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Vleermuizen en (oude) bossen in West-Vlaanderen: 
van bijna crash via strongholds naar herstel?   

Vleermuizen in het bosbeheer: aantal verwijzingen per 
hoofdstuk in het referentiewerk uit 2010

- 34, faunabeheer: 0

- 36.2, insectenaantastingen: 0

“Ook vogels, roofinsecten en parasieten profiteren van 
een rupsenplaag”

- 35, dood hout: 0

- 40, maatregelen bij houtoogst: 0

- 40.3.2, Gevolgen voor fauna en flora: 0

- 42, bosbeheer en biodiversiteit: 1

- 42.5, Veranderingen in soortensamenstelling en –
rijkdom, tabel 42-4: ordegrootte van het aantal soorten 
uit diverse functionele groepen dat geassocieerd is met 
bomen in Europa, functionele groep: Holenbroedende
soorten: vogels en vleermuizen: 40 soorten

- Index: 0 (wel: eekhoorn, bever, edelhert, lynx, wolf,…)
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Bronnen anno 2019: www!

Ecopedia.be

Inbo.be (Rode lijst)

waarnemingen.be (omvat niet alle wng’n!)

Chiropcontact

natuurpunt.be/publicaties

natuurenbos.be/sbpvleermuizen

Eurobats.org

Ecologie van vleermuizen in bossen: 
een korte inleiding
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Van nature: bomen en grotten

Boombewoners: complex verhuisgedrag
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Complex landschapsgebruik

Jachtgedrag: extreme energiebehoefte

Actief vliegen, jongen zogen en vetreserves voor de 
winter opbouwen vraagt extreem hoge energie-
input. Tot 35% BM/nacht.

Gevolg: jachtstrategie = niet zomaar ‘een mugje hier 
en een motje daar’, maar doelgericht opsporen en 
verorberen van grote concentraties insecten. 

Vertaald als ESD: Jagende vleermuizen zijn extreem 
efficiënte en effectieve ‘onderdrukkers van 
insectenplagen’.  
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Gewone dwergvleermuis, Franjestaart en Grootoorvleermuis als 
‘Functionele Agrobiodiversiteit’: Faunaplan Houtland illustreert 

ecosysteemdiensten bij een biologische bessenkwekerij adhv
dieetonderzoek bij vleermuizen
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Soortendiversiteit

Wereldwijd: +/- 1000 Microchiroptera of Yangochiroptera

Europa: 50-tal soorten

België: 20 à 25 soorten

West-Vlaanderen: 10 à 15 soorten

Diversiteit binnen de soorten: grotendeels onbekend!

Soorten waarvan kraamkolonies in 
bomen bekend zijn :

- rosse vleermuis
- bosvleermuis
- ruige dwergvleermuis
- watervleermuis
- franjestaart
- brandts vleermuis
- baardvleermuis
- gewone grootoorvleermuis
- mopsvleermuis
- Bechsteins vleermuis
- nimfvleermuis
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Quid vleermuiskasten?

Van de crash…

- Effecten van WOI: frontlijn na 1918 = boomloze vlakte. 

- Trends na WOII in gans (West-)Europa: massaal gebruik 
bestrijdingsmiddelen, populatiecrash bij vleermuizen

- Zuid-Europa: meeste grotten van tienduizenden naar 
duizenden dieren of minder

- Mergelstreek (Limb.-NL-Wall.): van tienduizenden 
Kleine hoefijzerneuzen naar… 0

- West-Vlaanderen: geen historische monitoring, wel 
veelzeggende oude getuigenissen en anekdotes. 

- Ijskelder Zorgvliet voor WOII: wintertelling tot +140, 
schatting tot 200 vleermuizen. Vandaag: +/- 20
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Trends en status
Er zijn in Vlaanderen, en al zeker in West-
Vlaanderen, geen ‘algemene’ soorten meer: 
alleen schaarse, zeldzame en zeer zeldzame 
soorten, dwaalgasten en soorten op doortrek. 
De (oude) bossen en kasteelparken rond Ieper 
en ten zuiden van Brugge zijn de laatste 

‘strongholds’.

Niet waargenomen

Waargenomen

Franjestaart …via de strongholds…

Onderzoek: Marc Van de Sijpe

• Wildlife Acoustics SM4: 2 
automatische detectors 

• 2016 - 2017 - 2018

• In totaal 472 nachten

• ± 234.000 opnamen geanalyseerd

• NB: Per gebied beschouwd blijven dit
relatieve momentopnames. Dit soort
onderzoek geeft dus enkel indicaties
over aan- of vermoedelijke afwezigheid, 
niet van effectieve afwezigheid, 
voortplanting of populatiestatus.
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Windmolens: bron van hernieuwbare 
energie!                       …en van zorgen

Ontsnippering is ook: de nacht… de nacht laten zijn. 
Waar nodig biedt speciale vleermuisvriendelijke 
verlichting een oplossing
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…naar het herstel! Maar… bij een B.I. van < 2% is connectiviteit 
een noodzakelijke landschapskwaliteit, geen extraatje!

Bob Vandendriessche, West-Vlaamse Natuurstudiedag 
Kortrijk, 2 maart 2019

Dank je wel:

Foto’s en illustraties: Bram Conings, Vildaphoto, Peter Twisk, Ruben De Coninck, Bob Vandendriessche


