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1.

LIST (I) KEY-WORDS AND (II) ABBREVIATIONS (WHEN APPROPRIATE)

IHD: Instandhoudingsdoelstellingen
Het zijn de verbeter- of behoudopgaven voor het behouden, herstellen of ontwikkelen van een
gunstige staat van instandhouding van in het Vlaamse Gewest voorkomende Europees te
beschermen habitats of soorten.
ANB: Agentschap voor Natuur en Bos
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2.

EXECUTIVE SUMMARY

The main threats to the bat populations in Flanders are the destruction of their habitat and their
disturbance during crucial periods like hibernation and reproduction. These disturbances could well
lead to the destruction of an entire population.
To stop the deterioration of the bat populations in Flanders the Agency of Nature and Forests,
Natuurpunt vzw (NGO)and Kempens Landschap vzw (NGO) have worked closely together by
proposing a LIFE+ project. This project was approved by the EU. BatAction was estimated to cost €
1.892.271. The project started at the end of 2006 and continued till the end of 2011.
The main goal of the project was to increase the abundance of three species, Myotis dasycneme,
Myotis emarginatus and Myotis bechsteinii, thus contributing to a favorable status of conservation
of bats in Flanders.
The most important results of the different actions of BatAction were:
Actions A: Preparatory actions, elaboration of management plans and/of action plans
•

Technical reports for the fortress Steendorp

Actions B: Land purchase
•
•

Purchase fortress Duffel
Purchase of 5ha 67a76 ca , these purchases are still running, increasing to total number of
hectares bought.

Actions C: Non-recurring management
•
•
•
•
•

Restoration and adjustments en inrichting of the fortress Steendorp
Restoration of the fortress Duffel
Restoration of the fortress Kessel
Restoration of the fortress Walem
Suspend bats nestboxes under bridges

Actions D: Recurring management
Actions E: Public awareness and dissemination of the results
•
•
•
•
•
•

Publication of information brochures
The design of an exhibition
Organization of a bat reporting point
Organization of a workshop on light pollution
Start action ‘bat friendly object’
The design and launch of the website: www.bataction.be

Actions F: Overall project operation and monitoring
5

• BatAction-LIFE-team has started in may 2007
A lot of extra actions, as press conferences, meetings with stakeholders, … were held.
With the execution of this project Flanders has helped to stimulate the policy round bats in Europe.
It also helped with the international protection of bats, since bats do not know frontiers. Not only
Flemish bats hibernate in our fortresses and marl quarries, but also bats from Wallonia, Germany
and the Netherlands find their way to hibernacula in Flanders.
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3.

INTRODUCTION
Achtergrond
In Vlaanderen zijn zes vleermuizensoorten opgenomen in bijlage II van de
Habitatrichtlijn. Drie van deze soorten, meteen ook de doelsoorten van dit project, zijn
ook geregistreerd als ‘ernstig bedreigd’ op de Rode Lijst van bedreigde zoogdieren in
Vlaanderen. Twee van de zes soorten zijn op de Rode Lijst geregistreerd als ‘verdwenen’
en één soort als ‘bedreigd’. Speciale beschermingsmaatregelen zijn daarom dringend
nodig. Met de drie doelsoorten van het project zijnde de meervleermuis (Myotis
dasycneme), ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) en Bechsteins vleermuis
(Myotis bechsteinii), willen we bijdragen om alle vleermuissoorten in Vlaanderen in een
goede staat van instandhouding te brengen.
problemen
De belangrijkste bedreiging van deze populaties zijn de vernietiging van hun natuurlijke
verblijfplaatsen en het verstoren van populaties vleermuizen tijdens cruciale periodes in
de loop van het jaar. Verstoringen tijdens de kraamperiode en de winterslaap kunnen
volledige populaties uitroeien.
doel
Het doel van het Life-project BatAction is de toename van het aantal beschermde
vleermuizenverblijfplaatsen in de hele Vlaamse regio. Er gaat vooral aandacht naar de
bescherming van mergelgroeven en hun omgeving en forten.
Om dit doel te bereiken werd, gezien vleermuizen bij de publieke opinie nog steeds in
een slecht daglicht staan, werd een educatieve campagne op touw gezet die moet
bijdragen aan de bescherming en verbetering van de verblijfplaatsen van vleermuizen.
Verwachte resultaten
Het fort van Duffel, het fort van Walem, het fort van Kessel en het fort van Steendorp
zijn voorbeelden geworden hoe men vleermuizen kan beschermen zonder afbreuk te
doen aan het behoud van ons historisch erfgoed.
De eerste resultaten zijn veelbelovend. In 2 van de 4 forten is er een enorme stijging van
het aantal ingekorven vleermuizen. In het fort van Kessel is het aantal gestegen met
44,5% ten opzichte van de beginperiode van het LIFE project, in Steendorp zelfs een
stijging van 261%. In de forten waar er tijdens de beginperiode geen ingekorven of
meervleermuizen werden waargenomen, vinden we nog steeds geen ingekorven of
meervleermuis. Ook in de mergelgroeven vinden we spectaculaire stijgingen van de
ingekorven vleermuis. In Roosburg zijn de overwinterende aantallen gestegen met
1500%, in de Lacroixgroeve met 213%. De overwinterende Bechsteins en de
meervleermuis blijven ongeveer status-quo.
De sensibilisatie was gericht naar eigenaars van gebouwen en domeinen waar
vleermuizen voorkomen. Met de brochures vleermuizen in huis, inrichten van
(kerk)zolders, vleermuizen en forten en de brochures vleermuizen en bunkers, werden en
7

worden eigenaars warm gemaakt om met minimale inspanningen bij te dragen aan een
vleermuizenbescherming in Vlaanderen.
Het grote publiek kan meer te weten komen over vleermuizen op de permanente
tentoonstellingen in het fort van Steendorp en Kessel of op de reizende tentoonstelling
die verschillende bezoekerscentra aandoet in Vlaanderen.
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4.

LIFE-PROJECT FRAMEWORK
• Projectgroep
De projectgroep bestaat uit Stefan Versweyfeld , vertegenwoordiger van Natuurpunt
(partner), Nico Verwimp, vertegenwoordiger ANB (projectcoördinator), Phillipe De
Backer, vertegenwoordiger van Kempens Landschap (partner) en Joachim De Maeseneer
administratieve ondersteuning van LIFE project. Bij ANB werd afgelopen jaar bijstand
verleend door Sarah Roggeman die een aantal acties mee opvolgde en Tom Maes (enkel
fort Steendorp). De arbeiders zorgden voor de uitvoering op terrein, maar hun contract
werd in mei stopgezet. Hun contract werd stopgezet omdat ze onvoldoende kwaliteit
afleverden en de afspraken niet nakwamen. Dit had echter geen invloed op het LIFE
project gezien de werken konden uitgevoerd worden door arbeiders vast in dienst bij het
Agentschap voor Natuur en Bos.
• Aanpak
Eénmaal per jaar werd samengekomen om afspraken te maken rond het
voortgangsrapport, bilateraal werd er op regelmatige basis overlegd om de voortgang van
de acties te bespreken en ondersteuning te bieden waar nodig.
• Overzicht acties
-

A1 stabiliteitsplan Fort van Steendorp

-

B1 aankoop Fort van Duffel

-

B2 aankoop gronden Roosburg

-

B3 aankoop weilanden Lacroixbosjes

-

C1 inrichten Fort van Steendorp

-

C2 inrichten Fort van Duffel

-

C3 inrichten Fort van Kessel

-

C4 inrichten Fort van Walem

-

C5 inrichten groeve Roosburg

-

C6 inrichten omgeving en ingang Lacroixbosjes

-

C7 plaatsen vleermuiskast onder brug

-

D1 verandering gebruik diergenees-middelen

-

E1 informatie-verstrekking en sensibilisatie over het Fort van Steendorp en
vleermuizen

-

E2 kleuren-brochure over vleermuizen in huis
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-

E3 kleuren-brochure over vleermuizen en forten

-

E4 kleuren-brochure over vleermuizen en bunkers

-

E5 fiche inrichting (kerk)zolders

-

E6 aanmaak van een reizende tentoonstelling

-

E7 uitbouw klachten-netwerk voor vleermuizen-overlast

-

E8 organisatie studiedag 'lichthinder”

-

E9 vleermuis-vriendelijk object

-

E10 opmaak website "Life Vleermuizen"

-

F1 organigram

-

F2 monitoring project-maatregelen

• Aanpassingen initieel projectvoorstel
In 2009 werden volgende wijzigingen aan het projectvoorstel voorgesteld en op 7 mei
2010 definitief goedgekeurd:
-

Actie A1: overheveling budget naar actie C1

-

Actie B1: inbreng Kempens Landschap als nieuwe partner

-

Actie B2: vermindering van aan te kopen oppervlakte

-

Actie B3: vermindering aan te kopen oppervlakte

-

Actie C1: verhoging budget (zie A1)

-

Actie C4: fort Lier vervangen door fort Walem, maatregelen blijven dezelfde

-

Verlenging projecttermijn van 1/08/2006 tot 31/12/2010 met 1 jaar tot
31.12.2011.

In 2011, dd 21.december, werden volgende wijzigingen aan het project voorgesteld en
goedgekeurd:
-

Voor de acties C2 (actie Kempens Landschap), C3 (actie Natuurpunt) en C4
(actie Natuurpunt) wordt de categorie “Duurzame goederen infrastructuur” op
0 gezet en volledig overgeheveld naar “externe bijstand”.

-

Het budget van de acties C5 en C6 acties worden verminderd met
respectievelijk 22.500 euro en 15.000 euro

-

Voor actie E1 wordt het bedrag van “Duurzame goederen” volledig overgezet
naar externe bijstand en verminderd met 16.400 euro.
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-

Het budget voor de productie van de schildjes (E9, actie Agentschap voor
Natuur en Bos) werd verhoogd met 9.600 euro onder de categorie externe
bijstand.

-

De actie E6 wordt gezien de specificiteit toch voor een gedeelte uitgevoerd
door een externe firma (productie panelen, layout + druk posters en ontwerp
game). Daarom wordt het gedeelte van duurzame goederen infrastructuur
verlaagd naar 8.000 euro en overgeplaatst naar duurzame goederen uitrusting,
waarbij dat bedrag nog verhoogd wordt tot 3.200 euro. Er wordt tevens een
budget “externe bijstand” voorzien.

-

De categorie “personnel” wordt met 158.480 euro verlaagd gezien het contract
van de arbeiders gestopt werd in 2010. Er aan gekoppeld wordt ook het budget
voor de reisonkosten met 10.000 euro verlaagd.
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5.

PROGRESS, RESULTS
A Preparatory actions/management plan preparation

A1 – stabiliteitsplan Fort van Steendorp
verantwoordelijke
uitvoering

voor

de Agentschap voor Natuur
en Bos

Beschrijving
Het fort raakte in de loop der jaren op een aantal plaatsen ernstig beschadigd door explosies en
gebrek aan onderhoud. De boomgroei op de wallen leidt bovendien tot (visueel
waarneembare) scheuren in het metselwerk. De stabiliteit van het gebouw is om deze redenen
niet gegarandeerd. Instortingen kunnen niet alleen het microklimaat wijzigen in de nu door
vleermuizen gebruikte gangen, maar kunnen ganse verblijfplaatsen verwoesten.
De draagwijdte van eventuele stabiliteitsproblemen is evenwel niet goed bekend. Een
volledige opmeting en stabiliteitsonderzoek zijn noodzakelijk. Daarna kunnen pas
maatregelen beschreven worden voor instandhouding en herstel. Gezien de historische waarde
van het fort en de bescherming als monument dient bij dit alles een evenwicht gevonden
tussen het duurzaam behoud van de vleermuizenpopulaties en de instandhouding of restauratie
van het monument op zich.
Status
Alle noodzakelijke studies, om tot de uitvoeringswerken van het fort over te gaan (actie C1)
zijn afgerond.
Start & einddatum
Op 1 april 2007 werden de eerste contacten gelegd. De actie werd afgerond op 30 september
2008.
Resultaten
Deze actie werd uitgevoerd in verschillende stappen. Het uiteindelijke stabiliteitsplan is
opgemaakt onder de vorm van een lastenboek en onder de vorm van een bestek voor wat
betreft de inrichting van de kruitkamer als tentoonstellingsruimte.
Voorafgaandelijk, aan de volgende stappen, werd een inventarisatie van achtergebleven
munitie opgemaakt door DOVO (Belgische ontmijningsdienst).
Stap 1: voorstudies opmaak meetstaten door Vlaamse Overheid – Afdeling
Betonstructuren.
Stap 2: sonderingstudies door Vlaamse Overheid – Afdeling Geotechniek.
Tegelijkertijd werden de dwarsprofielen van de grachten in kaart gebracht door het
Agentschap voor Natuur en Bos.
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Stap 3: opmaak stabiliteitsplan (lastenboek + bestek) door Vlaamse Overheid –
Afdeling Onderzoek Bouwkundig Erfgoed en Landschap. Dit plan vormt de basis voor de
actie C1.
Vergelijking doelstellingen
De verwachte resultaten uit het projectvoorstel zijn gehaald. De voorstudies en de
sonderingstudies omvatten de resultaten van de metingen om de stabiliteit te beoordelen, het
stabiliteitsplan omvat concreet te nemen acties om te voorkomen dat het fort verder aftakelt.
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B Land purchase
B1 – aankoop Fort van Duffel
Verantwoordelijke voor de uitvoering

Kempens Landschap vzw

Beschrijving
De verwerving van het fort omvat de aankoop van de gebouwen, de omringende gronden van
het ‘forteiland’ (hoofdzakelijk bebost) en de fortgracht. Uit de ruime ervaring m.b.t.
vleermuizenbescherming in Vlaanderen weten we dat deze combinatie net belangrijk is om als
winterverblijf in aanmerking te komen voor de twee Bijlage II soorten Myotis dasycneme en
Myotis emarginatus (beide doelsoorten in het projectvoorstel).
De eigenares kocht het fort als stockage ruimte voor het aannemersbedrijf van haar man. Na
de dood van haar man heeft de eigenares alle interesse in het fortgebied verloren, zodat
verwerving de enige mogelijkheid was om het maximale potentieel van het Fort van Duffel als
winterverblijf voor de doelsoorten te realiseren.
Met de Additional Clause van 2009 werd Kempens Landschap als nieuwe partner in het
project opgenomen. Zij hebben het fort Duffel aangekocht. De acte (zie bijlage) werd
ondertekend op 23 december 2009.
Status
Dit actiepunt is afgerond op 23 december 2009.
Start- & einddatum
Onderhandeling werden gestart bij het begin van het project. De einddatum is de datum van
ondertekening van de aankoopacte (23 december 2009).

Resultaten
De verwachte resultaten zijn bij deze
gehaald. Het fort is in handen van
Kempens Landschap vzw waardoor het
als
overwinteringsplaats
voor
vleermuizen,
meer
bepaald
de
ingekorven en meervleermuis, wordt
veiliggesteld.
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Vergelijking met doelstellingen
Met de Additional clause van 2009 werd geest van de oorspronkelijke doelstelling behouden
maar werd een andere verwervingsinstantie naar voorgeschoven, zijnde Kempens Landschap.
De doelstelling is volledig gehaald zoals voorzien.
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B2 – aankoop gronden mergelgroeve Roosburg (7,5ha) Verantwoordelijke
uitvoering

voor

de Agentschap voor Natuur en
Bos

Beschrijving
De mergelgroeve Roosburg is gelegen in een gebied van 25 ha. Deze 25ha is de zoekzone
waarin we gezocht hebben naar eigenaars van gronden die tot een verkoop wilden overgaan.
De percelen in deze zoekzone zijn kleinschalig en de eigendomstoestand sterk versnipperd.
Status
De actie is nog lopende en zal na het LIFE project nog verder gezet worden. Dit vervolg wordt
verder opgenomen in het After LIFE Conservation plan.
Start- & einddatum
Door de problemen met het aankoopcomité (zie problemen & oplossingen) werd er pas medio
2008 intensief in contact getreden met grondeigenaars en potentiële verkopers.
De actie loopt nog steeds door en zal ook na het project nog verder gezet worden als er zich
opportuniteiten aanbieden.
Resultaten
De zoekzone omvat 112 percelen. Van deze 112 percelen zijn 107 percelen verdeeld over 68
unieke eigenaars (mede-erfgenamen niet meegerekend). Van een 5 tal percelen is de
eigendomstoestand momenteel niet te achterhalen wegens onduidelijkheid in de erfenis. Alle
eigenaars (of één van de eigenaars – erfgenamen) werden gecontacteerd. Ofwel werd er direct
een bezoek gebracht (de meest strategische percelen), ofwel werden ze opgebeld (al dan niet
met een bezoek eraan gekoppeld), ofwel werden ze per brief aangeschreven (eigenaars die
overdag niet bereikbaar waren). De verdeling is in volgende figuur weergegeven.

Er zijn 16 percelen aangekocht voor een totale oppervlakte van 1ha83a80ca. Eén perceel van
53a75ca ligt nog voor de opmaak van de acte bij de notaris. Voor 1ha37a08ca hebben we een
overeenkomst afgesloten met CBR voor een periode van minimaal 30 jaar om het perceel dat
hun eigendom blijft mee op te nemen in het beheer van de aangekochte percelen. De gemeente
16

Riemst stelt een perceel van 9a44ca ter beschikking en de ontoegankelijke Pietjesstraat (holle
weg) echter zonder de opmaak van een overeenkomst. Met de heer Verbiest hebben we een
overeenkomst voor de inrichting van een toegang tot groeve Roosburg en voor de aanplant
van een deel van zijn eigendom (23a46ca) met bomen en struiken. Zonder de percelen van de
gemeente Riemst komen we zo tot een totale oppervlakte van 3ha51a37ca.
In het voorjaar van 2008 werd een algemeen protocol met de verschillende gebruikers en
betrokkenen van de mergelgroeven ondertekend.
Vergelijking met doelstellingen
De doelstelling, aangepast met de Additional Clause van 2009 naar 8 ha, wordt niet gehaald.
Toch zijn we niet helemaal ontevreden gezien de percelen die aangekocht werden of waarvoor
een overeenkomst werd afgesloten, heel strategisch gelegen zijn. Op de percelen zijn 7
ingangen gelegen die toegang verschaffen tot de ondergrondse gangen van de mergelgroeve.
Bovendien sluiten de percelen bij elkaar aan zodat we op termijn toch een aaneengesloten
bosbestand krijgen. Op die manier hopen we dat de volgende jaren het aantal Bechsteins gaat
toenemen in de groeve (zie actie monitoring After LIFE Conservation plan).
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B3 – aankoop gronden mergelgroeve Lacroixberg (7,5ha) Verantwoordelijke
uitvoering

voor

de Agentschap voor Natuur en
Bos

Beschrijving
De Lacroixberg heeft een oppervlakte van 50 ha gelegen in Zussen, een deelgemeente van
Riemst. Ondergronds is in het gebied een uitgebreid gangenstelsel ontstaan door
mergelwinning. De Lacroixberg is, met uitzondering van de Lacroixbosjes, een gebied met
veel agrarisch land en weinig Kleine landschapselementen.
Aangezien de Bechsteins vleermuis nood heeft aan jachtgebieden en voortplantingsgebieden
in de buurt van de mergelgroeven waar ze overwinteren, is het bebossen van een aantal
percelen noodzakelijk om de Lacroixbosjes aantrekkelijk te maken voor deze soort. De meest
duurzame oplossing leek ons hier bebossing via aankoop.
Status
De actie is nog lopende en zal na het LIFE project nog verder gezet worden. Dit vervolg wordt
verder opgenomen in het After LIFE Conservation plan.
Start- & einddatum
Door de problemen met het aankoopcomité (zie onder) werd er pas medio 2008 intensief in
contact getreden met grondeigenaars en potentiële verkopers.
De actie loopt nog steeds door en zal ook na het project nog verder gezet worden als er zich
opportuniteiten aanbieden.
Resultaten
De zoekzone is een uitgebreid gebied en werd daarom opgedeeld in een aantal deelgebieden.
- Deelgebied I (Lacroixbosjes)
Dit gebied bestaat uit 9 grote percelen. Eén perceel (87a30ca) is van ANB en één perceel
(17a44ca) is van de gemeente Riemst die het beheer in handen geeft van ANB. Alle
andere eigenaars van deze percelen werden aangeschreven. Eén persoon heeft ons op het
einde van het project nog gecontacteerd. Deze aankoop is nog niet rond, het dossier is nog
in behandeling bij de notaris. Het betreft een perceel van 71a96ca.
- Deelgebied II
Dit gebied omvat slechts 12 in aanmerking komende percelen (6 eigenaars). De andere
percelen zijn bebouwd (liggen in woonuitbreidingsgebied volgens het Gewestplan) en
komen bijgevolg niet in aanmerking voor aankoop. Nochtans is dit gebied belangrijk
doordat het de connectiviteit kan garanderen met de Lacroixbosjes.
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In dit gebied werden alle 6 eigenaars gecontacteerd. De familie Kinet is geïnteresseerd in
de verkoop van 2 percelen (totaal 52a90ca), maar de verkoop is bij het beëindigen van het
project nog niet afgerond. Voor één perceel van 22a59ca werd de aankoop wel afgerond.
- Deelgebied III
Dit is veruit het grootste deelgebied en was aanvankelijk het meest prioritaire gebied. Het
gebied omvat 91 percelen. Gezien op de meeste van deze percelen grootschalige
akkerbouw plaatsvindt was de verkoopbereidheid gering. Toch hebben we 2ha24a89ca (8
percelen) kunnen aankopen.
- Deelgebied IV
Dit gebied bestaat uit 37 (niet bebouwde percelen. Alle eigenaars werden gecontacteerd.
In totaal werden 11 percelen aangekocht, met een totale oppervlakte van 1ha36a48ca.
Voor één perceel (21a80ca) zijn we nog in onderhandeling.
Conclusie
In totaal is er dus 3ha83a96ca aangekocht. Voor 1ha46a66ca (zie rood onderlijnd) is het
dossier nog lopende en één perceel van 17a44ca (eigendom gemeente Riemst) wordt mee
opgenomen in het beheerplan, maar hiervoor werd geen langdurige overeenkomst afgesloten.
Het perceel van 87a30ca vergroot het gebied maar mag niet gerekend worden binnen dit LIFE
project gezien het voor de startdatum van het project al eigendom was van ANB.
Vergelijking met doelstellingen
De doelstelling, aangepast met de Additional Clause van 2009 naar 3,5 ha, is gehaald.
Als we de dossiers die nog in behandeling zijn bij de aangekochte percelen tellen dan komen
we met 5ha30a62 ca in de buurt van de oorspronkelijk opgenomen 7ha.
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C Non-recurring biotope management
C1 inrichten Fort van Steendorp
Verantwoordelijke
uitvoering

voor

de Agentschap voor Natuur en
Bos

Beschrijving
Het fort van Steendorp, gebouwd van 1883 tot 1992, 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.
In een eerste fase werden op basis van de
stabiliteitsstudie (actie A1) instandhoudingswerken
uitgevoerd om te voorkomen dat het fort verder zou
aftakelen. Immers in het allerslechtste geval kan door
gebrek aan consolidatiewerken het fort volledig
verkommeren, waardoor één van de belangrijkste
overwinteringsplaatsen
voor
vleermuizen
in
Vlaanderen zou verdwijnen.

In een tweede fase werd de binnenruimte van het fort
verder geoptimaliseerd als overwinteringsplaats voor
vleermuizen.
Deze
optimalisering
bestond
hoofdzakelijk uit het afsluiten van doorgangen,
toegangen, ramen en oude schietgaten. Deze
afsluitingen werden uitgevoerd in metaal.

Volgende ruimtes kregen een optimale inrichting voor
vleermuizen.
•

Het reduit

•

De grote caponnière

•

De kelders onder de bomvrije gang

•

De verschillende drainagegangen onder het fort

•

De rechter halve caponnière

20

•

De contrescarpe van de staart van het Reduit

Status
Voltooid.
Start- & einddatum
In het voorjaar werden de ingediende offertes beoordeeld en werd een aannemer aangeduid.
De werken werden aangevat op 18 oktober 2010. Omwille van het grote belang voor
vleermuizen werden de werken aan het reduit beperkt tot de periode 15 juni – 15 september.
De werken, die passen binnen dit LIFE project zijn beëindigd op 15 september 2011.
Resultaten
Veiligheid
De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) heeft de sanering
uitgevoerd van het wandeltracé aan de binnenzijde van het fort en alle gevonden munitie
verwijderd.
Beheerplan Fort Steendorp en omgeving
In 2009 werd de opmaak van de beheerplannen voor het fort van Steendorp en de ruimere
omgeving afgerond. Een beheerplan Fort van Steendorp en Roomkouter-Zuid door en in
beheer bij ANB en een beheerplan Roomkouter-Noord en Gelaagpark door en in beheer bij de
gemeente Temse. Beide beheerplannen zijn op elkaar afgestemd. In 2010 werd op basis van
deze documenten de eerste beheermaatregelen uitgevoerd.f
Inrichting kruitkamer
Bestek: zie bijlage
Aantal offertes:
Aannemer: nv Potteau
In de kruitkamer werden zes boxen voorzien in Cortenstaalplaat, waarin de educatieve
panelen moeten geplaatst worden. Twee boxen uit hetzelfde materiaal, werden geplaatst,
waarin een LCD scherm met DVD speler kan worden geplaatst.
Op de vloer werd een veiligheidsrooster geplaatst in verzinkt
staal, zodat de tentoonstelling ook toegankelijk is voor
rolstoelpatiënten.
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Een dubbele gepantserde deur moet de ruimte beveiligen tegen vandalisme.
Consolidatiewerken
Bestek: zie bijlage
Aantal offertes: 5
Aannemer: Renotec

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 gebeurden in het
reduit, waar ook de meeste vleermuizen in de winter verblijven.

rechter halve caponniere

binnenplein

Linker halve caponniere

Artillerie-ingang
Reduit

Artillerie ingang
De brug is verstevigd, de blauwe hardsteen is terug verankerd (veiligheid) en er is nieuw
smeedwerk geplaatst.
Alle rollagen die de stabiliteit van de artillerie-ingang, maar
ook de aangrenzende watergangen moeten garanderen, zijn
bijgewerkt.
Ook de bestrating is hersteld en sommige stukken zijn
opnieuw aangelegd. Op die manier kan men veilig
(eveneens toegankelijk voor rolstoelpatiënten en
kinderwagens) de tentoonstellingsruimte bereiken.
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Binnenplein
Het metselwerk is overal bijgewerkt.
De dekstenen (blauwe hardsteen) werden opnieuw
verankerd (veiligheid). De dropstenen, die moeten
voorkomen dat de muren opnieuw vochtig worden, zijn
opnieuw geplaatst of hersteld.
In lokaal 19 en 20 werden de barsten gedicht en het plafond geïnjecteerd om het lokaal
waterdicht te maken.
Linker halve caponnière
Het metselwerk, zowel inter als extern, is volledig hersteld. Ook hier werden de dekstenen en
de drupstenen hersteld om vochtige muren te voorkomen. De betongoten, die het regenwater
afvoeren, zijn hersteld. In lokalen 12 en 13 zijn steunstructuren voorzien om alles te
stabiliseren.

Rechter halve caponnière
Het metselwerk, zowel inter als extern, is volledig hersteld. Ook
hier werden de dekstenen en de drupstenen hersteld om vochtige
muren te voorkomen. In lokaal 10 vlakbij de kruitkamer
(tentoonstellingsruimte) werd een balustrade geplaatst
(veiligheid).
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Reduit
Waar nodig werd het metselwerk bijgewerkt.
Om het verval in het Reduit, voor vleermuizen de belangrijkste overwinteringsplaats in het
fort, tegen te gaan werden heel wat stalenconstructies geplaatst om de muren te ondersteunen.
Doorgangen werden gestut op verschillende manieren al naar gelang de noodzaak.

In het ‘reservaat’ en in de kruitkamer werden vloerroosters
gelegd.

Schietgaten werden hersteld zodat een optimaal microklimaat blijft gegarandeerd.
Er werd tevens een metalen deur voorzien om de IR detectiepoort op te hangen.
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Gevaarlijke plaatsen werden afgeschermd met roosters die tevens moeten voorkomen dat
ingestorte delen verder blijven eroderen.
Optimalisatie overwinteringsplaats vleermuizen
Bestek: zie bijlage
Aantal offertes:
Aannemer: Van Leugenhaeghe
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.

Vergelijking met doelstellingen
Het totaal aantal vleermuizen in het fort van Steendorp is gestegen met ongeveer 14%, maar
het uiteindelijke doel van 2000 individuen is nog niet bereikt. Wel opmerkelijk is de stijging
van de ingekorven vleermuis met 261%. De ingekorven vleermuis is een soort die
verstoringsgevoelig is. Dankzij de maatregelen hebben we de verstoring op de cruciale
plaatsen tot nul kunnen herleiden, wat dus een spectaculaire verhoging geeft van het aantal
overwinterende ingekorven vleermuizen.
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C2 inrichten Fort van Duffel
Verantwoordelijke voor de uitvoering

Kempens Landschap vzw

Beschrijving
Om het fort van Duffel te verbeteren als habitat voor overwinterende vleermuizen werden
maatregelen genomen die de menselijke verstoring van de overwinteringsplaatsen in het fort
beperken. Zo werden alle voor de mens toegankelijke openingen van het fort voorzien van een
hekwerk in Cortenstaal. Een aantal kamers van het fort werden dichtgemaakt (conform
historische documenten) zodat de microklimatologie in het fort werd verbeterd. Ook het
aanbrengen van extra hangmogelijkheden en wegkruipmogelijkheden verbeteren het fort als
overwinteringsplaats voor vleermuizen.
Het omringende landschap van het fort kreeg de nodige aandacht om haar functie als paar- en
fourageergebied te optimaliseren.
Status
Voltooid.
Start- & einddatum
De werken, die passen binnen dit LIFE project zijn geëindigd op 15 september 2011.
Resultaten
Vooraleer tot de aankoop van het fort van Duffel over te gaan en Kempens Landschap vzw als
projectpartner in het LIFE project BatAction in te schrijven, werd een intentieverklaring
opgesteld tussen alle betrokken partijen, zijnde vzw Kempens Lanschap, Gemeente Duffel,
Natuurpunt Beheer vzw en Agentschap voor Natuur en Bos. Deze intentieverklaring geeft o.a.
weer welke delen van het fort jaarrond toegankelijk zijn en gerestaureerd worden (o.a.
dakdichting), welke delen jaarrond voorbehouden zijn voor vleermuizen en welke delen
gedifferentieerd toegankelijk zijn.
De volgende stap was de opmaak van een Uitgebreid Bosbeheerplan (incl.
inrichtingsmaatregelen voor vleermuizen en toegankelijkheidsregeling) dat begin 2010 werd
afgerond.
Dit document werd op basis van het vleermuizenonderzoek
(“vleermuizenonderzoek Fortje Duffel – A.B.Consultancy) onderworpen aan een passende
beoordeling. Naar aanleiding van de passende beoordeling werden nog een aantal wijzigingen
in timing doorgevoerd wat de inrichtingsmaatregelen betreft die moeten toelaten de beoogde
doelstelling van het LIFE project te halen.
In dit kader werden in 2010, buiten de
financiering van het LIFE project BatAction, 29
cd kasten, 47 muurschuilplaatsen, 18 hangboxen
en 100 bakstenen verspreid over het fort
opgehangen als extra hanggelegenheden.
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Tegelijkertijd werden 5 temperatuurloggers en 4 temperatuur- en vochtigheidsloggers
opgehangen om de impact van de inrichtingsmaatregelen op de temperatuur en de
luchtvochtigheid te bepalen.
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
(bv. gebruik van zelfde structuur bij het herstel
van de toegangsbrug, steigers,…). Het ontwerp
van het hekwerk is gescreend door een
vleermuizenexpert op doorvliegbaarheid door
vleermuizen en goedgekeurd.
Bestek: zie bijlage
Aantal offertes: 2
Aannemer: Corcoo Cortenstaal Coopman
Eind 2010 werd op basis van het uitgebreid
bosbeheerplan de eerste beheerwerken (herstel open plekken) uitgevoerd.
Verder zal er in de zomer van 2012 een extra op zichzelfstaande vleermuizentunnel/kelder
(40m²) gerealiseerd worden die past binnen de reliëfstructuur die een fort eigen is.
Tegelijkertijd zal de aarden wal die tot voor kort de enige toegang tot het fort was, verwijderd
worden. De aarde die hierbij vrij komt zal gebruikt worden om de vleermuizentunnel/kelder te
bedekken zodat de tunnel door minimum 60 cm aarde bedekt is.
Synergie met andere (Europese) projecten:
 Binnen het PDPO project ‘Het fort van Duffel als een open en toegankelijke vesting voor natuur, cultuur en
recreatie’ is het herstel van de oorspronkelijke toegangsbrug opgenomen. In combinatie met het afsluiten
van alle voor de mens toegankelijke openingen van de fortgebouwen zoals gerealiseerd binnen Life
BatAction moet dit voor een verminderde verstoring van de overwinteringsplaatsen van vleermuizen
zorgen. Het herstel van de brug wordt uitgevoerd in het voorjaar van 2012.
 Binnen het Interreg project ‘Forten en Linies in Grensbreed Perspectief’ werd de restauratie van het fort van
Duffel door de firma Building nv gesubsidieerd. Deze restauratie had de bedoeling om het fort van Duffel
structureel te herstellen zodat de fortgebouwen duurzaam bewaard blijven in de toekomst als
overwinteringsplaats voor vleermuizen en als getuige van de Belgische militaire geschiedenis. De
restauratie hield de volgende zaken in: het waterdicht maken van de dakvlakken en het behandelen van de
muren tegen stijgvocht van de ruimtes die in de toekomst toegankelijk zijn voor publiek, het structureel
herstel van de gevel van de kazerne zodat verdere aftakeling stopgezet wordt en de veiligheid van bezoekers
gegarandeerd kan worden.
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 Binnen het Interreg project ‘Forten en Linies in Grensbreed Perspectief’ werd de levering en plaatsing van
vleermuiskasten door de firma Algemene Schrijnwerkerij Gunther Loos gesubsidieerd. Op die manier
werden extra hang- en schuilmogelijkheden voor vleermuizen gecreëerd in de fortgebouwen.
 Binnen het Interreg project ‘Forten en Linies in Grensbreed Perspectief’ werd de opmaak van een uitgebreid
bosbeheerplan door het departement Leefmilieu van de provincie Antwerpen gesubsidieerd. Aan de hand
van dit plan wordt het verdere beheer van het fort van Duffel opgenomen.
 Toerisme Vlaanderen heeft aan Kempens Landschap een subsidie toegekend om een tentoonstelling uit
werken die het fort van Duffel in al zijn aspecten (natuur en militair erfgoed) behandeld. Deze
tentoonstelling zal ondergebracht worden in de ruimtes van het fort van Duffel die publiek toegankelijk
worden.

Vergelijking met doelstellingen
Gezien de inrichingsmaatregelen recent zijn afgelopen kunnen we de eerste doelstelling
(verdubbeling van aantal vleermuizen na 5 jaar na de inrichting) nog niet inschatten. Het
aantal soorten is dank zij het voorkomen van verstoring toegenomen tot de vooropgestelde 7
soorten en sporadisch wordt de ingekorven vleermuis
waargenomen. Voor het eerst werden afgelopen winter
in het fort ook 8 baardvleermuizen geteld.

Problemen & oplossingen
De financiële steun van LIFE was onvoldoende om datgene wat in de “Grant Agreement”
werd vooropgesteld, uit te voeren. Hieronder wordt omstandig toegelicht welke acties
opgenomen in het formulier C4/4 uitgevoerd werden met of zonder financiële steun vanuit
Life BatAction en welke acties bijkomend gerealiseerd werden.
Beschrijving in formulier C4/4 van de “Grant Agreement”: het plaatsen van enkele deuren
naar de vleermuisverblijfplaatsen
Kempens Landschap heeft deze actie veel ruimer opgevat dan initieel beschreven staat. In
de “Grant Agreement” was er sprake van om een drietal deuren te plaatsen naar de
overwinteringsverblijven van vleermuizen. Bij de opmaak van het Uitgebreid
Bosbeheerplan en de analyse van de wintertellingen van de afgelopen tien jaar bleek
echter al snel dat in veel meer ruimtes dan initieel gedacht vleermuizen overwinteren.
Daarom werd in overleg met de stuurgroep van het Uitgebreid Bosbeheerplan (o.a.
Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, gemeente Duffel) beslist om meer ruimtes af
te sluiten en veilig te stellen voor antropogene verstoring. Om het huidige natuurlijk
binnenklimaat niet drastisch te wijzigen werd gekozen voor de open structuur van een
hekwerk.
Aangezien het fort van Duffe naast haar functie als vleermuizenhabitat ook een rol te
vervullen heeft in het ontvangen van bezoekers (dagjesmensen en schoolgroepen) en het
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informeren van deze bezoekers over de historische (=militair) en huidige (=habitat
vleermuizen) functie van het fort, werd gekozen voor een speciaal ontwerp van hekwerk.
Met dit ontwerp van hekwerk uitgevoerd in Cortenstaal wil Kempens Landschap bewijzen
dat het vleermuizenhabitat en een vernieuwende architectuur samen kunnen gaan. Een
tekening van het hekwerk is hieronder weergegeven (bron: Uitgebreid Bosbeheerplan Fort
Duffel bijlage 10.8.3 figuur 1).

De hekwerken werden zo ontworpen dat een aantal openingen gelaten werden die
doorvliegbaar zijn door vleermuizen. Ook boven de hekwerken werd ruimte gelaten om
een vlotte doorgang voor vleermuizen te garanderen.
In het totaal werden 23 hekken geplaatst (zie groene aanduidingen op plannen hieronder).
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Beschrijving in formulier C4/4 van de “Grant Agreement”: het tochtvrij maken van de
gelijkvloerse ruimtes
Uit gesprekken met verschillende vleermuisdeskundige bleek dat tochtgaten en openingen
niet zomaar dichtgemaakt mogen worden. Er moet enerzijds voor gewaakt worden dat
doorvliegopeningen niet gesloten worden. Anderzijds is het belangrijk om verschillende
gradiënten in het binnenklimaat te behouden daar de verschillende vleermuissoorten
andere gradiënten verkiezen. Het wijzigen van het binnenklimaat van een fort moet dus
doordacht gebeuren.
Bij wijze van experiment werden drie
raamopeningen in het fort van Duffel afgesloten
door middel van houten balken in plaats van
door hekwerk. De houten balken refereren tevens
naar het militaire gebruik van het fort. Vroeger
werden houten balken voor de ramen geschoven
om de binnenruimten te beschermen tegen
vijandelijk geschut. Een tekening van de houten
schotten is hiernaast terug te vinden (bron:
Uitgebreid Bosbeheerplan Fort Duffel bijlage
10.8.3 figuur 2).
Uit de monitoring de volgende jaren moet blijken of dit een positief effect heeft op de
vleermuizenpopulatie. Bekeken zal moeten worden of deze ruimtes meer gefrequenteerd
worden dan voorheen.

Figuur 1 - Foto met aan de linkerzijde een raam met hekwerk
en aan de rechterzijde een raam met houten schotten
Uitgevoerd binnen: Interreg IV a Vlaanderen-Nederland ‘Forten en Linies in Grensbreed
Perspectief’
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Beschrijving in formulier C4/4 van de “Grant Agreement”: het creëren van veilige
hangplaatsen en het aanbrengen van oneffenheden op gladde wanden
Bij de opmaak van het Uitgebreid Bosbeheerplan werd aan de vleermuizenwerkgroep van
Natuurpunt gevraagd om aan te geven welke soorten hangplaatsen interessant konden zijn
voor de vleermuizen in het fort van Duffel. De door hen verstrekte ontwerpen werden
opgenomen als bijlage bij het Uitgebreid Bosbeheerplan ( zie bijlage 10.7 van het
Uitgebreid Bosbeheerplan Fort Duffel). Ook werd aan de vleermuizenwerkgroep van
Natuurpunt gevraagd waar deze verschillende soorten van verblijven het best opgehangen
konden worden. Een uitgebreide beschrijving hiervan is te vinden in het Uitgebreid
Bosbeheerplan p. 42-44.
De hangplaatsen die met de hoogste prioriteit opgehangen moesten worden (zie
aanduiding P1 en P2 in het Uitgebreid Bosbeheerplan op p. 42-44) werden gebouwd door
de firma Algemene Schrijnwerkerij Gunther Loos. De hangplaatsen met een lagere
prioriteit werden gebouwd door leerlingen van het 2de, 3de en 4de jaar Interieurbouw van
het Instituut Mevrouw Govaerts, een school voor buitengewoon onderwijs te Heist-opden-Berg.
De arbeiders van de gemeente Duffel werden ingeschakeld om de hangplaatsen op te
hangen cfr. de plaatsing zoals aangegeven in het Uitgebreid Bosbeheerplan Fort Duffel p.
42-44.
Uitgevoerd binnen: Interreg IV a Vlaanderen-Nederland ‘Forten en Linies in Grensbreed
Perspectief’

Figuur 2 - De jongens
van het 2de, 3de en 4de
jaar Interieurbouw van
het Instituut Mevrouw
Govaerts, een school
voor buitengewoon
onderwijs te Heist-opden-Berg, tijdens hun
bezoek aan het
spoorwegfort van
Duffel. Trots tonen ze
een aantal van de
hangplaatsen
Beschrijving in formulier C4/4 van de “Grant Agreement”: het verhinderen van verstoring
tijdens de winter
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Deze maatregel werd reeds deels ingevuld door het plaatsen van hekwerken voor alle
ingangen van het fort van Duffel. Kempens Landschap heeft deze maatregel verder
invulling gegeven door een toegankelijkheidsreglement op te stellen omtrent de
toegankelijkheid van het forteiland en van de gebouwen (zie hieronder, bron: Uitgebreid
Bosbeheerplan kaarten 22a en 22b). Het toegankelijkheidsreglement is zo opgesteld dat de
ondergrondse delen van het fort en het wandelpad op het forteiland tijdens de
overwinteringsperiode van de vleermuizen niet toegankelijk zijn voor publiek. Kempens
Landschap is in het toegankelijkheidsreglement zelfs nog een stap verdergegaan door een
deel van de lokalen het jaar rond ontoegankelijk te maken voor het grote publiek ( zie
hieronder: lokalen in de groene kleur. Bron: Uitgebreid Bosbeheerplan kaart 22b) en zo te
streven naar een populatie van vleermuizen die het jaar rond op het fort resideert.
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Een bijkomende maatregel om ongecontroleerde toegankelijkheid aan banden te leggen
was het herstel van de oorspronkelijke brug, het verwijderen van de aarden wal en het
herstel van het historisch hekwerk aan de toegangspoort. Door deze maatregelen wordt het
onmogelijk om het fort buiten de openingsuren te betreden.

Figuur 3 - Foto voorzijde fort Duffel waarbij brug gerealiseerd werd en aarden wal
nog aanwezig is (juni 2012)
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Figuur 4 - Foto voorzijde fort Duffel waarbij aarden wal verwijderd is (augustus
2012)
Uitgevoerd binnen: PDPO project ‘Het fort van Duffel als een open en toegankelijke
vesting voor natuur, cultuur en recreatie’ (herstel toegangsbrug en historische poort),
Interreg 2 Zeeën ‘Muren en Tuinen’ (verwijderen wal)

Er zijn acties werden uitgevoerd die mee helpen de doelstellingen van het LIFe project te
realiseren maar niet opgenomen werden in het formulier C4/4 van de ‘Grant Agreement’
van Life BatAction. Deze zijn:
Het aanleggen van kleine landschapselementen:
Aangezien het fort van Duffel reeds 40 jaar lang geen beheer heeft gekend, werd vooral
ingezet op een duurzaam beheer van de reeds bestaande landschapselementen eerder dan
de aanleg van nieuwe elementen.
Zo werd in het Uitgebreid Bosbeheerplan fort van Duffel een cyclisch, gefaseerd
hakhoutbeheer ingesteld voor het hakhout aan de buitenzijde van de ringgracht als garantie
voor het behoud van de vitaliteit en de structuur van het hakhout. Er werd geopteerd voor
een hakhoutbeheer met overstaanders. Dit resulteert in een betere structuurdiversiteit en
het behoud van de geleidingsfunctie voor vleermuizen (zie ook Uitgebreid Bosbeheerplan
Fort Duffel p. 34-37).
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Verder werd ervoor gekozen om een aantal open plekken met restanten van waardevolle
vegetatie terug te herstellen en een structuurrijke bosrand te creëren (zie ook Uitgebreid
Bosbeheerplan Fort Duffel p. 38-39). Met deze maatregelen wordt gestreefd naar een
goede kwaliteit als foerageergebied voor vleermuizen (maar evenzeer habitat voor
levendbarende hagedis en diverse andere aandachtssoorten van flora en fauna).
Ter verduidelijking van de structuurdiversiteit die nagestreefd wordt op het fort van Duffel
werd in het Uitgebreid Bosbeheerplan een streefbeeldkaart opgenomen (zie hieronder.
Bron: Uitgebreid Bosbeheerplan Fort Duffel kaart 20).

Het opmaken van een Uitgebreid Bosbeheerplan voor het fort van Duffel:
Om het fort van Duffel op een kwaliteitsvolle manier te ontwikkelen tot een habitat voor
vleermuizen in combinatie met een onthaal van bezoekers werd beslist om een Uitgebreid
Bosbeheerplan op te stellen. Zo’n planningsproces zorgt ervoor dat een gedragen beheeren inrichtingsvisie kan ontwikkeld worden voor de site. Er werd een ruime stuurgroep
samengesteld die de opmaak van het plan mee begeleidde. In de stuurgroep zaten o.a. het
Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, de gemeente Duffel, Simon Stevin
Vestingbouwkundig Centrum vzw. Er werd tevens een openbaar onderzoek uitgevoerd
zodat op een maximale participatie van de bevolking gerekend kon worden.
Alle maatregelen die binnen Life BatAction en binnen andere projecten uitgevoerd
werden/worden, vinden hun basis in het Uitgebreid Bosbeheerplan. Het Uitgebreid
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Bosbeheerplan was en is dus een belangrijk instrument en leidraad voor de verdere
ontwikkeling, inrichting en beheer van het fort van Duffel als habitat voor vleermuizen in
combinatie met een onthaal voor bezoekers.
Uitgevoerd binnen: Interreg IV a Vlaanderen-Nederland ‘Forten en Linies in Grensbreed
Perspectief’
Het restaureren van een deel van het fort van Duffel:
Binnen het planproces van het Uitgebreid Bosbeheerplan werd bekeken welke ruimtes van
het fort van Duffel ontwikkeld kunnen worden als onthaal voor bezoekers. Uit de
wintertellingen van de afgelopen jaren bleek dat de lokalen van de kazerne en de
rechterkeelfrontlokalen weinig tot niet bevolkt worden door vleermuizen. Op basis van
deze gegevens werd beslist dat deze lokalen herbestemd zouden worden voor het onthaal
van bezoekers (zie gele lokalen op plan hieronder. Bron: Uitgebreid Bosbeheerplan Fort
Duffel kaart 21).

Dit deel van het fort van Duffel werd dan ook gerestaureerd. Deze restauratie had de
bedoeling om het fort van Duffel structureel te herstellen zodat de fortgebouwen duurzaam
bewaard blijven in de toekomst. Bovendien is het fort van Duffel een beschermd
monument dus is een duurzaam behoud van de gebouwen een noodzakelijke voorwaarde.
De restauratie hield de volgende zaken in: het waterdicht maken van de dakvlakken (zie
plan hieronder) en het behandelen van de muren tegen stijgvocht van de ruimtes die in de
toekomst toegankelijk zijn voor publiek (zie plan hieronder), het structureel herstel van de
gevel van de kazerne zodat verdere aftakeling stopgezet wordt en de veiligheid van
bezoekers gegarandeerd kan worden. De restauratiewerken werden uitgevoerd door de
firma Building nv.
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Figuur 5 - Herstel waterdichtingslaag fort Duffel (= blauwe aanduiding)
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Figuur 6 - Stijgvochtbehandeling muren (= blauwe aanduiding)
Uitgevoerd binnen: Interreg IV a Vlaanderen-Nederland ‘Forten en Linies in Grensbreed
Perspectief’
Het realiseren van een belevingstentoonstelling over de vroegere (= militaire) en huidige
(= vleermuizenhabitat) functie van het fort van Duffel
In de ruimtes die ingericht worden voor het onthaal van bezoekers zal een permanente
belevingstentoonstelling uitgewerkt worden. De tentoonstelling laat bezoekers
kennismaken met het fort in al zijn aspecten (natuur en militair erfgoed). Op die manier
trachten we draagvlak te creëren bij het grote publiek voor het vleermuizenhabitat. Zie
hieronder voor een aantal conceptvoorstellingen van hoe de tentoonstelling eruit zal zien.
In de toekomst wil Kempens Landschap ook lespakketten voor scholen ontwikkelen.
Buiten het overwinteringsseizoen voor vleermuizen kunnen scholen dan op bezoek komen
naar het fort van Duffel en op een interactieve manier meer leren over vleermuizen.
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Uitgevoerd met middelen van Toerisme Vlaanderen
Het realiseren van een vleermuizentunnel
Bij de opmaak van het Uitgebreid Bosbeheerplan werd ervoor gekozen om ruimtes waar
nu weinig of geen vleermuizen verblijven te herbestemmen tot onthaalruimtes voor
bezoekers (zie hierboven). Aangezien deze ruimtes echter potentieel interessant kunnen
zijn voor vleermuizen, werd beslist om ter compensatie van het verdwijnen van deze
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lokalen een extra vleermuizenverblijf/tunnel op het fort te bouwen. Aangezien zo’n tunnel
nog nooit is gebouwd in Vlaanderen heeft Kempens Landschap hiervoor contact
opgenomen met Stichting Brabants Landschap. Zij hebben reeds ervaring met zulke
constructies en waren bereid om hun kennis met ons te delen. In samenwerking met
Brabants Landschap werd een uniek ontwerp voor Vlaanderen uitgetekend. De tunnel
werd zo gepositioneerd dat hij opgaat in de specifieke glooiingen van de fortstructuur. De
inbreng van de tunnel is dus ook historisch-landschappelijk te verantwoorden en kan
bijgevolg als voorbeeldproject beschouwd worden voor andere sites.

Uitgevoerd binnen: Interreg 2 Zeeën ‘Muren en Tuinen’
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C3 – inrichten Fort van Kessel
Verantwoordelijke
uitvoering

voor

de Natuurpunt Beheer vzw

Beschrijving
Met de 5 types inrichtingswerken in het achterhoofd werd bij de aanvang van deze actie
geopteerd om eerder naar het doel van de werken te kijken dan naar de werken op zich.
Uit observaties van de (natuur)gidsen is immers gebleken dat heel wat lokalen hun
specifieke functie hebben naargelang hun microklimaat. Zo worden open kamers gebruikt
als foerageerruimte bij slecht weer. Om wille van deze redenen, gezien het fort een
toplocatie is voor ingekorven vleermuis, gezien er heel veel kleinere lokalen en gangen
aanwezig zijn (elk met hun specifiek microklimaat) en gezien de grootste bedreiging
eerder verstoring is dan het gebrek aan juiste microhabitats, werd beslist om het fort in
twee te delen, elk met een specifieke aanpak.
In het linker gedeelte van het fort, waar de meeste ingekorven vleermuizen hangen,
werden geen specifieke bijkomende inrichtingsmaatregelen genomen, maar werd beslist
om deze helft van het fort af te sluiten voor het grote publiek. Gezien het fort niet
toegankelijk is zonder iemand van de plaatselijke medewerkers, werd geopteerd om dit
niet fysiek te doen, maar via een overeenkomst waarbij iedere gebruiker van het fort zich
engageerde om deze helft van het fort niet te (laten) betreden.
In het rechter gedeelte van het fort werden nog wel enkele bijkomende
inrichtingsmaatregelen genomen, enerzijds om fortkamers geschikt te maken voor
vleermuizen, anderzijds om het fort ontoegankelijk te maken zonder begeleiding.
Tegelijkertijd werd beslist om twee educatieve lokalen te voorzien om de bezoekers te
informeren over het cultuur-historische en de natuurwaarde van het fort.
Status
Voltooid.
Start- & einddatum
Voorafgaandelijke aan de werken diende er heel wat onderhandeld te worden. De
ondertekening van het samenwerkingsprotocol vond plaats op 24 februari 2009. De
werken werden afgerond op 31 september 2011.
Resultaten
Het protocol dat de algemene visie vastlegt en
één deel van het fort exclusief voorziet voor
vleermuizen werd in het voorjaar van 2009
onder ruime persbelangstelling getekend.

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
voor
het
brede
publiek
(voorkomen van verstoring). Het
schietgat
werd
bovendien
vleermuisvriendelijk aangepakt.
Gezien er via de ophaalbrug water
vanuit
de
slotgracht
het
bruglokaal binnenstroomt, is de
luchtvochtigheid optimaal voor
vleermuizen en wordt het lokaal
dus
een
geschikte
overwinteringsplaats voor vleermuizen. De brokstukken die de toegang naar het
bruglokaal versperden, werden opgeruimd, zodat er een kamer en een gang ontstaat met
een verschillend microklimaat.
De ijzeren toegangspoort, die dateert van bij de bouw van het fort, werd gerestaureerd
(herstellen scharnierpunten, schilderen,…) en vleermuisvriendelijk aangepast. Dit wil
zeggen dat aan de bovenzijde van de poort geen afsluiting meer werd voorzien.
De zogenaamde ‘commandantkamer’, die tijdens een zwaar bombardement was ingestort,
werd opnieuw vrijgemaakt. Door de instorting ontstonden er heel veel spleten en kieren.
Dit maakt 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.
Op een deel van het dak van het fort werd opnieuw grond aangebracht om schade aan het
gebouw te voorkomen en het gebouw beter te bufferen. Hierdoor creëerden we een
stabieler klimaat in het fort zelf, wat van cruciaal belang is Myotis emarginatus.
In twee kamers van het fort werd 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. Op 23 september 2011 werden deze lokalen
officieel opengesteld.
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Ook rondom het fort zijn er enkele werken uitgevoerd. De gemeente heeft nieuwe
bankengeplaatst en informatieborden voorzien in samenwerking met Natuurpunt.
In totaal werden 24 informatieve en educatieve panelen geplaatst: 20 in het
bezoekerslokaal in het Fort van Kessel, 4 langsheen het openbare wandelpad aan de
buitenzijde van het fort. Alle panelen aan de buitenzijde van het Fort van Kessel dragen
het Life- en Natura 2000-logo. In het bezoekerslokaal werd aan de ingang een paneel
aangebracht met logo’s van Life, Natura 2000 en de partners.
Het totale bedrag van de factuur bedroeg 1.961,41 €. De panelen werden gefinancierd via
een erfgoedproject van de Gidsenwerking Kessel, één van de partners in het Fort van
Kessel. Dit erfgoedproject werd toegekend door de administratie onroerend erfgoed van
de Vlaamse overheid. Aangezien de Gidsenwerking Kessel geen officiële partner van het
Life-project was, werd de factuur niet ingediend voor co-financiering in Life Bataction.
Een kopie van de factuur vindt u in bijlage.
Door Natuurpunt Beheer vzw is in nauwe samenwerking met de stuurgroepleden
(gemeete Nijlen, ANB, fortgidsen) een beheerplan opgemaakt, zowel voor het fortdomein
als het gebied rondom het fort (gracht en glacis). Hierbij werd maximaal rekening
gehouden met de noden voor vleermuizen. Niet alleen om voldoende jachtgebieden te
hebben in het najaar om in optimale conditie de winter in te gaan, maar er zijn ook
elementen voorzien zodat het fort dienst kan doen als eventuele kraamkolonieplaats. De
uitvoering is mee opgenomen in het After LIFE Conservation plan. Het beheerplan vindt
u als een aparte bijlage bij dit eindrapport.
Alle werken werden door de arbeiders van het LIFE project uitgevoerd met uitzondering
van:
-

chapewerken dak: uitvoerder Natuur- en Landschapszorg

-

inrichting educatieve ruimte: uitvoerder Havelaerts

-

vloerwerken en renovatiewerken: Abofra Renovaties

-

deuren: Verelst F.F.T.

-

dakafdekking: FluxGo vzw

Vergelijking met doelstellingen
De vooropgestelde doelstelling, het inrichten en geschikter maken van het fort voor
overwinterende vleermuizen, werd gehaald. Het aantal overwinterende vleermuizen,
waaronder Myotis emerginatus, is gedurende de periode van het Life-project sterk
gestegen. Na overleg met de experts van de Vleermuizenwerkgroep werd de voorziene
aanpak (afsluiten van kamers en gangen) gewijzigd.
Vooral verstoring bleek immers een ongunstig effect uit te oefenen op de overwinterende
vleermuizenpopulatie. Daarom werd in de eerste plaats geïnvesteerd in duidelijke
afspraken met alle gebruikers en de eigenaar via de goedkeuring van een protocol en
sensibilisatie via de inrichting van een educatieve ruimte over het fort en haar
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vleermuizen. Vervolgens werden in het rechtergedeelte van het fort bijkomende
inrichtingsmaatregelen voor vleermuizen genomen.
Deze aanpak resulteerde in een directe stijging van de aantallen overwinterende
vleermuizen en in een forse stijging van het maatschappelijk draagvlak (zowel bij de
eigenaar ende omwonenden als de bezoekers) voor dit bijzondere Natura 2000 gebied.
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C4 – inrichten Fort van Walem
Verantwoordelijke
uitvoering

voor

de Natuurpunt Beheer vzw

Beschrijving
Het uitzonderlijke Europese belang van de Antwerpse fortengordel voor overwinterende
vleermuizen, en voor ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) en meervleermuis
(Myotis dasycneme) in het bijzonder, is bekend.
Wat het aantal overwinterende vleermuizen betreft, stellen we een groot verschil vast
tussen de forten onderling: van enkele tientallen tot meer dan 1.200 per fort! Deze
verschillen worden in belangrijke mate veroorzaakt door verschillen in klimatologie en
de toegankelijkheid tussen de forten. De grootste aantallen overwinterende vleermuizen
worden aangetroffen in die forten die optimaal als winterverblijf voor vleermuizen zijn
ingericht.
Bij de keuze van hun winterverblijven hanteren vleermuizen immers een aantal
specifieke ecologische eisen, waaraan het verblijf moet voldoen. Deze zijn:
een zo groot mogelijke rust (om verstoring en extra verbruik van reservestoffen te
voorkomen);
-

een hoge relatieve luchtvochtigheid (90 tot 98 %);

-

een zo constant mogelijke temperatuur tussen 2°C en 10°C;

-

een (schemer)duistere ruimte.

In kader van dit Life-project willen we het Fort van Walem uit de Antwerpse fortengordel
optimaal inrichten als winterverblijf voor vleermuizen.
Status
Voltooid.
Start- & einddatum
Juli 2010 tot 10 oktober 2011
Resultaten
Op 10 juli 2009 is de akte voor de overdracht van het Fort van Walem, oorspronkelijk
eigendom van de stad Mechelen, ondertekend door de belanghebbende partijen.
Aangezien het Fort van Walem nu eigendom is van Natuurpunt Beheer vzw en een
aanvraag lopende is voor de erkenning als natuurreservaat bij de Vlaamse overheid,
kunnen we de duurzaamheid van de uitgevoerde werken in kader van dit Life-project
garanderen in het Fort van Walem. Door de erkenning als natuurreservaat ontvangt
Natuurpunt Beheer vzw ook beheersubsidies om verdere beheer- en inrichtingswerken
ook na het Life-project uit te voeren.
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In 2010 werd een jongerenkamp georganiseerd op het fort en werden in de strategische
lokalen (vanuit oogpunt vleermuisbescherming) alle gasmaskers opgeruimd en afgevoerd
naar een verwerkingsinstallatie.
Ook het uitgebreide beheerteam van de lokale vrijwillige medewerkers heeft in 2010 en
2011 zeer veel tijd besteed aan het opruimen van gasmaskers (in totaal lagen er ca. 2
miljoen (!) gasmaskers in het fort) en het afvoeren naar een verwerkingsinstallatie.
Uiteraard werd hierbij voorrang gegeven aan de voor overwinterende vleermuizen meest
interessante kamers.
In 2011 werden de belangrijkste inrichtingswerken uitgevoerd voor de verbetering van de
overwinteringsomstandigheden van vleermuizen. Volgende werken werden uitgevoerd,
met name het plaatsen van afsluitingen van enkele belangrijke zones op het fort in het
kader van het Lifeproject Bataction en de plaatsing van een grote toegangspoort aan de
ingang van het fort. De plaats van de afsluitingen werd op de kaart aangeduid met een
rode lijn. De werken werden afgerond op 10 oktober 2011. Het Fort van Walem was tot
voor kort immers extreem gevoelig voor niet geautoriseerde betreding, vernielingen,
vandalisme en andere ongeoorloofde activiteiten die een zeer negatieve impact hadden op
de overwinterende vleermuizen.
Uitvoerders werken:
-

poort: Staal Service Vlaanderen nv

-

vleermuisdeuren en toegangspoort Philips nv
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In de nabije toekomst zouden we willen proberen
om de belangrijke zones wat warmer te krijgen
door het strategisch plaatsen van schutwanden. Dit
zal gebeuren op eigen kosten door professionele
en vrijwillige medewerkers van Natuurpunt.
In de periode mei – augustus 2011 was er dankzij de inrichtingswerken permanent een
groep watervleermuizen (Myotis daubentonii) aanwezig in de koepel aan de rechter halve
caponnière. Vermoedelijk een groep mannetjes, want er werden geen jongen gezien. De
aantallen in die groep varieerden tussen 18 en 46! Meteen de grootst gekend groep
watervleermuizen die in de zomer in een fort in Vlaanderen verblijft.
In de periode eind augustus tot begin oktober werd op het Fort van Walem drie keer
onderzoek gedaan naar zwermgedrag bij vleermuizen. Er werden behoorlijk wat
zwermende vleermuizen aangetroffen van de volgende soorten: watervleermuis (Myotis
daubentonii), baardvleermuis (Myotis mystacinus), franjestaart (Myotis nattereri),
gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipstrellus), ruige dwergvleermuis (Pipistrellus
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nathusii) en grootoorvleermuis (Plecotus auritus). Ruige dwergvleermuis werd zelfs op 2
verschillende avonden gevangen. Dit heeft aangetoond dat het fort duidelijk een
belangrijke functie heeft als ontmoetingsplaats voor vleermuizen in functie van hun
voortplanting.
De wintertelling op 6 februari 2012 leverde meteen de eerste resultaten op. Ondanks de
erg koude temperaturen tijdens de winter van 2011-2012 en de werken die tot vrij laat
uitgevoerd (oktober) werden, werden een lichte stijging van het aantal overwinterende
vleermuizen vastgesteld. dezelfde aantallen vleermuizen als vorig jaar geteld. Opvallend
was wel dat 70% van de getelde vleermuizen zich in de afgesloten stukken bevond. We
durven nu al voorzichtig van een succes spreken. Zonder de inrichtingswerken, zou het
aantal overwinterende vleermuizen zeker lager geweest zijn! Overwinterende exemplaren
van Myotis emarginatus werden nog niet vastgesteld. Afgaande op de ervaringen van de
vleermuizenexperts van Natuurpunt zal de soort op korte termijn kunnen verschijnen als
overwinteraar.
Vergelijking met doelstellingen
De vooropgestelde doelstellingen werden gehaald volgens de voorziene aanpak. Hierbij
traden geen noemenswaardige problemen op.
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C5 – inrichten groeve Roosburg
Verantwoordelijke voor de uitvoer

Agentschap voor Natuur en
Bos

Beschrijving
Het doel van deze actie is om enkele ingangen van groeve Roosburg af te sluiten zodat
verstoring van vleermuizen kan worden voorkomen. De ingangen worden afgesloten met
ijzeren hekken om de luchtcirculatie niet te verstoren.
In de groeve en in de bosjes in de omgeving moet nog heel wat afval opgeruimd worden.
Wanneer de extra 10 hectaren zijn aangekocht, worden deze beplant met bomen en
struiken, zodoende een structuurrijk bos met een weelderige ondergroei te bekomen. De
oude boomgaard zal behouden blijven, maar waar nodig verjongd worden, zodoende ook
hier enige structuurvariatie te bekomen. Het bos zal bestaan uit loofbomen, individueel
gemengd met naaldhout.
Status
Nog lopende.
Start & einddatum
De bestelling van de eerste poort gebeurde op 31.10.2008.
De actie is nog steeds lopende en wordt verder opgenomen in het After LIFE
Conservation plan, gezien de beplanting nog niet is uitgevoerd.

Resultaten
Er werd in het eerste jaar van het project één
proefruiming uitgevoerd in een poging om een
stortplaats weg te ruimen. De proefruiming vond plaats
vlakbij de ingang ‘drie dagen licht’, maar werd niet
volledig afgewerkt.
De afvalruiming werd handmatig uitgevoerd waarbij het
afval langs de ingang werd verwijderd, maar dit was zeer
tijdrovend en grootschalig dus niet verder haalbaar. De
container om het afval te verwijderen werd door de
gemeente ter beschikking gesteld.

50

Om verstoring tegen te gaan werden enkele
oude
poorten,
die
meestal
nog
vleermuisonvriendelijk waren (afgedekt met
plastic)
zijn
vervangen
door
braakbestendige en vleermuisvriendelijke
poorten.
De ingang van deelgroeve Verbist werd
volledig dichtgemaakt, waarbij een toegang
voor vleermuizen werd voorzien via
rioolbuizen die door de opvulgrond heen werden geplaatst. In die rioolbuizen werd een
hekwerk geplaatst zodat de groeve niet meer toegankelijk is voor mensen. Op die manier
willen we de rust in dit deel van groeve Roosburg herstellen.

Gezien de aankopen niet vlot verliepen (zie actie B2) werd er tot de laatste momenten
gepoogd om nog gronden aan te kopen. Hierdoor is de opmaak van een bebossingsplan
zeer laat op gang gekomen en werd er nog geen aanplantingen gedaan op de aangekochte
percelen. Bovendien werd bij het bespreken van voorstellen bij plaatselijke
natuurliefhebbers duidelijk dat het gebied enorme potenties heeft voor kalkgraslanden,
een Europees beschermd habitattype. Dit is ook zo voorzien in de
Instandhoudingsdoelstellingen van het IHD rapport ‘Plateau van Caestert. Dit hoeft geen
invloed te hebben op de doelstellingen van het LIFE project, maar vraagt wel extra
overleg over waar we welke maatregelen inplannen. Hiervoor ontbrak echter de tijd,
waardoor we de verdere invullen verder zetten in het After LIFE Conservation plan.
Tegen het volgend plantseizoen (november 2012) moeten de plannen afgerond zijn, zodat
in november 2012 kan gestart worden met de aanplanting.
De impact op de doelstellingen blijven beperkt. De aanplantingen hebben vooral effect
voor de Bechsteins vleermuis, maar eer aanplantingen effectief geschikt zijn gaan er toch
wel enkele jaren over heen. Eén jaar vertraging maakt niet zoveel verschil uit.
Vergelijking met doelstellingen
Het totaal aantal vleermuizen in groeve Roosburg is lichtjes gestegen (10%). Het aantal
overwinterende ingekorven vleermuizen daarentegen is spectaculair toegenomen met
meer dan 1500% ! De meervleermuis heeft een piek gekend tijdens de winter 2007/2008
(39 exemplaren geteld) maar is daarna teruggevallen naar 13 exemplaren, een stijging van
62% tov de beginperiode van het project.
Bechsteins vleermuizen worden nog steeds slechts sporadisch waargenomen (1 à 2
exemplaren geteld per jaar).
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C6 – inrichten omgeving en ingang Lacroixbosjes
Verantwoordelijke voor de uitvoer

Agentschap voor Natuur en
Bos

Beschrijving
In de grotten werden via de verluchtingsschachten heel wat afval gestort waardoor deze
dicht zijn komen te zitten. Dit heeft een invloed op het intern klimaat. Dit afval
verwijderen maakt dat er extra ingangen bijkomen en plaatsen in het uitgestrekte
gangencomplex kunnen ingenomen worden die anders ongeschikt zouden zijn voor
vleermuizen.
De aangekochte percelen worden bebost met loofbomen (naaldhout is volgens recent
onderzoek in Nederland) ongeschikt. Gezien het gebied ook uitermate geschikt is voor
het sterk bedreigde Habitattype ‘kalkgrasland’ en deze laatste ook heel veel insecten lokt,
wordt geopteerd om boscomplexen af te wisselen met kalkgraslanden.
Status
Nog lopende
Start & einddatum
Met de start van het leeg halen van een koker werd gestart op 15 september 2008.
De actie is nog steeds lopende en wordt verder opgenomen in het After LIFE
Conservation plan, gezien de beplanting nog niet is uitgevoerd.
Resultaten
Een afgesloten gedeelte van groeve werd opengemaakt via een luchtkoker. Hier werd
gepoogd om het afval langs de koker te verwijderen. Maar net zoals in groeve Roosburg
is dit handmatig opruimen van het afval zeer tijdrovend en moeilijk haalbaar. Het bleef
dus enkel bij het openmaken van de koker (wel extra toegang voor vleermuizen). Ook
deze methode is grootschalig niet haalbaar.
De plannen voor het inrichten van het trappenhuis, een kleine ingang van de
Lacroixgroeve (grens groeve Roosburg), werden voorlopig opgeborgen omdat er geen
vergunning werd verleend. Hoewel de milieudienst van de gemeente enthousiast was
werd er omwille van het veiligheidsaspect voorlopig geen vergunning verleend door de
gemeente als vergunningsverlenende overheid. Te samen met de bespreking van het
bebossingsplan zal gekeken worden of er nog een oplossing kan gevonden worden.
Op één van de recent aangekochte percelen is er nog een toegang tot groeve Roosburg.
Deze ingang wordt nog ingericht met een vleermuisvriendelijke poort. Gezien de
procedure tot gunning van dergelijke opdracht een zekere tijd vraagt zal het plaatsen van
een poort gebeuren met eigen middelen van ANB.
Wat de voorziene aanplantingen betreft hebben we het zelfde probleem als bij groeve
Roosburg. Beide gebieden sluiten immers bij elkaar aan en we zouden beide gebieden in
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één bebossingsplan opnemen. Gezien de aankopen niet vlot verliepen (zie actie B3) werd
er eveneens tot de laatste momenten gepoogd om nog gronden aan te kopen. Hierdoor is
de opmaak van een bebossingsplan zeer laat op gang gekomen en werd er nog geen
aanplantingen gedaan op de aangekochte percelen.
Ook hier zijn er enorme potenties voor kalkgraslanden, een Europees beschermd
habitattype. Dit is ook zo voorzien in de Instandhoudingsdoelstellingen van het IHD
rapport ‘Plateau van Caestert’.
Tegen het volgend plantseizoen (november 2012) moeten de plannen afgerond zijn, zodat
in november 2012 kan gestart worden met de aanplanting.
De impact op de doelstellingen blijven beperkt. De aanplantingen hebben vooral effect
voor de Bechsteins vleermuis, maar eer aanplantingen effectief geschikt zijn gaan er toch
wel enkele jaren over heen. Eén jaar vertraging maakt niet zoveel verschil uit.
Vergelijking met doelstellingen
Het totaal aantal vleermuizen in groeve Lacroix ongeveer hetzelfde gebleven. Het aantal
overwinterende ingekorven vleermuizen daarentegen is toegenomen met 213%. De
meervleermuis heeft een piek gekend tijdens de winter 2009/2010 (48 exemplaren geteld)
maar is daarna teruggevallen naar 28 exemplaren, een stijging van 27% tov de
beginperiode van het project.
Bechsteins vleermuizen worden nog steeds slechts sporadisch waargenomen (1 à 2
exemplaren geteld per jaar).
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C7 – plaatsen vleermuiskast onder brug
Verantwoordelijke
uitvoering

voor

de Agentschap voor Natuur en
Bos

Beschrijving
Vleermuizen zoeken meer en meer bouwconstructies op, zowel als overwinteringsplaats
als zomerverblijfplaats. Ervaringen uit de Verenigde Staten leren dat vleermuizen
bruggen gebruiken, meestal als rustplaats maar ook als kolonieplaats, en in sommige
gevallen zelfs als winterverblijfplaats. Er zijn 2 ontwerpen van 'vleermuishuizen' die in
de Verenigde Staten succesvol worden gebruikt en naar een Vlaams model worden
omgezet.
Status
Er werd in 2 periodes gewerkt. In 2007 werden 3 kasten opgehangen. In 2011 werden 13
kasten opgehangen.
Start & einddatum
1 september 2007 opgestart en afgerond op 31 december 2011.
Resultaten
In de eerste periode werden 4 vleermuiskasten
opgehangen: 3 kasten op bruggen over de
Dender in Ninove, Geraardsbergen en
Dendermonde, 1 kast tegen een brug over de
Nete in Westmeerbeek.
Van de 4 kasten zijn er anno 2009 2
verdwenen en 1 kast is neergevallen. In 2010
werden 2 kasten terug opgehangen. Er zijn
gedurende die periode geen vleermuizen
waargenomen in de kasten.

De kasten die opgehangen werden in de buurt van Ninove werden gemaakt door het
Technisch Instituut Sint-Jozef in Geraardsbergen. Voor de Kempense kasten werd steun
gezocht en gevonden bij het Kogeka Sint-Jozef Instituut in Geel.
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In december 2011 zijn er 13 nieuwe kasten gehangen onder bruggen van de ring van
Aarschot (over de Demer), en enkele bruggen over
de Nete (Booischot, Westmeerbeek (2 locaties) en
Westerlo (Zoerle).
Er zijn met verschillende types gewerkt.
- Type 1: geisoleerd – gesloten – panelen
- Type 2: geisoleerd – gesloten – kamer
- Type 3: niet geisoleerd – gesloten – panelen
- Type 4: niet geïsoleerd – gesloten kamer
- Type 5: niet geïsoleerd – open – panelen
- Type 6: niet geïsoleerd – open – kamer
Deze laatste kasten zijn gemaakt door enkele natuurliefhebbers, gratis maar op
voorwaarde dat de materialen werden aangeleverd door het Agentschap voor Natuur en
Bos, waar we dan ook graag zijn op in gegaan.
Vergelijking met doelstellingen
Er werden op meer dan 3 plaatsen vleermuiskasten opgehangen zodat de doelstelling uit
het projectvoorstel is gehaald. Wij hadden echter gehoopt om al vleermuizen aan te
treffen in de kasten, maar dit is niet gebeurd Het is wel een feit dat vleermuizen enige tijd
nodig hebben om objecten te verkennen alvorens ze effectief nieuwe objecten in gebruik
nemen. Met de tweede ophangronde hopen we volgende jaren toch resultaten te boeken
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D

Recurring biotope management

D1 – verandering gebruik diergeneesmiddelen
Verantwoordelijke
uitvoering

voor

de Agentschap voor Natuur en
Bos

Beschrijving
Diergeneesmiddelen zijn farmacologische actieve stoffen die op curatieve maar ook op
preventieve basis worden gebruikt. Vele van deze stoffen komen in het milieu terecht via
excretie van landbouw- en huisdieren. Een studie uit Nederland schat dat ongeveer 80 %
van de ingenomen middelen weer wordt uitgescheiden.
Door weidedieren die (gedeeltelijk) buiten worden gehouden kunnen de stoffen en hun
metabolieten direct via verse mest of urine op het land terecht komen. Er is ook een
belangrijke indirecte emissieroute. Vele dieren in de intensieve veehouderij worden in
stallen gehouden. De uitwerpselen en urine van deze dieren wordt samen met spoelwater
opgevangen in opslagtanks. Het vloeibare giermengsel dat hierdoor ontstaat wordt
vervolgens weer in de bodem geïnjecteerd om als meststof te dienen.
De groep antiparasitaire middelen (met vooral avermectines) hebben een sterk
insecticidewerking. Ze veroorzaken zowel mortaliteit van larven als van volwassen
insecten. Ze worden toegepast in de veehouderij tegen endoparasieten in grazende dieren
zoals runderen, geiten, paarden en schapen. De middelen zijn echter ook effectief tegen
ectoparasieten en nematoden in de long.
Avermectines (waaronder ivermectine) worden soms voor 70 tot 90% uitgescheiden.
Daarbij kan Ivermectine maanden en soms zelfs jaren in de bodem en organische media
zoals mest aanwezig blijven. Gedurende al die tijd behoudt het zijn insecticidewerking.
De effecten op de mestfauna betreffen vooral vliegen (Diptera) en kevers (Coleoptera).
Beide groepen bevatten soorten die voor hun levenscyclus en voortbestaan geheel of
gedeeltelijk afhankelijk zijn van mest. Dit resulteert in verschuiving van
soortensamenstelling en soms is er zelfs sprake van ‘steriele’ mest. Het verdwijnen van
mestfauna kan echter leiden tot secundaire, indirecte effecten op hogere dieren die van
deze fauna afhankelijk zijn, zoals de ingekorven vleermuis.
Status
Dit actiepunt is afgerond in het voorjaar van 2010
Start & einddatum
Gestart op 1 oktober 2009 en geëindigd op 31 maart 2010. De studie werd afgerond op 31
oktober 2011.
Resultaten
De voorziene enquête (zie bijlage) werd opgesteld en in januari 2010 verspreid aan alle
terreinbeheerders van het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt Beheer vzw. De
enquête werd verspreid op 34 exemplaren (regiobeheerders ANB en terreinbeheerders
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Natuurpunt met graasbeheer), waarvan ongeveer de helft (18 mensen) de enquête heeft
ingevuld.
Het resultaat is dat op een adhoc basis bijna geen schadelijke Avermectines worden
gebruikt. Wel is uit de enquête gebleken dat er geen vaste standaard bestaat over alle
regio’s heen en dat daar toch een zekere vraag naar is. Zelfde verhaal klinkt bij de
terreinbeheerders van Natuurpunt.
De enquête vertelde ons ook dat men geen beeld heeft van welke producten de
landbouwers gebruiken bij hun koeien die op de Vlaamse natuurreservaten worden
ingezet als graasbeheer.
In de rand van het LIFE project werd een studie opgestart over ‘de voedselkeuze van de
ingekorven vleermuis’, inclusief een onderzoek naar het effect van ontwormingsmiddelen
die gebruikt worden bij runderen op de aanwezigheid en het ontwikkelen van mestfauna,
een belangrijke voedselbron voor vleermuizen. Er werd een proefopstelling opgesteld en
stalen verzameld. De resultaten hiervan leert ons dat mest een grote bijdrage aan de
biomassa van insecten levert. Gezien mest een zeer tijdelijk en plaatselijk gegeven is, zijn
mestbewoners merendeels zeer mobiele soorten. Ze zijn om die reden in de luchtkolom
talrijk aanwezig en een belangrijke (potentiële) voedselbron voor predatoren als
vleermuizen en Nachtzwaluwen.
Een onoordeelkundig gebruik van ontwormingsmiddelen kan een nefaste invloed hebben
op de coprofiele entomofauna, en zo voor een verminderd voedselaanbod zorgen voor de
genoemde insectivoren. Avermectines zijn zeer schadelijk voor de coprofiele fauna en
zouden minimaal gebruikt mogen worden. Wanneer avermectines gebruikt worden
(eventueel ook bij gebruik van andere middelen) is het beter om de dieren om stal te
zetten tot ze geen giftige mest meer produceren.
Vergelijking met doelstellingen
De meetbare resultaten zijn gehaald zoals voorzien.
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E

Public awareness and dissemination of information

E1 – informatieverstrekking en sensibilisatie over het Fort van Steendorp en
vleermuizen
Verantwoordelijke
uitvoering

voor

de Agentschap voor Natuur en
Bos

Beschrijving
In het verleden trok het fort van Steendorp al vele bezoekers. Verschillende
geïmproviseerde paden dienden als wandelpad. Onthaalinfrastructuur of informatieverstrekking was niet aanwezig.
Daarom werd in de voormalige munitiekamer een tentoonstellingsruimte ingericht, na
herstel van de vloer en afsluiting van deze ruimte met een hek en toegangspoort. De
permanente tentoonstelling belicht zowel de natuurwaarde van het fort, met name voor
vleermuizen, als het militaire en vestingbouwkundig verleden ervan. De tentoonstelling
geeft de deelnemers de mogelijkheid om van de (op dat moment) niet toegankelijke delen
van het Fort toch een beeld te krijgen. Naast deze permanente tentoonstelling werden
infopanelen voorzien aan de toegangen tot de site van het fort en thematische infopanelen
op de vestingbouwkundig of ecologisch meest interessante plaatsen, zowel op de
buitenwal (langs het permanent voor het publiek toegankelijk wandelpad) als binnen in
het fort.
De optimalisatie en de uitbouw van de onthaalinfrastructuur van het Fort van Steendorp
kan een belangrijke rol spelen in de communicatie en de sensibilisatie over vleermuizen
als beschermde soort en over het belang van de habitatrichtlijngebieden in het algemeen.
Status
afgerond
Start & einddatum
Gestart in augustus 2006 en geëindigd op 31 december 2011.
Resultaten
Er werd een plan opgemaakt “concept van een educatieve in richting en een
communicatieplan voor het Fort van Steendorp” waarin de informatieverstrekking binnen
het fort werd uitgewerkt. Op basis van dit plan werd een driesporenbeleid uitgestippeld.
Spoor 1 wandelparcours extra muros
Het wandelparcours ‘ontelbaar mooi’ (extra muros) rondom het fort
Steendorp werd uitgestippeld en voorzien van de nodige infoborden.
Deze wandeling is vrij toegankelijk. Bij dit parcours werd een
brochure voorzien met meer uitgebreide uitleg over het fort. Dit
wandelpad werd officieel geopend op 30 augustus 2008.

58

Spoor 2 inrichting kruitkamer als tentoonstellingsruimte
Voor de inrichting van de kruidkamer als tentoonstellingsruimte werd een bestek
opgemaakt dat werd gekoppeld aan actie C1. De interieur werken omvatten het herstel
van het metselwerk waar nodig, het ophangen van een massief houten, dubbele deur, het
leggen van een vloerrooster, het aanbrengen van stopcontacten en verlichting en het
voorzien van veiligheidsmaatregelen (poederblusser, veiligheidsverlichting, …). Tevens
werden
tentoonstellingspanelen
en
tentoonstellingsboxen
voorzien.
De
tentoonstellingspanelen zijn gemaakt uit Cortenstaalplaat. De tentoonstellingsboxen zijn
eveneens vervaardigd uit Cortenstaal en voorzien van deuren. Het plaatsen van de
infopanelen en het audio en video materiaal is afgerond op 31 mei 2012. Dit was dus 5
maanden na afloop van het LIFE project. Het uitstel van deze plaatsing is vooral te wijten
aan het onvoorziene vertrek van de communicatieverantwoordelijke in onze Provinciale
dienst Oost-Vlaanderen, zodat kostbare tijd is verloren gegaan. De voorbereiding
inclusief de opmaak van de teksten voor de panelen, werd hierdoor onderbroken,
waardoor ze veel te laat in druk zijn gegaan. De tentoonstelling is dan ook iets later
afgewerkt dan voorzien. De infrastructuur was echter al geruime tijd op voorhand
aangebracht om de deadline van het project te halen. Gezien de frames op korte termijn
na het beëindigen van het project in gebruik zijn genomen, zouden we willen vragen de
kosten toch op te nemen bij de eindafrekening van het project.
Spoor 3 wandelparcours intra muros
In 2010 (april – december) werden er 18 geleide wandelingen (‘intra muros’)
georganiseerd, met telkens gemiddeld 20- 25 deelnemers.
Vergelijking met doelstellingen
De doelstelling werd gehaald. Zo werd in 2010 (april – december) 18 geleide
wandelingen georganiseerd met telkens 20 -25 deelnemers. Tellen we hierbij de
bezoekers van de wandeling extra muros dan worden het voorziene aantal van 1000
bezoekers en 20 groepen zeker gehaald.
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E2 – kleurenbrochure over vleermuizen in huis
Verantwoordelijke
uitvoering

voor

de Natuurpunt Beheer vzw

Beschrijving
Ondanks het feit dat alle Europese vleermuizen opgenomen zijn in de Annex IV van de
habitatrichtlijn – en hun verblijfplaatsen bijgevolg beschermd zijn –, worden
vleermuizenkolonies vaak uit onwetendheid vernietigd. Een kleurenfolder over
‘vleermuizen in huis’ moeten de mensen sensibiliseren en voorkomen dat populaties door
onwetendheid worden vernietigd.
Status
De folder is afgewerkt en gedrukt in een oplage van 15.000 exemplaren.
Start & einddatum
1 juli 2007 en afgerond 31 maart 2008. De verspreiding bleef doorlopen gedurende de
ganse periode van het LIFE project en wordt ook na het Life-project voortgezet. Door de
grote vraag achter deze folder werd deze door Natuurpunt met eigen middelen reeds
tweemaal bijgedrukt. De interesse is zowel aanwezig bij het grote publiek, als bij lokale
besturen en milieudiensten.
Resultaten
De folder is een dubbele A5 folder. In het midden staan
infoblokjes, met wat algemene informatie over vleermuizen en
de huisvleermuis bij uitstek: de dwergvleermuis.
Daarnaast staan er ‘probleemblokjes’
oplossingen voor deze problemen.

met

mogelijke

De folder werd verspreid aan de bezoekers van verschillende
evenementen van Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en
Bos (cursussen, Week van het Bos, Dag van de duurzaamheid,
Nacht van de vleermuis…).

Vergelijking met doelstellingen
De eerste druk is volledig uitgedeeld. Dit toont aan dat er heel wat Vlaamse burgers
geïnteresseerd zijn in vleermuizen, waardoor we kunnen besluiten dat de doelstelling
zoals voorzien in het LIFE project is gehaald.
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E3 – kleurenbrochure over vleermuizen en forten
Verantwoordelijke
uitvoering

voor

de Natuurpunt Beheer vzw

Beschrijving
De Antwerpse fortengordel behoort tot de belangrijkste winterverblijven voor
vleermuizen in Europa. Bij het grote publiek is het belang van deze fortengordel,
waarvan een belangrijk deel als Speciale Beschermingszone is aangewezen, vaak
onbekend.
De forten herbergen elk jaar ruim de helft van de overwinterende vleermuizen in
Vlaanderen en hebben zelfs een grote aantrekkingskracht op vleermuizen uit het
buitenland. Maar ook tijdens het zomerhalfjaar worden de forten bezocht. Een deel van
de overwinterende vleermuizen slaapt er overdag in de zomerperiode, en in veel forten
zijn er zomerkolonies die meestal amper opgemerkt worden omdat ze zo diep verscholen
zitten. En tot slot zijn het water en de natuur op en rond de forten belangrijke voedsel- en
verbindingsgebieden voor vleermuizen. Willen we vleermuizen daadwerkelijk
beschermen, dan moet aan al deze aspecten worden gewerkt een aan het brede publiek
bekend gemaakt worden.
Status
De folder is afgewerkt en gedrukt in een oplage van 1.000 exemplaren.
Start & einddatum
Op 1 april 2009 werd gestart met de opmaak van deze brochure. De druk van de brochure
werd afgerond op 28 januari 2010. De verspreiding bleef doorlopen gedurende de ganse
periode van het LIFE project.

Resultaten
Deze brochure levert informatie over het belang
van de fortengordels voor vleermuizen, de
soorten die er voorkomen, de wetgeving, de
nodige
contactadressen
evenals
enkele
inspirerende voorbeelden van forten waar via een
intense samenwerking tussen verschillende
partijen op de best mogelijke manier
bescherming geboden wordt aan vleermuizen.
De brochure werd via een persmoment
gelanceerd tijdens het vleermuizentelweekend van de Antwerpse forten, georganiseerd
door de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt in februari 2010.
Verdere verspreiding is gebeurd via mailing aan eigenaars, beheerders en medegebruikers
van forten. Ongeveer 1/3 van de gedrukte brochures zijn ondertussen verspreid.
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Vergelijking met doelstellingen
Het eindresultaat is een mooi geïllustreerde folder over het habitatrichtlijngebied
BE2100045 ‘Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat’ en over de
twee belangrijkste soorten waarvoor deze fortengordel belangrijk is, namelijk de
ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) en de meervleermuis (Myotis dasycneme).
Met de opmaak van deze folder hebben we draagvlak verkregen bij heel wat forteigenaars
om de vleermuizen niet te vergeten bij aanpassingen in hun fort. De doelstellingen van
deze actie zijn meer dan voorzien gehaald.
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E4 – kleurenbrochure over vleermuizen en bunkers
Verantwoordelijke
uitvoering

voor

de Natuurpunt Beheer vzw

Beschrijving
De loopgraven van de Eerste Wereldoorlog maakten de manschappen kwetsbaar. Daarom
ontwierp men overdekte schuilplaatsen in beton. Bunkers waren eenvoudig te
construeren, goed bestand tegen beperkte vuurkracht van infanterie en veldartillerie, en
klein genoeg om niet op te vallen. Er werden in Vlaanderen daarom al snel duizenden
bunkers gebouwd, waardoor de zware artillerie geen mogelijkheid meer had om ze
efficiënt te bestrijden. Net zoals loopgraven samen een volledig systeem vormden,
werden er ook ‘bunkerstellingen’ ontworpen. Dat gebeurde zowel door het Duitse leger
tijdens de bezetting, als door het Belgische leger tijdens het interbellum.
Voor zeven soorten vleermuizen is de bescherming van de overwinteringsplaatsen, zoals
bunkers, ronduit cruciaal voor hun voortbestaan in Vlaanderen. Elk jaar verdwijnen er
echter een aantal bunkers illegaal uit het landschap. Bunkers die in het zicht staan en vrij
toegankelijk zijn, zijn meestal sterk vervuild en hebben onder vandalisme te lijden.
Ondanks het feit dat alle Europese vleermuizen opgenomen zijn in de Annex IV van de
habitatrichtlijn en hun verblijfplaatsen beschermd zijn.
Daarom willen we een sensibiliseringscampagne op het getouw zetten om eigenaars en
gebruikers van bunkers op de hoogte te brengen van het grote belang van bunkers voor
vleermuizen. We voorzien de uitgave van een speciale kleurenfolder over vleermuizen en
bunkers de bedreigingen en de inspanningen in kader van dit Life-project.
Status
De folder is afgewerkt en gedrukt in een oplage van 1.500 exemplaren.
Start & einddatum
In november 2010 werd gestart met de opmaak van deze brochure. De druk van de
brochure werd afgerond op 25 november 2011.
Resultaten
Het is een mooi geïllustreerde brochure geworden over vleermuizen en bunkers. Aan bod
komen onder meer:
-

het ontstaan van de bunkerstellingen in België;

-

de bouw en de redenen waarom bunkers zo aantrekkelijk zijn als winterverblijf;

-

een overzicht van de belangrijkste soorten;

-

vleermuizen en wetgeving;

een stappenplan om
vleermuisvriendelijk in te richten;
-

als

particulier/eigenaar/beheerder

contactgegevens van de vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt.
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een

bunker

Deze brochure werd zo ruim mogelijk verspreid naar alle mogelijke stakeholders met
betrekking tot bunkers, vleermuizen en Natura 2000:
betrokken ambtenaren van gemeenten met bunkers (milieudienst, technische
dienst);
-

lokale, provinciale en Vlaamse politici;

-

eigenaars en beheerders van bunkers (zowel particuliere eigenaars als overheden);

-

bezoekerscentra in gebieden met bunkerstellingen.

Tijdens de inventarisatieronde van de bunkers in Vlaanderen in december 2011 werd de
brochure ook meegenomen door de vrijwillige medewerkers van de
Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt en persoonlijk aan eigenaars/beheerders van
bunkers bezorgd. Een deel van de 1.500 exemplaren is nog voorradig om vleermuizen en
bunkers nadien nog te promoten op studiedagen, congressen en voor nieuwe
geïnteresseerden. Indien nodig zal de brochure bijgedrukt worden door Natuurpunt op
eigen kosten.
Vergelijking met doelstellingen
Met deze kleurenbrochure hebben we dankzij Life Bataction een uniek product gemaakt
die het belang benadrukt van bunkers voor overwinterende vleermuizen en nu reeds een
bijdrage heeft geleverd inzake draagvlakverbreding en leidt tot het terugdringen van
verstoring en vernieling in bunkers en de inrichting ervan. Er is reeds interesse van
collega-vleermuizenwerkgroepen (Nederland, Polen, Duitsland) om een gelijkaardige
brochure uit te geven over de bunkerstellingen en vleermuizen in hun land.
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E5 – fiche inrichting (kerk)zolders
Verantwoordelijke
uitvoering

voor

de Agentschap voor Natuur en
Bos

Beschrijving
De bescherming van kolonieplaatsen in gebouwen is over het algemeen niet zo eenvoudig
als de bescherming van winterverblijfplaatsen omdat de meeste gebouwen nog een
specifieke functie hebben (vb. woonruimte).
In Vlaanderen vindt men de kraamkolonies van de ingekorven vleermuis voornamelijk
terug in kerken en oude zolders. Zij stellen echter een aantal belangrijke eisen aan deze
plaatsen (rustig, grote invliegopeningen,...), vandaar dat het belangrijk is een aantal
maatregelen op te lijsten om deze plaatsen aantrekkelijk te maken.
Deze fiches moeten als basis dienen voor een leidraad bij restauratiewerken. Heel wat
historische gebouwen worden heden ten dage gerenoveerd. Bij dergelijke
renovatiewerken moet men rekening houden met de aanwezigheid van vleermuizen.
Vandaar dat het opstellen van aanbevelingen wat betreft de inrichting, het tijdstip van
uitvoering, gebruikte houtconserveringsmiddelen,... en gericht aan architecten en
aannemers achteraf heel wat problemen kan voorkomen.
Status
De brochure ‘Vademecum inrichten van (kerk)zolders voor vleermuizen is afgewerkt en
gedrukt op 1.065 exemplaren.
Start & einddatum
Op 1 oktober 2007 werd gestart met de opmaak van deze brochure. De druk van de
brochure werd afgerond op 27 april 2009. De verspreiding bleef doorlopen gedurende de
ganse periode van het LIFe project.

Resultaten
Deze brochure omvat een korte inleiding over de
vleermuizen biologie, een vleermuizenjaar, de status van
vleermuizen en een woordje over de (kerk)zolder als
zomerverblijfplaats. Daarna wordt in 6 stappen uitgelegd
hoe men een zolder geschikt kan maken als
vleermuizenzolder.
Vervolgens
worden
enkele
zolderbewonende vleermuissoorten beschreven. Er wordt
ook een pleidooi gehouden voor het inrichten van de
kerkomgeving in functie van vleermuizenbescherming. In
een laatste hoofdstukje wordt ook wat reclame gemaakt voor
andere zolderbewonende soorten zoals de kerkuil of grote
gebouwenliefhebbers zoals de gierzwaluw.
De brochures worden verspreid via kerkfabrieken en andere
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geïnteresseerden. In het kerkelijk weekblad werd een gans artikel gewijd aan het gebruik
van kerkzolders door vleermuizen.
Opmerking
Naar aanleiding van het vademecum werd naast het LIFE-project een bijkomende
beschermingsactie in het leven geroepen: vleermuizen in het Huis van God. Er werd een
oproep gedaan naar kerkbesturen die bereid waren de zolders van hun kerken te laten
inrichten voor vleermuizen. De kosten van de inrichtingswerken worden gedragen door
het Agentschap voor Natuur en Bos. Hiervoor moeten de kerkraden wel een
overeenkomst ondertekenen dat de inrichtingsmaatregelen op lange termijn behouden
blijven tenzij in uitzonderlijke gevallen. In de afgelopen 3 jaar werden op deze manier 40
kerkzolders vleermuisvriendelijk ingericht. Het streefdoel is naar 100 te gaan.
Vergelijking met doelstellingen
De doelstelling is gehaald, met name een bruikbare, praktische leidraad die bruikbaar
moet zijn om (historische) gebouwen geschikt te maken of te optimaliseren als
kolonieplaats van vleermuizen. Het is echter geen fiche geworden zoals voorzien was,
maar een uitgebreide folder omdat we uiteindelijk vragen kregen van een breed
uiteenlopend publiek.
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E6 – aanmaak van een reizende tentoonstelling
Verantwoordelijke
uitvoering

voor

de Natuurpunt Beheer vzw
Agentschap voor Natuur en
Bos

Beschrijving
Een reizende tentoonstelling moet de bezoekers meer vertellen over vleermuizen en
Natura 2000. De tentoonstelling zal in eerste instantie gebruikt worden in de
verschillende bezoekerscentra van Natuurpunt en Het Agentschap voor Natuur en Bos,
maar zal ook gebruikt worden op grote activiteiten en manifestaties.
Status
De tentoonstelling is klaar. Het betreft 28 panelen die gegroepeerd zijn in modules
naargelang het onderwerp.
Start & einddatum
Als voorbereiding op de eigenlijke tentoonstelling werd in 2008 gestart met de opmaak
van educatieve posters. De tentoonstelling werd volledig afgerond voor de Nacht van de
vleermuis in 2011.
Resultaten
Er werden 10 prachtige educatieve informatiepanelen ontworpen, als eerste stap in de
sensibilisatie van vleermuizen en het LIFE project. De posters, gedrukt op karton, werden
in 2008 gestuurd naar alle organisatoren van een activiteit tijdens de Nacht van de
vleermuis. De jaren nadien werden ze enkel verstuurd op vraag. De posters zijn ook
ingezet op activiteiten van de week van het bos, waarbij 2010 een topjaar was met 11
aanvragen.
De eigenlijke tentoonstelling is pas in 2011 afgewerkt. Het is
een interactieve tentoonstelling die vooral gebaseerd is op
fotomateriaal, aangevuld met enkele doe-aspecten en een
videogame. Het leven van de vleermuizen, de verschillende
families, inrichting van objecten voor vleermuizen en
mythologie zijn een deel van de thema’s die aan bod komen. De
tentoonstelling bestaat uit een centraal element met de
levenscyclus van de vleermuizen en de verschillende families
dat sowieso opgesteld wordt. Daarnaast werden 4
informatiezuilen ontwikkeld die naar gelang de beschikbare
ruimte al dan niet kunnen opgesteld worden.
De interactieve tentoonstelling werd opgezet in het fort van
Steendorp, tijdens de Nacht van de vleermuis 2011. Ze heeft daarna ongeveer 2 maanden
gestaan in het Bosmuseum in Groenendael en staat op het einde van het project nog
opgesteld in de ‘Nachtegaal’, een bezoekerscentrum van ANB aan de kust.
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Vergelijking met doelstellingen
Een mooie en attractieve, reizende tentoonstelling die kan gebruikt worden bij allerhande
manifestaties rond vleermuizen, en die een goed inzicht verschaft over vleermuizen in
Vlaanderen enerzijds en in de doelstellingen, de acties en de partners van het Life-project
anderzijds. Daarnaast hebben we 10 posters die gemakkelijk kunnen verdeeld worden op
grote activiteiten en manifestaties zoals de Nacht van de vleermuis, de week van het Bos,
…
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E7 – klachtennetwerk
Verantwoordelijke
uitvoering

voor

de Agentschap voor Natuur en
Bos

Beschrijving
Het aantal meldingen van vleermuisklachten van vleermuizen in huis is de laatste jaren
extreem toegenomen. De meest gehoorde klachten zijn: ‘eng’, ‘ze moeten weg want
vleermuizen hebben hondsdolheid’, ‘vies: vleermuizen poepen tegen de ramen’,
‘geluidshinder, op warme dagen piepen de dieren’.
Naast muizen, mieren, spinnen en zwaluwen moeten ook steeds vaker vleermuizen het
ontgelden. De eigenaar houdt wel van natuur, maar niet in huis.
Via een aantal systemen (telefooncentrale en internet) willen we bereikbaar zijn voor
mensen die plots geconfronteerd worden met vleermuizen en hen de juiste oplossing
aanbieden.
Status
Het meldpunt is ingesteld. Mensen kunnen van 9u ’s morgens tot 19u ’s avonds een
centraal meldpunt bellen waar ze geholpen worden om bepaalde problemen op te lossen.
Op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos wordt via een beslissingsboom de
zoeker geleid naar een oplossing voor zijn of haar probleem.
Start & einddatum
Op 1 mei 2008 werd gestart met een eerste overleg, maar gezien het belang van
duidelijke afspraken mbt verantwoordelijkheden voor invulling van de taken kon zowel
de telefooncentrale als de website van ANB pas tegen het einde van het LIFE project
geactiveerd worden.

Resultaten
Er werd een proefproject gelanceerd in samenwerking met de provincie Antwerpen en de
vleermuizenwerkgroep. Voor een aantal milieu ambtenaren werd een cursus
georganiseerd met het opzet hen in te schakelen voor een eerste lijnopvang van klachten.
Het enthousiasme was groot, maar de resultaten niet wat we hadden gehoopt. Er kwamen
nog steeds veel klachten rechtstreeks bij de vrijwilligers van de vleermuizenwerkgroep.
Na een evaluatie werd beslist om een andere weg in te slaan en het klachten netwerk te
laten verlopen via de 1700 infolijn van de Vlaamse overheid. Hiervoor werd een
draaiboek uitgewerkt en werden enkele infomomenten georganiseerd om de telefonisten
van de 1700 lijn wegwijs te maken in deze materie.
Op
de
website
van
het
Agentschap
voor
Natuur
en
Bos
(www.natuurenbos.be/vleermuizen) wordt de nodige info voorzien om problemen die
burgers kunnen ondervinden door de aanwezigheid van vleermuizen in hun huis, op te
lossen. Aan de hand van een beslissingsboom wordt men stap per stap begeleid om het
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vleermuisprobleem zo snel mogelijk op te lossen. Enkel in specifieke gevallen wordt
voorgesteld om de hulp in te roepen van een specialist die met een druk op de knop kan
gecontacteerd worden via mail. In de meerderheid van de gevallen krijgt men met de hulp
van de beslissingsboom het probleem zelf opgelost.
Op diezelfde website worden een aantal mythes en fabeltjes verklaard. Op die manier
hopen we dat verhalen zoals het feit dat vleermuizen in je haren kunnen vliegen,
uiteindelijk tot het verleden behoren.
Vergelijking met doelstellingen
Twee van de drie voorgestelde systemen zijn actief. Het derde systeem (opvang van
klachten na 19u ’s avonds) wordt nog verder onderhandeld met de vrijwilligers van de
vleermuizenwerkgroep. Dit zal mee opgenomen worden in het After Life Conservation
plan.
De doelstelling om op termijn het draagvlak voor vleermuisbescherming te doen
toenemen, waardoor ook het aantal klachten vermindert, hebben we tot op heden nog niet
kunnen meten, maar lijkt ons met de activering van twee vermelde systemen zeker
haalbaar.
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E8 – organisatie studiedag lichthinder
Verantwoordelijke
uitvoering

voor

de Agentschap voor Natuur en
Bos

Beschrijving
Lichthinder is de overlast die mens en milieu ondervinden van kunstlicht in open lucht.
Na geluids- en geurhinder is lichthinder de meest voorkomende vorm van hinder.
Ook dieren en planten ondervinden negatieve effecten van lichthinder. De mogelijke
risico’s voor dieren zijn onder meer afname van populaties door barrièrewerking,
aanrijdingen door lichtaantrekking, desoriëntatie of onaangepast gedrag, verstoring van
het broed- en foerageergedrag bij vogels, verstoring van de voortplantingscyclus,
vroegtijdig uit de winterslaap ontwaken en verlate trek. Een typisch voorbeeld zijn
vleermuizen, waaronder de ingekorven vleermuis, die gebruik maken van kerken. Deze
kerken worden immers dikwijls als monument verlicht.
In samenwerking met het Platform Lichthinder die reeds acties hebben ondernomen in
verband met lichthinder en die sinds 1996 de "nacht van de Duisternis" organiseren, werd
een studiedag georganiseerd om lichthinder en de invloed op vleermuizen in de picture te
zetten. De studiedag is speciaal gericht naar gemeenten en openbare besturen.
Status
De studiedag ging door op donderdag 28 oktober 2010.
Start & einddatum
De eerste vergadering werd georganiseerd in juni 2006. Omwille van een studie die pas
was aanbesteed, werd de organisatie uitgesteld. In juli 2009 werd het overleg terug
opgestart en het eerste concept opgemaakt. De einddatum is de dag van studiedag (28
oktober 2010).
Resultaat
Er waren in totaal 94 deelnemers, met uiteenlopende invalshoeken, gaande van
milieuambtenaren tot studiebureau’s.
Vergelijking met doelstellingen
Het beoogde doelpubliek werd bereikt, hoewel de aantallen iets onder de verwachtingen
lagen. De vooropgestelde doelstelling in het LIFE project was 50% van de gemeenten in
Vlaanderen te bereiken, terwijl de aanwezige gemeenten ‘slechts’ 20 % van de
gemeenten in Vlaanderen vertegenwoordigden. Er zijn echter nog een 20 tal gemeenten
die de infomap hebben opgevraagd. Een aangename verrassing was dat ook een groot
aantal studiebureaus waren geïnteresseerd in de materie. Hopelijk laten zij de resultaten
doorsijpelen in studieopdrachten en wordt er via deze weg toch nog een extra deel van
het doelpubliek bereikt.
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E9 – vleermuisvriendelijk object
Verantwoordelijke
uitvoering

voor

de Agentschap voor Natuur en
Bos

Beschrijving
Mensen zijn vaak trots op de aanwezigheid van vleermuizen in huis en willen daarvan
blijk geven. Hieraan erkenning geven draagt bij tot verruimen van het draagvlak. En hoe
groter het draagvlak wordt, hoe meer mensen maatregelen gaan nemen om vleermuizen te
lokken. Hiervoor kunnen zij allerlei maatregelen nemen, zoals het aanbrengen van extra
schuilplaatsen, maar ook het aanplanten van bloemen die insecten lokken is een optie.
Daarom werd in het kader van dit Life-project een “schildje” ontworpen, dat aanduid dat
een huis of een object vleermuisvriendelijk werd ingericht en dat de eigenaar daar trots
op is.
Status
De actie is afgerond.
Start & einddatum
Op 1 september 2007 werd de wedstrijd gelanceerd. De laatste schildjes zijn geleverd op
17 september 2009.
De promotie en de verspreiding van de schildjes werd gedurende de ganse periode van
het LIFE project verder gezet.
Resultaat
Via een wedstrijd werd een ontwerp gekozen voor het bordje
vleermuisvriendelijk object. Het ontwerp werd gedrukt op
1500 exemplaren, 1000 bordjes op een goedkoper
kunststofmateriaal, 500 op een duurder email plaatje bestemd
voor beschermde monumenten.

Er werden tot op heden 242 schildjes (82 email
en 160 kunststof) uitgedeeld en opgehangen op
diverse plaatsen, voorlopig allemaal binnen de
grenzen van het Vlaams Gewest.
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Vergelijking met doelstellingen
De reacties op het initiatief waren lovend en heel wat mensen hebben beloofd om acties
te ondernemen om hun huis of object nog aantrekkelijker te maken, maar de
vooropgestelde 500 objecten hebben we niet gehaald. De actie wordt nog verder gezet na
het LIFE project ( zie After LIFE Conservation plan).
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E10 – opmaak website "Life Vleermuizen"
Verantwoordelijke
uitvoering

voor

de Agentschap voor Natuur en
Bos

Beschrijving
Er werd een website ontworpen waarop in eerste instantie de levenswijzen van de 3
soorten worden voorgesteld en de noodzaak tot bescherming wordt uitgelegd.
Een belangrijk deel van de website zal echter het verloop van het project weergeven, met
een rapportage van alle afgelopen projecten en een opvolging van de resultaten.
De website zal behouden blijven na het Life project, als informatiebron voor de verdere
uitvoering van het soortenbeschermingsplan vleermuizen in Vlaanderen.
Status
Deze actie wordt afgerond met het indienen van de verschillende rapporten.
Start & einddatum
Website werd gelanceerd op 14 februari 2007. De actie ikv het LIFE project zelf wordt
afgerond samen met de eindrapportering van het project op 31 maart 2012, met het
aanvullen van de laatste informatie over de projectuitvoering op basis van de
verschillende rapporten.
Resultaat
Een op maat gemaakte website
(http://www.natuurenbos.be/nl-BE/overons/Projecten/BatAction.aspx) waarop informatie werd aangeboden over de activiteiten
van het LIFE project, de biologie van de doelsoorten en de uitvoering van de actiepunten.
In een latere fase werd de site geïntegreerd in de website van het Agentschap voor Natuur
en Bos.

Vergelijking met doelstellingen
De doelstellingen werden gehaald. Op de website kunnen mensen niet alleen terecht voor
meer informatie omtrent de lopende projecten, maar ook over informatie over
vleermuizen in het algemeen. De website zal ook dienst doen als eerste rang opvang van
klachten over vleermuizen van bezorgde burgers.
Ook het computerspel ontwikkeld voor de tentoonstelling staat op de website.

75

E11 – Layman’s report
Verantwoordelijke
uitvoering

voor

de Agentschap voor Natuur en
Bos

Beschrijving

Status
Deze actie is afgerond.
Start & einddatum
De opmaak werd gestart in oktober 2011 en de brochure is gedrukt in maart 2012.
Resultaat
Het Layman’s report is een brochure van 15 bladzijde, rijkelijk voorzien van foto’s. Het
rapport is in eerste instantie gedrukt in een oplage van 50 exemplaren. Elke partner kreeg
10 exemplaren.
Vanuit ANB werden de rapporten verstuurd naar alle betrokken partijen (vb gemeente
Riemst, gemeente Nijlen, gidsenwerking fort Kessel, …) die bij het LIFE project een
inbreng hebben gehad. Daarnaast staat de folder in de infokiosk bij ANB.
Natuurpunt heeft de folder ook in hun infokiosk gezet bij het onthaal. Daarnaast
verspreiden zij het rapport vooral bij geïnteresseerden tijdens de fortentelweekends en bij
de internationale tellingen waar zij via de vleermuizenwerkgroep aan deelnemen.
Kempens Landschap heeft het rapport specifiek verspreid naar aan de volgende
instanties:
•

dienst Duurzaam Natuur- en Milieubeleid van de provincie Antwerpen

•

Gemeentebestuur Duffel

•

Simon Stevin Vestingbouwkundig Centrum vzw

•

Brabants Landschap (Nederland)

•

Fortenmanager provincie Antwerpen

•

Architectenbureau Erfgoed & Visie

•

Antwerpse Koepel voor Natuurstudie (ANKONA)

Het Layman’s report werd ook op de website van ANB gezet.
In kader van het duurzaam gebruik promoten wij het digitaal raadplegen van folders ipv
het verspreiden van folders zonder dat er een vraag is geweest.
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Vergelijking met doelstellingen
De brochure is beschikbaar voor het brede publiek.
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F Overall project management

A. organigram
Binnen het Agentschap werd 1 adjunct
van de directeur en 1 Technicus
aangeduid om het project op te volgen.
Daarnaast
werden
2
arbeiders
aangeworven om de maatregelen op
terrein uit te voeren.

Het project werd extern ondersteund door Stefan Versweyveld, hoofd dienst Natuurbeheer bij
Natuurpunt, en de voorzitter van de vleermuizenwerkgroep Alex Lefevere. In een latere fase
werd Annemie Nagels van vzw Kempens Landschap aan het ondersteuningsteam toegevoegd.
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F2 – monitoring projectmaatregelen
Verantwoordelijke
uitvoering

voor

de Natuurpunt Beheer vzw
Agentschap voor Natuur en
Bos

Beschrijving
1. wintertellingen
Vleermuizen hebben voor een succesvolle overleving zowel een jachtgebied als een
overwinteringsplaats nodig. Overwintering in natuurlijke holtes zoals holle bomen is
meestal moeilijk vast te stellen, maar in de forten en de mergelgroeven opgenomen in het
LIFE project BatAction kunnen ze op een gestandaardiseerde manier opgevolgd worden.
De belangrijkste vraagstelling bij de monitoring van vleermuizen is om voor elk
overwinteringsobject per telling een goed zicht te krijgen op:
a. de aanwezige soorten
b. de aantallen van iedere soort
c. de relatieve aantallen (verhoudingen tussen de soorten)
d. de exacte locatie per vleermuis in het object (voor grotere objecten als forten/groeves)
e. eventueel veranderde omgevingsfactoren
Door het onderzoek op regelmatige momenten te herhalen, en de overwinteringslocaties
op een gestandaardiseerde manier te onderzoeken, kunnen niet alleen de locaties
vergeleken worden met elkaar, maar ook de veranderingen in de soortensamenstelling en
aantallen worden vastgesteld en de relaties gezocht worden tussen de toestand van de
aanwezige vleermuizenpopulaties en de veranderingen van de toestand of het beheer van
de locatie en de omgeving.
Methode
Het opvolgen van soorten en aantallen vleermuizen in de winter gebeurt door visuele
inspectie van de overwinteringslocatie. Elke te onderzoeken locatie wordt minimaal 1 en
maximaal 2 keer per winter onderzocht . De minimale tijd tussen twee bezoeken is 30
dagen. De beste periode voor het tellen van vleermuizen is van 15/12 tot 01/03.
Waarnemingen buiten deze periode kunnen niet goed vergeleken worden. Indien een
object jaarlijks rond dezelfde datum geteld wordt (op dezelfde manier) geeft dit de meest
vergelijkbare resultaten.
De overwinteringslocatie wordt volledig afgespeurd, en alle bereikbare holtes en kieren
worden geïnspecteerd. Van elk individu wordt de soort bepaald voor zover de positie van
de vleermuis dit toelaat, en voor zover soorten in winterslaap van elkaar onderscheiden
kunnen worden. Dieren die niet of niet zonder verstoring op naam kunnen worden
gebracht, worden als ‘specimen’ genoteerd. Uiteindelijk worden de exemplaren per soort
samengeteld.
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2. dataloggers
Met de dataloggers kunnen we parameters vergelijken van plaatsen met hoge en lage
densiteit van overwinterende vleermuizen. Op deze manier kunnen we met temperatuuren luchtvochtigheidmetingen bepalen of we met het openen van luchtkokers extra delen,
die momenteel ongeschikt zijn voor vleermuizen, kunnen optimaliseren voor
vleermuizen. Of omgekeerd, met de dataloggers kunnen we bepalen wat het effect is van
het afsluiten van lokalen op de temperatuur en de luchtvochtigheid.
3. IR detectiepoort
Enerzijds is het de bedoeling een vergelijking te maken met het in- en uitvliegen in het
voorjaar en de wintertellingen. Een vergelijking van deze gegevens zou ons een beeld
kunnen geven van de efficiëntie van deze tellingen. Eén van de grote vragen met
betrekking tot overwinteren van vleermuizen in forten en groeven is in welke mate
wintertellingen van vleermuizen een accurate schatting opleveren van het totale aantal
vleermuizen in een overwinteringsobject. Algemeen wordt aangenomen dat niet alle
dieren geteld worden en dat, afhankelijk van de aard van het object (al dan niet met veel
diepe spleten) minstens 2x meer vleermuizen in de objecten overwinteren. De bedoeling
is dan ook een methodologie te ontwikkelen om de absolute aantallen van
overwinterende vleermuizen te bepalen.
Via een invliegpoort met dubbel IR-detectiesysteeem, worden de aantallen van in- en
uitvliegende vleermuizen gemonitord (niet op soort, enkel op aantallen), met per dag een
balans van netto bewegingen in of uit het fort.
4. zomertellingen
De monitoring van vleermuizen in de zomer geeft andere inzichten over de stand van
vleermuizen dan de wintertellingen. Ten eerste is de methode geschikt voor andere
soorten dan in de winter worden waargenomen. Ten tweede is de toestand van natuur en
landschap in de zomer van groot belang voor vleermuizen. De kwaliteit en
beschikbaarheid van verblijfplaatsen voor kraamkolonies en jachtgebieden bepalen of
vleermuizen kunnen voortplanten en overleven.
Zo zitten in sommige forten grote groepen watervleermuizen die het fort gebruiken als
kraam- /zomerverblijfplaats. Tevens leren de zomertellingen ons iets over de locatie als
paarverblijfplaats / zwermlocatie en als foerageergebied.
De methode bestaat erin om enerzijds te Inventariseren met de vleermuisdetector waarbij
actief op zoek wordt gegaan naar zwermende vleermuizen en naar paarterritoria, en –
verblijven. Inventariseren met de vleermuisdetector (liefst een model met
tijdsexpansiefunctie) is relevant voor vaststellen van het soortenspectrum en van het
landschapsgebruik en relaties tussen de verschillende deelleefgebieden (verblijfplaatsen,
routes en jachtgebieden), waarbij de waarnemer met een detector, maar ook met
automatische registratie-eenheden, vanuit de invalshoek van het landschap werkt.
Anderzijds wordt gebruik gemaakt van Netvangst in jachtgebied.
relevant voor het vaststellen van het soortenspectrum.
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Deze methode is

Status
Deze actie wordt afgerond met het indienen van de verschillende rapporten.
Start & einddatum
Winter 2006 – winter 2012
Resultaat
Wintertellingen
Er werd een integraal rapport opgemaakt waarin de jaarlijkse gegevens van het totaal
aantal getelde overwinterende vleermuizen per object via een grafiek wordt weergegeven.
Tegelijkertijd wordt, waar relevant, per object het aantal getelde overwinterende
ingekorven vleermuizen en meervleermuizen weergegeven. Op die manier krijgen we een
overzicht van een eventuele toename.
De link met de inrichtingsmaatregelen is moeilijk te leggen. Toch zijn we zeker dat het
afsluiten van een aantal objecten een grote impact heeft op sterk gevoelige soorten zoals
de ingekorven vleermuis.
Dataloggers
Een aantal proefmetingen werden uitgevoerd, de resultaten zijn weergegeven in het
monitoringsrapport.
IR detectiepoort
Enkele proefmetingen werden uitgevoerd, de resultaten zijn weergegeven in het
monitoringsrapport. De metingen verliepen niet altijd zoals gewenst omdat de poorten te
leiden hadden onder de zeer vochtige omstandigheden (>90% luchtvochtigheid). Door
condens op de geheugenkaarten werden de metingen niet altijd geregistreerd. Het heeft
ook wat tijd gekost om een geschikte batterij te vinden die tegen dergelijke vochtige
omstandigheden bestand was.
Zomertellingen
Op sommige plaatsen werden zomertellingen uitgevoerd. De resultaten zijn weergegeven
in het monitoringsrapport.

81

C. Afgeleverde rapporten
•

Voortgangsrapport 2007

•

Voortgangsrapport 2008

•

Voortgangsrapport 2009

•

Interim rapport 2010

D. Afgeleverde producten
Fort Steendorp
•

voorstudies opmaak meetstaten fort Steendorp

•

sonderingstudies fort Steendorp

•

opmaak stabiliteitsplan (lastenboek + bestek) fort Steendorp

•

beheerplan fort Steendorp en omgeving

•

concept educatieve inrichting en een communicatieplan fort Steendorp

Fort Duffel
•

aankoopakte fort Duffel

•

intentieverklaring fort Duffel

•

passende beoordeling (inclusief vleermuisonderzoek) fort Duffel

•

bosbeheerplan

educatie en sensibilisatie
•

folder ‘vleermuizen in huis’

•

folder ‘vleermuizen en forten’

•

folder (inrichten (kerk)zolders

•

uitnodiging lichthinder

•

vleermuisvriendelijke schildjes
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6.

EVALUATION AND CONCLUSIONS
a. The process
Tussen het indienen van het project en de eigenlijke opstart is er heel veel
veranderd bij de Vlaamse overheid. In een algemene herstructurering is afdeling
Natuur overgegaan in een verzelfstandigd agentschap, het Agentschap voor
Natuur en Bos. Dit had een impact op het vooropgestelde budget, voornamelijk
in het budgetonderdeel Personeel.
De voorbereiding van heel wat acties vroegen veel meer tijd dan ingeschat. En
bovendien begonnen meer en meer groepen zich te profileren als ‘betrokken
partij’. Daarom verliepen heel wat overlegmomenten heel moeizaam. Het
voordeel was dat het uiteindelijke resultaat wel heel breed gedragen werd.
b. The project management
Initieel waren bij het project twee partners betrokken, het Agentschap voor
Natuur en Bos en Natuurpunt. Wegens problemen bij de aankoop van het fort
van Duffel, maar ook bij de voorziene alternatieven, werd een derde partner,
vzw Kempens Landschap, mee in het project opgenomen. Deze kreeg, in
samenwerking met de gemeente Duffel, wel de aankoop van het fort Duffel
gerealiseerd. Deze ingreep had een heel groot aandeel in het behalen van de
doelstellingen van het LIFE project.
De aankopen van gronden op de mergelgroeves door het Agentschap voor
Natuur en Bos verliep aanvankelijk heel stroef. Dankzij het inschakelen en de
inzet van plaatselijke vrijwilligers van Natuurpunt is de aankoop vlotter
beginnen verlopen.
c. Success and failures
Het grote succes van het LIFE project is dat er naast de voorziene acties, het
LIFE project heel wat poorten heeft geopend. Uiteindelijk werd er over
vleermuizen gesproken, niet alleen door groene jongens, maar in brede kringen
van de Vlaamse bevolking.
Het aantal deelnemers en het aantal georganiseerde activiteiten is enorm
gestegen. Dankzij voorbeelden uit het LIFE project werden bunkers en ijskelders
verspreid over Vlaanderen ingericht, vooreerst werd er onderzoek gedaan inn
Vlaanderen naar de voedselkeuze van vleermuizen en de impact van
diergeneesmiddelen hierop en kerkbesturen werken, dankzij het
kerkzolderproject als uitvloeisel van actie E5, mee aan de bescherming van
zolderbewonende vleermuizen. Zelfs internationaal heeft het LIFE project zijn
invloed gehad. In Nederland voert men campagne om net zoals voorzien in het
LIFE project, bruggen interessant te maken als verblijfplaats voor vleermuizen
door er vleermuiskasten op te hangen.
Het proces van de instandhoudingdoelstellingen (IHD, “conservation objectives”
in uitvoering van de EU Habitatrichtlijn voor Natura 2000) kwam op
kruissnelheid in Vlaanderen midden 2008 toen het LIFE-project al enkele jaren
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liep. Ondertussen zijn de IHD rapporten opgemaakt en deze zijn niet altijd
consistent aan de vooropgestelde doelstellingen van het LIFE project. Zo is er op
de mergelgroeve nog heel wat discussie over de beoogde inrichting van de
aangekochte percelen. Dit heeft er dan ook toe geleid dat de actie niet is
afgerond zoals voorzien.
Daar heel wat acties kleinschalige werken omvatte, hadden we bij de opzet van
het project het idee dat een eigen arbeiders team veel kostenefficiënter zou zijn
dan die werken uit te besteden. In de loop van het project is echter gebleken dat
heel wat taken een specifieke kennis vereisten die niet door één of twee mensen
kon omvat worden. Later bekeken had het rechtstreeks uitbesteden van een
aantal taken misschien kosten efficiënter en tijdsbesparend gebleken.
d. Comparison against the project-objectives
Zoals we bij de opmaak al hadden ingeschat, is het opleggen van meetbare
doelstellingen, in casu het vooropstellen van beoogde aantallen vleermuizen, in
dit project geen goede waarde meter. Immers vleermuizen hebben slechts één
jong per jaar zodat een sterke jaarlijkse aangroei niet kan verwacht worden, ook
al zijn de omstandigheden sterk verbeterd.
Bovendien hebben vleermuizen wat tijd nodig om nieuwe verblijfplaatsen in te
richten. Meestal gaan ze eerst meerder keren op verkenning, eer ze zich gaan
huisvesten op nieuwe locaties.
e. Environmental benefits, policy and legislation implications
In Vlaanderen vormen de forten en de mergelgroeven een belangrijk deel van de
Natura 2000 oppervlakte. Door de maatregelen van het LIFE-project BatAction
is het potentieel gecreëerd om de leefgebieden van diverse soorten vleermuizen
te verbeteren zodat de populaties kunnen versterkt worden. De eerste resultaten
worden stilaan zichtbaar op het terrein, maar het is op dit ogenblik nog te vroeg
om exacte cijfers aan te geven. In de toekomst zal monitoring aantonen wat de
impact van de vele verschillende maatregelen is op de toename van de
vleermuizenpopulaties in Vlaanderen.
Deze “lessons learned” inzake aanpak voor samenwerking en integratie van
doelstellingen, procesvoorbereiding, opmaak van gepaste bestekken,…zullen
bovendien ook buiten dit project gebruikt worden.
Voor ANB en Natuurpunt heeft dit project op beleidsniveau en op uitvoerend
niveau voor een versterking van de integratie en een betere afstemming van de
functies gezorgd. Kijken we maar naar de samenwerking met de fortgidsen op
het fort van Kessel en de gidsen actief in de mergelgroeven. Dit project kan als
voorbeeld dienen om ook voor andere gebieden met multifunctioneel gebruik en
in andere EU landen deze integratie te bewerkstelligen.
Het LIFE project heeft als voorbeeld gediend voor heel wat bepalingen van het
nieuwe ‘Soortenbesluit’, een Besluit van de Vlaamse Regering van 1 september
2009. Met dit besluit werd voor het eerst een rechtsgrond gecreëerd om aan
actieve soortenbescherming te kunnen doen in Vlaanderen.
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f. Innovation, demonstration value
Enkele acties waren innovatief te noemen. Zo was het ophangen van
vleermuiskasten aan bruggen nog niet bekend binnen Europa. Ondertussen is
men ook in Nederland begonnen met het bekijken van bruggen als
overwinteringsplaats voor vleermuizen. Het schildje ‘vleermuisvriendelijk
object’ is een alternatieve vorm van communiceren. In plaats van mensen vol te
proppen met informatie, wordt vanuit de actie de mensen gestimuleerd om zelf
naar buiten te komen en te communiceren. Op die manier doen mensen ook
meer aan zelfstudie, wat hen beter bijblijft dan het vertellen van verhaaltjes.
Een andere niveau van innovatie is de manier van samenwerking. Bijna in elk
object dat deel uitmaakt van dit LIFE project werd samenwerking gezocht en
gevonden met cultuur-historische verenigingen. Zowel in het fort van Steendorp,
als het fort van Duffel, Walem en Kessel was er een verregaande samenwerking
om het cultuur-historische van de forten te beschermen met voldoende kansen
voor de natuur. Echt vernieuwend zou zijn dat ook andere maatschappelijke
actoren in Vlaanderen ook in dergelijke projecten zouden stappen, nu kan
aangetoond worden dat dit integratie van natuurdoelstellingen en –acties minder
bedreigend is dan het lijkt.
Nieuw is ook dat in het kader van natuurbeheer er meerjarige overeenkomsten
zijn afgesloten. Ondertussen hebben deze vormen van samenwerkingsprotocols
bij andere instanties al navolging gekregen.
g. Socio-economic effects
Mergelgroeven in het zuiden van Limburg
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 deze eeuw werden verschillende, in onbruik geraakte groeven
omgevormd tot champignonkwekerijen. De meeste van deze bedrijven zijn
ondertussen verdwenen.
De bescherming van de mergelgroeven voor vleermuizen betekent gelijk ook het
behoud van de culturele waarde van de groeven.
Forten
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. Sommige
forten worden nog gebruikt door militairen, hoewel de interessante plaatsen voor
vleermuizen niet meer worden gebruikt. Bovendien is er bereidheid vanuit
militaire overheid om mee te werken aan een 'vleermuizenbeheer' in de forten.
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Ook hier gaan natuurbescherming en het behoud van cultureel erfgoed hand in
hand.

h. The future: sustainability
Het After LIFE Conservation Plan omschrijft hoe de toekomst zal worden
ingevuld.
Gezien de verschillende objecten in het bezit waren van ANB (Steendorp) of
Natuurpunt (Walem) of dank zij het LIFE project konden verworven worden, is
de duurzaamheid als gebied met hoge natuurwaarde gegarandeerd.
i. Long term indicators of the project success.
Verdere monitoring, zoals opgenomen in het After LIFE Conservation plan,
moet het succes van de genomen maatregelen in dit LIFE project de volgende
jaren concrete maken.
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ANNEXES (EINDRESULTATEN)
1.

Voorstudies opmaak meetstaten (A1)

2.

Sonderingsstudies (A1)

3.

Stabiliteitsplan (lastenboek + bestek) (A1)

4.

Kopie ankoopacte fort Duffel (B1)

5.

Kopies aankoopactes groeve Roosburg & Lacroixberg (B2 & B3)

6.

Inrichtingsvoorstel vleermuizenschuilplaats (ovv bestek) (C1)

7.

Uitgebreid bosbeheerplan fort Duffel (C2)

8.

Beheerplan fort Kessel (C3)

9.

Studie ‘Voedselkeuze ingekorven vleermuis’ (D1)

10.

Brochure wandelen in fort Steendorp (E1)

11.

Brochure ‘een (t)huis voor vleermuizen’ (E2)

12.

Brochure ‘vleermuizen in forten’ (E3)

13.

Brochure ‘vleermuizen in bunkers’ (E4)

14.

Brochure ‘(kerk)zolders’ (E5)

15.

Fotoreportage tentoonstelling (E6)

16.

Leidraad 1700 lijn en bijhorende powerpoint (E7)

17.

Infomap studiedag lichthinder (E8)

18.

Schildje vleermuisvriendelijk object (enkel goedkoop) (E9)

19.

Monitoringsrapport (F2)
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7.

FINAL REPORT: LAYMAN’S REPORT
In brochure.
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8.

FINAL REPORT: AFTER-LIFE CONSERVATION PLAN

Inhoud apart document
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