
vrouwtjes komen in de loop van september. Pas
vanaf eind september neemt het aantal
watervleermuizen in winterslaaptoestand toe.
Watervleermuizen overwinteren in ondergrondse
ruimten waar een constant klimaat heerst met een
temperatuur tussen 3° en 8° C. Ze ontwaken
gemiddeld één maal om de drie weken om zich

binnen hetzelfde onderkomen te verplaatsen.
Naarmate de winter vordert, blijven ze langere
perioden in winterslaaptoestand en kruipen ze
verder weg achter stenen en in spleten. Vanaf
februari ontwaken ze weer vaker. Soms gaan
watervleermuizen tijdens de winter even op
insekten jagen. Dit gebeurt vooral in het begin en
op het einde van de winterslaap als de
buitentemperatuur boven ODC stijgt. In grote
overwinteringsplaatsen verzamelen de
watervleermuizen aan de ingang op het einde van
-de winter, voordat ze de winterverblijfplaats
definitief verlaten:De eerste watervleermuizen zijn
vanaf begin maart actief. Het grootste deel wordt
wel pas actief in de loop van maart of in april. Uit
ringgegevens is gebleken dat watervleermuizen
afstanden van 10 tot 155 km. afleggen tussen hun
zomer- en winterverblijfplaats. Mannetjes verlaten
de winterverblijfplaats eerder dan vrouwtjes.
> in de zomer: De eerste vrouwtjes komen vanaf
begin tot half mei aan in hun kraamkolonie. De
kolonies zijn meestal in holle bomen en ze bestaan
meestal uit enkele tientallen tot zo'n honderd
exemplaren. In tegenstelling tot bij andere soorten
zijn er in de kraamkolonies ook mannetjes
aanwezig, soms zelfs evenveel als vrouwtjes. In de
tweede helft van juni worden de jongen geboren.
HeL duurt dan nog een maand vooraleer ze
vliegvlug zijn. Maar tot eind juli zijn er in de
meeste kolonies nog niet-zelfstandige jongen
aanwezig.
Zoals bij de meeste boombewonende soorten
verhuizen de kolonies ook regelmatig. Ook
verandert de kolonie regelmatig van samenstelling.
Vanaf eind juli - begin augustus worden de
kolonies ontbonden en gaan de dieren zich in
kleinere groepjes op verschillende plaatsen
vestigen.
>in de paartijd: Vanaf het moment dat de jongen
zelfstandig zijn voegen steeds meer mannetjes zich
bij de kraamkolonies. Hier begint vermoedelijk de
paartijd. Watervleermuizen paren echter vooral in
oktober tijdens de winterslaapperiode. Als een
mannetje een vrouwtje vindt maakt hij haar wakker
om te paren. In de loop van de winter neemt het
aantal bevruchte vrouwtjes toe. Er wordt
aangenomen dat de paartijd tot in het voorjaar
duurt.
>- jachtgedrag: Watervleermuizen jagen bijna
uitsluitend boven water, beekjes, sloten, vijvers, ...
Ze zijn zeer bedreven in het vangen van insecten
die zich op of net boven het wateroppervlak
ophouden. Ze vangen hun prooien met hun staart-

.v ï eermui z.errsoorten in ~~n rond het fort van Oelegem



of vleugelvlieghuid uit de lucht. Watervleermuizen
'harken' ook, dit is het met de achterpoten vangen
van insecten in niet-actieve toestand op het
wateroppervlak of insecten die bij het bereiken van
het volwassenstadium net het water verlaten. De
aanwezigheid van kroos of waterplanten kan de
aantrekkelijkheid van een jachtplaats aanzienlijk
doen dalen. Soms jagen vleermuizen ook hoger
boven het water (vb. 3 m.). Watervleermuizen zijn
zeer lichtschuwe dieren. Ze vliegen pas uit als het
echt donker is en jagen zelden of nooit in verlichte
habitats of rond straatlantaarns. Watervleermuizen
zijn trouw aan vaste vliegroutes (meestal 2 à 3 km
lang) die ze jaar in jaar uit gebruiken om hun
jachtgebied te bereiken. paarbij volgen ze vooral
lijnvormige elementen en randen (sloten,
bomenrijen, bosranden, ...). AJs ze open terreinen
oversteken vliegen ze ze laag mogelijk tegen de
vegetatie.
Op een beperkte foerageer oppervlakte gedragen
watervleermuizen zich echt territoriaal, hierbij
verjagen ze soortgenoten die niet tot de
foerageergroep behoren. De temperatuur heeft
relatief weirug invloed op het jachtgedrag van
watervleermuizen (de insecten die net boven en op
het wateroppervlak leven hebben nl. weinig last
van de temperatuurschonunelingen aangezien de

temperatuur van het water ongeveer constant blijft)
hoewel ze bij slecht weer meer rusten op vaste
rustplaatsen als bij goed weer.
Het voedsel bestaat vooral uit: pluimmuggen (ca.
90%), schietmotten en eventueel andere insecten.
die hun larvale stadium in water doorbrengen, ook
langpootmuggen, spinnen, haften en gaasvliegen.

voorkomen
Europa: Euraziatisch, oostelijk tot Japan. Komt in
vrijwel geheel Europa voor behalve in het noorden
van Noorwegen, Zweden en Finland, Griekenland,
Bulgarije en een groot deel van Roemenië,
Vlaanderen: In Vlaanderen is de watervleermuis
de meest genoteerde overwinterende soort die zelfs
nog toeneemt In aantal. De Watervleermuis is dan
ook niet bedreigd en is zelfs (plaatselijk) algemeen.
Fort Oelegem: In Oelegem is de watervleermuis
zoals elders in Vlaanderen de meest talrijke
overwinterende soort. Ze komt talrijk voor in
tochtvrije ruimten zoals de watergangen. In de
zomer is erin het fort een kraamkolonie van een
dertigtal dieren gehuisvest. De omgeving is een
ideaal biotoop met veel waterpartijen.

Evolutie aantal overwinterende watervleermuizen in
Fort Oelegem
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Franjestaart Myotis nattereri

uiterlijk: De franjestaart is ongeveer even
groot als de watervleermuis (kopromp: 40-55 mm,
onderarm: 36-43 mm, spanwijdte: 23-28 cm en
gewicht 5-14 g). De oren zijn vrij lang en zijn aan
de top licht doorschijnend en een beetje omhoog
gebogen. De tragus is priemvormig en tamelijk
lang (meer dan de helft van de oorlengte). De snuit
is meestal licht gekleurd. De poten zijn groot en
hebben enkele opvallende haren. Het spoorbeen is
S-vormig (alleen bij uitgestrekte staart zichtbaar).
De staartvlieghuid is doorlopen met 5 aders. Op de
rand van de staartvlieghuid staat een rijtje
dichtbezette haren. De vacht is op de rug rossig tot
grijsbruin, op de buik licht beige tot licht grijswit.
De ondervacht is donkerbruin en vooral op de
buikzijde goed zichtbaar. Jonge dieren zijn grijzer
van kleur. De vleugels zijn breed en ongeveer
halverwege de buitenste teen aangehecht.
In winterslaap zijn ze vooral te herkennen aan de
lange lichte omhooggebogen oren, de lichte snuit
en de vrijwel spierwit ogende buikvacht.

leefgewoonten
y in de winter: Franjestaarten overwinteren is
zeer uiteenlopende plaatseri bij een temperatuur
tussen 3° en 7° C.
:Y in de zomer: Over de afstand die franjestaarten
.afleggen tussen zomer- en winterverblijfplaats is er
weinig bekend. Het zijn vermoedelijk
_standvleermuizen. In Nederland werden in de jaren
dertig 1550 franjestaarten geringd. Er werden er

. slechts acht teruggevonden, op 14 tot 62 km
-.afstand Onderzoeken in andere landen hadden
gelijkaardige percentages terugmel-dingen zodat er

nog steeds geen go:~ beeld van de seizoenstrek
gevormd kan worden"
De kraamkolonies bestaan normaal gezien uit
kleine groepjes vrouwtjes (10 tot 20 exemplaren)
en zijn bijna altijd in holle bomen gehuisvest. Uit
onderzoek is gebleken dat vrouwtjes zich
aanvankelijk groeperen in een grote kolonie van 60
tot 80 exemplaren, vlak voordat de eerste jongen
geboren worden. De jongen worden eind juni
geboren. Als de jongen er eenmaal zijn, zou de
kolonie zich snel opsplitsen in kleinere groepjes
met een onderlinge afstand van 50 tot 700 m.
Franjestaarten staan er om bekend dat ze veel
verhuizen. In juni, juli en augustus blijven ze vaak
maar vier dagen op dezelfde plaats. Soms is er
meer dan een km tussen twee plaatsen. Verhuizing
over grote afstanden treedt waarschijnlijk op als de
vleermuizen van foerageergebied veranderen. Het
veranderen van foerageergebied is waarschijnlijk
een anti-predatiestrategie. In mei en oktober
verhuizen franjestaarten veel minder en blijven
soms drie weken op dezelfde plaats.
}>- jacbtgedrag: Franjestaarten hebben tamelijk
brede vleugels en zijn in de vlucht dus zeer
wendbaar. Ze kunnen zeer scherpe bochten maken
en zeer langzaam vliegen tot zelf bidden
(stilhangen in' de lucht). Zo kunnen ze gemakkelijk
insecten van de vegetatie of van muren plukken.
Volgens sonunige bronnen zouden franjestaarten
ook soms landen en op de grond jagen op insecten.
Franjestaarten foerageren dicht bij boomkruinen,
langs heggen, in bossen en parken.
Franjestaarten vliegen een kwartier tot een uur na
zonsondergang uit. Regelmatig is waargenomen
dat ze nadat ze uitgevlogen zijn eerst een paar
rondjes rond hun verblijfplaats vliegen
alvorens naar hun foerageergebied te vliegen. In
de zwangerschapsperiode blijven de vrouwtjes
meestal de hele nacht weg. Als het jong er is, keert .
de moeder tijdens de nacht nu en dan terug. In het
najaar keren de dieren één na één rond
middernacht terug en blijven de rest van de nacht
binnen.

voorkomen
Europa: In bijna alle landen in gematigde
klimaatszone, inclusief Ierland en, Groot-
Brittannië. In Polen zeer talrijk In Scandinavië
alleen in het zuiden. Zeldzaam in Zuid-Europa.
Ontbreekt op Sardinië.
Vlaanderen: In Vlaanderen overwinteren er
. franjestaarten in forten en ijskelders. In
overwinteringsverblijven worden dikwijls meer
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mannetjes dan vrouwtjes gevonden. Het is mogelijk
dat mannetjes er een ander trekgedrag op na
houden dan vromvtjes. In Vlaanderen komt de
franjestaart vermoedelijk enkel lokaal voor. In heel
Vlaanderen wordt de laatste jaren een opwaartse
trend vastgesteld in de ovenvinterende aantallen.
Ten noordoosten van Antwerpen ovenvinteren er
opvallend veel franjestaarten (In de forten van
Borsbeek, Brasschaat en Oelegem.) De franjestaart
heeft op de Rode Lijst status 3: bedreigd. De

oorzaak is waarschijnlijk vooral te zoeken bij het
voedsel: franjestaarten hebben een voorkeur voor
grote insecten, die sterk in aantal dalen.
Fort Oelegem: Het fort van Oelegem herbergt het
grootste aantal ovenvinterende franjestaarten in
Vlaanderen. In de winter van 95-96 verdubbelde
het aantal bijna tot 226 exemplaren. In 96-
97werden er 163 geteld. Dat is nog altijd een
stijging tegenover de 114 exemplaren van de
winter van 94-95.

evolutie aantal overwinterende franjestaarten in fort
Oelegem
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Ingekorven vleermuis Myotis emarginatus.

uiterlijk
De ingekorven vleermuis is een middelgrote
vleermuis met een kopromplengte van 36 tot 42
I111l1, een onderarmlengte van 36 tot 42 mm, een
spanwijdte van 22 tot 27 cm en een gewicht van 7
tot 15 g. De vacht is op de rug roodbruin met
donkere haarpunten, op de buik lichter. Het
kleurverschil tussen boven- en onderkant is meestal
minder nadrukkelijk dan bij de watervleermuisen
franjestaart. De ondervacht is donkerbruin. De
rugvacht is lang en maak vaak een warrige indruk.
De oren zijn groot en breed met een hoekige
inbochting aan de buitenste rand (van de zijkant
zichtbaar). De oren maken verwarring met andere
Myotis-soorten vrijwel onmogelijk De tragus is
lang en spits, reikt net niet tot de inbochting in de
oorrand. De snuit is meestal donker, soms ook
vleeskleurig .
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In de winterslaap vallen vooral de 'ruitvorm' van
de vleermuis, de warrige vacht en de lange oren op
die voorbij de onderarm steken en een inbochting
hebben in de buitenrand.

leefgewoonten
:;;> in de zomer: Ingekorven vleermuizen leggen
doorgaans geen grote afstanden af tussen hun
winter- en hun zomerverblijfplaatsen (gemiddeld
40 km volgens onderzoek in Tsjechië). 's Zomers
leven ze meestal in parkachtige landschappen,
vrijwel niet in gesloten bosgebieden. Hun
kraamkolonies bevinden zich vooral in gebouwen.
Solitaire exemplaren verblijven soms ook tijdelijk
in holIe bomen. Kraamkolonies bestaan uit ca. 100
volwassen vrouwtjes die elk maximum een jong
krijgen. De jongen worden ein juni - begin juli
geboren. De kraamkolonies zijn zeer trouw aan
hun verblijfplaats, ze keren jaar na jaar terug. Toch
kunnen kraamkolonies van meer kraamkamers
gebruik maken, die lot een kilometer uit elkaar
liggen.
:;;> jachtgedrag: Ingekorven vleermuizen leggen
soms grote afstanden (tot 10 km) af tussen hun
kolonie en hun jachtgebied. Door telernetrisch
onderzoek is bekend dat ze vooraleer verder te
vliegen eerst een paar uren in de buurt van de
verblijfplaats jagen. Daarna vliegen ze verd-er naar
hun jachtgebied. Nu en Idan worden er tijdelijke
verblijfplaatsen gebruikt die dichter bij het
foerageergebied liggen op een afstand tussen 2,5 en
10. km van de kolonie. Ingekorven vleermuizen
gebruiken het liefst beschutte vliegroutes
(overhangende oeverbegroeiing, heggen,
boomsingels, boomgaarden, ...).
Ingekorven vleermuizen plukken veel van hun
prooien van de oppervlakte van de vegetatie. Ze
vliegen daarom dicht bij de vegetatie en bidden wel
eens. Ingekorven vleermuizen jagen meestal in

structuurrijke bossen of boomgaarden maar soms
ook (gemiddeld 2 m) boven water.

voorkomen .\=
Europa: Het zwaartepunt van het
verspreidingsgebied ligt in Zuid-Europa.
Vermoedelijk komen ingekorven vleermuizen
alleen voor in gebieden met milde winters (niet in
het Noorden dus). Ontbreekt op veel eilanden
(G.B., Ierland, eilanden in de Middellandse Zee).
Vlaanderen: In Vlaanderen bereikt de Ingekorven
vleermuis haar noordelijke areaalgrens. In
Vlaanderen overwintert het grootste deel van de
ingekorven vleermuizen in forten van de antwerpse
gordel (vooral het fort van Kessel, ook te Liezele,
Steendorp, Lier, Oelegern). Ingekorven
vleermuizen hebben een voorkeur voor
winterverblijfplaatsen met een temperatuur tussen
5° en 9°C. Ze worden meestal vrijhangend
aangetroffen in trosjes dicht bij elkaar. De
winterslaap duurt in relatief lang. In de meeste
overwinteringspJaatsen blijven de ingekorven
vleermuizen van aaIe soorten het langst hangen.
Meestal tot in mei, soms zelfs juni. De soort heeft
status 3 op de rode lijst. (Ernstig bedreigd) Over
het juiste voorkomen van deze soort zijn echter ook
niet voldoende gegevens bekend. Dit is te wijten
aan het feit dat ingekorven vleermuizen een zeer
verborgen levenswijze hebben.
Fort Oelegem: Jaarlijks overwinteren .er te
OeJegem enkele exemplaren van deze soort maar
nooit veel.

Vleermuiz-ens-oorten in en rond het fort van Oelegem



evolutie aanal overwinterende ingekorven
vleermuizen in Fort Oelegem
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Meervleermuis Myotis dasycneme

uiterlijk: De meervleermuis lijkt zeer sterk op
de watervleerrnuis, maar is groter (kopromp 57-68
mm, onderarm 41-49 mm, spanwijdte 20-32 cm en
gewicht 14-23 -g). Andere kenmerken zijn de
tamelijk grote neusknobbels, de korte stompe
tragus en de brede vleugels. De voeten zijn, net
i'031sbij de watervleermuis, zeer groot.

Leefgewoonten: Het jachtgebied bestaat
uit open water zoals kanalen, spaarbekkens en
meren. Het jachtgedrag lijkt sterk op dat van de
watervleermuis (ook harken op het
wateroppervlak). Ze hebben grote foerageer-
gebieden die soms ver van de kolonie liggen.

De kolonies zijn vrijwel uitsLuitend in gebouwen en
uitzonderlijk in holle bomen of nestkasten. De
winterslaap wordt in forten, bunkers en ijskelders
gehouden, soms ook in gebouwen. Hiervoor
trekken de meeste meervleermuizen zuidelijk.

Voorkomen
Europa: De meervleermuis komt voornamelijk
noordoostelijk voor. Enkele zwaartepunten zijn te
vinden rond St-Petersburg, de Baltische staten en
Noord-Nederland. De meervleermuis is plaatselijk
vrij algemeen. Terwijl deze soort bij aanvang van
het onderzoek tot in Friesland werd waargenomen,
werd ze de voorbij jaren steeds zuidelijker
waargenomen. In Noord-Frankrijk en een groot
deel van Duitsland wordt de soort enkel als
overwinteraar waargenomen.
Vlaanderen: In Vlaanderen bereikt de
meervleermuis de zuidelijke grens van haat
verspreidingsgebied, Zomerwaarnemingen zijn
zeldzaam. Overwinterende meervleermuizen
worden vooral aangetroffen in de Limburgse
mergelgroeven en ook enkele exemplaren in de
Antwerpse forten (Steendorp, Oelegem).
Fort Oelegem: Gewoonlijk werden in Oelegem
één of twee meervleermuizen overwinterend
aangetroffen. In de winter van 96-97 werd er geen
meervleermuis gevonden. In de zomer gebeurden
er al wel enkele waarnemingen in de buurt van het
fort, meerbpaald boven het Albertkanaalen het
waterspaarbekkeri van Broechem.
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,Het geslacht Pipistrellus
Dit is. het geslacht van de dwergvleermuizen.
'Pipistrellus ' is een verbastering van 'vespertilio "
latijn voor 'vleermuis", In West-Europa komen er
vier soorten dwergvleermuizen voor die alle vier
sterk op elkaar lijken, In Vlaanderen komen er
maar twee soorten voor: de gewone en de ruige
dwergvleermuis. De gewone dwergvleermuis is in

I

Vlaanderen de meest voorkomende vleermuis, over
het voorkomen van de ruige dwergvleermuis is nog
maar weinig bekend, Bij winterwaarnemingen
wordt het onderscheid tussen beide soorten niet
gemaakt en wordt steeds Pipistrellus
pipistre llus/n athusi i genoteerd.

Dwergvleermuis Pipstrelluspipistrellus

uiterlijk: De gewone dwergvleermuis is de
kleinste inheemse vleermuis (kopromp: 36-51 mm,
onderarm 28-35 mm, spanwijdte 18-24 cm en
gewicht: 3,5-8 g). De oren zijn klein, een beetje
driehoekig van vorm en hebben een ronde top. De
tragus is kort, smal, aan de top afgerond en een
beetje naar binnen gekromd. De oren, de snuit en
de vleugels zijn meestal zwart-bruin. De vacht
varieert van geelbruin tot donkerbruin, maar is
meestal roodbruin. De buik is lichter en geler of
grijzer van kleur dan de rug. De ondervacht is
donker- tot zwartbruin.

. De onderarmlengte kan bij jongen de leeftijd
aangeven (eerste dag U-U mm, de tiende dag 16-
17 mm, de twintigste dag 23-26 mm, ... ). De
vleugels zijn vrij smal, met soms een smalle lichte
rand tussen de voet en de vijfde vinger.
Het verschil met de ruige dwergvleermuis is dat
de- vijfde vinger (de pink) bij de gewone
dwergvleermuis . minimum 34· mm meet en- de
.derde vinger (middelvingerj iminimum 43 mm,
, terwijl dit bij de ruige dwergvleenriuis minder is.
Deonderarm van een ruige dwergvleermuis (32-37

mm) is meestal ook langer dan die van een gewone
dwergvleermuis (28-35 nun) maar omdat
overlapping voorkomt, kan dit kenmerk geen
uitsluitsel geven.
Bij wintertellingen is de soort te onderscheiden van
andere soorten door de grootte, de vachtkleur. de
oren en de donkere snuit. Het onderscheid maken
tussen gewone en ruige dwergvleermuis is echter
zeer moel ijk

opmerking
De dwergvleermuis is verspreid over heel Europa.
Vanaf het begin van ,het detectoronderzoek (jaren
'80) weet men dat er iets eigenaardig aan de hand
is met de echolocatie van dwergvleerinuizen. In
Scandinavië had men onderzocht dat .de
piekfrequentie van de echolocatiepulsen 'tussen 55
en' 62 kHz ligt terwijl men in Nederland een
gemiddelde van 45 'kfiz gevonden had .

• Recent onderzoek in Groot-Brittannië wees uit dat
er daar ook twee 'phono-typen' van
dwergvleermuizen zijn. Beide typen komen over
het hele land voor, ze jagen zelfs in dezelfde
foerageergebieden (het is dus geen geografische
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variatie) maar ze verblijven wel in gescheiden
kolonies. De jongen in de kolonie gebruiken
hetzelfde type echolocatie als hun moeder. Een
nader onderzoek bracht nauwelijks morfologische
verschilten aan het licht hoewel. de vleermuizen
met een hoge echolocatie gemiddeld een iets
kórtere onderarm bleken te hebben. Het onderzoek
naar mogelijke genetische verschillen wees uit dat
er inderdaad grote genetische verschillen zijn. Het
is dan ook niet waarschijnlijk dat de dieren
kruisen. Onlangs zijn" de twee verschillende
phonotypen als aparte soorten erkend. Voor de
nieuwe soort is nog geen nieuwe wetenschappelijke
benaming gemaakt.

leefgewoonten
> in de _ winter: Dwergvleermuizen zijn

standvleermuizen; ze overwinteren dan ook
regelmatig in hun zomerkolonies (meestal in
gebouwen in kerktorens en op kerkzolders). De
gemiddelde afstand tussen winter- en
zomerverblijf, in West-Europa althans, bedraagt 15
km ..
Dwergvleermuizen - nemen tijdens de winter
ongeveer de temperatuur van de omgeving aan. Op
zachte winterdagen is het daarom beter om te gaan
foerageren in -plaats van het reservevet te
verbranden. De dwergvleermuis is wellicht de
enige vleermuis die geen lange winterslaap houdt,
maar deze afwisselt met foerageerperioden
naargelang de weersomstandigheden het toelaten.
> in de zomer: Dwergvleemuizen bewonen in de
zomer vooral woonhuizen (ook andere. gebouwen).
In het najaar worden soms ook wel solitaire dieren
aangetroffen in holle bomen. Kraamkolonies
bestaan meestal uit enkele tientallen dieren. Vanaf
begin mei komen de eerste vrouwtjes in de
kraamkamer aan. Tijdens de derde week van mei
komen de laatste leden van de kolonie aan. In

sommige' kraamkolonies zijn er ook mannetjes
aanwezig, het gaat dan wel over mannetjes die nog
niet geslachtsrijp zijn. De jongen worden -vanaf
begin juni geboren. Na drie weken zijn ze
volgroeid, begin juli kunnen ze uitvliegen. Zodra
de jongen volgroeid zijn verlaten de vrouwtjes de
kolonie, ze gaan dan opzoek naar mannetjes om te
paren. Een kolonie dwergvleermuizen komt altijd
terug naar dezelfde plaats en bestaat altijd uit
dezelfde exemplaren. De groep splitst nu en dan op
in kleineregroepen, _
De mannetjes leven in de zomer solitair of in
kleine groepjes, meestal in de buurt van de
kraamkolonies.
> in de paartijd: Vanaf jul-i steken de mannetjes

_veel energie in het verdedigen van een
paarterritorium, dat ze soms al in het voorjaar
bezetten. Een paarterritorium is gemiddeld een
hectare groot. Ze proberen dan zoveel mogelijk
vrouwtjes te lokken door een zangvlucht. Vooral
vanaf eind augustus tot half september is er een
spektakel aan activiteiten bij de mannetjes. Er is
een hevige concurrentie tussen de mannetjes. In
deze periode hebben ze- vaak maar weinig tijd om
te foerageren met als gevolg dat ze sterk
vermageren (soms tot 15%). In oktober en'
november moeten ze hun vetreserves opbouwen
voor de winterslaap. Hun overlevingskansen zijn
dus sterk afhankelijk van de weersomstandigheden
in deze -periode. De vrouwtjes beginnen vanaf
september met het opbouwen van vetreserves. hun
overlevingskansen liggen dus heel wat hoger. In
gunstige omstandigheden wordt de paartijd
verlengd tot in oktober. De plaats van volwassen
vrouwtjes wordt dan ingenomen door jonge
vrouwtjes die al 111 hun eerste levensjaar
geslachtsrijp zijn:
In de herfst niaken dwergvleermuizen gebruik van
tijdelijke verblijfplaatsen. .

•
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Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii

uiterlijk: De ruige dwergvleermuis is
praktisch even groot als de Gewone dwergvleer-
muis (kopromp: 46-58 mrn, onderarm: 32-37 mm,
spanwijdte: 22-25 cm en gewicht: 6-15 g). Ruige
dwergvleermuizen zijn een klein beetje groter en
grover gebouwd. De rest van de kenmerken is
hetzelfde als die van de gewone dwergvleermuis op
de vijfde vinger en de tragus na, die bij de ruige
dwergvleermuis iets breder is als bij de gewone
dwergvleermuis. (Zie onder uiterlijk
dwergvleermuis)

.Leefgewoonten
> in de winter: Ruige dwergvleermuizen
overwinteren in gebouwen, tussen houtstapels,
achterplanken. vensterluiken, enz ... ·Waarschijnlijk
overwinteren ze grotendeels solitair, soms ook bij
gewone dwergvleermuizen.
.> in de zomer: In de zomer bewonen ruige
dwergvleermuizen vooral boomholten.
Waamemingen zijn in Vlaanderen zeer schaars. In
het najaar komen er vanuit Oost-Europa heel wat
vrouwtjes naar Nederland en 'waarschijnlijk ook
naar België. Vermoedelijk worden de vrouwtjes
geleid door de op de trekroute aanwezige
mannetjes. De trekroute is soms 2000 km lang.
Vermoedelijk trekt een deel van de mannetjes in
het voorjaar met de vrouwtjes mee en blijft een
ander deel rond de overwinteringsplaats
overzomeren. In Nederland is er nog maar één
kraamkolonie bekend.
De vrouwtjes trekken na de winter terug naar de
kfällill!!i;bl~JélL Het lIJilillp vdH alllvelell J~ hldk
afhankelijk van de weersomstandigheden in maart.
Normaal komen ze de tweede week van mei in de
kraamkolonies aan. De kraamkolonies zijn zeer
plaatstrouw. De kraamkolonies bestaan uit enkele
tientallen dieren. De meeste jongen worden in de
tweede helft van juni geboren. De vrouwtjes
krijgen een maar regelmatig ook twee jongen. Het
duurt zo'n vier weken vooraleer de jongen
vliegvlug zijn. Als de jongen vliegvlug zijn,
verlaten de volwassenen als eerste de
kraamkamers.
> in de paartijd: Nadat de vrouwtjes de
kraamkamers verlaten hebben gaan ze op zoek
naar mannetjes. Ze trekken dan langs een vaste
route naar de overwinteringsplaatsen. Op deze
route verblijven de vroU\l.1jesop 'willekeurige
plaatsen, waar ze maar kort verblijven in
paargezelschappen. De mannetjes geraken in het
najaar in een seksueel actief stadium. Ze vestigen

dan een territorium, dat ze Jaar in Jaar uit
gebruiken, en dat ze moeten verdedigen tegen
rivalen. Door middel van een ba1tsroep (social
cal!) proberen ze zoveel mogelijk voorbijtrekkende
vrouwtjes aan te trekken. Dit gedrag is het sterkst
in de periode tussen half augustus en half
september. De balts is een intensieve bezigheid. Ze
doen controlevluchten en vanaf middernacht tot
zonsopgang baltsen ze. Omdat ze weinig tijd
hebben om te foerageren daalt hun
lichaamsgewicht sterk (10 tot 20%). Hun
overlevingskans ligt dus lager als bij vrouwtjes.
> jachtgedrag: De ruige dwergvleermuis is,
dankzij de lichaamsbouw, beter in staat om boven
open ruimten. te vliegen als een gewone
dwergvleermuis. Dwergvleermuizen zijn
wendbaarder maar niet zo snel.· Ruige
dwergvleermuizen vliegen in vrij rechte banen. Ze
verlaten ongeveer een half uur na zonsondergang
hun verblijfplaats 0111 te gaan jagen. VWU\\1jes met
jongen keren regelmatig terug om hun jongen te
. zogen. Ruige dwergvleermuizen jagen veel boven
water (2 à 5 m). Bij het vangen van prooien doen
ze vooral aan vluchtscheppen. zoals de meeste
andere vleermuizen dat ook doen.

voorkomen
Europa: Waarschijnlijk hoofdzakelijk in Europa.
Oostelijk verspreid to aan het Oeral gebergte en de
Kaukasus. . In Europa komen ruige
dwergvleermuizen niet voor in delen van Groot-
Brittaniê, Ierland, Spanje en Frankrijk. Mogelijk is

ct? Yf~srrfining nirt g~liitrr~rigrn rE'\in~en :"f
ZIch hier en daar grote concentraties.
Vlaanderen: Omdat het onderscheid zo moeilijk te
maken is, zijn er weinig gegevens over deze soort.
In de winterslaap wordt het onderscheid met de
dwergvleermuis niet gemaakt. De bekende
gegevens komen vooral van zomernaarnemingen ..
Met behulp van een bat detector zijn de beide
dwergvleermuizen relatief gemakkelijk van elkaar
te onderscheiden. Op de Rode Lijst heeft de ruige
dwergvleermuis de status 3: vermoedelijk bedreig-d.
Er zijn eigenlijk te weinig zekere waarnemingen
om hierover te oordelen.
Fort Oelegem: In de winter van 89-90 werd er in
het fort van Oelegem ondanks de
determinatiemoeilijkheden één dwergvleermuis als
P. nathusii gedetermineerd (J. Fairon). .
•
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>- opmerking: In de najaar kunnen
dwergvleermuizen massaal een tijdelijke
verblijfplaats opzoeken. Dit fenomeen heet
'inv::>,c;;e' Meestal gaat het daarbij om enkele
tientallen, honderden of zelfs ·duizenden dieren. In
een kelder van de brouwerij ,Stella Artois in Leuven
vond zo'n invasie van 550 à 600 vleermuizen
plaats. De ventilatoren van de kelder hebben de
groep echter drastisch verkleind.
Mogelijk houdt dit gedrag verband met het zoeken
naar een winterverblijfplaats.
}> jachtgedrag: Dwergvleermuizen vliegen vroeg
in de avondschemering uit, de eerste dieren
ongeveer een kwartier na zonsondergang, de rest
ongeveer 10 minuten later. Wind en regen hebben
invloed op het tijdstip van uitvliegen, temperatuur
niet. De temperatuur bepaalt wel de duur van het
jagen. Als de jongen pasgeboren zijn vliegen de
vrouwtjes eerder uit en ze komen nu en dan terug
naar de kolonie om te zogen. De laatste
vleermuizen komen pas terug naar de kolonie als
het al licht is.
Dwergvleermuizen jagen binnen een straal van 1 5
tot 2 en maximaal 5 km van hun verblijfplaats. Ze
jagen niet lang op dezelfde plaats, ze volgen een
vaste route waarop ze hier en daar een
foerageerplaats aandoen. Ze foerageren dan ook
tijdens die vaste route. Hierbij volgen ze vooral

lijnvormige landschapselementen. Het voedsel
bestaat vooral uit pluimmuggen, steekmuggen,
schietmotten en vliesvleugeligen.

voorkomen
Europa: oostelijk tot Afghanistan, zuidelijk tot
. Noord-Afrika. Vrijwel overal in Europa behalve in
het noorden van Scandinavië. In West-Europa
bijna overal de algemeenste soort.
Vlaanderen: Ook in Vlaanderen is de
dwergvleermuis de meest voorkomende soort. Bij
de wintertellingen in Vlaanderen worden er maar
welrug dwergvleermuizen Pipistrellus
pipistrellus/nathusii geteld Cl05 exemlaren in de
winter '94-'95) Dit is een vertekend beeld
aangezien vooral forten, ijskelders· en
mergelgroeven worden geteld terwijl
dwergvleermuizen ook in bomen en huizen
overwinteren.
Fort Oelegem: Jaarlijks overwinteren er op
dezelfde plaat in het fort een twintig tot dertig
dwergvleermuizen (Pipistrellus pipistrellus /
nathusiiï.

evolutie aantal overwinterende dwergvleermuizen
(Pipistrellus pipistrellus/nathusii) in Fort Oeleqem
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Het geslacht Plecotus
Dit geslacht is in Vlaanderen vertegenwoor~igd
door twee soorten: de gewone grootoorvleermUls en
de grijze grootoorvleermuis. Hét kenmerk van .dit
geslacht der grootoren zijn de grote '" De belde

soorten zijn zeer moeilijk van elkaar te
onderscheiden. Daarom wordt bij wintertellingen

, het onderscheid meestal niet gemaakt en Plecotus
auritus/austriacus genoteerd.

Grootoorvleermuis Plecotus auritus

/ uiterlijk: De grootoorvleermuis is een
middelgrote vleermuis (kopromp: 42-53 mm,
onderarm: 34-42 mm, spanwijdte 24-29 cm en
gewicht: 5-12 g). De oren zijn even. !p"0ot als
driekwart van de lichaamslengte. TIjdens de
winterslaap zijn de' oren onder de vleugels
gevouwen ten einde de oppervlakte die warmte en
vocht kan verliezen te verkleinen. De tragus is dan
nog wel zichtbaar. De tragus is lang (bijna de halve
oorlengte) en de basis ervan is breed. De ogen zijn
vrij groot en er zit een wrat boven. De snuit is lang
met grote, naar boven gerichte neusgaten. Op de
bovenlip is er een snor van witte haartjes.
De vacht is pluizige met lange haren. De rug is
bruin tot grijsbruin. De buik is lichter bruin of grijs
dan de rug. De snuit is beigebruin met een rosige
tint. De tragus is uniform bruin met soms een
grijze top. I

De duim is 5,4 tot 7,2 mm lang,

'leefgewoonten
>' in de winter: De winterslaap wordt in november
ingezet en duurt tot eind maart. Grootoren
overwinteren in forten, bunkers, ijskelders,

, mergelgroeven, ... meestal solitair, soms ook 'met
,twee of in kleine groepjes. Het gebeurt ook dat
grootoren in gebouwen of boomholten

overwinteren. Ze overwinteren bij een
omgevingstemperatuur van 2° tot 6cC, dit evenwel
plaatselijk' vaneren van _2° tot 8,5°C.
Grootoorvleermuizen zijn standvleermuizen.
;.> in de zomer: Grootoren gebruiken in de zomer
gebouwen, holle bomen, bunkers, vogel- en
vleermuiskasten, als kolonie. Er worden
regelmatig grootoren gevonden op zolders van
kerken en kastelen. De Kraamkolonies bestaan uit
30 tot 50 volwassen vrouwtjes met nu en dan jonge
mannetjes en vrouwtjes bij, Grootoren leven in
hechte groepjes. De kraamkolonies bestaan uit
familiegroepen waarvan bijna alle leden
bloedverwant zijn van elkaar. De jonge vrouwtjes
blijven doorgaans bij de groep terwijl de jonge
mannetjes uitzwerven. Grootoorvleermuizen
vormen pas in mei of juni kraamkolonies. De
jongen worden dus pas in juli geboren. Na een
maand kunnen de jongen zelfstandig de kolonie
verlaten. Nog eens twee weken later zijn ze,
, zelfstandig.
~ in de paartijd: De mannetjes worden seksueel
actief in september en vanaf dan begint de paartijd.
Rond deze periode ontstaan er paargroepen. die uit
een mannetje met meerdere vrouwtjes bestaat Men
weet nog niet juist hoe beide geslachten mekaar
vinden maar 'men denkt dat mannetjes actief naar
vrouwtjes' opzoek gaan. Grootoren, en wellicht
beide geslachten, hebben lokroepen. Verder leggen
de mannetjes geursporen aan op verschillende
verblijfplaatsen. De vrouwtjes vliegen langs
verschillende verblijfplaatsen en weten zo dat er op
die plaats een seksueel actief mannetje leeft.
Grootoren paren ook in de winter.
Het grootste deel van de mannetjes wordt meestal
pas in het tweede levensjaar seksueel volwassen,
soms ook al in het eerste levensjaar, afhankelijk
van de voedselomstandigheden van het jaar waarin
ze geboren worden. Vrouwtjes krijgen vrijwel nooit
jongen in hun eerste levensjaar. Soms is dit wel het
geval en men vermoed dat deze vrouwtjes van nog

• geen jaar oud in het voorjaar" bevrucht worden
(vandaar dat de kraamkamers zo laat samengesteld
,worden).
'~ jachtgedrag: Grootoorvleermuizen vliegen
minstens een halfuur na zonsondergang uit. Als ze
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uitvliegen leggen ze het eerste deel van hun tocht
vaak af zonder gebruik te maken van hun sonar. ze
steunen dan op hun zichtvermogen. Als er jongen
.zijn in de kolonie komen de vrouwtjes regelmatig
terug om ze te zogen, anders foerageren ze aan een
stuk door tot zonsopgang. Andere soorten zijn het
actiefst in het begin en op het einde van de nacht
om dat er dan meer insecten vliegen. Grootoren
zijn daar niet zo afhankelijk van omdat ze
regelmatig prooien 'plukken'. Hierbij vliegen ze
vlak tegen of in het bladerdek in een langzame
vlucht. Met hun brede vleugels zijn ze zeer
wendbaar. Bij de jachttechniek bidden ze ook vaak
(zoals bvb. kolibries of torenvalken). Ze ontdekken
insecten door naar de geluiden ervan te luistern.
Voor deze techniek beschikken ze over een extra
gevoelig gehoor bij frequentie tussen 8 en 20 kHz.
Ze moeten dus 'passief' kunnen horen, ze kunnen
hun sonar dus niet gebruiken, ze oriënteren zich
dan op basis van het zicht. Een andere
jachtstrategie is het zgn. 'oppervlakte plukken'
waarbij ze vlak over de grond of in greppels
vliegen. Ze landen dan ook regelmatig om hun
.prooi met de bek te pakken. Bij deze techniek
gebruiken grootoren wel hun echolocatie.
Grote prooien worden meegenomen en op bepaalde
weetplaatsen opgegeten. Op deze plaatsen zijn
vleugels van prooien te vinden.
Grootoorvleermuizen foerageren relatief dicht bij
hun verblijfplaats (hooguit in een straal van 1,5 km

er rond). Vanaf dat de jongen volwassen zijn jagen
ze verder van hun verblijfplaats (tot 3 km).
Grootoren gebruiken verschillende
foerageergebieden per nacht. Ze blijven gemiddeld
een uur op elke plaats, afhankelijk van het aantal
prooien. Grootoren foerageren ook in hun
verblijfplaatsen, waar ze insecten van de muren en
de dakgebinten plukken.

voorkomen
Europa: oostelijk tot Japan, in Europa noordelijk
tot in Zweden en Finland, zuidelijk tot in Noord-
Spanje en -Italiê. Voor de rest vrijwel in heel West-
Europa.
Vlaanderen: Op de Rode Lijst heeft de
grootoorvleermuis status 3: vermoedelijk bedreigd.
Er is moeilijk onderzoek naar te doen aangezien ze
moeilijk te ontvangen zijn op een detector en een
verborgen levenswijze hebben. Zomergegevens zijn
vooral bekend van kolonies op zolders.
Wintergegevens zijn afkomstig van ijskelders,
forten en groeven. Opvallend IS dat de
grootoorvleermuis in nieuwe overwinterings-
objecten steevast als eerste 'pioniersoort' wordt
aangetroffen.
Fort Oelegem: Jaarlijks overwinteren er een
wisselend klein aantal grootoor-vleermuizen (pAa)
in het fort van OeJegem.

evolutie aantal overwinterende
grootoorvleermuizen (Plecotus auritus/austriacus J

in fort Oelegem
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Het geslacht Nyctalus
Dit geslacht wordt in West-Europa
vertegenwoordigd door drie soorten: De rosse
vleermuis Nyctalus noctula, de bosvleermuis
Nyctalus leisleri en de grote rosse vleermuis
Nyctalus lasiopterus die één keer werd

waargenomen in Nederland. In Vlaanderen komt
enkel de rosse vleermuis voor. Het zijn grote
vleermuizen met een rossige vacht, donkere snuit,
oren en vleugels, een niervormige tragus en een
brede antitragus. De spoorlob is breed .

. . ' - .

Rosse vleermuis Nyctalus Noctula

uiterlijk: De rosse vleermuis is een van de
grootste vleermuizen die.in Vlaanderen voorkomen
(kopromp: 60-88 mm, spanwijdte: 32-40 cm,
gewicht: 17-46 g). Met is een robuuste grote
vleermuis. De vacht is, zoals de naam het zegt' ros, ,
glanzend oranje- tot roodbruin. Op de buik is de
,vacJ.)t iets lichter en grijzer dan op de rug.
Opmerkelijk is ook dat er geen donkere ondervacht
aanwezig is. De haren zijn eenkleurig.
De snuit, oren en vleugels zijn grijs- tot
donkerbruin. De oren zijn kort, met een brede,
niervormige tragus en een brede antitragus die
doorloopt tot dicht bij de mondhoek De vleugels
zijn smal en aan de onderzijde voor een groot deel
behaard. De spoorlob is breed .'

leefgewoonten
r in de winter: In Vlaanderen bewonen rosse'
vleermuizen vrijwel alleen holle bomen, zowel in
, de winter als in de zomer. In het najaar worden
soms ook vogel-en vleermuiskasten ingenomen. Er
zijn exemplaren die trekken (tot 900 km), anderen
.die blijven. Tijdens de winter zijn rosse
. vleermuizen soms actief
r in de zomer: In de tweede helft van april komen
de meeste rosse vleermuizen aan in de

. kraamkolonies. Kraamkolonies bestaan meestal uit
enkele tientallen vrouwtjes.' rosse vleermuizen

.: ..:.'/.'",-.'~

moeten, willen ze overleven, in holtes kruipen
waar geen vogels in kunnen broeden. Later in het
voorjaar bezetten rosse vleermuizen ook
broedholen die al verlaten zijn door de vogels. Het
aantal mannetjes is in gebieden waar vrouwtjes
zich verzamelen zeer gering. De jongen worden in
de eerste helft van juni geboren. Na vier of vijf
weken zijn de jongen vliegvlug. In Nederland
brengt ongeveer 20% van de vrouwtjes een
tweeling voort. In de laatste week van julien in .
augustus vallen de kraamkolonies uiteen. De-
kolonies die dan nog bestaan, bestaan uit jongen.
De mannetjes levens tijdens de kraamperiode
solitair of in kleine groepjes die zich regelmatig. ~
aansluiten bij een kolonie watervleermuizen.
>-in de paartijd: Vanaf eind juli tot oktober is het
paartijd. In deze periode leven paringsbereide
mannetjes solitair en territoriaal. Niet alle'

. mannetjes zijn seksueel actief, zo gebeurt het dat.er
groepjes mannetjes ontstaan, binnen een
territorium, waarvan er maar een seksueel actief is.
Het actieve mannetje beschouwt ze dan niet als
rivalen. De actieve mannetjes markeren hun
verblijfplaats met geurstoffen, die door klieren in
de kin en de mondhoeken worden uitgescheiden .

• Ook tijdens de paring bespugen de mannetjes de
vrouwtjes met geurstoffen in haar halsen op haar
schouders.
De mannetjes spenderen ook veel tijd aan het
lokken van vrouwtjes. Zittend in de opening van
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Grijzegrootoorvleermuis Plecotus austriacus

uiterlijk: De grijze grootoor is over het
algemeen iets groter dan de gewone grootoor
(kopromp: 41-60 mm,onderarm 35-45 mm,
spariwijdte 25-30 cm en gewicht r-14 g). De vacht
is doorgaans grijzer dan bij de gewone grootoor.
·:De zwartbruine ondervacht contrasteert sterk met
de lichte buikvacht. De snuit is meestal zwartbruin
soms roze grijsbruin en meestal ook wat
langgerekter dan bij de gewone grootoor. De top
.van de tragus is donkerbruin. De duim is korter
dan 6 mm (bij een gewone grootoor meestal
langer), variërend tussen 4,3 en 5,8 mm.

leefgewoonten
Tussen de leefgewoonten van de gewone en de
grijze grootoor zijn nog geen verschillen ontdekt.
De grijze grootoor zou meer warmteminnend zijn
dan de gewone grootoor.

voorkennen
Europa: De noordgrens van het verspreidings-
gebied loopt via Zuid-Engeland en Midden-
Holland naar de Oekraïne. In het noorden van het
verspreidingsgebied zeldzaam tot zeer zeldzaam,
couranter naar het zuiden toe.
Vlaanderen. Op de Rode Lijst heeft de grijze
grootoor de status 1: ernstig bedreigd. Door de
moeilijkheid om de beide grootoren te onderschei-
den is er weinig over deze soort bekend.
Fort OeIegem: In het fort van Oelegem werd er in
de winter van 89-90 één grootoorvleermuis als
grijze grootoor gedetermineerd CA.Lefèvre), .
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hun onderkomen maken de mannetjes met grote
regelmaat luide, vérdragende baltsgeluiden. Als er
een soortgenoot nadert, dan gaan ze allebei roepen
in lange series. Zo gaat het de hele nacht door, met
een piek vlak voor de ochtendschemering.
Net als bij de dwergvleermuizen verliezen de
mannetjes in de periode veel gewicht.
Vanaf eind augustus zoeken ook de nog maar drie
maanden oude vrouwtjes, die dan al in hun eerste
levensjaar jongen kunnen krijgen, naar de
paarplaatsen. Jonge mannetjes zijn pas na een jaar
seksueel volwassen. .
Na de paartijd verenigen rosse vleermuizen zich
weer in gemengde winterkolonies. In deze kolonies
wordt soms nog tot in januari gepaard, vooral bij
temperaturen boven 5°C.
> jachtgedrag: Vlak na zonsondergang (meestal
binnen het kwartier na zonsondergang) verlaten
rosse vleermuizen hun verblijfplaats. AIs er jongen
geboren zijn zelfs nog vroeger. De duur van het
uitvliegen is afhankelijk van de temperatuur en de
regen.
Rosse vleermuizen bereiken hun foerageergebied,
dat soms op grote afstand van de verblijfplaats ligt,
ineen rechte lijn op grote hoogte. Rosse
vleermuizen foerageren niet in dicht bos, wel
boven open plekken, moerassen, akkers,
weilanden. In bebouwing jagen ze vaak boven
straatlantaarns, op open plekken zoals boven

parkeerplaatsen, boven kruisingen, ... en ze
vermijden plaatsen met veel bomen.
Het voedsel bestaat zowel uit grote insecten met
harde pantsers (vb.: mestkevers, meikevers,
huiskrekels, ...) als uit kleine insecten
(scruetmorten,wantsen, gaasvliegen, muggen, ...).

Voorkomen:
Europa: Hoofdzakelijk;" oostelijk tot China,
zuidelijk tot in Noord-Afrika; discontinue
verspreiding. Komt in vrijwel heel Europa voor
behalve in Noord-Scandinavië, Schotland, Ierland,
een deel van Spanje en Portugal. In een groot deel
van West-Europa algemeen.
Vlaanderen: In Vlaanderen komt deze
boombewonende soort vrij algemeen voor en ze is
dan ook niet opgenomen op de Rode Lijst van
bedreigde zoogdiersoorten in Vlaanderen.
Wintergegevens zijn vrij zeldzaam, vooral omdat
deze .soort hoofdZakelijk in bomen overwintert.
Sporadisch wordt de rosse vleermuis ook.
aangetroffen in forten of ijskelders.
Fort Oelegem: De rosse vleermuis werd nooit
aangetroffen in het fort. In de buurt van het fort
(Vrieselhof) zijn wel enkele verblijfplaatsen van
deze .soort bekend. Ook wordt de rosse vleermuis
regelmatig jagend waargenomen boven de
fortgracht.

Het geslacht Eptesicus
Van dit geslacht komen er in Europa twee soorten
voor: de laatvlieger Eptesicus serotinus en de
Noordse vleermuis Eptesicus nilssonii, De laatste
soort komt vooral noordelijk voor. In Luxemburg is
een kraamkolonie gevoriden en in 1993 werd er

één exemplaar gevonden op een boorplatform in de
. Noordzee, zo'n 80 km ten noordwesten van Den
Helder. Het geslacht wordt gekenmerkt door het
grote formaat en de donkere kleur. Spoorbeen met
spoorlob.

Laatvlieger Eptesicus serotinus
>

uiterlijk: De laatvlieger is een grotevleermuis
(kopromp: 62-82 mm., onderarm: 48-57 mm,
spanwijdte: 31-38 cm en gewicht: 14-35 g). Oren
zijn ongeveer twee maal zo lang als breed en zijn
aan de top sterk afgerond. De tragus is eerder kort
(ongeveer een derde van de oorlengte) en heeft een
afgeronde punt die iets naar binnen is gekromd. De
vacht is variabel van kleur, op de buik bruin tot
geelbruin, zonder donkere ondervacht, op de rug
.donker- tot roodbruin, vaak met lichte haarpunten.
Jongen zijn donkerder van kleur. De snuit, de oren
en de vleugels zijn zwartbruin. De vleugels zijn

tamelijk breed. De staart steekt zo'n 6 mm voorbij
de staartvlieghuid.
In winterslaap zijn laatvliegers vrijwel
.onmiskenbaar door het ..grote formaat en het
donkere uiterlijk.

leefgewoonten
• ~ In de winter: .Over overwinterings-plaatsen is
weinig bekend. Laatvliegers overwinteren veelal in
.bovengrondse gebouwen en maar zelden in forten
of ijskelders. In hun winterverblijfplaats hebben



laatvliegers een voorkeur voor een temperatuur
russen 0,5° en 6°C met een gemiddelde van 2° tot
4°C. Ze overwinteren dan ook op plaatsen waar het
heel de winter vorstvrij blijft; onder dakpannen of
in spouv.mmren enZ. Op zo'n plekken is de
luchtvochtigheid over het algemeen erg laag.
Laatvliegers zijn echter tamelijk goed bestand
tegen droogte.
> in de zomer: Laatvliegers trekken vrijwel niet.
Ze ovenvinteren vaak op de plaats waar in de
zomer hun kolonie is. Vrouwtjes arriveren half
april in de kraamkolonies. Tegen half mei zijn alle
leden van de kolonie, die meestal uit minder dan
50 volwassen vrouwtjes bestaat, aanwezig. De
vrouwtjes krijgen maar een jong, dat half juni
geboren wordt. Na vier à vijf weken zijn ze
volgroeid. Vanaf half juli vliegen de jongen mee
uit met de volwassenen. Gemiddeld twee weken na
het uitvliegen van de jongen verlaten de vrouwtjes
de kolonie. Het gebeurt ook dat de vrouwtjes
gewoon blijven. Dit is het geval als ze de kolonie
ook als winterverblijf willen gebruiken.
Mannetjes leven in de regel solitair of in kleine
groepjes «10 exemplaren). Laatvliegers
gebruiken hun verblijfplaatsen het liefst de hele
zomer lang, maar soms zijn kolonies verplicht om

-te verhuizen . (verstoring,
temperatuursveranderingen, ... )
> in de paartijd: Over de paartijd van laatvliegers
is heel welrug . bekend. Exemplaren in
gevangenschap paarde in september en oktober.
Over het paringsgedrag, de balts enz. is weinig
bekend.
> jachtgedrag: Laatvliegers vliegen een half uur
tot drie kwartier na zonsondergang uit. Ze vliegen
snel na mekaar uit en volgen in het begin met
allemaal een vaste route. Laatvliegers vliegen in
j~LHUi UJ.!ieiima ssu ~UJJ1ilicW U<.ig~~16Ug,ëJ~I<%
(ze vliegen ongeveer 20 km per uur) op een hoogte

tussen 2 en lOm. Het foerageergebied . van
laatvliegers licht binnen een straal van 5 km rond
de kolonies (meestal zelfs maar 1,5 à 1 km).
Laatvliegers vliegen van de ene foerageerplek naar
de andere waarbij ze meestal langs
landschapselementen vliegen.. Ze blijven
ge222Illiddeld 20 minuten tot een uur op dezelfde
foerageerplek. Laatvliegers foerageren doorgaans
boven beschutte open ruimtes. Zoals dreven,
kanalen, .. ,
Laatvliegers vangen hun prooien meestal in de
lucht maar 'struinen' ook vaak (prooien van de
vegetatie plukken). Ze zijn zeer wendbaar dankzij
hun brede vleugels, dit is merkbaar in het
vliegpatroon (regelmatig duik- en glijvluchten).
Het jachtgedrag van laatvliegers is sterk
afhankelijk van het weer. Zo vliegen ze maar heel
kort of zelfs niet uit bij kou en regen. Bij nevel en
lichte motregen vliegen ze echter wel uit.

voorkomen
Europa: De laatvlieger komt overal in Europa voor
behalve in Ierland, een groot deel van Engeland en
in Noord-Europa. .
Vlaanderen: In Vlaanderen is de laatvlieger vrij
algemeen. Van deze . soort worden vaak
kraarnkolonies aangetroffen op kerkzolders. De
soort is niet opgenomen op de Rode Lijst.
Wintergegevens zijn vrij beperkt. Slechts zelden
worden er exemplaren overwinteend aangetroffen
in forten of ijskelders:
Fort Oelegem: De laatvlieger werd nooit
waargenomen in' het fort. In het centrum van
Oelegem is er wel een kraamkolonie en de velden.
rond ·het fort en het Vrieselhof doen dienst als
jachtgebied.

•



Appendix 1.
\VAAR WAT ZEGGEN OVER VLEERl'v1UIZEN ?

1) DIAREEKS
Het belangrijkste over vleermuizen kan gezegd worden in de diareeks. Het is belangrijk dat je meer weet
danje daadwerkelijk vertelt zodat je eventuele vragen van een passend antwoord kan voorzien. Verder is het
belangrijk datje weet dat watje zegt ook waar is en datje geen onwaarheden of halve waarheden staat uit te
kramen. De tragus dient niet om de gehoorgang af te sluiten, moedervleermuizen dragen hun jong niet op
hun buik tijdens het jagen, net zomin als de muren van het "dodenkarnertje" vier meter dik zouden zijn.
De nieuwe kwaliteitsdiareeks was op het moment van het schrijven van deze fortgidscursus nog niet
samengesteld en het is dus nog niet mogelijk om een leidraad bij de nieuwe reeks te geven. Lees alvast deze
bundel, een overzicht van de diareeks komt nog achterna. Geen uitgeschreven tekst deze keer en geen
ingebouwde grapjes ...

2) DE LEVENDE VLEERMUIS
Veel mensen komen naar het fort om een levende vleermuis te zien. Bij het zien van een levende vleermuis
kan ook veel verteld worden. Veel kans om met een groep een levende vleermuis te zien heb je op de
volgende plaatsen: in de vier gaten in het plafond van het stukje hoofdgang in het hoofdfrontgebouw.
Achter .de dikke pantserdeur dus. Voor de rest: bovenaan de doodlopende trappen naar de koepels van
75m.m, zowel links als rechts. Ga vóór de rondleiding eens kijken op deze plaatsen. Als je geen vleermuis
vindt, zeg dat dan ook bij het begin van de rondleiding als je vertelt wat de mensen "iel en niet kunnen
verwachten,
Als er bovenaan een trap een vleermuis hangt dan maak je met je groep best concrete afspraken: je gaat
boven staan met je zaklamp en belicht de vleermuis terwijl je de mensen op één rij langs een kant van de
trap naar boven laat komen zodat ze één voor één de vleermuis kunnen bekijken en langs de andere kant
van de trap weer naar beneden kunnen gaan zodat iedereen aan de beurt komt. Uitleg over de soort
(kenmerken en enkele algemeenheden) geef je best beneden aan de hele groep vóór je naar boven gaat.
Achteraf kan je. nog bijkomende zaken vertellen en vragen beantwoorden. Op deze manier verstoor je de
vleermuis niet langer dan nodig. Zeker op vleermuizenavonden en opendeurdagen hou jede verstoring best
zo beperkt mogelijk Ien ga je met groepen best alleen langs watervleermuizen of baardvleermuizen.
Franjestaarten laat je dan best gerust. Als je gewoon één bepaalde groep moet rondleiden kan je bij gebrek
aan watervleermuis eventueel wel een franjestaart laten zien.

3) GRAFIEKEN
Het belang van het fort als overwinteringsplaats voor vleermuizen kan je tijdens je rondleiding uiteen
zetten. Op bepaalde plaatsen in het fort zijn panelen aangebracht met gràfieken waarop de evolutie van de
vleermuizenaantallen duidelijk te zien is.

4) EISEN INZAKE MICROKLWAA T
Je kan ook wijzen op de eisen die vleermuizen stellen inzake microklimaat: een koude temperatuur, een
hhg~ mrhlighfifl~ITmHl rn rnsr hm jf fl~mrnsrn nrnhlrrmlnos lnren rn;tHrllcn in het fnrt 'tYijll in deze
context ook op het belang van de watergangen.

5) OVERWINTERINGSPLAATSEN
Veel mensen denken dat vleermuizen gewoon aan het plafond hangen. Dat is niet waar: de meeste
vleermuizen kruipen weg in gaatjes en spleten. Een ideale plaats om dit aan te tonen is voor de linker
koepel van 150rnm: daar is ,de open gekapte muur met holle bakstenen zichtbaar en de spleet waarin de
dwergvleermuizen zich jaarlijks verstoppen.

6) KRAA.1\1KOLONIE
In de benedenverdieping van de linker ï5mm-koepel bevindt zich de kraamkolonie van watervleermuizen.
Uiteraard ga je hier geen kijkje nemen. In de gang, op een zeker afsand van de deur van de kraamkolonie,
kan je uitleg geven over kraamkolonies en het belang van de rust onderstrepen zodat de mensen begrijpen
waarom de deur afgesloten is. Vraag de mensen dan ook om zo stil mogelijk voorbij de kraamkolonie te
gaan (soms is het mogelijk om sociale geluiden te horen) en zeker niet binnen te schijnen.

1) BAT DETECTOR DEMONSTRA TIE
Op de brug kan je tenslotten dieper ingaan op de ingewikkelde materie van de echo locatie, bat detectors en
jachtmethoden van vleermuizen.



Appendix la.
Algemeen overzicht van de natuurhistorische uitleg bij
een rondleiding
A. binnen in fort:

1. hoofdgang: diareeks over vleermuizen
2. grafieken overwinterende vleermuizen
3. hoofdfrontgebouw. levende vleermuis
4. watergang: klimatologische eisen van vleermuizen
5. muur met holle bakstenen en spleet dwergvleermuizen
6. kraamkolonie
7. stalagmieten en stalactieten
8. eventueel: spinnen, roestjes, holenduiven ...

B. dak:
1. korstmossen (symbiose wier-schimmel)
2. geleidelijke begroeiing: korstmossen-mossen-gras-kruiden-boompjes ...
3. hondsroos (verwilderde struik) (' geen rozen zonder doornen' - link met meidoorn op binnenplaats)
4. lijstersmidse
5. pseudo-acacia

c. binnenplaats:
1. (maaibeheer)
2. brandnetels
3. varens op de schaduwkant

" 4. meidoorn
~~. 5. konijnen
D, "moerasje":
<: 1. kerkuil
j 2. pseudo-acacia
, 3. (moerasvorming)

4. paddensnoerenJpaaiplaats vissen
E. fortgracht.

L biotische index
2. vogels: ijsvogel, grote gele kwikstaart, fuut, meerkoet, waterhoen, bergeend
3. muskusratten
4. roodwangschildpad

F. N~~lmflHllillJ:
1. vleermuizenkast (vg1. nestkastjes)
2. pseudo-acacia
3. ecologie dode bomen (voor insekt en, vogels, vleermuizen, zwammen, ... )

G. Fortbrug
1. Bat detector demonstratie



procentuele verdeling vleermuizensoorten in na twee tellingen in het fort van Oelegem, winter 1996-
97.
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evolutie van het totaal aantal overwinterende vleermuizen in het fort van Oelegem 1984-1997
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evolutie van de aantallen overwinterende vleermuizen in het fort van Oelegem per soort per jaar
1984..1997
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Grafiek11

Evolutie totale aantallen en soorten overwinterende vleermuizen
te Oeleqern 1984~1997
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Verschil tussen twee tellingen Fort Oelegem 1987 ~1997
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spreiding overwinterende vleermuizensoorten over fortgebouwen en watergangen. Fort Oelegem,
eerste telling 1996-97.
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Voorwoord

Deze "fortgidsencursus" heeft als bedoeling de beginnende fortgidsen de nodige geschiedkundige
achtergrond aan te leren i.v.m. de geschiedkundige, militair - vestingbouwkundige en technische
aspecten van het fort. van Oelegem, en heeft tevens de bedoeling om als "geheugensteuntje" te dienen
voor de meer ervaren gidsen (om na te lezen voor een opendeurdag, bijvoorbeeld) .

. Dit werkje heeft niet de pretentie om volledig en allesomvattend te zijn, daarvoor is de geschiedenis van
het fort trouwens onvoldoende gekend; wie zich verder in de geschiedenis van het fort of van de
Antwerpse fortengordel wenst te specialiseren zal zich dan ook moeten wenden tot meer
gespecialiseerde litteratuur (zie literatuurlijst achteraan) of lid worden van de Simon Stevinstichting; een
vereniging die zich toelegt op de studie van de Belgische forten.
Somrnigen zullen zich afvragen waarom, zoals reeds jaren de gewoonte is, er niet simpelweg naar "de
fortboek" of (zijn eigenlijke naam) "Geschiedenis van Fort Oelegem: van de planning en de bouw als
onderdeel van de vesting Antwerpen (1906) tot de de-militarisering (1953)", door L. Laureyssens;
wordt verwezen. De redenen hiervoor zijn van tweeërlei aard: ten eerste is dit overigens uitstekend
werk, reeds volledig achterhaald, en zou dringend aan herwerking toe zijn, en ten tweede is dit werk vrij
lijvig, en men kan dan ook moeilijk verwachten dat een beginnend fort gids, zonder voorafgaande kennis
dit boek begint van buiten te leren! Het verdiend uiteraard nog steeds aanbeveling (ook voor de meer
ervaren gidsen) dit werk te lezen (ofte herlezen). Deze fortgidsencursus is dan ook niet bedoeld om "de
fortboek" te vervangen, maar eerder als opvulling voor het bestaande hiaat, namelijk het ontbreken van
een kort, bondig en duidelijk werk, met het absolute ~nimum aan geschiedkundige kennis die een
fortgids moet beheersen. Ik hoop dan ook van harte dat dit werkje aan de gestelde eisen voldoet, en met
veel aandacht zal gelezen en herlezen worden door de huidige, en komende "generaties" fortgidsen.
Het spreekt vanzelf dat alle suggesties i.v.m. mogelijke aanvullingen van harte welkom zijn!

Ben Van der Wijden
april 1996

Voorwoord bij de tweede editie

Bij de samenstelling van deze tweede, herwerkte editie, werden de oorspronkelijke objectieven van dit
werkje aangehouden. De twee eerste, 'technische' hoofdstukken bleven .grotendeels ongewijzigd op de
verbetering van enkele drukfouten en onnauwkeurigheden na.
De vroegere appendices werden daarentegen vervangen door een derde hoofdstuk met als titel "Gidsen
in het fort".
Daar waar in de eerste twee hoofdstukken de nadruk gelegd wordt op de historische & technische
aspecten van het fort, i.e. 'de kennis die de doorsnee Fortgids in grote lijnen zou moeten beheersen,
wordt in het derde deel het zwaartepunt gelegd op het gidsen zelf. Er werd daarbij vooral aandacht
besteed aan de praktische aspecten.
Verder werd het geheel in een enigszins gewijzigde vorm gegoten. Bovendien werden de bladeren van
de cursus, in tegenstelling tot de vorige uitgave, slechts langs één zijde bedrukt en niet gebundeld, om
aldus. de mogelijkheid te bieden tot het maken van aantekeningen en het gebruik tijdens rondleidingen
van de pagina's uit het laatste deel te vergemakkelijken.
Bij. de herwerking werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de kritiek en de ideeën van de gidsen
zelf Hierbij dient echter opgemerkt dat er zeer weinig kritische respons was.
Het spreekt vanzelf dat alle suggesties nog steeds van harte welkom zijn!

Ben Van der Wijden
april 1997



l.De Versterkte Stelling Antwerpen

Na de gebeurtenissen van 1830 werd ons land een neutrale natie, waarvan de neutraliteit werd
gewaarborgd door de grote mogendheden van die tijd, de zgn. garante naties : Frankrijk, Groot-
Britannië, Pruisen, Oostenrijk en Rusland. Ingeval een gewapend conflict zou uitbreken, moest onze
krijgsmacht lang genoeg weerstand bieden om de garanten de tijd te geven een politieke oplossing te
zoeken of ons militair ter hulp te komen.

Aanvankelijk voelen \VÏj ons veilig achter het schild van onze neutraliteit, maar de internationale
verhoudingen veranderen snel, en een reorganisatie van onze landsverdediging dringt zich op.
Het volledige grondgebied verdedigen lijkt voor het kleine Belgische leger een onmogelijke taak.
Rond 1850 wint het idee van een zgn. Nationaal Reduit meer en meer veld: het creeëren van een
grote, krachtig bewapende, centrale vesting, waar de regering zich kan vestigen in geval van oorlog,
terwijl het veldleger de vijand tegemoet treedt. Deze stelling moest dus dienen als operatiebasis van het
veldleger, als depot voor de bevoorrading en in het slechtste geval als centrale vluchtschans.
Is de krachtenverhouding gunstig, dan levert het veldleger slag; zoniet voert zij een vertragend
maneuver uit en plooit zich terug op het Nationaal Reduit.
In deze vesting kan dan sine die worden standgehouden tot buitenlandse hulp opdaagt.

Na vele discussies, of men Brussel, dan wel Antwerpen zou kiezen, krijgt laatstgenoemde de voorkeur.
De redenen hiervoor zijn van tweeërlei aard: 1°: Antwerpen is een haven, met belangrijke
materialenstocks en faciliteiten voor het ontschepen van manschappen (in casu; Britse mariniers) en
materieel en 2°: Antwerpen ligt aan een natuurlijke barrière; de Schelde.
De Sinjoren zélf zijn daar niet zo gelukkig mee ... Niet alleen worden zij in geval van oorlog het
spreekwoordelijke kind van de rekening, daarenboven wordt Antwerpen als havenstad binnen een rigide
ring van forten gekneld, met als gevolg een sterke beperking van de expansiemogelijkheden.

Ondanks hevig Antwerps verzet stemt het parlement .in 1859 de nodige kredieten voor de uitvoering van
het plan van een jong en brilliant genieofficier: Kapitein Henri Alexis Brialmont.
Het plan Brialmont omvat:
• De sloop van de oude Spaanse omwalling, die in oorsprong dateerde uit 1542. Het tracé ervan

vinden we terug in de Antwerpse leien (Amerika-, Britse-, Frankrijk- en Italiëlei). Deze omwalling
was veel te klein geworden voor de groeiende metropool en belemmerde sterk de uitbreiding van de
haven,

• Rond de toenmalige voorsteden Dam, Borgerhout en Berchem wordt een nieuwe Grote Omwalling
gebouwd van het polygonale type, die in het Noorden op de Schelde aansluit met het Noordkastee1
en in.het Zuiden met "het Zuidkasteel" of citadel; de dwangburcht gebouwd ten tijde van de hertog
van Alva.
Deze omwalling werd na de tweede wereldoorlog eveneens afgebroken voor het bouwen van de
Ring Rl.

• Een fortengordel van acht, stervormige, bakstenen forten (nrs I tot 8), op gemiddeld 4 kilometer
voor de omwalling. Deze forten vrijwaren de stad van een bombardement, en dienen als permanente
artilleriesteunpunten. De intervallen moeten ingeval van conflict bezet worden door het veldleger en
verstevigd worden door veldversterkingen en de mobiele artillerie van de vesting.

• De verdedigingslijn wordt vervolledigd door inundaties in het Noorden, het Oosten en het Zuiden
van de stad en op linkeroever.
Dit enorme werk neemt een aanvang in 1860 en. is voltooid in 1865.

Door de snelle ontwikkeling van de artillerie in de tweede helft van de vorige eeuw waardoor' dracht
accuratesse en effectiviteit drastisch toenemen, "verouderen" de vestingwerken snel (vrnl. het gebruik
van getrokken geschut, torpedovormige brisantgranaten, het gebruikvan rookloos kruit...).
In 1870, tijdens de Frans-Duitse oorlog, beschieten de Duitsers Parijs vanop 7 km afstand.
De forten staan dus te dicht bij de agglomeratie om deze efficiënt van een bombardement te vrijwaren.
Men besluit dan ook het zwaartepunt van de verdediging te verleggen op de Rupel-Netelinie,
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Opleidingzonderdeel Geschiedenis

In 1870 wordt de citadel verkocht en met de vrijgekomen gelden wordt het fort van Merksem
opgetrokken en op de linkeroever een Versterkt kamp met de forten Kruibeke en Zwijndrecht en de
Defensieve Dijk
Aangezien er geen fondsen beschikbaar zijn om een volledig nieuwe fortengordel te bouwen op de
Rupel-Netelinie, bouwt men, telkens wanneer er: fondsen vrijkomen, een fort dat een gevaarlijke toegang
tot de vesting bestrijkt. Zo ontstaan de bruggehoofdforten Lier, Walem (1878) en Steendorp (1883), de
spoorwegredoute Duffel ter verdediging van de spoorweg naar Brussel (1883) en fort Schoten ter
verdediging van de weg naar Turnhout (1883), fortje Kapellen (spoorweg naar Nederland - 1888) , de
dijkforten Oord eren en Berendrecht en de forten Stabroek en Sint-Katelijne-Waver (1900).
In 1900 dreigt Antwerpen opnieuw buiten haar wallen te barsten. De jongste havenuitbreiding in het
Noorden is reeds buiten de wallen gelegen. In 1906 stemt het parlement de nodige kredieten voor een
algemene reorganisatie van de vesting Antwerpen.
Dit plan omvat:
• het buiten gebruik stellen van de Grote omwalling;
• het bouwen van een veiligheidsomwalling ter hoogte van de fortengordel van 1859;
• het aanleggen van een nieuwe fortengordel, de zgn. Hoofdweerstandsstelling, ter hoogte van de

reeds bestaande bruggehoofdforten.
Op de Hoofdweerstandstelling worden de oudere werken gemoderniseerd en worden 11 nieuwe forten
(waaronder Oelegem, 's Gravenwezel, Broechem en ook Breendonk). en 12 nieuwe schansen of
redoutes (klein fort) (waaronder Schilde en Massenhoven) gebouwd.
In principe is er een fort om de 5 km met ertussen een schans. Afhankelijk van de terreinsgesteldheid zijn
er twee schansen (interval Koningshooikt-St-KatelijneWaver) of helemaal geen, in het geval het interval
geïnundeerd kan worden.

Vanaf oktober 1907 tot maart 1908 gaat men over tot de onteigeningen, nodig voor de bouw van het
fort van Oelegem en de toegangsweg ernaartoe. Kort daarop starten de graafwerken.
De firma van de gebroeders Bolsée uit Antwerpen krijgt de bouw van de volledige fortengordel (bestek
van 13.936.000fr voor de ruwbouw) toegewezen. Een fort van eerste orde, zoals Oelegern, koste 3,2
miljoen frank (equivalent 1960: 65-rniljoen)
De genieofficier. verantwoordelijk voor de coördinatie en de leiding van de werken in Oelegern, was
Kapitein Vilain. '-

De kolossale werken vorderen om allerlei redenen veel trager dan voorzien. Zowel de ruwbouw door
Bolsée als de installatie van de geschutskoepels door Cockerill lopen aanzienlijke vertraging op.

Gezien de toegenomen internationale spanningen wordt er aan èen versneld tempo doorgewerkt.
In april 1912 is de ruwbouw afgewerkt. De koepels worden geleverd vanaf september 1912 en zijn begin
1914 in de forten gemonteerd. Op 1 maart 1913 krijgt het fort zijn garnizoen: de 8ste Plaatsbatterij van
het 2de bataljon vestingsartillerie. Het fort staat onder het commandovan commandant Michielsens. .

Op 4 augustus 1914 breekt de 1ste wereldoorlog uit! De Hoofdweerstandstelling is echter onafgewerkt:
koepels, elektrische installaties, verlichting, verluchting en telefoonverbindingen zijn in veel forten .
onafgewerkt of totaal afwezig.

Op 7 augustus 1914 wordt het tweede regiment grenadiers naar de forten Oelegem en Broechem
gestuurd.

2.De Eerste Wereldoorlog (1914-1918)

Na de inname van de Versterkte Stelling Luik (PFL), plooit het veldleger zich terug op de Versterkte
Stelling Antwerpen. Voorlopig laten de Duitsers de vesting ongemoeid. Op aanvraag van het Franse
opperbevel doet het veldleger twee uitvallen in de richting van de spoorlijn Luik-Brussel-Bergen, de
belangrijkste Duitse aanvoerlijn naar het Marnefront. Aangezien de Duitsers hun flanken en hun
bevoorrading ernstig bedreigd zien, worden zij genoodzaakt troepen naar Antwerpen te sturen.

Vanaf 4 augustus wordt de vesting Antwerpen in staat van verdediging gebracht door burgerarbeiders,
en na het terugtrekken van het veldleger door de troepen zelf.
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De fonen worden in allerijl verder afgewerkt. In de intervals worden loopgraven en stellingen
klaargemaakt. Er wordt tevens een prikkeldraadversperring aangelegd. Alle gebouwen, bomen, struiken
en andere obstakels worden verwijderd of afgebrand om een vrij schootsveld te bekomen. De kerk van
Oelegem wordt door de Belgische genie afgestookt om te beletten dat de toren door eventuele
vijandelijke artilleriewaarnemers zou gebruikt worden.
Op het fort worden de ontbrekende betonwerken aan de koepels uitgevoerd of gecamoufleerd door
middel van cementzakjes, waar water overgegoten wordt.

.:-.\~
. .."':"" .•-~.~~-_':"~.-

Vernielde kerk van Oelegern (1920).

Op 4 september 191f voeren Duitse troepen een verassingsaanval uit, die vlot door de forten wordt
afgeslagen.

Op 22 september 1914 vallen de Duitsers de vesting voor de tweede maal aan. Het aanvalsplan omvat
een aanval in de sector Walem-Lier, gesteund door de machtige Duitse belegeringsartillerie, die voordien
reeds de Stelling Luik de genadeslag had toegebracht. Het fort van Oelegem ligt dus buiten de eigenlijke
aanvalszone.
Een bombardement moet eerst de forten het zwijgen opleggen, gevolgd door een infantrieaanval in de
intervals. Tijdens het twee tot drie dagen durende bombardement zetten de Duitsers mortiers van 305
mm en kanonnen van 420 mm in. De forten, gebouwd om aan een inslag van een projectiel van 270 mm
te weerstaan, storten als kaartenhuisjes In elkaar. Bij een inslag van 305 komt het binnengedeelte van het
betonnen gewelfnaar beneden, bij één van 420 wordt het gewelf geperforeerd.

Het wordt het opperbevel al snel duidelijk dat de vesting niet de rol kan spelen die haar toebedeeld
werd, en op 2 oktober trekt Koning Albert I het veldleger terug achter de Rupel-Netelinie.
De forten worden aan hun lot overgelaten, met als opdracht de Duitse opmars te bemoeilijken.
Op 4 oktober begint de beschieting van het fort van Broechem, Oelegems buurfort. Om 21h vertrekt een
infantriecompagnie vanuit Oelegem om het 26e linieregiment te gaan versterken in de buurt van het fort
van Kessel. Bij hun aankomst in Kessel bezetten zij de loopgraven. Een tijdje later krijgen Z1jhet bevel
zich terug te trekken op Oelegem en de compagnie keert onverrichterzake terug.
Op 5 oktober, om 19h, vraagt Generaal Guiette de brug ten zuiden van Lier, opgericht door de Duitsers,
onder vuur te nemen. Samen rriet het fort van Broechem, dat reeds sinds 4 oktober de omgeving van
Kessel bestookt, openen het fort van Oelegem en de redoute van Massenhoven het vuur. Fort Oelegem
schiet tevens op maximale dracht in de richting van de toegang van fort Kessel, waar de vijand
gesignaleerd is.
Op 7 oktober trekt het veldleger zich terug achter de IJzer, uit vrees anders van de Fransen te worden.
afgesneden.
Met het dreigement Antwerpen plat te bombarderen en door tussenkomst van het Antwerpse
stadsbestuur, geeft het fort zich, net als de andere forten, op 9 oktober over.
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Commandant Miehielsens en een deel van zijn manschappen worden krijgsgevangen genomen en naar
Duitsland afgevoerd; anderen vluchten naar Nederland.
Eén dag later geven ook de werken op linkeroever zich over.

Op 18 dagen tijd is wat eens de machtigste vesting van Europa was, in Duitse handen.

Tijdens de oorlog bezetten de Duitsers het fort. In een eerste tijd worden de vestingwerken goed
onderhouden; later, wanneer de tij begint te keren, verslapt de aandacht voor de forten. In 1917 worden
de kanonnen verwijderd om het metaal te recupereren.

3. Het fort van OeJegem in het Interbellum

In de jaren '20 wordt Fort Oe1egem gebruikt als kazerne voor de veldartillerie (zie foto p.6 ).
Begin jaren '30 wordt een moderniseringsplan voor de Antwerpse forten uitgewerkt. Het wordt echter
om financiële en politieke redenen nooit uitgevoerd.
Eind dertiger jaren wordt het fort omgebouwd tot een infantriesteunpunt (vide infra). Men besluit tevens
om de forten ten Noorden van de KW-linie (Koningshooikt-Waver) te verbinden door een anti-
tankgracht.
De geplande gracht is een natte gracht met schuine wanden en een bodembreedte van zes meter.
Ze loopt van de schans van Berendrecht, aan de Schelde, tot aan het Albertkanaa1 te Massenhoven.
Bij de bouw stuitte men op het volgende probleem: het verschil in waterpeil tussen Berendrecht en
Massenhoven bedroeg ongeveer 15 rn, Dit werd opgevangen door de bouw van stuwsluizen, onder
zware sluisbunkers gelegen.
In het najaar van 1938 neemt de bouw een aanvang. De fortgracht wordt aangesloten op het kanaal.

4.De Tweede Wereldoorlog (1940-1945)

4.1. De Achtiendaagse veldtocht (mei '40)

In mei 1940, tijdens de Achtiendaagse veldtocht, komt het anti-tankkanaal niet in de vuurlinie te liggen,
aangezien de Duitse panzerdivisionen erin slagen de KW-linie te doorbreken, en aldus de anti-tankgracht
weten te omzeilen.
Na de aftocht van het Belgische leger worden de forten door Duitse troepen bezet.
De anti-tankgracht en haar verdedigingswerken worden in uitstekende staat gehouden en regelmatig
gecontroleerd.
Tijdens de oorlog dient het fort als opslagplaats en wordt bewaakt door een aantal oudere soldaten.

4.2. De bevrijding

Na de bevrijding van Antwerpen (4 sept 1944) krijgt het fort nog een belangrijke functie in het kader
van het project "Antwerp X", nl. de luchtafweer tegen de Duitse VI-vliegende bommen.
Het fort dient als communicatiecentrum: gegevens i.v.m, aankomende Vl's worden per radio naar het
fort doorgeseind, en vandaar worden de nodige luchtdoelbatterijen verwittigd.
Tijdens deze periode waren eerst Britse soldaten en later Amerikaanse G.!.' s in het fort gelegerd.
Een bijzonder levendige getuigenis hiervan is het opschrift in het oude schootsbureel: de uitslag van een
base-ballwedstrijd, tussen de Cubs en de Tigers, gespeeld op 3 oktober 1945 ...
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5.Het fort van Oelegern na 1945 (1945-nu)

In 1947 worden alle forten van de rechteroever militair gedeclasseerd, en hebben dus geen militaire
functie meer. De zones met krijgsdienstbaarheden rond de forten worden.eveneens opgeheven.
Het fort wordt verhuurd aan verschillende personen, waaronder een champignonkweker (vandaar het
zand in het fort).

In 1984 wordt het fort verhuurd aan Natuur 2000, met als bedoeling er een milieu-educatiecentrum van
te maken. Al snel blijkt het fort een goede overwinteringsplaats voor vleermuizen te zijn, en vanaf dan
wordt het fort ingericht als vleermuizenreservaat.
Op 9 juni 1995 wordt het fort tot monument verklaard, en op 27 april 1996 plechtig ingehuldigd.
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1. Het fort in 1914:

Het fort heeft grofweg de vorm van een rechthoek., waarvan de beide lengtes respectievelijk het
hoofdfront (1) en het keelfront (2), en beide zijdes de zijfronten (3) vormen (zie fig.). Het is omringd
door een 40 à 50m brede natte gracht. Aan de zijde van het hoofdfront ligt er voor de gracht een
conterescarp (4) en een zacht glooiende, kunstmatige helling; het glacis (5).
Er zijn twee samengevoegde gekazernateerde caponnières (6) voor de verdediging van de gracht en de
escarpbenn.
Bovenop het hoofd front bevindt zich de infantrievuurkam met een schietbanket, en een aantal kanonnen
onder koepel.

De enige ingang van het fort is gelegen in de richting van Antwerpen, temidden van het keelfront.
Aan weerszijden van de ingang bevinden zich de traditorebatterijen (7), met daarachter de keelkazerne.
Een centrale gang of poterne (8), die tevens de symmetrieas van het fort is, verbindt het keelfront met
het hoofdfront. Twee binnenplaatsen zorgen voor de nodige verlichting en verluchting van de
troepenkamers in het hoofdfront. Een aantal gangen leiden naar de verschillende koepels en naar de
caponnières.

Een fort vormt als het ware een op voorhand georganiseerd Stuk slagveld, dat de verdediger een groot
voordeel levert ten opzichte van de vijand. Het is een conditio sine qua non dat deze vesting is aangepast
aan de militaire technologie van het moment.

Het fort van Oelegem, gebouwd van 1909 tot 1914 is uitgevoerd. in ongewapend beton. De·
hoofdbewapening bevindt zich onder pantserkoepels. .
Voor de nabijverdediging beschikt het fort over een natte gracht en lichte kanonnen opgesteld in
gekazematteerde batterijen. Voorde verdediging van de intervals (i.e. het grootflankement) beschikt het
fort over een traditorebatterij. .
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Doorsnede van het hoofdfront.

1.1. Een fort in ongewapend beton ...

Wanneer de fortengordel in 190.6 wordt ontworpen, is het zwaarste stuk belegeringsgeschut -de Franse
Le Creusot mortier met een caliber van 270. mm. De artilleriestukken worden immers getrokken door
paarden, wat het maximum vervoerbaar gewicht fixeert op ongeveer 5 ton (anders worden de
paardenspannen te groot).
Een gewelf in ongewapend beton van 2,5m dik blijkt afdoende om aan een inslag van 270. te weerstaan
en de Antwerpse forten worden opgetrokken in functie van het bestaande belegeringsgeschut. .
De ontwikkeling van de bewapening gaat echter zeer snel, en in 1914 zetten de Duitsers calibers van 305
en 420 mm in, getrokken door stoomtractoren, met de reeds gekende gevolgen (vide super).
De Antwerpse forten zijn dus eigenlijk reeds hopeloos verouderd voor ze volledig afgewerkt zijn!'

I

1.2. Primaire bewapening

Eén van de belangrijkste functies van een fort is beletten dat de vijand naar het fort en de vesting zou
oprukken. De bewapening van de forten van de Antwerpse buitenlinie vormt de permanente
veiligheidsbewapening van de vesting. Zij moet volstaan om een verassingsaanval af te slaan.
In geval van oorlog wordt de buitenlinie. zoals reeds vermeld, aangevuld door het optrekken van
stellingen in de intervals, en door de mobiele artillerie van de vesting. Eénmaal de aanvalssector bekend
is, kan men nog de reserveartillerie van de vesting inzetten.

Om aan deze eisen te voldoen beschikt een fort van eerste orde als Oelegern over:
• vier draai koepels voor een 75 min karion (M) (van de 6 voorziene werden er om besparingsredenen

slechts 4 geplaatst);
• twee draaikoepels voor een 120 mm houwitser (L);
• twee draaikoepels voor twee 150 mm kanonnen(K).

Deze koepels draaien rond een verticale as en hebben een schootsveld van 360.°. Ze zijn allen van
éénzelfde basistype - Cockerill model 190.9 - en verschillen slechts in afmetingen.
Het dekpantser heeft de vorm van een bolsegment en bestaat uit chroornnikkelstaal van 23 cm dik.

Een voorpantser, dat in het beton wordt ingegoten, beschermt de onderzijde van het dekpantser tegen
inslagen. Tijdens proefnemingen te Ochakov (Rusland) in 1913 blijkt dat de voorpantsers onvoldoende
bescherming bieden, en dat zij moeten verstevigd worden met een rand in gewapend beton.
Op 4 augustus 1914, bij het uitbreken van W.O.I, is men nog niet klaar met het ingieten van de koepels
en er moeten noodbetonneringen worden uitgevoerd. In Oe1egem worden de twee koepels met de 120
ram-houwitser ingegoten. Van de andere koepels bedekt men de randen met zakken cement, die
vervolgens met water worden overgoten ...
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Koepels voor de actie op afstand.

De vier 150 mm kanonnen, model 1886-1890, de zwaarste stukken van het fort, vuren een 40 kg-zware
schrapnel of granaat af tot op een afstand van maximum 8400 m. De kanonnen schieten nog met zwart
kruit, met als gevolg een enorme rookontwikkeling. De obussen waren eveneens met buskruit gevuld.
Meer moderne springstof werd in 1912 besteld bij de Duitse firma Krupp, die deze om on(?)verklaarbare
redenen vergat te leveren ...

De twee 120 mm houwitsers, model 1909, zijn uitgesproken krombaangeschut. Zij vuren een granaat of
schrapnel afvan 20 kg over een afstand van maximum 6200 m.

De vier 75 mrn kanonnen, model 1906, vuren eenheidsmunitie af: 6,5 kg zware granaten, kartetsen of
schrapnels. Maximum dracht: 6000 m.

Voor de anilleriewaarnerning beschikt het fort over twee gepantserde observatieklokken, uitgerust met
een zoeklicht.
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De koepels worden van munitie voorzien via munitieliften van het type NORiA. In Oelegem is hiervan
nog steeds een exemplaar te zien onder elke vroegere koepel van 120mm. In 1914 zijn de
munitievoorraden echter beperkt.

Koepel met twee J 50mm-kanonnen.
12
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Koepel voor een 120mm-houwitser.
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Schaal 1:45

Koepel met 75mrn-kanon.

1.3. De grachtverdediging: .

De grachtverdediging of nabijverdediging moet beletten dat de vijand er in slaagt de gracht over te
steken. Voor de Eerste Wereldoorlog is men van mening dat de grachten onder vuur moeten gehoudea
worden door lichte kanonnen: hun kartetsen (cfr. grote hagelpatroon) kunnen een infantrieaanval
stoppen, en bun granaten kunnen vijandelijke boten of aanvalsbruggen kelderen.

Voor de flankering van de gracht beschikt het fort over kanonnen van 57 mrn opgesteld in: .
• twee samengestelde gekazemateerde caponnières (K) (telkens 5 kanonnen)
• de benedenverdieping van de traditorebatterij (T) (2 aan elke zijde).
Al deze stukken staan op plaataffuit en onder beton -.
De brug en de hoeken van de caponnières worden onder vuur gehouden door twee koepels met een
kanon van 57 mm (N).

14
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e

Grachtverdediging.

Het kanon van 57 mm vuurt een granaat af van 2,7 kg over 2500 m of een kartets met 196 kogels over
een afstand van 300 m.

De verdediging van het fort wordt aangevuld door kanonnen van 57 mm op wielaffuit. enkele
Hotchkiss-rnitrailleurs en door de geweren van de infantrie, die zich bij een aanval opstelt op de
infantrievuurkam.
Tijdens een bombardement schuilt de infantrie in het fort; zij kunnen het dak van het fort bereiken via
verschillende infantrieuitgangen of débouchés.

Om een eventuele nachtelijke aanval af te slaan beschikt het fort over 4 mobiele zoeklichten van 30 cm,
opgesteld bij de gepantserde observatieklokken.
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57mm-kanon op plaataffuit.
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Schaal 1:45

57 nim-koepel.

1.4. Het grootflankement:

Het grootflankement bestaat erin de intervals tussen de forten en schansen onder vuur te houden, ter
ondersteuning van de troepen die zich in het interval bevinden.
In fort Oelegem gebeurt het grootflankement vanuit de bovenverdieping van de traditorebatterij, de zgn.
"verraderlijke batterij" (trad ere (Lat): verraden). Zij dankt haar benaming aan het feit dat zij de vijand in
de rug ofin de flank schiet wanneer deze russen twee forten zou doortrekken.

Elke flank van de batterij is uitgerust met:
o een 90 cm-zoeklicht;
• twee 75 mm-kanonnen voor het houden van het interval met de naburige schans (Schilde of

Massenhoven, op +/- 2km afstand)
• twee 120 mm kanonnen, ter. ondersteuning van het interval met het naburige fort (' s Gravenwezel of

Broechem, op ongeveer 5 km).

De kanonnen staan op een plaataffuit. door middel van bouten aan het beton bevestigd.
De oriëntatie van de schietgaten is zodanig dat de traditorebatterij tot op het glacis van het volgende
fort kan interveniëren.
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75 mm-kanon, mod 1906, op plaataffuit.
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120 rnm-houwitser, rnod 1909, op.plaataffuit.

1.5. Toegang:

Een brug, bestaande uit drie delen, verbindt de keelcaponnière van het fort met de buitenwereld.
Een eerste deel bestaat uit een dam met betonnen onderbouw; het tweede uit houten balken.
Het derde deel, reeds onder de betonnen overkoepeling gelegen, is een rolbrug. (Merk op dat dit een
rationeel analogon is van de middeleeuwse ophaalbruggen.) Zij bestaat uit een metalen gebinte met
wielen, met daarop een houten brugdek. Het geheel staat op rails, en kan in geval van nood worden
ingetrokken door de soldaten in het wachtlokaal boven de brugz.aal (=kelderverdieping van de linkse
traditorebatterij), die deze via een valluik kunnen bereiken.
Achter de rolbrug bevindt zich een zware stalen poort, waarachter de poterne begint.
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De Rolbrug (uit het lastenboek).

1.6. Garnizoen:

In vredestijd wordt het fort onderhouden en bewaakt door een garnizoen van een vijftigtal man.
In oorlogstijd groeit dit aantal aan tot zo'n 200 infanteristen en 210 artilleristen.

Al deze manschappen moeten in het fort verblijven: hiervoor beschikken zij over troepenkamers, een
keuken., een bakkerij, een refter, een kantine, douches, latrines, en zelfs cachotten. De officieren hebben
een eigen mess.

Verder zijn er nog magazijnen., een paardestal, twee poederkamers en een ziekenzaal.
De commandopost bevindt zich centraal in het hoofdfront met de telefooncentrale, het schootsbureel en
de kamer van de commandant.
Al de kamers beschikken over een elektrische verlichting en een gecombineerde schouw voor
verluchting en verwarming.

1.7. Elektrische installaties:

In de forten van de Hoofdweerstandstelling was een uitgebreide elektrische installatie voorzien, die
echter in 1914 slechts ten dele was geïnstalleerd. In hoeverre dit het gevalwas ÎlJ het fort van Oelegern.,
is niet bekend. We beschrijven hieronder kort de voorziene installatie.

De stroom voor het fort werd geleverd door twee gelijkstroomdynamo's (52kw), aangedreven door
twee semi-rnobiele stoommachines "SA Ateliers de la Meuse". Deze installatie was opgesteld in twee
machinekamers aan weerszijden van de poterne Ç'machinenraam"), net achter de traditorebatterijen.
De opgewekte stroom werd gebruikt voorde rotatie van de koepels, verlichting, verluchting ...

1.8. Telefooninstallatie:

De telefoontoestellen in het fort zijn verbonden met drie centrales: de hoofdcentrale in het schootsbureel
en twee secundaire centrales in de gepantserde observatieklolcken. Buiten het fort staat een waterdichte
aansluitingsdoos, waarop bijvoorbeeld de intervalcommandant of de artilleriewaarnemers buiten het fort
kunnen aansluiten. Ook deze installaties waren slechts gedeeltelijk gerealiseerd.
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2. Hét fort in 1939

In de periode 1934 - 1940 wordt fort Oelegem omgevormd tot infantriesteunpunt. Het zou verdedigd
worden door een wederopgeroepen mitrailleurcompagnie, bewapend met een 20-tal zware en lichte
Maxim-mitrailleurs.

Zware Maxim-mitrailleur (Duitse type Mg 08, omgebouwd voor cal. 7.65).

Lichte Maxim-mitrailleur (type Mg 08/15 in 7.65}

Eind 1938 neemt de bouw van de anti-tankgracht (vide super) een aanvang. De fortgracht van alle forten
ten Noorden van het Albertkanaal, waaronder ook Oelegem, worden erdoor verbonden.

2.1.Bewapening:

De grachtverdediging, vanuit de caponnières en de traditorebatterij, gebeurt nu met lichte rnitralleurs
(cfr. de aangepaste schietgaten in de brugzaal en in de caponnière).
Het grootflankement gebeurt met zware mitrailleurs, vanuit de traditorebatterij en vanuit twee "abris-
tourelles" (T) gebouwd in de koepelopeningen van de vroegere 57 mrn koepels.
De verdediging in front gebeurt met lichte mitrailleurs vanuit twee "abris-élémentaires" (E), gebouwd op
de plaats van de vroegere 120 mrn koepels.
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Schuilplaatsen tijdens het Interbellum.

2.2.Andere aanpassingen:

In het fort zelf worden een aantal doorgangen verkleind of versperd door een pantserdeur en een muur
met een granaatwerpgat. De pantserdeur die het hoofdfront van de centrale gang scheidt, is een
dergelijke aanpassing.
Nutteloos geworden openingen worden dichtgemetseld, andere worden verkleind.
Een deel van het fort wordt heringericht voor het verblijf van de mitrailleurcompagnie.

2.3. Lokalen UZ": beschenning tegen strijdgassen:

Gezien de ervaringen met gassen gedurende de Eerste Wereldoorlog, besluit men een aantal lokalen van
het fort gasdicht te maken. De commandopost, de hulppost (in de poterne) en twee rustIokalen (in het
hoofdfrontgebouw) worden omgebouwd tot anti-gaslokalen.
Zij worden voorzien van een sas met twee stalen pantserdeuren en een luchtzuiveringssysteem.
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1. Inleiding

Daar waar in het eerste hoofdstuk de nadruk vooral op de chronologie van de gebeurtenissen in en rond
het fort van Oelegem ligt, gaat het tweede hoofdstuk in op de technische aspecten ervan.
In dit derde deel is het de bedoeling enkele tips te geven in verband met de praktische kant van het
gidsen.
In dit hoofdstuk werd eveneens de 'bijkomende' (niet: bijkomstige) informatie gerangschikt die
eventueel van pas kan komen bij een rondleiding.
Ook werd enige tekst en uitleg verschaft bij de figuren die vanaf dit jaar in het fort zullen gehangen
worden. De figuren zelf werden als Appendix bijgevoegd, zonder hoefding of bladnummering, zodat ze
los van de cursus kunnen gebruik-t worden.

2. Algemeenheden bij het gidsen

Hieronder volgt een korte 'handleiding' tot het rondleiden van groepen in het fort. Het voorbereidende
werk tot en de rondleiding zelf, kunnen als volgt worden opgedeeld:

J. Contact met de verantwoordelijke (fase die meestal door B'str en conservator wordt afgehandeld):

• uit hoeveel personen bestaat de groep (in het fort best niet meer dan 20 per gids)
• afspraken metde verantwoordelijke

=> dag, plaats, uur, duur
=> prijs
=> benodigdheden: laarzen en zaklamp
=>-geen honden in het fort

• goede afspraken.rnaken met je eventuele collega's en ze ook nakomen! (geldt voor beidepartijeni)
• welke interesse heeft de groep (meer historisch, natuurkundig, kinderen, de naaibond of de

oudstrijders, ...)

2. Voorbereiding

• vooraf informeren waar en wanneer jede sleutel kan afhalen (Devos, Marc B...)
• indien nodig literatuur doornemen (Fortgidsencursus)
• heb je iemand om een lamp te dragen?
• materiaal controleren + in orde zetten

=> lampen in orde (bijvullen)
=> batdetector en opgezette vleermuizen, vleermuizenbeenbreken
=> eventueel diamateriaal en stoeltjes zetten (op de daarvoor voorziene dagan)

• eventueel vooraf even kijken of ergens een vleermuis te vinden is en ze ook determineren!

3. Voor de rondleiding

• minstens 10 minuten op voorhand aanwezig zijn, als je materiaal moet klaarzetten kom je uiteraard
vroeger

• even contact opnemen met je toehoorders zodat ze weten dat de gids aanwezig is (dan voelen ze zich
gerustgesteld)~ ,

• voor je begint aan de verantwoordelijke vragen of iedereen aanwezig is

4. Inleiding tot de rondleiding

• aandacht vragen en Wachten tot iedereen stil is
• de mensen welkom heten, jezelf en de fortwerkgroep voorstellen



Fortgidsencursus

e zorgen dat iedereen je kan zien en verstaan (vraag eventueel of iedereen je kan verstaan)
•• zeg wat de mensen van de rondleiding kunnen verwachten

=> verloop: dia's, wandeling door het fort, uittesten batdetector
EI teleurstelling voorkomen, zeggen wat de mensen niet gaan te zien krijgen

=> geen inboedel, kanonnen
=> mogelijk helemaal geen vleermuizen

•• geen valse illusies scheppen (" als we geluk hebben zullen we ... zien")
e je eventuele beperktheid kenbaar maken Ge kunt niet alles weten) en meedelen dat men je altijd

vragen kan stellen
•• de "spelregels" vaststellen:

=> de mensen die willen moeten de kans krijgen naar je te luisteren (= minder tactvol gezegd:
men moet stil zijn terwijl jij spreekt)

=> overdreven lawaai hoeft niet in een reservaat, zeker niet in de buurt van de kraamkamer
=> rookverbod en de REDEN (vleermuizen kunnen er niet tegen) + wat sympathiek overkomt:

alsje na de dia's buiten op de brugje rondleiding begint de mensen erop wijzen dat zij
vlug nog een sigaret kunnen roken

=> de groep moet bij elkaar blijven, niemand mag de groep verlaten en de REDEN (puttenl)
=> kinderen bijhouden
=> vraag vooral als er kinderen bij zijn dat ze niet met hun zaklamp in andermans gezicht

schijnen
• het hierbovenvermelde MOET gezegd worden, zeker bij grotere groepen, maar probeer het opeen

aangename wijze zonder al te prekerig over te komen

5. Algemeenheden bij het gidsen

Vertel enkel dingen waar je absoluut zeker van bent, i.e. die je gelezen hebt in de cursus of een
referentiewerk'!' Ambiorix & Julius Caesar hebben niets te maken met het fort van Oelegem!!!

• zorg ervoor dat menje sympathiek vindt (dan luistert men beter en vindt men de rondleiding
aangenamer)

• praten in de richting van-de mensen, met je gezicht naar hen toe
• zorg dat iedereen je kan-zien tijdens je uitleg, ga indien mogelijk op een (stevig) verhoogje staan

(maar zorg er wel voor datje niet ongemakkelijk staat!)
•• zorg dat je in het licht van de lamp staat zodat de groep je kan zien, niet met je zaklamp naar de

mensen schijnen
• gekuiste taal spreken, AN hoeft niet tenzij je het gewoon bent
• oogcontact houden
•• tegen heel de groep praten, je niet steeds tot dezelfde' persoon richten + als iemand een vraag stelt

kan je deze herhalen en voor heel de groep beantwoorden
• als je iets wil zeggen: aandacht vragen en wachten tot de groep stil is
•• indien het niet stil wordt: even zwijgen tot het wél stil wordt, als er teveel lawaai is tijdens je uitleg

stop je gewoon en wacht tot iedereen zwijgt, dan spreek je pas verder
• INGRIJPEN indien iemand zich niet aan de spelregels houdt
• laat je niet overdonderen; hou je groep steeds onder controle. Lukt dit niet, laat dan duidelijk

voelen dat jij de baas bent!
• je rondleiding aanpassen aan de interesse en de kennis van de groep, je in de plaats stellen van de

groep:"Wat verwachten ze van de gids?" -
• je HOEFT NIET ALLES te zeggen wat je weet: pas je aan aan de interesses van de groep en aan de

beschikbare tijd
• afen toe een simpele vraag stellen (om de aandacht erin te houden en om te zien of men je begrepen

h~ffl .
•• geen moeilijke woorden gebruiken en als je dat toch doet het gebruikte woord uitleggen
• af en toe een grapje maken kan helpen de aandacht erin te houden
• als je iets niet weet, gewoon zeggen dat je het niet weet (verzin geen flauwekul, vide super)
•• eventueel mensen zelf iets interessants laten vertellen (wel ingrijpen als ze dat alleen maar doen om

op te vallen)
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Opleidingsonderdeel Geschiedenis

., je uitleg onderbreken als er iets toevalligs gebeurt (een overvliegende vleermuis, specht, iemand die
ergens in vaJt...) en van de gelegenheid gebruik maken om er iets meer over te vertellen)

•• discusssies vermijden tijdens de rondleiding, ze zijn meestal niet interessant voor de overige
groepsJeden

IJ zorgen dat de kinderen vooraan staan (maar ook bij hun ouders blijven in het fort)
•• het belangrijkste dat je te vertellen hebt legje best eerst aan de kinderen uit, de volwassenen zullen

dan vaak ook beter onthouden wat je gezegd hebt
•• eventueel kan je voor je in de smalle gang naar de caponnière gaat meedelen dat de mensen met

claustrofobie niet mee hoeven (meestal merk je vooraf wel of mensen schrik hebben)
•• wat er ook gebeurt, altijd kalm blijven, nooit laten merken dat je zelf schrik hebt

6. Na de rondleiding

•• de mensen terugbrengen naar de plaats waar de rondleiding begonnen is (drop ze niet zomaar op de
binnenplaats, ... ) ofleid hen naar de stand van N2000

•• de mensen bedanken, afscheid nemen, vragen wat ze ervan vonden, uitwuiven

Nogmaals, kraam geen onzin uit: je maakt niet alleen jezelf, maar ook de andere gidsen, de ganse
vereniging en zelfs de vleermuizenliefhebbers in het algemeen belachelijk!! En dit geldt niet alleen voor
de geschiedkundige aspecten van de rondleiding!!! De bedoeling is dat mensen na een rondleiding dat
'stuk beton' en die 'vieze beesten' leren waarderen, en niet dat ze zich een breuk lachen met de mensen
die ermee bezig zijn!

3. Modelrondleiding

Het is de bedoeling in dit deel fragmentair aan te geven wat op welke plaats zou gezegd moeten worden.
Deze beschrijving is niet extensief; en moet niet gezien worden als een verplicht stramien voor een
rondleiding. Dit schema moet door elke fortgids volgens zijn eigen inzicht (en kennis) verder worden
ingevuld. Belangrijk hierbij is ook de interesse van de groep en de beschikbare tijd.
Het is geenszins de bedoeling om de fortgidsen 'een vast verhaal van buiten te laten leren en als
papegaaien te laten reproduceren tijdens de rondleiding. Dit is uitermate saai en komt bijzonder slecht
over naar de bezoekers toe.
Het is echter wel de bedoeling dat de inhoud van elke rondleiding geschiedkundig exact is en in grote
'lijnen overeenkomt met wat de andere fortgidsen vertellen. Wat, waar, hoe, en in welke vorm dit wordt
gebracht wordt aan de gids zelf overgelaten.
Merk ook op dat dit enkel het geschiedkundig aspect van de rondleiding betreft; de biologische kant van
de zaak zal door desbetreffende autoriteiten toegelicht worden ...

o welkomstwoord
• "spelregels"

2. Kaart:

• historische situering Fort Oelegem binnen de vesting Antwerpen
• enige ingang, naar Antwerpen gericht, ligt in het midden van het keelfront
•• hoofdgang = symmetrieas
• links en rechts: traditorebatterij: doel: grootflankement

3. Kelder:

• kelderverdieping traditorebatterij
• 2 kanonnen 57nun op plaataffuit voor de grachtverdediging

26



Fortgidsencursus

4; Brugzaal:

• rolbrug: werd binnengetrokken bij gevaar (soldaten van wacht kwamen via luik naar beneden)
9 schietgaten, tijdens Interbellum aangepast voor mitrailleurs

5. Machineruim.

•• stroomgroep: dynamo + stoommachine (x2) levert stroom voor verlichting, koepels,
verluchting ... Geplaatst?

6. Keelkazerne:

e links: nutsvoorzieningen
•• rechts: burelen officieren

7. Diazaal:

e oorspronkelijk: poedermagazijn
" 1945: filmzaal Amerikanen

8. "Cockerill":

•• lokaal "Z" (anti-gas) gebouwd in Interbellum; eventueel luchtfilter (afhankelijk van interesse + tijd)

9. Pantserdeur.

" aanpassing Interbellum
" begin hoofdfront: militaire-deel (s.s.) van het fort, naar vijand .toe gericht

10. Schootsbureel:

• hier kwam informatie toe van artilleriewaarnemers··buiten het fort, van hieruit vertrokken bevelen
naar koepels e.d. Zenuwcentrum van het fort!

• opschrift base-ball match: 1945: communicatiecentrum voor luchtdoelbatterijen tegen Vl ' s.

J J. Gang hoo(dfront:

• rechts: op bovenverdieping stonden koepels voor actie op afstand
•• eerste inham:

• watergang: drainagesysteem fort
• trap: naar koepel 150 mm
• laatste trap: koepel 75 mm: nooit geplaatst wegens besparingen

• links:
• 1e kamer: logement Comdt.
• volgende kamers: logement troep
• laatste kamer: keuken: afzuigkap

J 2. Einde gang: splitsing:

• saillantgang: naar voorzijde fort: 2 saillantkoepels 75 mm+ observatieklok +
koepel 57 mm voor grachtverdediging .

• caponnièregang

J 3. "Dodenkamer ";

• onder koepel 120 mm
• munitielift type NORIA om koepel te bevoorraden
• wees voorzichtig met het verhaaltje!

27
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14. Caponnière:

•• plaataffuiten 57 mm; omgebouwd voor mitrailleurs in Interbellum; cfr. traditorebatterij
•• I-profiel: ophangen en binnentrekken kanon voor reparatie + onderhoud
•• functie: flankeren escarp + zijfronten
•• prijsvraag: waar is de ingang?

Terug door gang en eventueel via infantrieuitgang naar dak fort.

15. Jnfantrieuitgang:

•• dient om vuurkam te bemannen tijdens aanval
e hokjes naast uitgang = remise: voor opbergen van kanonnen van 57 mm op wielaffuit
e erbovenop stond een koepel met 2 kanonnen van 150 mm

16. Dak:

•• links van de infantrieuitgang: verhoog: koepel 75mm (nooit geplaatst)
•• uiterst links: oude koepel 120mm. Betonnen kraag = Ochakovring

Twee mogelijkheden: 1) naar beneden langs binnenplaats.
2) over dak naar keel:

•• traditorebatterij; brug; ingang; standaard voor vlag
•• infantrieuitgang
•• W.C.'s
•• droge gang

17. Begeleid de mensen terug naar de _poort; bedank ze voor hUIT aandacht; neem afscheid,

28
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Fortgidsencursus

4. Hulpmiddelen bij het gidsen

4.1. Figuren

Vanaf dit jaar zullen er tijdens opendeurdagen een (beperkte) reeks figuren verdeeld worden over het
fort. De bedoeling is de mensen een visueel beeld te geven van o.a. een pantserkoepel.
Hieronder geven we een korte, technische beschrijving van de op de figuren voorgestelde voorwerpen,
voor het geval er specifieke vragen zouden komen vanwege de bezoekers. Deze beschrijving wordt niet
als parate kennis beschouwd; 'het is dan ook aan te bevelen deze bladzijden van de cursus (of een copie
ervan) mee te nemen tijdens de rondleidingen. Het is echter wel de bedoeling dat iedere fortgids
minstens kan vertellen wat er op de figuur staat!
De tekst werd gerangschikt in chronologische volgorde.

4.1.1. Figuur 1: 57 mm-kanon op plaatafTuit

Deze figuur bevindt zich in de kelder van de traditorebatterij, bij de plaataffuiten.

57 mm kanon, model 1905, op plaata(fuit

Het kanon is een recent materieel. Het vuurt eenheidsmun.itie af, waarvan de granaat 2,7 kg weegt en
een reikwijdte van 2500 m heeft. De kartets bevat 196 kogels met een bereik van 300 m. Op
"automatisch" vuurt het stuk af bij volledige sluiting van de kulas; hierdoor wordt een vuurkadans van
30 schoten per minuut bekomen, ,
Het affuit bestaat uit een raam in vormstaal, door ankerboutenaan de gevel van de kazemat bevestigd.
In het raam zijn 3 veerplaten vastgeschroefd, waarop het frame en de embrasureplaat zijn vastgemaakt.
Frame, wieg en kanon vormen een cardanische ophanging waardoor het.kanon in hoogte .(- 7° tot + 7°)
en in richting (totaal 30°) kan bewogen worden. Bij het afvuren Wordt de terugslag gedeeltelijk
opgevangen door de 3 veerplaten, die enkele millimeter meegeven' en uiteindelijk, langs raam en
ankerbouten, door de betonnen voorgevel.
De bemanning bestaat uit 3 manschappen en een onderofficier per flank.
Het complete materieel weegt 1657 kg. .

4.1.2. Figuur 2: Watergang

Deze figuur bevindt zich bij de ingang van de watergang, in de eerste inham rechts (in de linkervleugel
van het hoofdfrontgebouw).

Drainagetunnels

Aan de buitenzijde van de gebouwen van het hoofdfront, de lokalen aan weerszijden van de poterne en
het keelfront wordt een tunnel (galerie d'assèchement) aangelegd om deze gebouwen droog te houden.
Deze tunnel wordt op de funderingsvoet gebouwd. Langs de binnenzijde worden twee lagen
betonbepleistering aangebracht op de vloer en de verticale wanden, De bovenzijde wordt uitgevoerd in
metselwerk met open voegen.
Tegen de muren in contact met de aarde en op de gewelven van de tunnels wordt een laag keien van 20
cm dikte gelegd. Die laag wordt bedekt met een laag riet van 2 cm.
Toeziehtsgangen (het eerste, vierkante deel, met 4 wanden met betonbepleistering) verbinden de
drainagetunnels met de gangen van het fort.
Op de foto zien we een blootgelegde drainagetunnel.
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4.1.3. Figuur 3: Pantserkoepel

Deze figuur bevindt zich op het dak van het hoofdfrontgebouw
De pantserkoepels van het fort waren allemaal van hetzelfde basistype: Cockerill Model 1909.

Algemene beschrijving van een pantserkoepel

De draaikoepel zelf bestaat uit een dekpantser CA), vastgeschroefd op een ring CB). Die ring loopt op
conische rollen CC). In de ring is de dwarsbalk CD) gemonteerd, waarop het kanon affuit CE) rust. Het
geheel draait rond de centrale spil CF), waarop de vloer CG) vastgemaakt is. Het dekpantser bestaat uit
twee segmenten, die met tapbouten op twee, aan mekaar vastgeklonken stalen voeringplaten zijn
bevestigd. In het dekpantser zijn er openingen voor de geschutsmond en een optische opzet (H).
Onderaan het dekpantser zijn reQenschermen Cl) bevestigd. In de ring zijn er een aantal openingen CI),
om de bedorven lucht naar buiten te laten, voorzien van luikjes die zich sluiten bij een plotse overdruk
buiten. Drie vijzels maken het mogelijk de ring met dekpantser (of het dekpantser alleen) op te vijzelen,
dit om de rollen te vervangen of puin te verwijderen.
Het kanon wordt omsloten door een mantel (K). Hieronder vinden we de hydraulische rem, die de
afvuurschok opvangt. Het stuk beweegt iri inclinatie rond een fictieve as, in de schietopening gelegen.
De schietopening is volledig afgesloten met bronzen segmenten tussen mantel en dekpantser.
Het op en neer gaan van het stuk wordt gecompenseerd door een tegengewicht CL). -Hierdoor is het
mogelijk, zonder al te veel moeite, het stuk in hoogte te richten door middel van het hoogtewiel (M).
Het richten gebeurt door een electrische motor eN) (snelle beweging) of door een richtinQswiel CO)
(trage beweging).
De holte waarin de koepel draait, is in ongewapend beton. De rollen lopen over een horizontale rinQ CP).
Aan deze ring zit ook het inwendig tandwiel CO) vast, waarover het tandwiel van de motor en van het
richtingswieJ loopt, alsook een koperen gegradueerde cirkel CR)voor het aflezen van de richting.
De koepel wordt beschermd door een voorpantser CS) uit vijf segmenten in gietstaal. Het voorpantser
wordt op zijn beurt beschermd door een rand in gewapend beton CT).
'De verluchting van de koepel gebeurde door een Farcot-ventilator, aangedreven door een elektrische
. motor of met de hand.

De verschillende uif1loeringen

'Koepel met 57 mm kanon

Dit is de kleinste uitvoering. Het kanon is hetzelfde als dat van de kelderverdieping van de
traditorebatterij (Model 1905; vide super). Onder koepel bedraagt de vuurkadans 20 schoten per
minuut.
Koepel en stuk worden bediend door een stukoverste en drie manschappen.
Het totale gewicht bedraagt 52,6 ton en kostte, zonder de bewapening, 93843,75 BEF.

Koepel met 75mm kanon

Deze koepel is groter. Het 75 mm kanon, Model 1906, vuurt eenheidsmunitie af : 6,5 kg zware
granaten, kartetsen en schrapnels. De sneIIe vuurkadans van dit wapen (20 schoten per minuut) en zijn
reikwijdte (6000 m) maakten het uitermate geschikt om de onmiddelijke omgeving van het fort te
bestoken.
Koepel en stuk worden bediend door een stuk overste en drie manschappen.
Een koepel weegt 57 ton en kostte zonder zijn bewapening 101448,75 BEF.

Koepel met J20 mm hOlM'itser

De dwarsbalk heeft een speciale vorm om het vuren met een hoge kogelbaan mogelijk te maken. In de
koepel zijn er drie verdiepingen.
De koepels van de forten werden het kwetsbaarst geacht voor het vuur van de vijandelijke houwitsers en
mortieren. Deze wapens werden achter dekkingen geplaatst. Om die opstellingen te kunnen treffen moet
het fort eveneens over houwitsers kunnen beschikken.
De 120 rum-houwitser, Model 1909, vuurt zijn 20 kg-zware granaten en schrapnels tot maximum 6200
m. De hulzen zijn los van de projectielen. De maximale vuurkadans bedraagt 14 schoten per minuut.
Koepel en stuk worden bemand door een stuk overste en vijf manschappen.
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Fortgidsencursus

Koepel met MeeJ50 mm kanonnen

Het dekpantser bestaat hier uit drie stukken en het voorpantser uit zes segmenten. De koepel telt drie
verdiepingen.
De twee kanonnen kunnen elk afzonderlijk in hoogte worden bewogen. Er zijn voorzieningen om de
twee stukken in salvo afte vuren ofbij draaiende koepel, wanneer een ingestelde richting wordt bereikt.
De koepel weegt J 72,5 ton en koste zonder zijn bewapening 290355 BEF.
De 150 mm kanonnen, Model 1886-1890, vormen de hoofdbewapening van het fort. Ze worden ingezet
tegen Vijandelijke concentraties en batterijen alsook tegen vijandelijke veldwerken die het fort naderen.
De kanonnen zijn van een verouderd model. De voortdrijvende lading bevindt zich in kardoezen, nog
met buskruit gevuld. Bij het afvuren geeft dit een van ver zichtbare rookpluim.
Er zijn zes soorten 40 kg-zware granaten, ·uit gietijzer of staal vervaardigd, eveneens met buskruit
geladen. Verder is er een schrapnel en een kartets.'
Door de inbouw van het stuk in de koepel wordt zijn inclinatie beperkt en bedraagt de reikwijdte slechts
8400 m.
Een 150 mrn-koepel wordt bediend door een stukoverste en 20 manschappen.

4.1.4. Figuur 4: 57 rnrn kanon op wie\afTuit

Deze figuur bevindt zich bij de infantriedebouché op het dak van het hoofdfrontgebouw.
De kanonnen werden in vredestijd of tijdens beschietingen in de remises (cfr. garage) naast de infantrie-
uitgang, onder de koepels met twee kanonnen van 150 mrn, opgeborgen. Zodra noodzakelijk om een
aanval afte slaan, werden ze buitengerold en opgesteld op de infantrievuurkarn.

57 mm kanon. mode/l88B, op wie/affuit

Dit oudere stuk vuurt dezelfde munitie afals het recente model (cfr. traditorebatterij).
Het was als remisestuk ontworpen.
De bemanning wordt-beschermd door een afgerond schild ..
Het affuit laat het vuren toe van _8° tot +12°. De loop staat tamelijk hoog op de wielen, om over de
borstwering te kunnen vuren.
De vuurkadans is niet zo hoog als die van het moderne stuk. Het totale materieel weegt 805 kg.
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Opleidingsonderdeel Geschiedenis

3.4.2. Chronologie

2Ijuli 1830
+/- 1850
1859
1860
1865
1870
1870
1878-1900

Belgische onafhankelijkheid
Nationaal Reduit?
Wet op de uitbreiding van de Vesting Antwerpen - plan Brialmont
aanvang bouw
bouw voltooid
Frans-Duitse oorlog: Parijs gebombardeerd op 7 km afstand
citadel verkocht
bouw van een ganse reeks forten

30 maart 1906: Wet op de uitbreiding van de Vesting Antwerpen
oktober 1907 -maart 1908: onteigeningen voor fort Oelegem
1909:
april 1912: .
september 1912-1914:
1 maart 1913 :
4 april 1914:
4 augustus 1914:
7 augustus 1914:
4 september 1914:
22 september 1914:
2 oktober 1914:
5 oktober 1914:
9 oktober 1914:
1914-1917:
1917:
11 november 1918:
jaren'20:
jaren '30:
najaar 1938:
10 mei 1940:
28 mei 1940:
1940-1944:
1941:
4 september 1944~
1944-1945:
8 mei 1945:
3 oktober 1945:
1947:

1984:
9 juni 1995:

aanvang bouw
ruwbouw afgewerkt
plaatsing koepels
aankomst garnizoen: 8ste Plaatsbatterij
aanbesteding voor het ingieten van de koepels (uitvoeringsterrnijn :5 maand)
W.O.!
2e Grenadiers vertrekt naarOelegem
eerste Duitse aanval op Antwerpen
begin slag om Antwerpen
terugtocht veldleger achter Rupel-Netelinie
Oelegem opent het vuur
overgave
fort in Duitse handen
verwijdering kanonnen
Wapenstilstand
artilleriekazeme
verwijdering koepels (?), aanpassingswerken -7 infantriesteunpunt
bouw Anti-tankkanaal
W.O.II
overgave
fort in Duitse handen
verwijdering van de voorpantsers der koepels met springstof
Bevrijding Antwerpen door de II de Pantserbrigade (U.K)
Communicatiecentrum
VE-day (wapenstilstand)
opschrift base-ballwedstrijd
declassering forten + opheffing krijgsdienstbaarheden

Natuur 2000 huurt het fort
Beschermd monument
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03 Beknopte geannoteerde bibliografie CD

1. Algemene werken over zoogdieren met aandacht voor
vleermuizen
1. LANGE, R., VAN'WINDEN, A, TWISK, P., DE LAENDER, J., SPEER, C., Zoogdieren van de

Benelux, herkenning en onderzoek, Amsterdam 1986.
Dit boekje werd in 1986 uitgegeven door de Jeugdbondsuitgeverij, een samenwerking van de Nederlandse jeugdbonden NJN en
ACJN en de Belgische JNM. Het vulde een groot hiaat op in de nederlandstalige literatuur omtrent herkenning en onderzoek van
zoogdieren. De twee oplagen, goed voor in totaal 3250 exemplaren waren dan ook al spoedig uitverkocht... Het is een sober
uitgegeven boekje met een bijzonder uitgebreide inhoud: determinatiesleLJtels op uitwendige kenmerken en op
schedelkenmerken, zoogdiersporen, soortbesprekingen, bedreiging en onderzoek. De tekeningen van Peter Twisk zijn beter dan
in de opvolger van dit boekje: ...

2. LANGE, R., TWISK, P., VAN WINDEN, A., VAN DIEPENBEEK, A., Zoogdieren van West-Europa,
Utrecht, 1994.
'In 1994 verscheen de langverwachte opvolger van Zoogdieren van de Benelux. Het gebied dat door de nieuwe gids wordt
bestreken is uitgebreid tot West-Europa, de uitgave werd deze keer door de KNNV verzorgd en is bijzonder afgewerkt. Met deze
uitgave verscheen dé zoogdierengids in ons taalgebied. De tekeningen zijn wel van mindere kwaliteit dan in de vorige uitgave en
de schedeltjes zijn zo klein weergegeven dat het bijna onmogelijk is om ze te gebruiken als referentie bij het determineren.

2: Algemene werken over vleermuizen
1. HILL, JE, SMITH, J.D., Bats, a Natural history, Londen, 1984 (2e verbeterde uitgave 1985).

Dit werk kwam een beetje op een slecht tijdstip: rond de verschijningsdatum kwam het vleermuizenonderzoek in een
stroomvérsnelling zodat er op korte tijd veel informatie over vleermuizen bijkwam die niet kon worden opgenomen in het boek. Een
verbeterde uitgave in 1985 probeerde de pijn nog te verzachten maar kon niet baten ...

2. SCHOBER, W., GRIMMBERGER, E., Die Fledermäuse Europas: kennen -bestimmen - schützen,
Kosmos Naturführer, Stuttgart, 1987.
Behalve in het Duits verscheen dit boekje ook in het Frans. Het is een handig ding met ook een aanzienlijke inleiding over de
ecologie van vleermuizen. De oppervlakte/kwaliteitsverhouding van di! boekje is bijzonder groot. De foto's zijn mooi maar
onvoldoende voor determinatie.

3. GREENAWAY, F., HUTSON, AM., A Field Guide to British Bats, Uxbiidge, 1'990.
Dit kleine boekje is het meest uitgebreide determinatie-instrument voot vleermuizen. Van alle Britse soorten zijn foto's afgebeeld
die de vleermuizen vanuit alle -mogelijke hoeken tonen. Het nadeel is wel dat de foto's uitgeknipt zijn en opgeplakt op een witte
bladzijde zodat de kleur van de vleermuizen subjectief wordt vervormd.

4. ROBERTSON, J:, Ttie Complete Bat, London, 1990.
Een grappig boekje maar niet erg wetenschappelijk.

5. VOÛTE, AM., SMEENK, C., BROOS, K., LlNA, P.H.C., PUNT, A, Vleermuizen, ZVvQlle, 1991.
Naast de bovenvermelde determinatiewerken werd er in Nederland ook een boek uitgegeven over vleermuizen in het algemeen.
Het boek bespreekt de ecologie van de vleermuizen van over de hele wereld. Het is een interessant leesboek maar nogal
oppervlakkig. De echolocatie komt nauwelijks aan bod, wat toch een groot gebrek is ...

6. ALTRINGHAM, J.D., Bats, Bi%gy and Behaviour, Oxford, 1996.
De Engelse bioloog Attringham leverde in 1ffi6 de opvolger voor het boek van Hili en Smith (1) en gaat vrij diepgaand in op de
biologie en het gedrag van vleermuizen. Een solied werk dat tevens duidelijk wijst op verbanden en vragen die nog open zijn. De
literatuurlijst is zeer uitgebreid en kan de geïnteresseerde lezer en onderzoeker een aardige stap op weg zetten.

3. Gespecialiseerde werken over een bepaald aspect van
vleermuizen
3.1. Echolocatie en bat detectors
1. GRIFF/N, D.R., Listening in the dark, New Haven, 1958. (reprinted 1986)

Het eerste werk over echo locatie door de bioloog die het systeem ontsluierde. Ondanks de ouderdom nog steeds een bijzonder
lezenswaardig boek. .

2. AHLÉN, 1., Identification of scandinavian bats by their sounds, Swedish University of agricultural
sciences, Department of Vvi/dlife ecoroqy, Uppsala, 1981.
Een kort en zeer wetenschappelij verslag van het onderzoek dat de zweedse onderzoeker Ingemar Ahlén voerde naar
soortspecifieke kenmerken in de echolocatiegeluiden van vleermuizen. Het één van de fundamenten van het huidige bat-
detec!oronderzoeken dus verplichte literatuur voor iedereen die zich verdiept in bat detector-onderzoek.

3. K. KAPTEYN (ed.), Proceedings ofthe first European Bat detector Workshop, Amsterdam, 1993.
Vleermuizenonderzoekers uit heel Europa wisselen kennis uit. Daarvoor worden er met tussenpozen van enkele jaren Europese
bat detector workshops georganiseerd. In 1993 ging die door in Nederland en Kees Kapteyn bundelde het resultaat. Met
bijdragen van Ingemar Ahlén (ZW), de bat detector-producent Lars Pettersson (ZW), Gareth Jones tE), A-B-C-D Limpens (NL),
Kees Kapteyn (N,L) e.a. Basiskennis voor de ernstige bat detector-gebruiker. . .



4. HELMER, W., L1MPENS, H.J.GA, BONGERS, W., Handleiding voor het inventariseren en
determineren van Nederlandse vleermuissoorten met behulp van bat-detectors. Wageningen,
1987.
Een duidelijk maar intussen verouderd bijvoegsel van de cassette met vleermuizengeluiden van de Nederlandse Stichting

Vleermuisonderzoek.
5. PETTERSSONELEKTRONIKAB, URL: http://VNWV.bahnhof.se/-pettersson ; e-mail:

pettersson@bahnhof.se .'
Misschien interessant is de website van de Zweedse bat detector-producent Lars Pettersson die wereldvermaarde professionele
bat detectors maakt en ook goedkopere modellen voor amatuer-onderzoekers. _

3.2. Voorkomen en bedreiging van vleermuizen
1. KAPTEYN, K., Vleermuizen in het landschap, over hun ecologie, gedrag en verspreiding, Haarlem,

1995.
Het resultaat van een grondig onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen in de provincie Noord-Holland werd door Kees
Kapteyn te boek gesteld in dit grote uitgebreide boek. Met een duidelijke uiteenzetting over de ecologie en het gedrag van
vleermuizen is dit meteen een veel bruikbaarder boek dan dat van Voûte e.a. (1931) waarbij de nadruk veel meer ligt op de
. inheemse vleermuizensoorten. De soortbespreking kan als standaardwerk gelden. Spi~ig genoeg zijn de tekeningen afzichtelijk.
De vele foto's, figuren en grafieken compenseren dit wel. De erg uitgebreide bespreking van de vleermuizen in Noord-Holland is
misschien niet onmiddellijk waar de niet-Noord-Hollander op zit te wachten maar in ieder geval kunnen deze resultaten als
voorbeeld gelden voor onze vleermuizenonderzoekers.

2. LlMPENS, H.J.GA, MOSTERT, K., BONGERS, W., At/as van de Nederlandse vleermuizen,
Utrecht, 1997.
Dit nieuwste boek geeft een betrouwbaar en vrij gedetailleerd beeld van het voorkomen van vleermuizen in Nederland. Naast het
atlasgedeelte gaat er ook veel aandacht naar de ecologie van vleermuizen zodat het een schitterend vleermuizenboek werd.

3. Rode Lijst van de zoogdieren in Vlaanderen, ed. AMINAL (eindred. D. Criel), Brussel, 1994.
Als basis voor zoogdierbescherming in Vlaanderen liet AMINAL de Rode Lijst van bedreigde zoogdieren in Vlaanderen opstellen.
Het geeft een voorlopige stand van zaken of een schatting van de toestand. Bijkomende onderzoeken waarvan de resultaten
weldra zullen verschijnen, zullen meer klaarheid scheppen.

3.3. Winterslaap
1. RANSOME, R., The Natural History of Hibernafing Bats, Londen, 1990.

~~4.Onderzoeksmethoden algemeen
1,,· KUNZ, T.H., Ecoloçicel and behavioural methods for tiie study of bats, Washington, s.d .
.:: Het standaardwerk voor wie aan wetenschappelijke vleermuizenstudie doet. Het werk is opgevat voor vleermuizenstudie over de

hele wereld en over alle a~pecten van de vleermuis. 'Men leert dus vliegende honden vangen en bloedstalen trekken.
2. WILSON, COLE, NICHOLS, RUDRAN, FOSTER (ed.) Measuring and monitoring biological

diversfty, standard methods for memmets. Oxford, 1996 .. '
. Alles over methodes voor zoogdierstudie: van olifanteninveniarisatie vanuit vliegtuigen over bavianen seksen tot \4eermuizen.

4. Artikels in tijdschriften
4. 1. Beenbreek
"tweemáandelijks' tijdschrift van de Vlaamse Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubehoud vzw NATUUR 2DOO. Bervoetstraat 33,
2000 Antwerpen, tel. 03 231 26 04, tex. 03 233 64 99. Sinds 1.984 beheert Natuur 2000 het fort van Oelegem als
vleermuizenreservaat. .

1. DICTUS, P., 'Vleermuizen in Vlaanderen, de Myotis soorten', Beenbreek (1990):44-47.
2. LEFEVRE, A., DICTUS, P., 'Zomeronderzoek vleermuizen fort Oelegem', Beenbreek 3 (1991).
3. WAETERSCHOOT, J. 'Vijf jaarvleermuizenbestand in fort Oelegem', Beenbreek (1989): 183-186,

Dit artikel werd hetzelfde jaar door Hugo Waeterschoot gepubliceerd in de studiedocumenten van het KBIN.
4. VRELUST, J., 'TVvintig jaar slapen, overvvinterende vleermuizen in het fort van Oelegem 1976-

1996', Beenbreek. 5 (1996): 8-12.

4.2. Chiropcontact
Ledenblad van de vleermuizenwerkgroep van Natuurreservaten vzw, vereniging voor natuurbehoud in Vlaanderen, Kon. St.-
Mariastraat 105, 103Cl Brussel, tel. 02 245 43 00; fax. 02245 39 33. Natuurreservaten beheert meer dan 170 natuurreservaten in
Vlaanderen. De vleermuizenwerkgroep coördineert het vleermuizenonderzoek in Vlaanderen.

4.3. Eliomys
Driemaandelijks tijdschrift voor zoogdierkunde en -bescherming uitgegeven door de nationale Zoogdierenwerkgroep (ZVl/G) van .de
JNM (Jeugdbbnd voor Natuurstudie en Mileubescherming, zie lager (Euglena) De z:.NG is de enige zoogdierenwerkgroep die actief
is in heel Vlaanderen.

http://VNWV.bahnhof.se/-pettersson
mailto:pettersson@bahnhof.se


4.4. Euglena
Tweemaandelijks tijdschrift: van de JNM, Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming, Kortrijksepoortstraat 140, 0Cf:J:) Gent;
tel: 00 223 47 81; fax: 00 223 28 05.
1. 'Handleiding voor het Watervleermuisproject', JNM, Euglena, 1993/2, 8p.

4.5. Lutra
Halfjaarlijks tijdschrift van de Vil, Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (Emmalaan 41, NL-3581 HP utrecht, tel
cx:D-2544542, fax. 0::0-2518467. Wetenschappelijk tijdschrift met artikels in het Nederlands, Engels en Frans.

1. BEKKER, JP., 'Vleermuizen en rabiës', Lutra, 30 (1987): 9-17.
2. BEKKER, J.P., MOSTERT, K., 'Predatie op vleermuizen in Nederland', Lutra, 34 (1991): 1-26.
3. KALSBEEK, M.L., VOUTE, A.M., 'Nieuwe kunstmatige Vvinterverblijfplaatsen voor Nederlandse

vleermuizen. Lutra, 39 (1996): 91-105.

4.6. Studiedocumenten van het KBIN
1. FAIRON, J., LEFEVRE, A., 'Vleermuizenreservaten in België', Belgisch centrum voor

chiropterologisch onderzoek nr. Xli, studiedocumenten van het KBIN 69.
2. WAETERSCHOOT, H., Vijf jaar vleermuizenbeheer in het fort van Oelegem, Studiedocumenten

van het KBIN, 62, p. 32-36.

4.7. Wielewaal
Tweemaandelijks tijdschrift (tijdschrift voor natuurstudie) van De Wielewaal vzw (Graatakker 11, z:rJJ Turnhout, tel, 014 41 22 52,
fax. 01443 96 51. Leden ontvangen ook het trimestrieel ornithologisch tijdschrift onous.
1. BONNE, F., 'Kennismaking met de watervleermuis', Wielewaal, 62 (4) (1996), pp 118-121.
2. VAN CAKENBERGHE, V., LEFEVRE, A., Overzicht van de vleermuiswintertellingen 1991-1992,

Wielewaal 1992, 160-163.,

4.8. Zoogdier
Driemaandelijks tijdschrift van de VZZ, 'het meest informatieve zoogdierenblad in de Beneiux". Adres: zie Lutra.

1. VAN BREDERODE, N., 'Hondsdolheid bij vleermuizen, hoe kan je besmetting voorkomen?'
Zoogdier 5 (4) (1994), 20-24.

·2. VERBOOM, B., 'Vleermuizen en lijnvormigebegroeiingen. Beschutting, voedsel of oriëntatie?'
Zoogdier 6 (1) (1995), 8-14.

3. BOONMAN, M. 'Voedselkeuze grootoorvleermuis', Zoogdier 6 (2) (1995): 19-22.
4. VANTORRE, R., 'OverVvinterende vleermuizen in Noord-Frankrijk, een merkwaardige toestand',

Zoogdier 6 (4) (1995): 10-15.
5. MOSTERT, K, VAN DER KUIL, R., WONDERGEM, J. 'Vleermuizen op kerktolders in Zuid-

Holland. Kerken raken steeds leger. ..' Zoogdier 7 (3) (1996): 12-19.
6. BOSHAMER, J. 'Vleermuiskasten in jonge bossen' Zoogdier 7 (3) (1996): 25-28
7. MOSTERT, K.. WONDERGEM, J., VAN DER KUil, R. 'Ook 's Vvinters vleermuizen in Zuid-

Hollandse kerken' Zoogdier 7 (4) (1996): 11-13.

5. Folders
1. LEFEVRE, A., Vleermuiskasten, alle praktische gegevens, folder Natuurreservaten vzw i.s.m.

WWF,1996.
2. TROCH, G., SMEKENS, H., VOET, P., DAHLEN, J., LEFEVRE, A., Vleermuizen houden van

huizen, folder Natuurreservaten vzw i.s.m. INWF. .



1. Vliegende vleermuis (franjestaart) . .
Vleermuizen zijn zoogdieren. De enige overeenkomst met vogels zit in het feit dat vleermuizen ook
kunnen vliegen. Op deze dia kan je al onmiddellijk een aantal belangrijke verschillen zien. Zo hebben
vleermuizen geen veren maar een vacht. Ze hebben ook geen snavel maar wel een bek met tanden.
Vleermuizen zijn de enige vliegende zoogdieren. Dèvleermuizen zijn wel een van de meest
succesvolle zoogdierordes. Met wereldwijd bijna 1000 verschillende soorten zijn ze de op één na
talrijkste zoogdierorde. De knaagdieren zjjnrnet meer: zo'n 1700 soorten, Maar binnen de vleermuizen
is er veel meer diversiteit.
2, vliegende hond .
Vleermuizen vliegen met hun handen, Tussen hun vingers is een vlieghuid gespannen, Daaraan
danken ze hun wetenschappelijke benaming: "chiroptera", wat van het grieks is afgeleid en zoveel
betekent als "handvleugeligen"" De orde der chiroptera wordt ingedeeld in twee sub-orden: de
macrochiroptera of grote vleermuizen en de microchiroptera of kleine vleermuizen. De macro-
chiroptera noemt men ook vleerhonden of vliegende honden. Ze lijken immers meer op een hond dan
op een muis. Ze leven vooral in Azië en Oceanië. De grootste exemplaren kunnen tot anderhalve
meter spanwijdte hebben.
3. dwergvleermuis.
Bij ons komen enkel kleine vleermuizen voor. De dwergvleermuis is onze kleinste en ook meest
voorkomende vleermuizensoort. Ze past in een luciferdoosje.
4. Dwergvleermuis met vleugels open
De vleermuizen die bij ons voorkomen worden in twee groepen onderverdeeld: de gladneuzen zoals
deze dwergvleermuis, en de hoefijzerneuzen.
5. Hoefijzerneus.
De hoefijzerneuzen danken hun naam aan een hoefijzervormig neus-aanhangsel. Zowel de Grote als
de kleine hoefljzerneus beschouwt men momenteel als uitgestorven in Vlaanderen. De grote
hoefijzerneus kan zich misschien terug herstellen als de juiste beheersmaatregelen worden getroffen.
6. Vliegende vleermuis
Precies omdät het nachtdieren zijn, zijn vleermuizen zo fascinerend. Ze leven in het donker en vliegen
nergens tegenaan.
7. Echolocatie ,;:,:i
Vleermuizen stötèn zeer luide, ultrasone geluiden ui~;;Die geluiden liggen boven onze gehoorgrens.
Deze geluiden weerkaatsen tegen de voorwerpen en Insecten in de omgeving en op basis van de
echo kan de vleermuis zich oriënteren. ),
8. Proefneming (1<
Deze dia toont hoe een vleermuis enkele dunne draden precies kan localiseren in het donker om er
mooi tussendoor te vliegen. De Italiaanse onderzoeker Spalanzani was in de achttiende eeuw al
gefascineerd door deze dieren. Hij brandde enkele vleermuizen de oogjes uit en stelde vast dat deze
blinde exemplaren nog prooidieren konden vangen. ,pan goot hij was in de oren van enkele
vleermuizen. Zo stelde hij vast dat dove vleermuizemzich niet meer kunnen oriënteren.
9. Jagende vleermuizen f;'f

Jagende vleermuizen roepen voortdurend, om hun prooi te zoeken en om nergens tegenaan te
vliegen. Ze moeten hun prooi zo snel mogelijk doorslikken, want als ze niet roepen, weten ze niet
waar ze zijn. ij

10. Hoefijzerneus
De hoefijzerneuzen hebben er iets op gevonden, ze'roepen door hun neus.
11. Close up kop
Vleermuizen hebben een zeer goed gehoor. Ze moeten immers zoveel mogelijk informatie halen uit
hun zwakke echo's. Daarom moeten ze ook heel ha'fC:hoepen. Een dwergvleermuis roept bijvoorbeeld' .
aan 120 decibel. Dat is even hard als een opstijgendl5traalvliegtuig. Als wij zo hard zouden roepen, 1..,
werden we doof van ons eigen gebrul. Gelukkig ligt het geluid van vleermuizen boven onze
gehoorgrens, en worden onze oren gespaard van die ultrasone decibels. Worden vleermuizen dan
niet doof van hun eigen gebrul? Nee, ook daar hebl1Ëfrtze iets op gevonden. Tijdens het roepen
trekken kleine spiertjes in het oor van de vleermuis samen, en schakelen haar gehoor uit. Een fractie
van een seconde later schakelt de vleermuis haar genoor terug in om de sterk afgezwakte echo op te
vangen. Ook van elkaars gebrul worden vleermuizen niet doof. Hoge tonen sterven immers zeer snel
uit.! "
1-2. A!s een vleermuis een pr?oi.lokaliseert, gaat ze er~paf en schept het insect in haar staartvlieghuid.
De slikt ze het zo snel mogelijk m. Vleugels en dekséhilden eet de vleermuis niet op. Die hebben toch
geen voedingswaarde. .k;
13. staartvlieghuid n !
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Ook tussen de achterpoten en de staart is een vlieghuid gespannen. Deze staartvlieghuid gebruikt de
vleermuis als roer maar ook als schepnet om haar prooi uit de lucht te vangen.
14.gebit baardvleermuis, ; ....
Alle Europese vleermuizen zijn insecteneters. Hun kleine scherpe tandjes ztjn speciaal gemaakt om
insedenpantsers te kraken.
15. vleermuis die nectar uit een bloem likt zoals een kolibri. Sommige vleermuizen in de tropen leven
van nectar. Deze planten zijn voor hun voortplanting aangewezen op vleermuizen. De vleermuizen
brengen het stuifmeel van de ene bloem naar de andere.
16. vleermuis tussende stuifmeeldraden van een b,l()em.
17. De vleerhonden zijn fruiteters, en zijn vooral overdaq actief.
18- 22 geen commentaar
23. vampier ,_
De beruchte vampier bestaat echt en drinkt echt bloed. Wel is deze vleermuis maar zo'n 8 cm groot.
24 vampier
Een vampier landt gewoonlijk op een zekere afstand van zijn prooi. Dan kruipt hij erop af met zijn
sterke onderarmen, kruip op z'n prooi en zoekt een week plekje waar hij met z'n vlijmscherpe tandjes
een gaatje maakt. Daar likt hij dan wat bloed uit op.

25 rosse vleermuis op boom
Om vleermuizen te kunnen beschermen, moeten we vooral hun verblijfplaatsen onderzoeken.
Vleermuizen zijn immers in de eerste plaats bedreigd omdat hun verblijfplaasten worden bedreigd.
Vleermuizen leven vooral in bomen. De rosse vleermuis, onze grootste soort (spanwijdte ca. 30cm),
leeftzomer en winter in bomen.
26. portret rosse vleermuis
Op deze dia is goed te zien waaraan de vleermuis haar naam dankt: haar rosse vacht. Vroerger werd
ze ook wel "vroegvlieger" genoemd omdat ze al vroeg op de avond uitvliegt, bij het begin van de
schemering, als er ook nog zwaluwen rondvliegen.',
27 dreef .
In de zomer verblijven de meeste vleerrnuizensoortèn bij voorkeur in holle bomen.
28 omgezaagde boom _ Pi
Het is heel belangrijk dat holle bomen behouden blijven voor vleermuizen. In holle bomen vinden de
vJeermuizen zelf hun verblijfplaat, maar er leven oo~~eel insecten in die een voedsel bron voor-de
vleermuizen vormen.
29 knof?vilgen q
bomenrijen zijn heel belangrijk voor vleermuizen. Z~, dienen als oriëntatiepunt, als beschutting op hun
jachtvluchten en in de holtes van deze knotwilgen, k",nnen ze ook verblijven.
30. vleermuizenkast )hJ
Wie wil kan vleermuizen zelfs helpen door er een kéllPtvoor te timmeren. Deze kasten zijn vooral
.succesvol in jonge bossen, waar weinig holle bomen staan. Je hangt er best een aantal bij elkaar.
'31: grootoor op zolder "
Deze grootoorvleermuis heeft bijvoorbeeld een zolcW-f uitgekozen. Vleermuizen leven graag in huizen.
De dwergvleermuis, onze talrijkste soort, leeft in de~'~omervooral in huizen, bij voorkeur tussen
spouwmuren, dakbetimmeringen of in rolluikkastem~j2:e doen er geen kwaad. Ze knagen nergens aan
(het zijn immers geen knaagdieren), ze brengen gee,mnestmateriaal naar binnen. De mest die ze
achterlaten bestaat uit droge stukjes insectenpantsers en verspreidt geen stank. Eind augustus, begin
september vallen de groepen vleermuizen uit elkaar en dan verlaten ze hun schuilplaasten.

32 trekroutes 'El

Tussen hun zomer- en winterverblijven leggen vleermuizen vaak grote afstanden af.
33. parende watervleermuizen 1')1

Normaal gezien paren vleermuizen in de nazomer, in de trekperiode voor ze in winterslaap gaan.
Soms gebeurt het ook 's winters. Het sperma wordt opgeslagen in de baarmoederhals van de
vrouwtjes en de bevruchting zelf wordt uitgesteld totina de winter. 's Winters hebben vleermuizen
immers al hun energie nodig om de winter door te ~men. Een jong laten groeien, zou te veel energie
vergen. Na de winterslaap vindt de eisproing plaats,en vervolgens de bevruchting.
34. mergelgroeve .
42. ;Q;j

In de winter zijn er geen insecten, zodat de vleermtijzen noodgedwongen in winterslaap gaan. Ze
teren dan volledig op hun vetreserves en laten hun ~ártslag en lichaamstemperatuur dalen.
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Vleermuizen stellen hoge eisen aan hun winterverblijven. Het moet er rustig en donker zijn, de
temperatuur moet constant zijn en net boven het vriespunt blijven. En het moet er vochtig zijn, zodat
de vleermuizen niet uitdrogen. Grotten zijn het meest geschikt
Vermits er in vlaanderen geen natuurlijke grotten zijn, zijn onze vleermuizen aangewezen op
kunstmatige grotten, zoals deze mergelgroeven in Limburg.
35.baardvleermuis
De baardvleermuis is niet zo kieskeurig en verblijft ook op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad.
36. overwinterende hoefijzerneus
Hoefijzerneuzen slaan hun vleugels om zich heen tijdens de winterslaap.
37. hoefijzerneus
38. ijskelder
Ijskelders op oude kasteeldomeinen zijn ook geliefkoosde overwinteringsverblijven.
39 overwinterende grootoor. ; ;
De grootoorvleermuis steekt haar oren onder haar vleugels, om niet te sterk af te koelen.
40. grootoor
41. fort
De Antwerpse fortengordel herbergt jaarlijks meer overwinterende vleermuizen dan het
kilorneterslanqe mergelcomplex van Limburg. Zelfs in Europa is het een belangrijke concentratie. Het
fort van Oelegem is het tweede belangrijkste fort in Vlaanderen. Steendorp komt op de eerste plaats.
42. poort .
Het is voor de vleermuizen vooral de belangrijk dat het fort gesloten blijft, zodat ze niet verstoord
worden. Verstoring kan immers hun dood betekenen. Ontwaken uit hun winterslaap kost zoveel
energie (opwarmen, hartslag versnellen), dat hun energievoorraad niet meer toereikend zou kunnen
zijn-voor de rest van de winter.
43. franjestaart en ingekorven vleermuis.
Deze twee vleermuizensoorten zijn de paradepaardjes van het fort van Oelegem. De franjestaart, met
zijn rozige snuit en sneeuwwitte buik komt in Vlaanderen enkele lokaal voor. In dit fort is hij het talrijkst
(meer dan 200 exemplaren per jaar). De ingekorven vleermuis, met haar valere kleuren, is teer
zeldzaam en erg kwetsbaar. De soort komt vooral ÛIJT Vlaanderen voor, en zit hier op de noordelijke
grens van haar verspreidingsgebied. De laatste jar.$n is ze lichtjes in opmars. Dit jaar zaten er 18
exemplaren in Oelegem.!~i:
44. kolonie ~11!
vanaf half april, na de winterslaap vormen de.zwangere vrouwtjes groepen om hun jong te krijgen. Bij
ons zijn dat groepen-van +/- 20 tot 120 exemplaren. De mannetjes leven op hun eentje.
45. babyvleermuis t ;';
De jongen worden gevlr'oonlijk in mei geboren en zijn na enkele weken volwassen.
De jongen blijven overdag in de kolonie terwijl de rn,peders op jacht gaan. Iedere moeder herkent haar
eigen jong aan specifieke geluiden. .
46.
Als afsluiter nog deze dwergvleermuis. Misschien menen ze wel bij u in huis.
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