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Aanleiding 

De vzw. Regionaal Landschap de Voorkempen gaat in het kader van een investeringssubsidie 

natuur enkele bunkers inrichten voor vleermuizen op domein Wolvenbos te Kapellen. De 

bunkers op het domein liggen in dezelfde verdedigingslinie als deze van het Mastenbos 

(Kapellen), Inslag (Brasschaat) en Uitlegger (Brasschaat). Het INBO heeft onderzoek 

uitgevoerd in voor vleermuizen ingerichte bunkers in het Mastenbos. 

  

Vraag 

1. Wat zijn de resultaten en conclusies van het onderzoek dat reeds in het Mastenbos 

gebeurde?  

2. Wat zijn de aanbevelingen voor een goede inrichting van de bunkers in het Wolvenbos? 

  

Toelichting 

1 Uitgevoerd onderzoek 

Het INBO voerde de afgelopen jaren onderzoek uit naar de leefomstandigheden waarin 

vleermuizen overwinteren, en naar de monitoring ervan (De Bruyn et al., 2017). In de 

bunkers van het Mastenbos werd het temperatuursverloop in de verblijfsplaatsen gedurende 

de winter gevolgd, en werd onderzoek gedaan naar verschillen in microklimaat en 

luchtvochtigheid in de bunkers (Gyselings et al., 2014). Dit werd gecombineerd met 

gedetailleerde tellingen in de bunkers op verschillende momenten doorheen de winter. 

Daarnaast werd in samenwerking met de Universiteit Antwerpen gelijkaardig onderzoek 

uitgevoerd in een aantal forten van de Antwerpse fortengordel, zodat de omstandigheden in 

de bunkers vergeleken kunnen worden met de omstandigheden in de forten waar veel 

vleermuizen overwinteren (Teunen, 2015). Voor een goede interpretatie van de monitoring 

van de temperatuur werd een model ontwikkeld om de temperatuur in de winterverblijfplaats 

te beoordelen in relatie tot de schommelingen in de buitentemperatuur (Gyselings et al., 

2017). 

1.1 Winterslaap 

Vleermuizen overwinteren door hun lichaamstemperatuur te laten zakken tot bijna de 

omgevingstemperatuur, om zo hun energieverbruik te verminderen (Geiser, 2004). Dit is 

winterslaap. Hoe lager ze hun lichaamstemperatuur kunnen laten zakken, hoe meer energie 

ze kunnen besparen. Er is echter een ondergrens waar ze niet beneden kunnen. Deze 

ondergrens verschilt van soort tot soort (Arlettaz et al., 2000). Soorten met een lage 

ondergrens, zogenaamde koudetolerantere soorten, kiezen daarom doorgaans voor koudere 

plaatsen. Een verblijfplaatsplaats is tijdens een koude periode kouder als ze minder 

gebufferd is ten opzichte van de buitentemperatuur. Op deze plaatsen zal de temperatuur 

dus ook meer schommelen dan op meer gebufferde plaatsen. Vleermuizen kunnen tijdens de 

winter wel een aantal keer ontwaken en van plaats veranderen.  

Bunkers, forten en ijskelders zijn plaatsen waar de temperatuur in zekere mate gebufferd is 

ten opzichte van de buitentemperatuur. Veel vleermuizen in Vlaanderen overwinteren in dit 

soort gebouwen. De mate van buffering kan daarbinnen verschillen van plaats tot plaats. 

Daardoor zal ook de soortensamenstelling van de aangetroffen vleermuizen verschillen van 

plaats tot plaats. 

Behalve bunkers, forten en ijskelders bieden ook boomholten een zekere buffering ten 

opzichte van de buitentemperatuur, maar die buffering is doorgaans een stuk kleiner. 
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Koudetolerante soorten kunnen dus ook in boomholten overwinteren, en ook minder 

koudetolerante soorten kunnen er in relatief warme periodes gebruik van maken. De 

soortensamenstelling van de aangetroffen vleermuizen kan ook verschillen naargelang het 

moment van de winter. Voor de minder koudetolerante soorten is de aanwezigheid van beter 

gebufferde gebouwen, zoals forten, bunkers of ijskelders, in een boomrijke omgeving ideaal. 

 

1.2 Onderzochte bunkers 

De bunkers in het Mastenbos kunnen naargelang hun bouwplan ingedeeld worden in types. 

De grondplannen van de types waar onderzoek gebeurde zijn weergegeven in Figuur 16-19 

in bijlage 1. De meeste bunkers zijn van het type VI (Figuur 16). Uit de foto’s in Figuur 1, 

kan afgeleid worden dat de in te richten bunkers in het Wolvenbos tot dezelfde types 

behoren, en dat de erboven en ertegen liggende grondbedekking gelijkaardig is.  

 
Figuur 1: Meegeleverde foto’s van de in te richten bunkers van het Wolvenbos 

 

Een groot deel van de bunkers in het Mastenbos werd ingericht door ze op 

gestandaardiseerde wijze af te sluiten met de plaatsing van twee deuren met een sas (zie 

grondplannen in bijlage 1 en Figuur 11 en 12). Aanwezige tochtopeningen en schietgaten 

werden afgesloten. Bij niet ingerichte bunkers was telkens een deurtoegang volledig open, 

en waren tochtgaten niet afgesloten. In de ingerichte bunkers werd het aantal mogelijke 

hangplaatsen en wegkruipmogelijkheden voor vleermuizen verhoogd, voornamelijk door het 

ophangen van snelbouwstenen tegen de wanden. In ingerichte bunkers werden per bunker 

minstens twaalf en gemiddeld negentien stenen opgehangen. De niet ingerichte bunkers 

waren niet voorzien van bijkomende hangplaatsen. 
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Een uitgebreide selectie van 21 bunkers werd in de winter van 2014-2015 gedurende een 

half jaar thermisch gemonitord door het plaatsen van temperatuurloggers die de 

binnentemperatuur elke twee uur registreerden. Ook de buitentemperatuur werd op dezelfde 

manier gevolgd. Voorafgaand gebeurde in 2012 voor een beperktere selectie van zes 

ingerichte en drie niet ingerichte bunkers onderzoek naar de temperatuurgradiënten en de 

luchtvochtigheid binnen in de bunker. Het aantal ingerichte en niet ingerichte bunkers waar 

in de winter 2014-2015 ook temperatuursmonitoring werd uitgevoerd is weergegeven in 

Tabel 1. 

 

Tabel 1: Aantal van de verschillende types bunkers betrokken bij het onderzoek. 

 Type VI Type II Type VII Type IX Totaal 

ingericht 11 1 2 0 14 

niet ingericht 4 1 0 2 7 

 

1.3 Temperatuursmetingen 

Tijdens de winter 2014-2015 werden 21 bunkers in het Mastenbos uitgerust met 

temperatuursloggers die elke twee uur de temperatuur registreerden. Ook de 

buitentemperatuur werd in diezelfde periode gelogd. Figuur 2 geeft de minimum temperatuur 

die per bunker binnen werd bereikt en het bereik waarbinnen de temperatuur in de bunker 

schommelde voor bunkers ingericht met een sas en niet ingerichte bunkers van het 

Mastenbos. De temperatuursvariatie (figuur 4, rechts) werd per bunker berekend als 

maximum temperatuur min minimum temperatuur. Om een correcte vergelijking mogelijk te 

maken is Figuur 2 gebaseerd op bunkers met hetzelfde bouwplan. Het betreft bunkers type 

VI, wat het meest voorkomende type is. Het sas zorgt ervoor dat de temperatuur minder 

diep wegzakt en stabieler blijft (kleinere variatie over de winter). De niet ingerichte bunkers 

geven op zich al wel een buffering van de temperatuur, de laagst gemeten 

buitentemperatuur buiten bedroeg immers -3,5°C. 

 

Figuur 2: Absolute minimum temperatuur en temperatuursvariatie voor met een sas ingerichte en niet 

ingerichte bunkers van het Mastenbos, met bouwplan type VI 

 

De binnentemperatuur is uiteraard wel afhankelijk van het verloop van de 

buitentemperatuur, de voorgestelde temperaturen kunnen in andere winters dus verschillend 
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zijn. Dat maakt een extrapolatie naar andere winters en een vergelijking tussen gebouwen 

waarvan de temperatuursmonitoring in verschillende jaren gebeurde moeilijk.  

Het stabielere binnenklimaat bij ingerichte bunkers kan te wijten zijn aan het verminderen 

van de tocht door plaatsing van het sas en afsluiting van tochtopeningen. Het is in principe 

echter ook mogelijk dat de bunkers die niet werden ingericht bedekt zijn met een dunnere 

laag grond, en daardoor minder geïsoleerd zijn. Het gronddek varieert immers van bunker 

tot bunker. Door toeval, of door selectie van bunkers om in te richten, kan het zijn dat de 

ingerichte bunkers daarom gemiddeld genomen beter geïsoleerd zijn. Dit kan het effect van 

tochtafsluiting door een sas maskeren bij de analyse. Om dit na te gaan werd een model 

ontwikkeld om de invloed van isolatie en tocht afzonderlijk uit de temperatuursreeksen te 

kunnen afleiden (Gyselings et al., 2017). Dit wordt hieronder verder toegelicht. 

 

1.4 Model voor de bepaling van de invloed van isolatie en 

tocht 

Het model dat werd ontwikkeld gaat na in hoeverre schommelingen in de buitentemperatuur 

nog voelbaar zijn binnen. Algemeen worden schommelingen op korte termijn, zoals 

dagdagelijkse schommelingen, sterker gedempt dan schommelingen op lange termijn, zoals 

bijvoorbeeld wekelijkse of maandelijkse schommelingen. Het model gaat na welke perioden 

van schommelingen voorkomen in de buitentemperatuur en in de binnentemperatuur, en 

berekent per schommelingsperiode in hoeverre deze schommelingen binnen nog voelbaar 

zijn. Dit levert een curve op die de mate van demping geeft per schommelingsperiode, de 

zogenaamde dempingscurve. Figuur 3 geeft een voorbeeld van een dergelijke curve voor 

een ingerichte bunker van het Mastenbos. Het verloop van deze curve kan gerelateerd 

worden aan de mate van isolatie door wanddikte en gronddek, en in welke mate tocht het 

binnenklimaat beïnvloedt. Een betere isolatie doet de curve naar rechts opschuiven, tocht 

kromt de curve naar boven. 

 

Figuur 3: Demping van temperatuurschommelingen voor een ingerichte bunker van het Mastenbos. Om 

het verloop van de curve beter zichtbaar te maken is de periode van de schommeling logaritmisch 

weergegeven. 
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Figuur 4 geeft de dempingscurves voor zowel de niet ingerichte bunkers van het Mastenbos 

als voor de bunkers die werden ingericht met een sas, behorende tot eenzelfde bouwtype 

(type VI met bouwplan zoals in Figuur 16). De curves van de niet ingerichte bunkers zijn 

duidelijk, op een uitzondering na, hoger gelegen dan de curves van de ingerichte bunkers.  

 

 

Figuur 4: Demping van temperatuurschommelingen voor ingerichte (rood) en niet ingerichte (blauw) 

bunkers van het Mastenbos 

 

 

 

 

Figuur 5: Isolatieparameter en tochtparameter bepaald door het model voor met een sas ingerichte en 

niet ingerichte bunkers van het Mastenbos, met bouwplan type VI. 

 

De curves werden gefit op de metingen met een wiskundige functie die een isolatieparameter 

en een tochtparameter bevat. Figuur 5 geeft de isolatieparameter en de tochtparameter die 

door het model werden bepaald uit de gemeten temperatuursreeksen. Hierin zien we 

duidelijk dat de isolatiegraad van beide groepen bunkers dezelfde is. De isolatieparameter is 

gelijkaardig voor ingerichte en niet ingerichte bunkers. Het verschil tussen beide is statistisch 

niet significant (Mann Whitney U-test, p=0,69). De tochtparameter daarentegen is duidelijk 

lager bij ingerichte bunkers. Dit verschil is wel significant (Mann Whitney U-test, p=0,03). Bij 
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met sas ingerichte bunkers is de toegenomen demping van de temperatuurschommelingen 

dus het gevolg van het verminderen van de tocht. 

 

1.5 Luchtvochtigheid 

In een selectie van negen bunkers, zes ingerichte en drie niet ingerichte, werden in 2012 ook 

vochtloggers opgehangen. Bij de ingerichte bunkers waren er drie met water op de vloer 

(Figuur 6 boven), en drie zonder water op de vloer, maar met vochtige grond en muren 

(Figuur 6 onder). In beide gevallen was de atmosfeer steeds verzadigd aan vocht. Bij de niet 

ingerichte bunkers (een met water op de vloer en twee zonder) was de luchtvochtigheid veel 

variabeler, met soms dalingen tot beneden 60% relatieve vochtigheid en een 

seizoensgemiddelde van 80-90% relatieve vochtigheid. 

 

 

 

 
Figuur 6: Boven: bunker met water op de vloer.  

Onder: Bunker zonder water op de vloer met vochtige grond. 
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1.6 Soorten en aantallen 

De bunkers van het Mastenbos worden jaarlijks geteld in samenwerking met de 

vleermuizenwerkgroep in het begin van januari. Daarnaast werden de bunkers die thermisch 

werden gemonitord in de winter 2014-2015 drie keer extra geteld om verschuivingen in 

functie van de temperatuur te kunnen zien. 

De waargenomen soorten in de bunkers van het Mastenbos zijn watervleermuis, 

baardvleermuis, franjestaart en gewone grootoorvleermuis.  

De aantallen vleermuizen die de vier laatste winters werden geteld in negentien bunkers die 

ook thermisch werden gemonitord in 2014-2015 zijn weergegeven in Tabel 2. Twee 

ingerichte bunkers die minder dan drie keer werden geteld in deze periode zijn daarbij niet in 

rekening gebracht. Om een eventuele invloed van het bunkertype en de daarmee gepaard 

gaande grootteverschillen te vermijden zijn in Tabel 3 op dezelfde manier de aantallen 

weergegeven voor de bunkers behorende tot bouwplan type VI (het meest voorkomende 

type). De procentuele verdeling van vleermuizen over ingerichte en niet ingerichte bunkers is 

per soort weergegeven in Figuur 7. We zien dat watervleermuis en franjestaart duidelijk veel 

meer werden waargenomen in ingerichte bunkers. Er zijn wel meer ingerichte bunkers dan 

niet ingerichte, maar zelfs daarmee rekening houdend is het verschil groot genoeg om te 

concluderen dat zij ingerichte bunkers prefereren. Baardvleermuis komt voor in beide types. 

Gewone grootoorvleermuis wordt daarentegen meer aangetroffen in niet ingerichte bunkers. 

De aantallen van deze twee soorten zijn echter laag, zowel in ingerichte als in niet ingerichte 

bunkers. Beide zijn koudetolerantere soorten dan watervleermuis en franjestaart, en het lijkt 

aannemelijk dat zij minder in de ingerichte bunkers voorkomen dan de niet koudetolerante 

soorten. Voor de lage aantallen in niet ingerichte bunkers zijn verschillende verklaringen 

mogelijk. Enerzijds is het aantal hangplaatsen in de niet ingerichte bunkers veel kleiner. 

Anderzijds is het ook mogelijk dat deze soorten ook meer in boomholten overwinteren, 

waardoor de behoefte aan plaatsen in bunkers kleiner is. In pricipe zou het uiteraard ook 

kunnen dat de populaties van de koudetolerante soorten veel kleiner zijn. Bij tellingen in het 

naburige fort van Brasschaat (Boers et al., 2010, 2013) worden ook minder 

baardvleermuizen dan watervleermuizen aangetroffen, maar de verhouding is veel minder 

extreem (1/4 in het fort van Brasschaat tegenover 1/43 in de bunkers van het Mastenbos). 

Gewone grootoorvleermuis wordt ook in forten in lage aantallen aangetroffen. Momenteel 

worden in het Mastenbos enkele bunkers ingericht met hangplaatsen, maar met een hekwerk 

als afsluiting in plaats van een sas, om de tocht en het daarbijhorende variabelere 

binnenklimaat te behouden. Hiervan zijn echter nog geen resultaten bekend. 
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Tabel 2: aantallen waargenomen vleermuizen in de laatste vier winters in twaalf ingerichte en zeven niet 

ingerichte bunkers in het Mastenbos  

Soort 2015 2016 2017 2018 Som 

ingerichte bunkers 

watervleermuis 111 107 110 108 436 

franjestaart 9 8 23 11 51 

baardvleermuis 4 5 0 1 10 

gewone grootoorvleermuis 0 3 0 0 3 

niet ingerichte bunkers 

watervleermuis 6 8 8 11 33 

franjestaart 0 1 3 1 5 

baardvleermuis 1 2 0 4 7 

gewone grootoorvleermuis 0 3 3 1 7 

 

Tabel 3: aantallen waargenomen vleermuizen in de laatste vier winters in negen ingerichte en vier niet 

ingerichte bunkers in het Mastenbos, behorend tot het bouwplan type VI 

Soort 2015 2016 2017 2018 Som 

ingerichte bunkers 

watervleermuis 75 74 78 76 303 

franjestaart 5 6 12 7 30 

baardvleermuis 2 5 0 1 8 

gewone grootoorvleermuis 0 3 0 0 3 

niet ingerichte bunkers 

watervleermuis 2 3 4 4 13 

franjestaart 0 1 3 1 5 

baardvleermuis 1 1 0 3 5 

gewone grootoorvleermuis 0 3 2 1 6 
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Figuur 7: Verdeling van de vleermuizen over ingerichte en niet ingerichte bunkers. Donkerblauw: alle 

bunkertypes, lichtblauw: enkel bunkertype VI 

 

1.7 Gebruik van de hangplaatsen 

Vleermuizen worden regelmatig aangetroffen verborgen in spleten of in de gaten van de 

snelbouwstenen die in de ingerichte bunkers zijn opgehangen. Op die manier kunnen zij een 

eigen microklimaat creëren. Uit de extra tellingen tijdens de winter 2014-2015 volgt dat zij 

naarmate de winter vordert en het binnenklimaat kouder wordt, zij meer van deze 

mogelijkheid gebruik maken. Dit is weergegeven in Figuur 8. Een gelijkaardig resultaat werd 

ook door andere onderzoekers gevonden in Poolse tunnels (Kokurewicz, 2004). 

 
Figuur 8: Aandeel van de gevonden watervleermuizen verborgen in spleten en snelbouwstenen (●) en 

gemiddelde binnentemperatuur () in ingerichte bunkers tijdens het verloop van de winter 2014-2015. 
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1.8 Conclusies uit het bunkeronderzoek 

Uit het onderzoek naar de bunkers in het Mastenbos volgt dat een inrichting met een sas met 

twee deuren en bijkomende hangplaatsen de tochtinvloed verkleint, waardoor de 

temperatuur in de bunkers wordt gestabiliseerd en minder diep daalt in de late winter. In de 

bunkers die op deze manier werden ingericht zijn de aantallen watervleermuis en 

franjestaart duidelijk hoger. De bijkomende hangplaatsen zorgen voor meer 

wegkruipmogelijkheden die de vleermuizen kunnen gebruiken om een eigen microklimaat te 

creëren. Naarmate de winter vordert, en de temperatuur in de bunkers zakt, maken de 

vleermuizen hier meer gebruik van. Baardvleermuis komt veel minder voor in de ingerichte 

bunkers. Zij is koudetoleranter dan de beide voormelde soorten. Gewone grootoorvleermuis 

is nog koudetoleranter en lijkt zelfs meer voor te komen in de niet ingerichte bunkers. De 

aantallen van deze twee koudetolerantere soorten zijn echter veel lager, te laag om er 

onderbouwde conclusies uit te kunnen trekken. Bij de niet ingerichte bunkers is het aantal 

hangplaatsen ook kleiner, is er geen afsluiting om verstoring te vermijden en is de 

luchtvochtigheid lager en variabeler. Mogelijk verblijven deze koudetolerantere soorten ook 

meer in boomholten. Aan de twee eerstgenoemde knelpunten kan verholpen worden door 

bunkers af te sluiten met een hekwerk in plaats van een sas, zodat verstoring wordt 

tegengegaan zonder het klimaat in de bunker te beïnvloeden en in deze bunkers ook 

snelbouwstenen op te hangen. Momenteel worden in het Mastenbos enkele bunkers op die 

manier ingericht, maar er zijn nog geen resultaten van bekend. 

 

1.9 Onderzoeksresultaten van het fort van Oelegem 

In het kader van een masterthesis werden in samenwerking met de Universiteit Antwerpen 

in verschillende forten loggers geplaatst (Teunen, 2015). De resultaten hiervan werden ook 

gecombineerd met de jaarlijkse tellingen van de vleermuizenwerkgroep. Hieronder worden 

voor het fort van Oelegem de dempingscurves weergegeven voor watervleermuis (Figuur 9) 

en baardvleermuis (Figuur 10). Er wordt onderscheid gemaakt tussen kamers waar de 

vleermuizen vrijhangend werden aangetroffen en kamers waar de vleermuizen weggekropen 

waren in spleten. Het fort van Oelegem werd hier gekozen omdat het een fort is zonder 

verstoring en met een grote variatie aan temperatuursomstandigheden waar jaarlijks meer 

dan duizend vleermuizen overwinteren; het is met andere woorden een goede referentie.  

Uit deze curves volgt dat ook hier vleermuizen weggekropen in spleten voorkomen in minder 

gebufferde omstandigheden, doordat zij er hun eigen microklimaat kunnen creëren. Dit is 

meer uitgesproken bij watervleermuis dan bij baardvleermuis.  

Uit die curves volgt ook dat de vleermuizen ook wegkruipen in spleten in even goed 

gebufferde omstandigheden als waar ze vrij kunnen hangen. Het creëren van een eigen 

microklimaat is dus niet de enige reden om weg te kruipen in spleten. Dit onderstreept het 

belang van een goed aanbod aan wegkruipmogelijkheden. 
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Figuur 9: Demping van temperatuurschommelingen in kamers met watervleermuis vrijhangend (links) 

en weggekropen in spleten (rechts) in het fort van Oelegem. 

 

 

Figuur 10: Demping van temperatuurschommelingen in kamers met baardvleermuis vrijhangend (links) 

en weggekropen in spleten (rechts) in het fort van Oelegem. 

 

 

2 Aanbevelingen voor inrichting 

2.1 Type bunkers 

De onderzochte bunkers in het Mastenbos behoren tot het type II, VI, VII en IX. Bijna alle 

bunkers in het Mastenbos behoren tot deze types. Bunkers van het type II zijn te klein om 

een inrichting waardevol te maken. Inrichting gebeurt daarom best bij bunkers met 

bouwplan type VI, type VII of type IX zoals voorgesteld in de bouwplannen in bijlage 1. 
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2.2 Gronddek en buffering 

Op basis van de toegestuurde foto’s verwachten we dat het gronddek bij de bunkers in het 

Wolvenbos vergelijkbaar is met bunkers in het Mastenbos. Vermits het om bunkers van 

dezelfde bunkerlinie gaat, met zelfde bouwplannen verwachten we dat de isolatie 

vergelijkbaar is en moet volstaan. 

 

2.3 Deuren en openingen 

Bunkers afgesloten met een sas blijken een goede inrichting te vormen voor watervleermuis 

en franjestaart. Voor baardvleermuis en gewone grootoorvleermuis is dit minder tot niet het 

geval. Afsluiting met een hekwerk is voor deze soorten mogelijk een betere optie, maar dat 

moet nog op het terrein worden bewezen. Indien slechts een beperkt aantal bunkers wordt 

ingericht, raden we daarom de inrichting met een sas met twee deuren aan. Als er veel 

bunkers worden ingericht kunnen ook enkele bunkers ingericht worden met een hekwerk om 

ook minder gebufferde overwinteringsomstandigheden aan te bieden. We raden echter aan 

de meerderheid van de bunkers in te richten met een sas. Deze inrichting heeft immers zijn 

effect reeds bewezen. Voor beide types van afsluiting (sas en hekwerk) wordt de inrichting 

hieronder meer in detail besproken. 

Voor de met sas afgesloten bunkers dienen twee deuren te worden geplaatst. De buitendeur 

wordt best uitgevoerd in roestvast of gegalvaniseerd staal en voorzien van een slot. 

Bovenaan dient een invliegopening te worden voorzien van minstens 7 cm (Gyselings & Van 

der Wijden 2014) en liefst 15 cm hoog met een breedte gelijk aan die van de deuropening, 

zoals voorgesteld in Figuur 11. De opening mag echter niet hoger zijn dan 15 cm. De 

binnendeur kan uitgevoerd worden in bv. betonplex met een kader van weersbestendig hout, 

met eenzelfde invliegopening van 15 cm hoog bovenaan. Dit is geïllustreerd in Figuur 12. 

Alle andere openingen, zowel deuropeningen als tocht- en schietgaten, dienen te worden 

toegemaakt. Dit gebeurt best met ruw metselwerk, waardoor de voegen aan de binnenzijde 

nog spleten bevatten waarin de vleermuizen kunnen wegkruipen. Voorbeelden hiervan zijn 

weergegeven in Figuur 13. Voor kleine gaten waarin geen stenen kunnen worden ingebracht, 

kan dit ook met mortelopvulling, zoals is geïllustreerd in Figuur 14. De breedte van de 

voegen van het metselwerk is best 1-2 cm. De locatie van de deuropeningen is weergegeven 

op de grondplannen van de meest voorkomende type bunkers in Figuur 16-18 in bijlage 1. 

Indien bunkers met een hekwerk afgesloten worden, is het de bedoeling een minder 

gebufferd binnenklimaat te verwezenlijken, en dient er dus geen binnendeur te worden 

geplaatst. De buitendeuropeningen moet bestaan uit een hekwerk met slot en invliegopening 

met dezelfde afmetingen bovenaan. Het hekwerk bestaat best uit een metalen kader met 

horizontale spijlen met een tussenafstand van 15 cm. Dit mag zeker niet groter zijn, opdat 

bv. spelende kinderen er niet tussen zouden kunnen. Tocht- en schietgaten moeten niet 

worden dichtgemaakt.  

 

2.4 Luchtvochtigheid 

Voor met een sas afgesloten bunkers leert de ervaring dat de luchtstroom zodanig beperkt is 

dat als de bodem vochtig is de lucht in de bunker quasi verzadigd is aan vocht. Er hoeft dus 

geen waterlaag op de bodem aanwezig te zijn, een waterverzadigde bodem is voldoende 

(Gyselings et al., 2014). In een bunker die met hekwerk afgesloten is moet wel een 

waterlaag van enkele cm op de bodem staan, omdat de grotere luchtstroom 

verdampingswater mee afvoert. 

 

2.5 Hangplaatsen 

De bunkers worden best voorzien van bijkomende hangplaatsen door het ophangen van 

snelbouw bakstenen. Het type bakstenen dat tot nog toe zeer succesvol is gebleken is 

weergegeven in Figuur 15. In dit type stenen zijn kleine en grote gaten, die beide door de 
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vleermuizen worden gebruikt. De bakstenen worden best geplaatst in rijen van twee boven 

elkaar, een bovenaan en een op halve hoogte. Ophanging kan gebeuren door een betonijzer 

in de muur te plaatsen. Er dienen bakstenen te worden gehangen aan verschillende muren. 

Onderzoek heeft immers uitgewezen dat er kleine temperatuursverschillen bestaan tussen de 

muren. Op deze manier wordt het aanbod aan verschillende microklimaten vergroot 

(Gyselings et al., 2014). Een voorstel tot plaatsing van de rijen bakstenen is voor de 

verschillende types van bunkers mee opgenomen op de grondplannen in Figuur 16-18 in 

bijlage 1. 
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Figuur 11: Buitendeur van ingerichte bunkers in het Mastenbos. 
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Figuur 12: binnendeur in betonplex 

 

 
Figuur 13: ruw metselwerk voor het dichtmaken van deuren en tochtgaten. 
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Figuur 14: mortelopvulling van een tochtgat. 

 

 

 
Figuur 15: Snelbouwsteen voor bijkomende hangplaatsen 
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Conclusies 

1. Wat zijn de resultaten en conclusies van het onderzoek dat reeds in het 

Mastenbos gebeurde?  

Inrichting van bunkers met een sas met twee deuren en bijkomende hangplaatsen heeft een 

positieve invloed op de aanwezigheid van overwinterende watervleermuizen en 

franjestaarten. De inrichting met een sas dat de tocht beperkt, stabiliseert de 

binnentemperatuur, waardoor de temperatuursvariatie wordt beperkt en de temperatuur 

minder diep wegzakt naarmate de winter verloopt. Ook de luchtvochtigheid wordt erdoor 

verhoogd. Het voorzien van bijkomende hangplaatsen, door ophangen van snelbouwstenen 

is ook belangrijk. Naarmate de winter vordert en de binnentemperatuur zakt, maken meer 

vleermuizen gebruik van de wegkruipmogelijkheden die zo worden aangeboden. 

Baardvleermuis en grootoorvleermuis worden veel minder in de bunkers aangetroffen. Beide 

zijn koudetolerantere soorten. Mogelijk hebben zij baat bij een inrichting met een hekwerk 

dat voor een minder gebufferd binnenklimaat zorgt. Onderzoek hiernaar is echter nog 

lopende.  

2. Wat zijn de aanbevelingen voor een goede inrichting van de bunkers in het 

Wolvenbos?  

Er wordt aanbevolen bunkers in het Wolvenbos in te richten met een sas met twee deuren en 

bijkomende hangplaatsen, naar analogie met de bunkers die in het Mastenbos hun 

effectiviteit hebben bewezen. Als veel bunkers worden ingericht, kunnen sommigen ook 

ingericht worden met een hekwerk om een minder gebufferd binnenklimaat te creëren, maar 

de effectiviteit voor de koudetolerantere soorten moet op het terrein nog worden 

aangetoond.  
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Bijlage 1: Bouwplannen 

 

Figuur 16: Locatie van deuren (blauw), toe te metselen deuropeningen (rood gearceerd) en voorstel van 

locaties voor op te hangen bakstenen (oranje) voor de bunkers van type VI. 
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Figuur 17: Locatie van deuren (blauw), toe te metselen deuropeningen (rood gearceerd) en voorstel van 

locaties voor op te hangen bakstenen (oranje) voor de bunkers van type II. 

 



 

www.inbo.be INBO.A.3704 21 

 

Figuur 18: Locatie van deuren (blauw), toe te metselen deuropeningen (rood gearceerd) en voorstel van 

locaties voor op te hangen bakstenen (oranje) voor de bunkers van type VII. 
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Figuur 19: bouwplan van bunkers van type IX. Dit type bunker is te klein voor inrichting. 
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