
haar verblijfplaats in de nacht, waarna we de verblijfplaats gedu-
rende de komende dagen bepaalde. Tevens telden we het aantal 
dieren op het verblijf. De zender volgde we tot de zender af viel of 
de batterij leeg was.

Luisterkistjes

In zeven stallen (Figuur 1) plaatsten we automatische vleermuisde-
tectoren. Dit zijn apparaten die automatisch alle geluiden van voor-
bijvliegende vleermuizen opnemen. Achteraf zijn deze geluiden met 
een computer geanalyseerd om tot soortdeterminatie te komen 
met Batsound (Petterson, Sweden). Er zijn detectoren van het type 
Anabat2 van Anabat en Horchbox 2.0 van Batomania gebruikt.

Informatie verstrekken en draagvlakverbreding

In het kader van het veldonderzoek werden een honderdtal rund-
veehouders bezocht. Daarbij werd veel aandacht besteed aan infor-
matieverstrekking over en draagvlakverbreding voor vleermuizen 
bij landbouwers. Daarnaast gaven we in 2014 voordrachten over 
vleermuizen in stallen tijdens de “Maïsavonden” bij het PIBO in 
Tongeren en het Biotechnicum in Bocholt. Verder organiseerden we 
2 info-avonden. In totaal werden meer dan 300 exemplaren uitge-
deeld van de hiervoor gemaakte folder over het belang van veestal-
len voor vleermuizen en over het project. 

Resultaten

Algemeen

Bij alle 40 onderzochte bedrijven werden in hun stallen vleermuizen 
waargenomen, van één tot 35 vleermuizen per stal. Daarnaast volg-
den we de vleermuizen die een zender opgeplakt kregen tot nog 
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Inleiding

In West-Europa is een groot deel van de biodiversiteit afhankelijk 
van traditionele landbouwsystemen. Denk maar aan de boerenzwa-
luw in schuren, de geelgors langs houtkanten, de kamsalamander in 
veedrinkpoelen en bloemrijke hooilanden. Ook veel vleermuissoor-
ten zijn afhankelijk van landbouw, en in het bijzonder aan veeteelt 
(Dietz et al., 2013). Waar vee is, zijn insecten en daarmee voedsel 
voor vleermuizen. Zo bleek uit onderzoek dat vee in weilanden een 
grote aantrekking uitoefenen op foeragerende vleermuizen (Downs 
& Sanderson, 2010). In veestallen staan dan weer veel koeien sa-
men. Door de warmte van het vee en de aanwezigheid van (vaste) 
mest treffen vleermuizen hier dan ook een gedekte tafel aan. Op 
deze gedekte tafel zijn veel pestinsecten voor veehouders te vinden 
zoals stalvliegen (Stomoxys calcitrans), huisvlieg (Musca domestica) 
en verschillende soorten knutten of “knijten” (Ceratopogonidae). In 
meerdere studies wordt aangetoond dat vleermuizen een belang-
rijke rol spelen in het bestrijden van pestinsecten (o.a. Boyles et al, 
2011). 
Ook als verblijfplaats zijn veestallen vaak geschikt. Boven het vee 
is het lekker warm, wat ideaal is voor vrouwtjes met jongen. Oude 
stallen hebben dan ook weer vaak een grote (hooi)zolder, waar 
vleermuizen tussen de balken kunnen verblijven; muren van stallen 
hebben spleten voor onder meer dwergvleermuizen om in te wo-
nen.
Bij onderzoek in het buitenland blijken stallen erg belangrijke jacht-
gebieden en verblijfplaatsen te zijn voor meerdere soorten vleer-
muizen. Zo foerageert de bedreigde ingekorven vleermuis in het 
noorden van haar verspreidingsgebied grotendeels in veestallen 
(Steck & Brinckman, 2006). In België is er slechts weinig gekend 
over het voorkomen van vleermuizen in veestallen. Ook de verblijf-
plaatsen van dergelijke zeldzame soorten zijn vaak niet gekend. En 
als we niet weten waar de kraamkolonies zich bevinden, kunnen we 
deze niet beschermen. 
In de zomers van 2013 en 2014 onderzochten we daarom het voor-
komen van vleermuizen in 40 veestallen in de provincie Limburg. 
Het doel van dit onderzoek was 1) een beter zicht krijgen op het ge-
bruik van stallen door vleermuizen, 2) informatie verstrekken aan 
landbouwers over het belang van stallen voor vleermuizen en 3) het 
vinden van kraamkolonies van zeldzame en kwetsbare soorten om 
deze te kunnen beschermen.

Materiaal en methode

Algemeen

Onderzoekslocaties waren bedrijven met rundvee. Eén bedrijf heeft 
vaak meerdere stallen op zijn bedrijf, die vaak gelijktijdig werden 
onderzocht. Waar in dit artikel over "stallen" gesproken wordt, kan 
vaak ook veehouderijen gelezen worden. Stallen werden geselec-
teerd zodat er een goede spreiding was over de hele provincie (Fi-
guur 1). Om het vangstsucces te maximaliseren selecteerden we 
stallen waar vleesvee, melkvee of jongvee op stro aanwezig was. 
Hier blijken meer insecten (vliegen) aanwezig te zijn doordat larven 

zich kunnen ontwikkelen in de vaste mest. Rundvee trekt meer in-
secten aan dan paarden en geiten. Varkensstallen zijn vaak geheel 
afgesloten, en daardoor onbereikbaar voor vleermuizen om in te 
jagen. Verder werd erop gelet dat de stallen ’s nachts donker wa-
ren, en dat de stal af te sluiten was door middel van mistnetten. De 
geselecteerde stallen zijn zowel oude als moderne stallen waar vee 
op stro staat. Daarnaast werd er ook onderzoek gedaan in moderne 
ligboxstallen. Hoewel de volwassen koeien hier meestal op roosters 
staan (en er dus minder mest is waar vliegenlarven zich in kunnen 
ontwikkelen), staat het jongvee bijna steeds op stro. Bij deze boer-
derijen focusten we dan vooral op de stallen met jongvee.
In het zuidelijke deel van de provincie werd gebruik gemaakt van 
een kaart met stallen van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). In 
het noorden van de provincie werd gezocht via luchtfoto’s en veld-
bezoeken. Alle stallen werden op voorhand bezocht, en als meerde-
re stallen dicht bij elkaar lagen werd de potentieel beste stal gese-
lecteerd voor het onderzoek.

Vangsten en telemetrie

Bij 33 bedrijven werden in één of meerdere stallen (Figuur 1) vleer-
muizen gevangen. Hiervoor plaatsten we speciale mistnetten (‘pop-
penhaar’-netten en mistnetten van Ecotone, Polen) voor de opening 
van de stal en in de stal zelf. Vleermuizen werden gevangen tussen 
zonsondergang en 1u30.
Om verblijfplaatsen te vinden en habitatgebruik te onderzoe-
ken, werden vleermuizen gezenderd. We kozen ervoor om enkel 
vrouwtjes te zenderen, aangezien mannetjes solitair leven en niet 
erg kritisch zijn naar hun verblijfplaats. We hoopten dat gezender-
de vrouwtjes ons zouden leiden naar kraamkolonies, die dan be-
schermd kunnen worden. We kozen er tevens voor om geen dwerg-
vleermuizen te zenderen, aangezien deze soort algemeen is en de 
kolonies middels andere methodes eenvoudiger te vinden zijn, zoals 
middels bat-detectoronderzoek.
Indien een vrouwtje van een Brandts vleermuis, ingekorven vleer-
muis of franjestaart voldoende gewicht had om een zender te dra-
gen (om ethische redenen mag de zender maximaal 5% van het 
lichaamsgewicht wegen(Aldridge & Bringham, 1988), bevestigden 
we een licht zendertje (0,32g. of 0,36g.; Holohil, Ontario, Canada) 
met huidlijm op de rug. Vervolgens volgden we het dier tot aan 

Figuur 1: Alle onderzoekslocaties (boerderijen 
met één of meer stallen per locatie) in Limburg. 
Bol: vangplaatsen, vierkant locatie met automa-
tische detectoren.

In deze open frontstal met vleesstieren jaagden werden vele gewone 
dwergvleermuizen en enkele franjestaarten waargenomen.

Figuur 2: De gewone dwergvleermuis werd op 
alle bedrijven vastgesteld.

Veestallen zijn belangrijk voor verschillende 
vleermuissoorten als fourageergebied, maar ook 
als verblijfplaats. De connectiviteit van deze stal 
met de hagen naar het bos goed te zien.

Een adulte (links) en een juveniele (links) gewone dwergvleermuis 
naast elkaar.

Tabel 1: Het aantal boerderijen waar een soort per methode werd aangetroffen, alsmede het aantal gevonden verblijven van de met een zender 
uitgeruste, gevolgde dieren.

Aantal gebruikte boerenbedrijven aangetoond via 
onderstaande methodes

Aantal gevonden verblijfplaatsen

Soort Vangst Aut. detector Telemetrie (exclusief 
vangststal)

Gebouwen Bomen

Gewone dwergvleermuis 33 7 Nvt -
Ingekorven vleermuis 7 1 24 13 -
Brandts vleermuis 5 - 2 2 4
Franjestaart 2 - 0 1
Gewone grootoorvleermuis 2 - Nvt

LIKONA Jaarboek 2014, Nr. 24 LIKONA Jaarboek 2014, Nr. 24

6362 6. Stallen: Snackbars voor vleermuizen!6. Stallen: Snackbars voor vleermuizen!



dit verblijf steeds gebruikt tot minstens 22 dieren met jongen. Het 
gaat hier dan ook om een kraamverblijf.
In de zomer van 2013 werd nogmaals een vangstpoging gedaan in 
Voeren, nu bij een melkveebedrijf in Schoppem. Het dier dat hier 
gezenderd werd, bleek te verblijven in de gekende kolonie van Bol-
land, 14 km van de vangplek. Dit dier jaagde in de stal waar het dier 
gevangen is en in het natuurgebied Altembroek.

Begin augustus 2013 werd een postlacterend vrouwtje ingekorven 
vleermuis gevangen in een stal in Diepenbeek. Het dier werd een 
zender opgeplakt en werd terug gevolgd. Het dier jaagde behalve 
in de stal van de vangst nog in één andere stal; daarnaast vooral in 
naaldbos. Het dier werd teruggevonden op de zolder van één van 
de historische gebouwen van het Domein van Bokrijk, waarna haar 
verblijf een week lang werd opgevolgd. De gezenderde vleermuis 
verhuisde regelmatig tussen 3 historische gebouwen, maar nergens 
waren meer dan 2 ingekorven vleermuizen te vinden. 
Bij drie vangstpogingen in 2014 werd in dezelfde stal in Diepenbeek 
geen nieuwe ingekorven vleermuis gevangen, maar wel Brandts 
vleermuis, franjestaart en gewone dwergvleermuis. 
Het bezoeken van nagenoeg alle historische gebouwen op het 
Domein van Bokrijk in juli 2014 leverde veel waarnemingen van 
vleermuisverblijven van franjestaart, gewone grootoorvleermuis 
en gewone dwergvleermuis op, maar er werd geen kraamkolonie 

ingekorven vleermuis gevonden. Het bleek niet mogelijk om ’s 
nachts vleermuizen te vangen op het Domein van Bokrijk. Geïnstal-
leerde automatische detectors stelden echter al vroeg op de avond 
jachtactiviteit vast van ingekorven vleermuizen op het domein. Dit 
wijst er op dat er wel degelijk een kolonie ingekorven vleermuis be-
vindt in (nabije omgeving van) het domein. Waarschijnlijk dat deze 
kolonie vooral een “spinnenkolonie” is en waarbij af en toe dieren 
een stal invliegen om vliegen te vangen.

Aan de westkant van Limburg werden in een vleesstierenstal in 
Schoot (Tessenderlo) een lacterend en een postlacterend vrouwtje 
ingekorven vleermuis gevangen. Beide dieren werd een zender op-
geplakt. Het postlacterende vrouwtje bleek te verblijven onder een 
afdak van een woonhuis in de gemeente Veerle (Laakdal), op 4 km 
van de vangstplek. Hier verbleef het dier minstens drie opeenvol-
gende dagen. Het dier werd samen met 5 andere ingekorven vleer-
muizen geteld, maar jongen waren niet te bespeuren. Wat de status 
is van deze verblijfplaats is dan ook niet helemaal duidelijk. Tijdens 
het volgen van het dier foerageerde het dier in drie verschillende 
veestallen en jaagde het dier tevens in bos.
Het andere vrouwtje bleek moeilijk terug te vinden. Na drie nachten 
het dier te hebben gevolgd, foerageerde het dier naast de vangst-
stal in 4 verschillende stallen Rond 4:00 uur vloog het telkens met 
hoge snelheid naar het westen, waarna het dier tot 9 km van de 

eens bij 26 andere rundveebedrijven. Een overzicht wordt gegeven 
in Tabel 1.
Bij de rundveehouders zelf waren de reacties op het onderzoek ge-
mengd. In het algemeen was er weinig voorkennis over vleermuizen 
in stallen. Veel veehouders konden exact het aantal broedparen 
boerenzwaluw op hun bedrijf vertellen, maar hadden nog nooit ge-
let op vleermuizen die ’s nachts de boerenzwaluwen kwamen ver-
vangen. Een enkeling had er meerdere gezien tijdens het kalven van 
een koe. 
Het merendeel van de veetelers stonden zeer positief tegenover de 
aanwezigheid van vleermuizen, en zagen hen als een welkome in-
sectenbestrijder. Daarnaast moest een klein deel van de veehouders 
helaas niets weten van de natuur en “de groenen”. Ten slotte gaven 
enkele landbouwers te kennen graag mee te willen werken aan het 
onderzoek, maar wilden zij geen onderzoek omdat ze bang waren 
voor beperkingen als bedreigde soorten op hun bedrijf zouden wor-
den waargenomen.
Het pesticidengebruik van veetelers kan als opvallend worden be-
stempeld. Hiernaar vragend viel het op dat het merendeel van de 
veehouders niet weten wat er voor middel gebruikt wordt. Voor-
lichting hierover vindt plaats door verkopende partijen (verkopers 
en veeartsen). Resistentie van vliegen voor pesticiden, mogelijke 
doorvergiftiging naar vleermuizen dan wel boerenzwaluwen als-
mede een afgewogen gebruik van dergelijke middelen die voor de 
akkerbouw en fruitteelt al langer verboden zijn, lijkt voor de hand 
liggend. Echter, er worden nog steeds middelen gebruikt die vrij in 
de handel verkrijgbaar zijn en giftig zijn voor zoogdieren (Permetrin, 
Deltametrin). In deze lijkt er een kennislacune te zijn die met dit pro-
ject helaas niet is gedicht.

Gewone dwergvleermuis

De gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) is de alge-
meenste soort in Vlaanderen. Het is een generalist die in allerlei bi-
otopen jaagt. De gewone dwergvleermuis jaagt op kleine insecten 
die in de vlucht gevangen worden. Verblijfplaatsen bevinden zich 
voornamelijk in gebouwen in nauwe spleten (bv. spouwmuren, ge-
velbedekking). 
Tijdens het onderzoek werd de soort bij alle 33 boerderijen gevan-
gen waar tijdens dit onderzoek netten zijn opgesteld. Ook alle 7 
plaatsen met automatische detectoren, werd de gewone dwerg-
vleermuis gedetecteerd (Figuur 2). Vaak ging het hier om de grote 
aantallen. Veestallen worden door de soort vaak gebruikt als jacht-
gebied, zeker bij regenweer, wanneer het daar droog is en daardoor 
een hoger vangsucces oplevert. 
Daarnaast bleken er meermaals kolonies te huizen in de veestal zelf, 
of in andere boerderij-gebouwen.

Ingekorven vleermuis

De ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) is een zeldzame 
soort die in Vlaanderen de noordgrens van haar verspreidingsge-
bied bereikt. De soort heeft brede vleugels en gebruikt een breed-
bandige sonar. Daardoor kan de ingekorven vleermuis prooien van 
oppervlaktes plukken (Siemers & Schnitzler, 2004). Sommige ko-
lonies eten vooral spinnen, terwijl andere kolonies gespecialiseerd 
zijn in dagactieve vliegen (Kervyn et al, 2012; Lambrechts et al, 2011). 
In de zomer bewonen kraamkolonies vooral zolders (kerken, schu-
ren, woonhuizen, …), maar ook veestallen kunnen een goede ver-
blijfplaats zijn (door de warmte van het vee). In de winter zoekt 

de soort grote winterverblijfplaatsen op, waar plekjes zijn met 
een hoge en stabiele temperatuur. In Vlaanderen is de ingekorven 
vleermuis zeer zeldzaam. De winterpopulatie is nagenoeg beperkt 
tot de Antwerpse forten de mergelgroeves in Zuidoost Limburg, en 
wordt goed opgevolgd. ’s Winters worden in Vlaanderen ongeveer 
650 ingekorven vleermuizen geteld (stand: 2012) waarvan de aan-
tallen getelde dieren de laatste jaren sterk stijgt (Boers, 2012). Over 
de verspreiding en de populatiegrootte in de zomer is er erg weinig 
gekend, maar data wijst hier op een sterke inkrimping van het are-
aal (Dekeukeleire & Janssen, 2012).

Tijdens onderhavig project werden in negen rundveestallen ver-
spreid over de provincie ingekorven vleermuizen gevangen. Daar-
naast werd aanvullend in één stal dieren met automatische de-
tectoren vastgesteld die in Tabel 3 worden weergegeven). Middels 
telemetrie bleken nog eens 24 andere stallen bezocht te worden 
door de met zenders uitgeruste ingekorven vleermuizen.

Tabel 3 : Aantal boerderijen waar in de stallen ingekorven vleermui-
zen werden gevangen danwel enkel akoestisch werden waargeno-
men.

Vangsten Geluid
Stal Man Vrouw

Remersdaal-1 1
Remersdaal-2 2
Schophem 1 1

Riemst 2
Gors-op-leeuw 1
Dorne 2

Diepenbeek 1
Schoot 2
Herk-de-Stad 1

Bokrijk 1

De Voerstreek staat al lang gekend als een top gebied voor de in-
gekorven vleermuis. In deze regio waren reeds kolonies bekend in 
Sint-Pieters-Voeren, Eijsden (Nederland), Bolland en Berneau (Wal-
lonië). Tijdens het project vingen we in 2 veestallen in Remersdaal. 
Op beide locaties werd al vlug na zonsondergang een lacterend 
vrouwtje ingekorven vleermuis gevangen. Beide dieren werden 
een zender opgeplakt en gevolgd middels telemetrie. Eén dier werd 
terug gevonden in de gekende kolonie in Sint-Pieters-Voeren en 
foerageerde in het Vrouwenbos en op drie verschillende rundveebe-
drijven. Het andere dier foerageerde op zes verschillende rundvee-
bedrijven en keerde midden in de nacht steeds terug naar Remers-
daal (waarschijnlijk om te zogen). Overdag verbleef ze de eerste 
twee dagen samen met een andere ingekorven vleermuis op een 
zolder in Heide, ten westen van Plombières. Na twee dagen verhuis-
de ze naar een nieuwe kolonie in Remersdaal. Deze kolonie bevond 
zich in een veestal, boven de koeien; er bleken 14 dieren aanwezig te 
zijn. De dieren verbleven tussen een ijzeren balk en een loshangend 
stuk rubber, in een ruimte waar dagelijks veel passage is van men-
sen: niet direct het algemene verwachtingsbeeld “van een ingekor-
ven op een rustige, donkere zolder”… In de navolgende dagen? werd 

Gezenderde ingekorven vleermuis.

Gezenderde ingekorven vleermuis die naar een nieuw gevonden ver-
blijf in Herentals vloog, bijna 20 km naar het westen toe; de grootst 
bekende kolonie vleermuizen van Vlaanderen in 2015.

Een ingekorven vleermuis op één van de zolders van de gebouwen van 
Openluchtmuseum Bokrijk.
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Franjestaart

De franjestaart (Myotis nattereri) wordt in Vlaanderen vaak als een 
typische bossoort beschouwd (Verkem et al, 2003). Net als de inge-
korven vleermuis heeft de franjestaart brede vleugels en een breed-
bandige sonar (Siemers & Schnitzelr, 2004). Hierdoor kan de soort 
prooien van oppervlakten plukken. Daarnaast luistert de soort naar 
het geluid van parende vliegen in veestallen (Siemers et al, 2012). 
In Vlaanderen zijn kolonies tot nu vooral gevonden in holle bo-
men in bosgebieden, maar uit het buitenland zijn ook veel verblijf-
plaatsen in koeienstallen gekend (Trappmann, 2005). Bij een ver-
kennend onderzoek werden bij vier van de twaalf Haspengouwse 
rundveestallen franjestaarten waargenomen (Janssen et al, 2011). 
Tijdens dit onderzoek werd de franjestaart slechts waargenomen 
in 2 veestallen. In een stierenmesterij in Widooie (Heers) werd een 
lacterend vrouwtje gevangen en kreeg het een zendertje opgeplakt. 
Dit dier werd gevolgd door middel van telemetrie. Het dier jaagde 
voornamelijk in twee kleine bospercelen en tot twee keer toe in de 
stal waar het gevangen was. Dit dier bleek drie achter elkaar vol-
gende dagen te verblijven op de zolder van een schuur tegenover 
de vangstplek. Telling van hangende dieren was niet mogelijk 
doordat de zolder niet te betreden was. Tijdens uitvliegtijd werden 
minstens drie dieren uitvliegend waargenomen, maar het uitvlie-

gers tellen is er bijzonder moeilijk. Aangezien het om een lacte-
rend vrouwtje ging, en hier ook al in 2010 een lacterende franjes-
taart werd gevangen (Janssen et al, 2011), lijkt hier wel degelijk een 
kraamkolonie te verblijven. 
Tijdens dit onderzoek werd in dezelfde stal gevangen als waar de 
franjestaart was vastgesteld in Gutshoven in 2010. De soort werd 
gedurende de vangnacht niet gevangen. 
In juli en augustus 2014 werden tijdens beide pogingen in een stal in 
Diepenbeek een mannetje franjestaart gevangen; in 2013 werd de 
soort hier niet aangetroffen.

Gewone grootoorvleermuis

De grootoorvleermuis heeft brede vleugels en een stille sonar. Het 
is een bossoort die zijn prooien (vlinders, rupsen, vliegen en kevers) 
voornamelijk vindt door te ‘luisteren’ naar het prooigeluid, en niet 
zozeer via echolocatie. 
Op 19 juli 2014 werden simultaan in een stal in Maaseik en in 
Neeroeteren gewone grootoorvleermuizen gevangen. In Maaseik 
werden twee onvolwassen mannetjes en een adult vrouwtje gevan-
gen; in Neeroeteren werd een adult mannetje gevangen. De gewo-
ne grootoorvleermuis werd in dit onderzoek niet gezenderd.

Discussie

Stallen blijken ware snackbars voor vleermuizen. 

Tijdens dit onderzoek werden vijf vleermuissoorten foeragerend 
bij in totaal 66 bedrijven waargenomen. In alle 33 rundveebedrij-
ven waar een poging werd gedaan dieren te vangen, werden ook 
daadwerkelijk vleermuizen gevangen. Daarnaast werd bij alle 7 stal-
len waar automatische detectoren zijn opgesteld ook vleermuizen 
waargenomen. De gezenderde dieren waarvan het jachtgedrag kon 
worden gevolgd (10 dieren) foerageerden, naast de vangststallen, 
bij nog eens 26 andere rundveebedrijven. Dit wijst erop dat rund-
veestallen belangrijke foerageerlocaties zijn voor vleermuizen in 
het algemeen, en voor de ingekorven vleermuis en Brandts vleer-
muis in het bijzonder.
Naast hun belang om te foerageren hebben stallen ook een niet te 
onderschatten belang als verblijfplaats.

vangplaats kon worden gevolgd. Verder zoeken vanuit de auto bleek 
geen resultaat te boeken, waarna uiteindelijk een vliegtuig nodig 
was om haar terug te vinden. De verblijfplaats werd bepaald in een 
woonhuis in de gemeente Herentals, op bijna 20 km van de vangst-
plaats. Tot onze verbazing bleek bij vondst op 20 augustus 2013 dat 
deze groep nog 440 ingekorven vleermuizen telde: de grootste 
kolonie van Vlaanderen! Door de vondst van deze kolonie is de ge-
kende zomerpopulatie nu een stuk groter dan de gekende winter-
populatie. Eind juli 2014 werden hier 520 dieren geteld, eind juli 2015 
betrof deze kolonie 828 dieren (pers comm Kris Boers).

In augustus 2014 werden twee ingekorven gevangen in een melk-
veestal in Herderen (Riemst). Beide dieren, een juveniel en een 
postlacterend adult vrouwtje, werden voorzien van een zender. Het 
juveniele vrouwtje jaagde de eerste volgnacht op drie verschillende 
boerderijen, gelegen in Herderen en Groot Spouwen (Bilzen). Het 
dier hing solitair op een boerderijzolder van een melkveebedrijf in 
Groot Spouwen. Tijdens de volgnacht bleek de zender niet te func-
tioneren als gewoonlijk. De dagen daarna kon het dier niet meer 
worden teruggevonden.
Het adulte postlacterende vrouwtje jaagde de eerste nacht in nog 
een andere stal in Herderen alsmede drie verschillende stallen in 
Membruggen. Daarnaast jaagde het dier in het Grootbos, de vol-
gende twee nachten verbleef het op twee verschillende boerderij-
zolders in Membruggen. Het eerste boerenbedrijf mocht niet wor-
den betreden, bij het tweede boerenbedrijf werd een dag later dan 
het dier daar aanwezig was, geen dieren of sporen van bewoning 
aangetroffen. Daaropvolgend werden drie zolders in Herderen af-
wisselend gebruikt, waarbij eenmaal een tweede (niet gezenderde) 
ingekorven vleermuis bij het gezenderde dier verbleef. De grote 
aantallen jagende ingekorven vleermuizen vroeg op de avond lijken 
er op te wijzen dat er een kraamkolonie aanwezig is in de gemeente 
Riemst.

Naast de waarnemingen van deze vrouwtjes werden verspreid 
over de provincie ook nog adulte mannetjes gevangen. In een stal 
in Gors-op-Leeuw een dier, twee mannetjes in Dorne en een man-
netje in Herk-de-Stad. In 2010 werden tevens in rundveestallen in 
Munsterbilzen (1 ex.) en Vliermaalroot (4 ex.) aangetroffen. In Vlier-
maalroot werd tijdens de vangnacht in 2014 geen ingekorven vleer-
muis vastgesteld.

Brandts vleermuis

De Brandts vleermuis (Myotis brandtii) is een zeldzame soort die erg 
sterk lijkt op de algemenere Baardvleermuis (Myotis mystacinus). 
Hierdoor is amper iets gekend over de verspreiding of de popula-
tiegrootte in Vlaanderen (Dekeukeleire et al, 2014). De soort jaagt 
op kleine insecten die in de vlucht worden gevangen. Zomerverblijf-
plaatsen bevinden zich in nauwe spleten, zowel in gebouwen als in 
(dode) bomen (in spleten en achter loshangende schors). 

Gedurende het onderzoek werden Brandts vleermuis gevangen in 
5 veestallen, vooral in het noordoosten van de provincie (figuur 3). 
In de zomer van 2013 werden 4 dieren (3 adulte vrouwtjes en een 
juveniel mannetje) gevangen in een stal in Dorne (Maaseik). Eén 
van de vrouwtjes werd voorzien van een zender en kon de volgen-
de dag teruggevonden worden in een dode eik met veel spleten en 
loshangende schors in de Vallei van de Bosbeek. Die avond werden 
minstens drie dieren uitvliegend waargenomen.

In juli 2014 werden simultaan drie verschillende vrouwtjes Brandts 
vleermuizen gevangen en gezenderd in rundveestallen in Kinrooi, 
Lozen en Maaseik. Het dier van Lozen, dat gevangen werd in een 
stierenmesterij, werd het losgelaten en kon tot aan de verblijfplaats 
in een dode eik worden gevolgd door middel van telemetrie. Ze 
foerageerde bij minstens twee verschillende melkveebedrijven. 
Overdag werd de verblijfplaats van het dier van Kinrooi terug ge-
vonden in een staande dode zomereik op een privédomein. Bij 
beide bomen werden meerdere dieren uitvliegend waargeno-
men op de avond van de ontdekking. Een dag later waren de die-
ren verhuisd. Nog een dag later werden alle dieren teruggezocht 
en tevens teruggevonden. Het dier van Lozen was verhuisd naar 
een dode zomereik 5 km naar het westen, een kilometer van de 
vanglocatie af. Het dier van Kinrooi verhuisde naar een woonhuis 
in Kinrooi zelf. Het dier van Maaseik had haar verblijfplaats in een 
spouwmuur van een woonhuis van een boerderij. Hier werden twee 
dagen later 16 uitvliegers geteld.

Naast deze vrouwtjes werd in een vleesveestal in Diepenbeek ook 
een mannetje gevangen op twee verschillende nachten in juli en 
augustus 2014.

Twee gevonden verblijfplaatsen van de Brandts vleermuis: een dode 
zomereik met loshangende schors (links) en een verblijfplaats in het 
woonhuis van een melkveehouderij (rechts).

Een gevangen franjestaart met in de achtergrond een vleesstier.

Figuur 3: Brandts vleermuis Figuur 4: Franjestaart Figuur 5: Ingekorven

Eén van de gezenderde Brandts vleermuizen werd teruggevonden in 
dit woonhuis.
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Overige bedreigingen en oplossingen

Onder andere de ingekorven vleermuis is een soort die gebruik 
maakt van zolders. Steeds meer potentiele verblijfplaatsen verdwij-
nen door ingebruikname door mensen, waardoor zolderbewonen-
de vleermuissoorten het nakijken hebben. Zoals het postlacteren-
de vrouwtje ingekorven vleermuis van Herderen heeft laten zien, 
blijkt een dier vijf verschillende verblijfplaatsen te gebruiken in een 
week tijd. Daarnaast blijkt het voor een soort efficiënt te zijn door 
19 km te vliegen van haar verblijfplaats in Herentals tot aan haar 
foerageergebied in Schoot. Mogelijk dat deze verblijfplaats aan 
zeer specifieke eisen voldoet of dat er in de omgeving nauwelijks 
van dergelijke zolders aanwezig zijn. In Nederlands Limburg blijkt 
dat ingekorven kolonies op zeer verscheidene plaatsen gevonden 
kunnen worden, waaronder meerdere kraamkolonies in veestallen 
dan wel op de hooizolders van stallen (Dekker et al, 2014). Hierbij 
valt het op dat deze locaties vaak licht zijn door lichtinval van ramen 
(er valt een krant te lezen). Het verduisteren van zolders is derhalve 
af te raden.
Het strekt tot de aanbeveling een financiële tegemoetkoming te 
verstrekken aan mensen die kraamkolonies in hun huis hebben, zo-
dat deze (extra) gekoesterd worden. 
Dode, staande bomen blijken van belang te zijn voor de Brandts 
vleermuis. Het strekt tot de aanbeveling dode, staande bomen zo-
lang als mogelijk te laten staan indien zij geen gevaar vormen in het 
huidige bosbeheer. 
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De gewone dwergvleermuis werd bij alle rundveebedrijven waar-
genomen. Vooral meer open stallen blijken van belang te zijn om er 
te foerageren. 
De ingekorven vleermuis werd over heel Limburg vastgesteld mid-
dels vangsten (7 van de 33 stallen). Exclusief de “vangststallen” 
waar de dieren die een zender opgeplakt kregen, bleken de zeven 
met een zender voorziene dieren nog eens 24 stallen aan te doen. 
Het kan goed zijn dat er in de omgeving van onder meer Peer, maar 
zeker ook op of in de omgeving van Domein Bokrijk, zogenaamde 
“boskolonies” zijn die maar zelden gebruik maken van rundveest-
allen (Kervyn et al, 2012 en Lambrechts et al, 2013). Ook in de rest 
van de provincie Limburg, zoals in de gemeente Riemst, kunnen nog 
kolonies aanwezig zijn.
De Brandts vleermuis blijkt algemener dan het verspreidingsbeeld 
deed vermoeden. Het onderzoek toont nog maar eens aan dat dode 
staande bomen belangrijk zijn als verblijfplaats voor deze soort, 
maar dat de soort ook kraamkolonies in gebouwen heeft.
Voor de gewone grootoorvleermuizen hebben stallen waarschijn-
lijk een minder belangrijke functie, in 2 van de 33 stallen werd deze 
soort aangetroffen.

Kansen en bedreigingen voor vleermuizen in stallen

Dit onderzoek toont aan dat veestallen, zowel kleinschalige als mo-
derne, erg belangrijk zijn voor vleermuizen. Zonder landbouwers 
hadden vleermuizen het een stuk moeilijker door het niet vinden 
van een “gespreid tafeltje-dekje”. Bovendien zijn vleermuizen als 
effectieve (pest) insectenbestrijders waardevolle partners voor 
landbouwers (Boyles et al, 2011). Veehouders kunnen dan ook een 
ambassadeursrol spelen in het beschermen van dit uniek stuk land-
bouwbiodiversiteit, en dit buiten natuurgebieden.

In dit opzicht is het verdwijnen van veeteeltbedrijven dan ook pro-
blematisch. Uit telemetrie onderzoek blijkt dat vleermuizen op één 

nacht verschillende stallen in de omgeving van hun kolonie bezoe-
ken. Voor de ingekorven vleermuis wordt hiervoor gevreest, dit lot 
is al voltrokken voor de Grote hoefijzerneus aan de noordgrens van 
zijn verspreidingsgebied (Dietz et al, 2013).

De grote hoeveelheid insecten die vleermuizen vangen in veestallen 
maakt hen echter ook kwetsbaar voor vergiftiging door pesticiden. 
Vleermuizen zijn bijzonder kwetsbaar voor vergiftiging door insec-
ticiden door de grote hoeveelheid prooien die ze eten. Ook kunnen 
gifstoffen die opgeslagen zijn in vetweefsel in grote concentraties 
vrijkomen wanneer de vleermuizen leven van hun vetreserves tij-
dens slecht weer in de zomer en tijdens hun winterslaap. (De Lange 
et al, 2009). 
Stoffen zoals Permetrin en Deltametrin zijn vrij in de handel ver-
krijgbaar voor gebruik in de veeteelt, maar zijn in fruit- en akker-
bouw verboden. Bovendien blijkt uit buitenlands onderzoek dat een 
groot deel van de insecten resistent kan worden tegen deze insec-
ticiden (Akiner & Çağlar, 2012; Kristensen et al, 2001). Insecten die 
wel nog de gifstof opnemen, maar niet meer (onmiddellijk) sterven, 
vormen natuurlijk een gevaarlijke prooi voor vleermuizen.
Het strekt tot de aanbeveling te onderzoeken of vergiftiging plaats 
vindt tussen (resistente) vergiftigde vliegen naar vleermuizen toe. 
De inzet van biologische bestrijding met roofvliegen en/ of sluip-
wespen in combinatie met de juiste hygiënische maatregelen lijkt 
een piste die mogelijk meer aandacht verdiend.

Sommige stallen worden dag- en nacht verlicht. Omdat de meeste 
vleermuissoorten lichtschuw zijn, worden deze locaties vermeden 
(Stone et al, 2015). Hierdoor vindt er waarschijnlijk minder of zelfs 
helemaal geen natuurlijke bestrijding plaats van pestinsecten door 
vleermuizen. Het strekt tot de aanbeveling in ieder geval een licht-
vrije invliegmogelijkheid te houden, het liefst aansluitend aan (on-
verlichte) lineaire landschapselementen zoals bomenrijen, heggen 
en houtwallen.
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