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Aanleiding 

In de toekomst worden ingrepen gepland aan het Fort van Liezele. Die kunnen een impact 

hebben op de daar aanwezige vleermuizenpopulatie. In een studie (Willems, 2018) wordt 

voorgesteld om een compenserend winterhabitat te voorzien onder de vorm van een nieuw 

bouwwerk voor onder meer ingekorven vleermuis. 

Vraag 

Hoe moet een bouwwerk worden geconcipieerd (omvang, afstand tot het fort, andere 

noodzakelijke randvoorwaarden …) zodat het kan functioneren als winterhabitat voor 

ingekorven vleermuis en meervleermuis en dat in voldoende aantallen in relatie tot de daar 

gestelde doelen? 

Toelichting 

1 Situering 

Het Fort van Liezele maakt deel uit van het Habitatrichtlijngebied BE2100045: “Historische 

fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat”. Het ligt in het zuidwestelijk deel van de 

buitenste fortengordel rond Antwerpen, in de gemeente Puurs (zie figuur 1).  

 

Figuur 1: Situering van het Fort van Liezele. Rood: Habitatrichtlijngebied BE2100045: “Historische 

fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat”. 
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Het fort is sinds 1980 beschermd als landschap en sinds 1995 als monument. De vzw Fort 

Liezele heeft het fort ingericht als museum. Een deel van het fort, Saillant I en de galerij 

ernaartoe, is gevrijwaard als vleermuisreservaat (zie figuur 2).  

 

Figuur 2: Fort van Liezele met aanduiding van het vleermuizenreservaat (ANB, 2011). 

2 Soorten, aantallen en staat van instandhouding 

Soorten die overwinterend werden aangetroffen in het Fort van Liezele zijn watervleermuis, 

baard/Brandts vleermuis, ingekorven vleermuis en, in kleinere aantallen, meervleermuis, 

grootoorvleermuis, dwergvleermuis en laatvlieger (Willems, 2018). Overwinterende 

vleermuizen worden verspreid over het hele fort gevonden en niet enkel in het 

reservaatgedeelte. Dit is sinds 2008 echter sterk geminderd door verdere ingebruikname van 

het fort als museum. Ingekorven vleermuis is vanaf dan ook in het reservaatgedeelte sterk 

achteruitgegaan, wat erop wijst dat de druk van het medegebruik te groot geworden is 

(Willems, 2018). 

Volgens het hoofdstuk 8.1 – Doelstellingen voor de speciale beschermingszone BE2100045: 

Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat - van het S-IHD rapport 

behoort het Fort van Liezele tot de fortengroep waarin het behoud of een toename van de 

populatie moet worden nagestreefd voor ingekorven vleermuis, meervleermuis, 

watervleermuis, franjestaart en baard/Brandts vleermuis. 

Volgens het hoofdstuk 8.2 – Prioritaire inspanningen met het oog op het realiseren van de 

instandhoudingsdoelstellingen – van het S-IHD rapport is een prioritaire inspanning het 

bereiken van kwaliteitsvolle overwinterings- en zwermplaatsen voor ingekorven vleermuis en 

meervleermuis, onder andere in het Fort van Liezele. Voor alle forten wordt eveneens het 

bereiken van kwaliteitsvolle overwinterings- en zwermplaatsen voor watervleermuis, 

franjestaart, baardvleermuis en Brandts vleermuis als prioritaire inspanning aangehaald. 

Volgens het S-IHD rapport (ANB, 2011) bevindt het Fort van Liezele zich in een gedeeltelijk 

aangetaste actuele staat van instandhouding als vleermuishabitat. Wat aantallen betreft 

schrijft het S-IHD rapport het volgende: 

“Er was een overwinteringspopulatie tot 90 dieren met vooral watervleermuis en 

baard/Brandts vleermuis. Er was een vrij omvangrijke populatie tot een 20-tal ingekorven 

vleermuizen aanwezig. Sterke afname van het aantal vleermuizen en in het bijzonder de 

ingekorven vleermuis door het veranderde interne klimaat ten gevolge van de restauratie. 



 

4 INBO.A.3751 www.inbo.be 

Oorspronkelijk zaten de dieren verspreid over het fort, en dan voornamelijk in de achterin 

gelegen lokalen, koepels en caponnières, en een relatief groot aantal dieren (voornamelijk 

ingekorven vleermuis) in het vleermuizenreservaatsgedeelte. Momenteel zijn de meeste van 

deze locaties ongeschikt gemaakt zodat de dieren enkel nog in lagere aantallen verspreid 

worden teruggevonden over de minst ongeschikte locaties. Het verlies aan geschikt habitat 

heeft ook zijn weerslag op het reservaatsgedeelte, waar eveneens de aantallen slinken. Het 

aantal van deze gerestaureerde lokalen is in de loop der jaren toegenomen, ten koste van het 

areaal aan geschikt vleermuizenhabitat.” 

Over de potenties van het Fort van Liezele schrijft het rapport verder: 

“Door de vrij grootschalige restauratiewerken in het fort heeft het fort heel wat van zijn 

kwaliteit als overwinteringsplaats voor vleermuizen verloren. Herstel en compensatie voor dit 

verlies is prioritair en dringend. 

De vallei van de Molenbeek is een belangrijke ecologische verbindingsroute en dient maximaal 

te worden gevrijwaard van barrières. Zowel de noordelijke verbinding naar het open 

ruimtegebied rond Hingene (Het Moer), het bosreservaat Coolhem en de natte bossen rond 

Ruisbroek als de zuidelijke verbinding naar de bosgebieden ten zuiden van de N17 

(Dendermondse steenweg) zijn voor verder trekkende soorten als watervleermuis, 

baard/Brandts vleermuis en ingekorven vleermuis belangrijk om het fort te kunnen bereiken. 

Door de aanleg van groene verbindingselementen (bosjes, boomrijen) ten zuiden van de 

dorpskern van Puurs kan er een goede verbinding ontstaan met het kleinschalig valleigebied 

van de Grote Molenbeek-Lippelosebeek-Vliet en zelfs met het westelijker gelegen fort Bornem 

(op 3,5 km van fort Liezele).” 

Willems (2018) geeft het aantalsverloop doorheen de jaren. Dit is voor de hierboven genoemde 

belangrijkste soorten weergegeven in figuur 3. Dit geeft aan dat wat in het S-IHD rapport is 

geschreven, nog steeds actueel is. Na de publicatie van het S-IHD rapport in 2011 zijn de 

aantallen laag gebleven. Nochtans is de langetermijntrend voor ingekorven vleermuis op 

Vlaamse schaal stijgend (Nyssen, 2017). 

 

Figuur 3: Aantalsverloop van baard/Brandts vleermuis, ingekorven vleermuis en watervleermuis in het 

Fort van Liezele. Bron: Willems (2018). 
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3 Omstandigheden voor ingekorven vleermuis en 

meervleermuis 

Ingekorven vleermuis heeft een voorkeur voor overwinteringsplaatsen met relatief hoge 

temperaturen (Dietz et al., 2011). Onderzoek naar de temperatuursomstandigheden waarin 

vleermuizen overwinteren, geeft aan dat ingekorven vleermuis bijna enkel wordt aangetroffen 

op plaatsen waar de temperatuur zeer sterk gebufferd is ten opzichte van de 

buitentemperatuur, en ’s winters niet beneden de 7°C zakt. Op de meeste locaties waar de 

soort wordt aangetroffen, zakt de temperatuur gedurende de ganse winter zelfs niet beneden 

9°C. Ingekorven vleermuis overwintert daardoor in sterker gebufferde en warmere 

omstandigheden dan de meeste andere soorten (De Bruyn et al., 2017; Teunen, 2015). Zij 

wordt bijna steeds vrij hangend aangetroffen. 

Meervleermuis is een soort die in veel kleinere aantallen wordt aangetroffen in de Antwerpse 

fortengordel, en waarvan weinig gegevens beschikbaar zijn over de geprefereerde 

temperatuur. Vrij hangend worden zij alleszins aangetroffen op plaatsen waar ook ingekorven 

vleermuis voorkomt (zie foto1). Daarnaast worden zij bij tellingen dikwijls gezien bovenaan in 

hoog opstijgende kokers. 

Een goed gebufferd object voorzien van hoog naar boven opgaande kokers moet dus dienst 

kunnen doen voor beide doelsoorten. 

Nagenoeg alle vleermuizen verkiezen een hoge luchtvochtigheid om te overwinteren. Volgens 

het S-IHD-rapport (ANB, 2011) zou de luchtvochtigheid steeds hoger dan 90% moeten zijn. 

In het Fort van Schoten monitorde het INBO de luchtvochtigheid. De relatieve luchtvochtigheid 

op de meerderheid van de locaties met ingekorven vleermuis bedroeg inderdaad meer dan 

90%. 

 

Foto 1: Samen voorkomen van meervleermuis en ingekorven vleermuis in het Fort van Schoten. Links: 

meervleermuis, midden: ingekorven vleermuis, rechts: melanistische1 vorm van ingekorven vleermuis. 

                                                

1 Melanisme is het tegenovergestelde van albinisme en betekent dat een enkel individu van een (meestal dier)soort een 

overwegend zwarte kleur heeft, terwijl andere individuen een andere, meestal lichtere kleur hebben. 
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4 Omstandigheden voor watervleermuis, 

franjestaart en baard/Brandts vleermuis 

Hoewel de vraag gericht is op ingekorven vleermuis en meervleermuis, lijkt het ons nuttig na 

te gaan in hoeverre de eventueel nieuw te bouwen winterverblijfplaats ook geschikt kan zijn 

voor de andere soorten. Zij gaan immers ook achteruit in het Fort van Liezele en de S-IHD 

geeft ook voor deze soorten minstens een behoud van de populatie als doel.  

Watervleermuis, franjestaart en baard/Brandts vleermuis worden doorgaans aangetroffen in 

minder gebufferde omstandigheden dan ingekorven vleermuis. Deze soorten kruipen ook 

dikwijls weg in spleten (foto 2), zodat zij hun eigen microklimaat creëren (De Bruyn et al., 

2017; Gyselings & De Bruyn, 2019; Teunen, 2015). Een goed aanbod aan spleten is voor deze 

soorten daarom aangewezen. 

 

Foto 2: Watervleermuis weggekropen in een spleet in het Fort van Sint-Katelijne-Waver. 

5 Algemeen bouwplan 

Voor zover ons bekend werd nog geen nieuwbouw overwinteringsobject voor ingekorven 

vleermuis en meervleermuis gebouwd. Nieuwbouwobjecten die watervleermuis, franjestaart 

of baardvleermuis aantrekken bestaan wel al (Berthinussen et al., 2019; Van der Wijden et 

al., 2017). Het succes van een nieuwbouwproject kan evenwel niet worden gegarandeerd. 

Bovendien stellen ingekorven vleermuis en meervleermuis hogere eisen aan hun 

overwinteringsomstandigheden. Het concept dat we hier voorstellen houdt zoveel mogelijk 

rekening met die vereisten, maar biedt geen garantie voor succes. 

Om een zo volledig mogelijk beeld te geven van hoe een dergelijk bouwwerk er volgens ons 

zou moeten uitzien, stelden we een bouwplan op (figuur 4 en figuur 5). Het object bestaat uit 

een lange gang. Die moet toelaten een temperatuurgradiënt te laten ontstaan doorheen het 

object, die varieert van koudere, schommelende omstandigheden bij de ingang, tot stabiele 
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warme omstandigheden, vereist door ingekorven vleermuis, verderop in het object. Op deze 

manier worden ook overwinteringsomstandigheden aangeboden voor andere soorten zoals 

watervleermuis en baard/Brandts vleermuis. Daarnaast geeft recent onderzoek aan dat de 

omstandigheden die vleermuizen verkiezen, kunnen verschillen naargelang het moment in het 

seizoen (Boyles et al., 2017; Gyselings et al., 2019). In hoeverre dit ook geldt voor ingekorven 

vleermuis is momenteel nog in onderzoek, maar de resultaten voor andere soorten geven 

alvast aan dat een gradiënt het meest aangewezen is. De gang is S-vormig gebogen om het 

geheel compacter te maken, wat een betere isolatie toelaat en de luchtstroom beperkt. Om de 

luchtstroom verder te reguleren, wat nodig is voor het instellen van de juiste gradiënt, zijn 

tussendeuren en ventilatieschachten voorzien. Om voldoende isolatie te bekomen, wordt de 

gang afgedekt met grond. Op basis van ervaring met andere objecten, stellen we een gronddek 

van minimaal twee meter dikte voor. De gang wordt echter best zodanig gebouwd dat hij sterk 

genoeg is om indien nodig bijkomend gronddek toe te voegen. De noodzaak hiertoe moet 

worden bepaald door monitoring. Ook in de ruimte tussen de compartimenten is twee meter 

grond voorzien om een optimale isolatie van de compartimenten te verkrijgen, gecombineerd 

met een grote thermische massa die zorgt voor de nodige inertie. Indien ze enkel door een 

betonnen muur zouden gescheiden zijn, ontstaat mogelijk een koudebrug vanuit de ingang 

naar de verder gelegen compartimenten. In een gelijkaardige opstelling in Brussel met enkel 

een betonnen muur als scheiding, werden de temperaturen nodig voor ingekorven vleermuis 

niet gehaald (Van der Wijden et al., 2017). Ingekorven vleermuis was daar echter geen 

doelsoort. 

Voor vleermuizen is het belangrijk voldoende hangplaatsen en/of wegkruipmogelijkheden te 

hebben. Daarom stellen we voor om de muren van het gehele object te bezetten met een ruwe 

cementbezetting, aangevuld met extra hangplaatsen aan het plafond en 

wegkruipmogelijkheden. 

5.1 Compartimenten 

Door de tussendeuren ontstaan vier compartimenten (A, B, C en D). Het eerste compartiment 

(A) is aan de ingangszijde enkel afgesloten met een hekwerk. Er is dus geen thermische 

afsluiting van de omgeving. De bedoeling van het compartiment is vooral om het object ook 

aantrekkelijk te maken voor zwermende vleermuizen die ongehinderd moeten kunnen in- en 

uitvliegen. Aandacht voor zwermen is belangrijk voor het succes van het object als 

winterverblijfplaats (van Schaik et al., 2015; Vintulis & Suba, 2010). Hier voorzien we ook 

enkele types van bijkomende hangplaatsen , omdat die een functie kunnen hebben als 

voortplantingsplaats tijdens het zwermen. Daarnaast kan compartiment A dienst doen als 

overwinteringsplaats voor meer koudetolerante soorten zoals baard/Brandts vleermuis. De 

volgende compartimenten zijn steeds afgesloten met een deur met invliegopening (zie verder). 

Compartiment B zal door zijn ligging kouder zijn dan compartimenten C en D. In compartiment 

B wordt daarom extra aandacht besteed aan wegkruipmogelijkheden. 
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Figuur 4: Algemeen bouwplan. De letters in de blauwe cirkels geven de compartimenten aan. Bruin geeft 

het gronddek aan. Bruin gearceerd geeft een talud aan, die eventueel deels kan vervangen worden door 

bestaand reliëf in het landschap. 

 

Figuur 5: Dwarsdoorsnede 

5.2 Dak en vloer 

Om de luchtvochtigheid permanent hoog te houden, raden we aan een waterdoorlatend dak 

te voorzien in compartimenten B, C en D. Dit dak kan opgebouwd worden uit betonnen 

stalroosters, afgedekt met stoeptegels en een waterdoorlatend worteldoek (zie figuur 6) 

(Gyselings & Van der Wijden, 2014). Op die manier kan het neerslagwater doorheen het 

gronddek binnensijpelen in de gang. Om een gevarieerd aanbod aan nattere en drogere 

wanden te kunnen aanbieden, stellen we voor om waterdoorlatende delen af te wisselen met 

een gesloten dak, bijvoorbeeld door 10 m doorlatend te maken, gevolgd door 10 m 

ondoorlatend enz. In de afgesloten compartimenten B, C en D wordt in het midden van de 
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vloer een goot voorzien van ongeveer 1 m breed en 10 cm diep, waarin water kan blijven 

staan. Om te vermijden dat dieren erin verdrinken, kan deze goot opgevuld worden met een 

water absorberend substraat, dat ervoor zorgt dat water aanwezig blijft en kan verdampen. 

 

Figuur 6: Dak en vloer. Het waterdoorlatend dak voor compartimenten B, C en D bestaat uit 

stalroosters, afgedekt met stoeptegels en een doorlatend worteldoek. De vloer heeft in het midden een 

goot die wordt gevuld met een water absorberend substraat. 

5.3 Deuren 

De scheiding tussen de compartimenten gebeurt door deuren met een invliegopening (figuur 

7). De invliegopening is 15 cm hoog en heeft de breedte van de deur. De deur kan uitgevoerd 

worden in betonplex, maar de invliegopening wordt best omkaderd met een ruwer hout, zodat 

vleermuizen er eventueel aan kunnen gaan hangen voor ze erdoor vliegen. Foto 3 geeft een 

voorbeeld van een dergelijke deur. Onderaan de deur is een dorpel voorzien om het water in 

het compartiment te houden. Deze dorpel wordt best afgeschuind zodat kruipende diersoorten 

die er in geraken er ook nog uit kunnen. 

 

Figuur 7: Deuren. Links vooraanzicht. Rechts: zijaanzicht met afgeschuinde dorpel. 

Snede BB'
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Foto 3: Deur met invliegopening. De dorpel wordt echter beter afgeschuind. 

Om de overwinteringsplaats te beschermen tegen ongewenst bezoek, wordt best een hekwerk 

geplaatst aan de ingang. Het hekwerk moet bestaan uit horizontale spijlen met een 

tussenliggende opening van 15 cm (Pugh & Altringham, 2005). Verticale steunen moeten 

minstens 75 cm van elkaar staan (figuur 8). 

 

 

Figuur 8: Voorbeeld van een hekwerk om de ingang van de winterverblijfplaats af te sluiten tegen 

ongewenst bezoek. 

 

15 cmminstens 75 cm
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5.4 Bijkomende hangplaatsen en wegkruipmogelijkheden 

Om zoveel mogelijk hangplaatsen aan de wanden te voorzien, stellen we voor om de muren 

te bezetten met een ruwe cementbezetting en bijkomende hangplaatsen aan het plafond te 

voorzien. Ingekorven vleermuis wordt immers dikwijls vrij hangend aan het plafond 

aangetroffen. Dergelijke hangplaatsen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit houten latten (foto 4). 

 

Foto 4: Ingekorven vleermuis hangend aan een houten lat aan het plafond in het Fort van Schoten. 

Een bijkomende mogelijkheid die we sterk aanraden is het ophangen van zogenaamde 

“Swaenen boxen”. Dergelijke boxen, ontwikkeld door D. Swaenen, blijken in het Fort van 

Schoten zeer succesvol voor ingekorven vleermuis (foto 5). De Swaenen box bestaat uit een 

houten koker, verdeeld in vier vakken, met bovenaan een draadnet waar de vleermuizen 

kunnen aan hangen. Een handleiding voor de bouw van deze box is terug te vinden in bijlage 

1. 
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Foto 5: Ingekorven vleermuis hangend in een Swaenen box in het Fort van Schoten. 

Watervleermuis, baard/Brandts vleermuis en franjestaart worden in koudere zones van 

overwinteringsplaatsen dikwijls weggekropen in spleten aangetroffen. Daarom stellen we voor 

om in de compartimenten A en B, en eventueel het begin van compartiment C, op sommige 

plaatsen in plaats van cementbezetting een bakstenen wand te voorzien met ruw metselwerk, 

waarbij het metselwerk onvolledig gevoegd is, zodat er spleten van 1 tot 2 cm breed ontstaan 

waartussen de dieren kunnen wegkruipen (foto 6). Dit kan bijvoorbeeld door de verticale 

voegen voor een groot deel niet te vullen. In de muur kunnen ook enkele snelbouwstenen met 

gaatjes worden verwerkt (foto 7). Om de inspectie te vergemakkelijken en om predatie van te 

laag weggekropen vleermuizen te vermijden, worden de gaten en spleten best uitgevoerd 

tussen 1 en 2 m hoogte boven de grond. Een voorbeeld van een dergelijke muur is 

weergegeven in figuur 9. De voorgestelde betonnen sokkel kan ook vervangen worden door 

baksteen, maar dan met degelijk uitgevoerd voegwerk zonder spleten. 
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Foto 6: Voorbeelden van ruw metselwerk in een vleermuisbunker. 

 

Foto 7: Watervleermuis in een snelbouwsteen met gaatjes. 
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Figuur 9: Voorbeeld van een bakstenen muur met wegkruipmogelijkheden door gebruik van 

snelbouwstenen en onvolledig voegwerk. De betonnen sokkel kan ook vervangen worden door baksteen, 

maar dan met degelijk uitgevoerd voegwerk zonder spleten. 

5.5 Kokers 

Meervleermuis is een soort die regelmatig boven in kokers wordt aangetroffen. Een koker 

werkt als een condensatietoren. Warme lucht uit de gang stijgt in de koker die bovenaan veel 

minder geïsoleerd en daardoor kouder is. Daardoor condenseert vocht en is de lucht er 

permanent verzadigd. We stellen voor een brede en een smalle variant te voorzien (figuur 9). 

De wanden van de koker worden ook van een ruwe cementbezetting voorzien. De koker is 

bovenaan gesloten. Bovenaan in de koker wordt best een draadnet geplaatst zoals in een 

Swaenen box, als hangplaats voor vleermuizen. 

 

Figuur 10: Links een brede koker, rechts en smalle koker. Bruin geeft het gronddek aan.  

1 m

betonnen sokkel

Snede CC' Snede DD'

0,4 m 0,2 m
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5.6 Nissen 

Op een aantal plaatsen voorzien we in het plafond brede en smalle nissen van een veertigtal 

centimeter diep. Ze zijn te vergelijken met kokers, maar lopen minder hoog door (figuur 10). 

Deze holtes in het plafond zijn vergelijkbaar met een Swaenen box, maar hier hebben de 

wanden het warmtebufferend vermogen van de muur. De wanden van de nis worden ook van 

een ruwe cementbezetting voorzien. Bovenaan in de nis wordt best een draadnet geplaatst 

zoals in een Swaenen box. We verwachten dat dit soort hangplaatsen ook zeer gunstig is voor 

ingekorven vleermuis. 

 

Figuur 11: Links een brede nis, rechts een smalle nis. 

5.7 Ventilatieschacht 

De ventilatieschachten dienen om op een gecontroleerde manier de luchtdoorstroming te 

kunnen regelen (figuur 11). Ze zijn gelijkaardig aan de kokers, maar steken uit het gronddek 

uit en hebben bovenaan aan alle zijkanten kleppen om de luchtdoorstroming te regelen. Omdat 

geen ervaring bestaat met hoe groot de luchtstroom moet zijn voor de doelsoorten, moet deze 

op continue wijze kunnen geregeld worden. De kleppen moeten dus ook deels kunnen geopend 

worden. De kleppen moeten ontoegankelijk zijn voor het publiek, zodat de ingestelde 

luchtdoorstroming niet ongemerkt kan verstoord worden. Er mogen ook geen andere dieren 

langs de ventilatieschacht binnen kunnen. De totale maximaal mogelijke opening van de vier 

kleppen samen moet minstens gelijk zijn aan de doorsnede van de schacht die 40x40 cm 

bedraagt. 

Snede EE' Snede FF'

0,4 m 0,2 m

0,4 m 0,4 m
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Figuur 12: Ventilatieschacht 

6 Locatie 

Figuur 13 stelt een mogelijke locatie voor de winterverblijfplaats voor op het domein van het 

Fort van Liezele. Om een zo groot mogelijke kans op succes te hebben, is het belangrijk dat 

de ingang van het object aansluit op een zone waar nu reeds gezwermd wordt. Vleermuizen 

komen in het reservaatgedeelte binnen langs de koepel op de meest westelijke punt. De ingang 

van de nieuwe winterverblijfplaats wordt dan ook best daar in de buurt voorzien. Om 

grondverzet te beperken, kan het S-vormig gedeelte zoveel mogelijk worden ingewerkt in het 

bestaande reliëf. Hiervoor kunnen eventueel de lengte en de oriëntatie van compartiment A 

worden aangepast. 

 

Figuur 13: Meest geschikte locatie (blauw) voor een nieuwe winterverblijfplaats op het domein van het 

Fort van Liezele, ingetekend op het digitaal hoogtemodel (bron: GDI-Vlaanderen). 

0,4 m
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7 Omgeving 

Opdat vleermuizen de nieuwe winterverblijfplaats, en bij uitbreiding het fort, duurzaam zouden 

blijven gebruiken, is ook de ruimere omgeving van belang. Hoewel dit buiten de strikte 

vraagstelling van dit advies valt, willen we toch volgende aandachtspunten meegeven: 

 De winterverblijfplaatsen en de zwermplaatsen moeten tijdens de winter en tijdens het 

zwermseizoen onverstoord zijn. 

 De winterverblijfplaatsen in het fort en de zwermlocaties in en rondom het fort moeten 

vrij zijn van lichthinder. 

 Het fort moet goed verbonden zijn met het omliggende landschap, zodat vleermuizen 

het fort vlot kunnen bereiken en vanuit het fort foerageerplaatsen kunnen bezoeken. 

De connectiviteit van het fort met het omliggende landschap is nu niet optimaal (ANB, 

2011). 

8 Monitoring 

De nieuwe winterverblijfplaats moet jaarlijks geïnventariseerd worden op aanwezige 

vleermuizen tijdens de wintertelling van het fort. Omdat er geen ervaring bestaat met 

nieuwbouw winterverblijfplaatsen voor ingekorven vleermuis en meervleermuis, is het 

noodzakelijk om de temperatuur en de luchtvochtigheid te monitoren, zodat bijsturing mogelijk 

is. Daartoe worden best per compartiment drie temperatuurloggers voorzien, waarvan per 

compartiment minstens één logger ook luchtvochtigheid registreert. Om een goede 

interpretatie van de resultaten mogelijk te maken, moeten op het fortdomein ook buiten twee 

temperatuurloggers worden voorzien. De buitenloggers moeten noordwaarts gericht zijn om 

geen directe zonnestraling te ontvangen. 

Conclusie 

Voor zover ons bekend bestaat er geen ervaring met nieuwbouw winterverblijfplaatsen voor 

ingekorven vleermuis en meervleermuis. Het in dit advies voorgestelde ontwerp gaat uit van 

de kennis over beide doelsoorten, die voornamelijk verkregen werd door studie in bestaande 

forten en objecten waar de vleermuizen werden aangetroffen. Het voorgestelde concept houdt 

zoveel mogelijk rekening met de vereisten van beide soorten, maar biedt geen garantie voor 

succes. Om eventuele bijsturingen mogelijk te maken, is monitoring van de aanwezige soorten 

en van het binnenklimaat essentieel. Het ontwerp laat toe om temperatuur en vochtigheid in 

de winterverblijfplaats aan te passen. 

De inplanting gebeurt best op het fortdomein, waarbij de ingang zo dicht mogelijk ligt bij een 

ingang die nu reeds gebruikt wordt.  
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Bijlage 1: Handleiding voor de bouw van een 
Swaenen box (Dirk Swaenen, Werkgroep 
Vleermuizen Natuurpunt) 
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