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Scope en doel
Het project BatAction is een Europees project via Life-natuur en is gericht op de bescherming van de Meervleermuis, de Ingekorven vleermuis en de Bechsteinsvleermuis, drie door de Habitatrichtlijn beschermde en in Vlaanderen erg zeldzame vleermuissoorten. Met deze
soorten als basis wil het project een complex netwerk waarbinnen
vleermuizen leven, bestaande uit zomer- en winterverblijfplaatsen,
voedselgebieden en de routes tussen deze gebieden, beter beschermen.
Andere soorten, met dezelfde verblijfplaatskeuze en/of habitatkeuze,
zullen hier mee van profiteren.
Op die manier willen we de overwinterende vleermuizen in Vlaanderen
een duwtje in de rug geven wat moet leiden tot een toename van de
Vlaamse populatie. Maar tegelijkertijd helpen we de internationale
bescherming van vleermuizen beter vorm te geven. Want vleermuizen
houden zich niet aan landgrenzen, ook vleermuizen uit Wallonië,
Duitsland en Nederland vinden hun weg naar de Vlaamse mergelgroeven.

Scope and aim of the project
BatAc on is a EU LIFE-Nature sponsored project with emphasis on 3 bat
species protected under Annex I of the EU Habitat Direc ve: pond bat, Geoﬀrey’s and Bechstein’s bat. All 3 are considered as uncommon in the
Region of Flanders, Belgium.
The projects aims to raise awareness and a more eﬃcient protec on of not
just summer or winter quarters, but also of foraging areas and commu ng
routes. Doing so, other bat species that share similar habitats and/or quarters will equally benefit from the measures taken under this project.
In first place, the project will contribute to a be er conserva on status of
hiberna ng bats, hereby contribu ng to a further increase of the bat popula ons. These eﬀorts have to be seen in a wider interna onal eﬀort for the
conserva on of bats. Because bats don’t keep to boundaries, insofar that
the lime caves in the Province of Limburg oﬀer a suitable hiberna on place
for bats from Flanders, Wallonia, Germany and The Netherlands alike.

Project co-ordinaƟon: Agency for Nature and Forest of the Flemish
Government.

Projectcoördinator: Agentschap voor Natuur en Bos

Partners: vzw natuurpunt en vzw Kempens Landschap

De partners: vzw natuurpunt en vzw Kempens Landschap

Project Ɵme frame: mid 2006 – end 2011

Projecttermijn: medio 2006 – eind 2011

Budget: 1.892.271 euros

Projectbudget: 1.892.271 euro

EUcontribuƟon –LIFE: 50%

Bijdrage EU –LIFE: 946.136 (50%)

Situering
De hoofdmoot van het project, het optimaliseren van de winterverblijfplaatsen, situeert zich in de forten rond Antwerpen en de mergelgroeven
langs de Maasvallei in Zuid Limburg.
Er werden twee fortengordels opgetrokken rond Antwerpen.
Omstreeks 1859 werd rond Antwerpen een eerste ring van
forten gebouwd. Dit omdat in deze eeuw deze stad werd uitgekozen als militaire hoofdstad van Vlaanderen omwille van
zijn haven. In 1878 en 1900 werd een nieuwe fortengordel
opgetrokken op grotere afstand van de stadsgrenzen, owv
het grotere bereik van de Dikke Berta’s van het het Duitse
leger.
De kleine fortengordel bestaat tegenwoordig nog uit 7 forten.
Ze zijn volledig in baksteen opgetrokken en bedekt met aarde. Rond het gehele fort ligt meestal een gracht.
De grote fortengordel ten Noorden van het Albert kanaal zijn verbonden door de
“anti-tankgracht”. De meeste forten liggen volledig bovengronds, maar zijn wel
bedekt met een laag aarde. Alle forten zijn voorzien van zogenaamde watergangen. Dit zijn bakstenen kruipgangetjes die dienen om water af te voeren. Vooral
in deze gangetjes worden grote aantallen vleermuizen aangetroffen.

De mergelgroeven liggen langs de Maas, zowel langs
Vlaamse zijde als Nederlandse zijde.
Hoewel reeds in de Romeinse tijd op deze plaatsen kalksteen werd verzameld dateren de meeste groeven uit de
16e tot 18e eeuw en bleven in gebruik tot begin deze
eeuw. In de wereldoorlogen werden ze veelvuldig gebruikt als schuilplaats. In de loop van de twintigste eeuw
werden verschillende, in onbruik geraakte groeven omgevormd tot champignonkwekerijen. De meeste van deze
bedrijven zijn ondertussen verdwenen.

General Scope
The main focus of the project is on op mizing the overall condi ons of a series of
major hiberna on objects, more specifically the belt of brick fortresses near the
city of Antwerp, and the lime cave systems in the valley of the Meuse in the province of Limburg.
Two belts of military fortresses were constructed to defend the city of Antwerp
and its port, making it the best protected city of Flanders. A firsts series of military fortresses was built from 1859 on. As a result of the increased range of canons,
a second series of fortresses was added in between 1878 and 1900 at a slightly
larger distance from the city.
In total 7 fortresses of the smaller belt are s ll intact. The buildings are constructed en rely of brick, and covered with soil a erwards. Most fortresses have a
large water ditch all around, to keep the enemy out.
The larger belt of fortresses North of Antwerp are connected to each other by
what is called an “an -tank” trench. Most of the construc ons are above ground,
but again covered with a layer of soil. All fortresses are characterized by so-called
“water-alleys”, small brick tunnels meant to drain the fortress of excess of surfacing ground water. These are the sites that are best fit for hiberna ng bats.
Man made lime caves can be found all along the middle parts of the river Meuse,
on the Belgian as well as on the Netherlands side. The region was already known
for its lime in Roman mes. Most underground quarries date however from the
16th to the 18th century era, and were in use up to the beginning of the 20th
century. During the 20th century wars, the caves were o en used as hiding places. Later, the caves systems were used to grow champignons, ac vity
which was mostly abandoned less than 30 years ago.

BatAction

Concrete acties

Fort Steendorp
Het fort van Steendorp, gebouwd van 1883 tot 1892, beslaat een oppervlakte van zo’n 20 hectare.
Het is een erg complex gebouw, opgetrokken uit baksteen en aarden wallen, en lokaal versterkt met
een laag beton. Hef fort raakte in de loop van de geschiedenis zwaar beschadigd door explosies (door
opblazen van munitie aan het eind van WO II, inslag van V1-bommen, oefeningen van de genie e.d.).
Door gebrek aan onderhoud sinds WO II raakte het reeds beschadigde fort verder in verval, onder
meer door de spontane begroeiing met bos.
Het inrichten van het fort gebeurde in twee stappen.
Enerzijds werd op basis van de stabiliteitsstudie instandhoudingswerken uitgevoerd om te voorkomen
dat het fort verder aftakelt. In een tweede fase wordt de binnenruimte van het fort verder geoptimaliseerd als overwinteringsplaats voor vleermuizen.

The military fortress of Steendorp was constructed in between 1883 tot 1892,
and stretches in total 20 hectares. The fortress has a fairly complicated design, made mainly of brick and soil dams, at several places covered with layers of concrete. Over me, the fortress was heavily damaged by explosions,
e.g. by deliberate le ng explode ammuni on reserves, by V1 flying bomb
a acks, as well as through military exercises, blas ng the already damaged
fortress further to pieces. A er World War II, the fortress want into further
decay. The middle part saw the birth of a small forest like area.
As a first step, and on the basis of a stability report, the neces
sary
steps were taken in order to prevent the building going
into further
physical decay. In a second phase, the inner fortress environmental or clima c condi ons were consoledated or op mized for bat hiberna ons.

Consolidatiewerken

ConsolidaƟon of the exisƟng structures

In samenwerking met het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) werd het stabiliteitsplan voor het
Fort van Steendorp opgemaakt. De werken omvatten de
stabilisatie van de artillerie-ingang, de toegang tot het
retranchement, het metselwerk op het binnenplein, dichten van barsten in de gelijkvloerse lokalen, stabilisatie
van de rechter halve caponnière, veiligheidsvoorzieningen
in de linker halve caponnière. De grootste werken gebeuren in het reduit, waar ook de meeste vleermuizen in de
winter verblijven.

The plans to physically stabilize the fortress of Steendorp were worked
out in close collabora on with the Flemish Ins tute for Cultural Heritage sites (VIOE). Consolida on works included the “ar llery-gate’, the
entrance to the ‘retranchement’, repairing of the brick walls of the inner courtyard, the closing of cracks on the ground floor rooms, stabilizing the whole of the richt hand “caponnière”, and minor stabilizing
works on the le hand “caponnière”. But by far the most energy and
work was invested in the so-called “reduit”, place where the larger
numbers of hiberna ng bats can be found.

Optimalisatie overwinteringsplaats vleermuizen
In de verschillende lokalen werden toegangen dichtgemetseld, al dan niet met het behoud van een vleermuisvriendelijke deur of een opening gericht op vleermuizen.
Schietgaten en ramen in de verschillende lokalen werden
afgedicht. In sommige openingen is een toegangsdeurtje
voorzien. Op strategische plaatsen werden deurtjes gehangen om verstoring te voorkomen. Onder de zogenoemde “haha” van de contrescarpe de la tête du reduit
werd een verzinkt raster geplaatst om de toegang tot dit
deel van het fort te versperren.

OpƟmalisaƟon hibarnaƟonplace bats
Several doorways to smaller rooms in the fortresses were closed,
using a door with bat openings or a brick wall with an open space
allowing the bats to pass.

In order to stabilize the clima c condi ons inside the building,
shoo ng wholes and outer doors were closed. On several places,
doors were added, avoiding disturbance of the bats during hibernaon. The “haha” of the “contrescarpe de la tête du reduit” was
closed by means of a fence, keeping unwanted visitors out.

Fort Duffel
Kempens Landschap heeft zowel het fort als de omringende gronden van het ‘forteiland’ en de fortgracht aangekocht. Uit de ruime ervaring m.b.t. vleermuizenbescherming in Vlaanderen weten we dat
deze combinatie net belangrijk is om als winterverblijf voor de ingekorven vleermuis en de meervleermuis in aanmerking te komen.

In 2010 werden een groot aantal vleermuiskasten
opgehangen en extra hanggelegenheden voorzien.
Alle voor de mens toegankelijke openingen van de
fortgebouwen zijn voorzien van een hekwerk. Gecombineerd met het herstel van de oorspronkelijke toegangsbrug moet dit voor een verminderde verstoring
van de overwinteringsplaatsen van vleermuizen zorgen.
De vormgeving van dit hekwerk is speciaal voor het
fort van Duffel ontworpen en de structuur ervan zal
als een rode draad door het fort lopen.

The NGO-like organiza on “Kempens Landschap” recentkly became
owner of the fortress, of the surrounding lands, and of the water
moat surrounding all. Based on the large field experience, we know
that this par cular lay-out marks the perfect hiberna on site for M.
emarginatus and M. dasycneme.

During 2010 a large series of bat roos ng boxes were placed, and condi ons were imporved allowing a be er grip
for free hanging larger hiberna ng bats.
All entrances to the building were fenced, and the original
entrance bridge was reinstated, both leading to a lesser
degree of disturbance for hiberna ng bats.
A par cular feature about the fence is that it that the design was specially made for this purpose. The theme can be
found as a “file rouge” throughout the whole fortress.

Fort Walem
Het fort van Walem heeft een bijzondere historische waarde binnen de ganse Antwerpse fortengordel, zowel op militair als op vestingbouwkundig vlak. Het fort vertegenwoordigt een uniek
‘overgangstype' tussen de bakstenen forten uit het ‘Brialmonttijdperk' en de nieuwere betonnen
pantserforten uit het begin van de 20ste eeuw.

On site adjustments were carried out during 2011 with the perspecve to improve the general condi ons for the hiberna on of bats:
several fences were installed to shield the most important loca ons
for bats. The LIFE+ project BatAc on also provided in the placing of
a large gateway at the main entrance to the military fortress. All of
these interven ons were highly needed, given the idea that over
recent years the loca on was highly vulnerable to unauthorised
visitors, and even vandalism, with a high nega ve impact on the
hiberna ng bat popula on

The first winter census, carried out Februari 6, 2012 already
illustrated the eﬀec veness of the measures taken. Although at
this stage the same overall number of hiberna ng bats were
found, whereas bats before were found sca ered all over the
compound, 70% of the bats were now found hiberna ng in the
‘protected’ part of the compound. This is already a success.
And given the idea that the hiberna ng condi ons are improved, hiberna ng bat numbers are expected to rise over the next
years.

In de strategische lokalen (vanuit oogpunt vleermuisbescherming)
werden alle gasmaskers opgeruimd (in totaal lagen er ca. 2 miljoen (!)
gasmaskers in het fort) en afgevoerd naar een verwerkingsinstallatie.
Voor de verbetering van de overwinteringsomstandigheden van vleermuizen werden afsluitingen geplaatst op enkele belangrijke zones op
het fort. Een grote toegangspoort aan de ingang van het fort moet
vernielingen, vandalisme en andere ongeoorloofde activiteiten die een
zeer negatieve impact hadden op de overwinterende vleermuizen
voorkomen.

In addi on to the measures already carried out, hiberna ng
condi ons in parts of the fortress will be improved even more
by inser ng doors and separa on walls at strategic places. Doing so, draught will be reduced and some temperature condions will be slightly increased. .

Fort Kessel
De ijzeren toegangspoort, die dateert van bij de bouw van het fort, is gerestaureerd en vleermuisvriendelijk aangepast. De opening van de loopbrug naar het bruglokaal, langs waar toegang tot het
fort mogelijk was, werd opnieuw afgesloten. Op die manier is de tocht uit het lokaal gehaald en is
het fort opnieuw ontoegankelijk geworden en wordt verstoring voorkomen.
Enkele kamers werden aangepast aan de leefomstandigheden van vleermuizen met verschillende microklimaten.De zogenaamde ‘commandantkamer’,
die tijdens een zwaar bombardement was ingestort en volledig ontoegankelijk was, werd opnieuw vrijgemaakt. Door de instorting ontstonden er heel
veel spleten en kieren en maakt dus deze kamer uitermate geschikt voor
vleermuizen. De ligging van deze kamer in het fortconcept zorgt ervoor dat
er geen tocht mogelijk is in het lokaal, wat voor een bijzonder microklimaat
zorgt.
In twee kamers van het fort is een tentoonstellingsruimte ingericht. De lokalen zijn zorgvuldig uitgekozen. Ze mochten geen overwinteringsplaats zijn
voor vleermuizen en evenmin dicht bij de kwetsbare vleermuizengedeelten
liggen. Bij de inrichting werd zoveel mogelijk teruggegrepen naar de oorspronkelijke situatie van het fort. In de lokalen is op vaste panelen permanente informatie beschikbaar over het fort en zijn geschiedkundige aspect,
de flora en fauna en de leefomgeving van de vleermuizen. De lokalen zijn
vooral bedoeld om groepen bezoekers (vooral klassen) beter te kunnen opvangen. Immers het fort blijft enkel toegankelijk op aanvraag en onder begeleiding van een gids tussen half april en half september.
Ook rondom het fort zijn er enkele werken uitgevoerd. De gemeente heeft
nieuwe banken geplaatst en informatieborden voorzien in samenwerking
met Natuurpunt. Door Natuurpunt vzw is een beheerplan opgemaakt, zowel
voor het fortdomein als het gebied rondom het fort.

The iron entrance gate, being s ll the original entrance , was restored to its
original appearance, with small modifica ons allowing bats to enter. The
entrance in between the bridge and the nearby guards room, was closed,
improving clima c condi ons for bats, and avoiding winter disturbance in
this part of the building.
Several smaller rooms were altered in such a way to create op mal condions for bat hiberna on. The so-called “commander-room”, fully damaged
during a heavy war shelling, was restored to its orginal shape, now being
again accessible. The war damage created a large number
of cracks and crevices in the walls, resul ng in ideal microclimates for bat hiberna on. The same newly restored room
is also almost draught free, making it a prime loca on for
bats.
Two rooms of the building will now host a permanent exhibi on on the history and present use of the military
fortress. The loca on of these rooms was chosen such, not
to interfere in any way with bat hiberna on. Overall, upon
restoring ac vi es, planners tried to respect as much as
passible the original concept of the building.
In the rooms open to the public, informa on is given on the
history of the building, on the flora and fauna found, and on
the importance of the site for the hiberna on of bats. The
target audience will consist mainly of schools. Overall, the
complex will only receive visitors from half of april to half of
september, and only when accompanied by an oﬃcial guide.
The local commune took the ini a ve to increase the
a rac veness of the fortress to the larger audience. Informa on boards were placed, wooden res ng benches were
installed. All this in close collabora on with the NGO
“Natuurpunt”. The same NGO worked out a full management scheme, for the fortress and all of the surrounding
grounds.

Mergelgroeven

Lacroix en Roosburg
Op beide groeves werd meer dan 7 hectare grond
aangekocht. Een combinatie van kalkgraslanden en
beboste percelen moet leiden tot een optimalisatie van
het leefgebied van de Bechsteins vleermuis in het najaar.
Om verstoring tegen te gaan werden enkele oude
poorten, die meestal nog vleermuisonvriendelijk waren
(afgedekt met plastic) zijn vervangen door braakbestendige en vleermuisvriendelijke poorten.

On the surface of each lime cave systems, just over 7 hectare of land
was purchased by the Agency for Nature and Forest.
The crea on of a landscape combining calcareous grassland with
forest patches aims to create the best habitat condi ons for Bechsteins’ bat.
Some of older and fully closed entrances to the cave systems were
replaced by new doors, designed to be bat friendly as well as breaking and entering resistant.

Sensibilisering en proefprojecten
In total 15 bat roos ng
boxes were a ached
under bridges along
waterways. Several of
boxes were designed to
fit the specific condions on site.

Several leaflets and informa on brochures for diﬀerent audiences were made during the course of the LIFE+-project.

Over 250 ‘shield’, indica ng the presence of bats in
houses and other objects belonging to private owners
or public authori es were distributed.

A travelling exhibi on on bats proved to be a major success. The
gat game associated to it might explain in part the overall success
of the exhibi on.

A long expected informa on line for the wider audience,
where people can report on live or wounded bats found, but
also to deliver general informa on on bats, was established
and is now fully func oning.
A seminar on light pollu on for
public authori es and all relevant
stakeholders was a major success.

Sensibilisering en proefprojecten
Er werden in totaal
meer dan 15 vleermuiskasten opgehangen onder en tegen
bruggen. Verschillende types werden op
maat gemaakt van de
desbetreﬀende brug.
Er werden een aantal brochures gemaakt.

Er werden al meer dan 250 schildjes uitgedeeld
aan mensen die trots zijn op de aanwezigheid van
vleermuizen in hun huis.

De reizende tentoonstelling en het bijhorende vleermuizengame trok al heel wat belangstelling.

Met de hulp van de Vlaamse infolijn werd een meldpunt in het leven geroepen waar mensen terecht kunnen met vleermuisvragen.
De studiedag lichthinder vond heel
wat bijval bij gemeenteambtenaren en
studiebureaus.

BatAction & het behoud van de
Europese biodiversiteit.
Het Europese natuurbeleid is voornamelijk gestoeld op de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn
(1992). In uitvoering hiervan zijn er in alle Europese landen de voorbije jaren beschermde natuurgebieden afgebakend. Samen vormen ze het zogenaamde “Natura2000-netwerk”.
In Natura 2000-gebieden primeert de ‘gunstige staat van instandhouding’ van de doelsoorten. Het betekent geen claim op het gebied, maar het legt een aantal randvoorwaarden op aan de overige functies
zodat de kwaliteit van de leefgebieden en overwinteringsmogelijkheden niet daalt. Een beleid op lange
termijn waarin aandacht gegeven wordt aan afstemming met andere gebruiken is vereist voor de beschermde sites.
Het LIFE project BatAction heeft
daar, avant la lettre, op ingespeeld.
Voor de forten werd samengewerkt
met cultuurhistorische overheden
en verenigingen. Delen van forten
werden volledig gereserveerd voor
vleermuizen, wandelingen en cultuurhistorische activiteiten worden
gelokaliseerd op vastgelegde plaat-

Er zijn acht Speciale Beschermingszones voor vleermuizen
aangeduid in Vlaanderen.

BatAcƟon & contribuƟon to the goal to preserve European Biodiversity.
The Bird and Habitats Direc ves (1979 and 1992) are the core of the EU
biodiversity conserva on policy. Within this framework, all EU member
states and regions created the Natura-2000 network of protected areas.
Overall, member states and regions are obliged to maintain or create a
“favourable state of conserva on “ of habitats and species under the Habitat Direc ve. This does not put a claim on the land, but do impose measures of cross compliance to be respected in order to reach of stabilize the
quality of habitats and status of species desired. A proper long term planning requires that, in order to guarantee good results, all stakeholders will
have to be involved in the protected areas management schemes.
The LIFE+ BatAc on project tried to work along these lines of collabora on with all stakeholders.
In the case of military fortresses, close consulta ons were held with historic-cultural stakeholders. Parts of fortresses were kept aside
en rely for bats, other parts will be able to
host cultural heritage ac vi es, or educa on
ac vi es on all aspects of the historical objects involved.
In a similar way, collabora on schemes were
designed for the lime caves of the Meuse valley. Cultural heritage aspects of these caves
are encouraged, but will be designed i n such
a way not to cause any disturbance to hiberna ng bat popula ons.
On top of this, the redesigning of landscape
features and adding small landscape elements
nearby the cave entrances will enhance the
a rac veness to swarming and hiberna ng
bat popula ons.
In total eight special zones of conservaƟon
were designated for bats in the Flanders region.

Uitwisselen van informatie

Delivering of informaƟon
Informa on boards, explaining to the public which works were carried out,
and to which purpose, accompanied every on site ac vi es.

Tijdens de werken werden wer orden geplaatst. Zo konden de bezoekers telkens lezen wat er aan de hand was en
waarom die werkzaamheden werden uitgevoerd.
Via persmomenten met een terreinbezoek werden mijlpalen in het project bekendgemaakt.
Het LIFE project was een jaarlijks terugkerend item op de Nacht van de vleermuis, een ini a ef van Eurobats, de
Europese organisa e voor de bescherming van vleermuizen (www.eurobats.org).
De website (www.batac on.be) bood informa e over de uitvoering van de ac epunten van het LIFE-project. De
site kreeg per maand 3000 tot 4000 individuele bezoekers.
Op 6 en 7 november 2009 vond in Antwerpen een minisymposium plaats over de ingekorven vleermuis (Myo s
emarginatus). Het symposium werd georganiseerd door Natuurpunt vzw en de Zoogdiervereniging van Nederland.
Ook daar is het LIFE project gepromoot en de eerste resultaten voorgesteld.

Wilt u meer weten of hebt u nog vragen?

Milestones of most major ini a ves of BatAc on were communicated to
the larger audience through press releases and on site visits..
The LIFE project was highlighted during the “Night of the Bat” yearly ac vies, at over 70 loca ons for hundreds to several hundreds of people each.
The “Night of the Bat” fits in the ac vi es of the “Eurobats” UNEP
Agreement for the protec on of European bat species
(www.eurobats.org).
Our web site (www.batac on.be) at all me oﬀered informa on on the
diﬀerent ac ons taken. The site con nuously scored in between 3000 and
4000 hits on a monthly basis.
November 2009 a 2 day symposium on Myo s emarginatus , one of the key
bats species of the Bat Ac on LIFE+ project took place in Antwerp
(organizers: NGO “Natuurpunt” and VZZ “Vereniging voor Zoogdierkunde”.
The aims and first results of the BatAc on LIFE+ were presented during this
symposium.
Mopre ques ons?

Surf dan naar www.batac on.be

Find us at www.batac on.be

of neem contact op met:

Or contact us at:

Agentschap voor Natuur en Bos

Natuurpunt vzw

vzw Kempens Landschap

Koning Albert II laan 20

Coxiestraat

Peredreef

1000 BRUSSEL

2800 Mechelen

Pu e

www.natuurenbos.be

www.natuurpunt.be

www.kempenslandschap.be

