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Kraamkolonies 

Laat dreven oud 
worden 

Bescherm het dreven 
erfgoed 

Vleermuizen 
ge’dreven’ door 
het landschap 



Dikke Van Dale: 
Een dreef is een weg met bomen 
Een bomenlaan is een laan met 
bomen aan weerszijden 

Wikipedia: 
Een laan is een weg die aan beide zijden 
geflankeerd wordt door bomen, of een 
middenberm heeft waarop bomen geplant zijn. 



Moet een dreef of bomenlaan 
uniform in leeftijd zijn ? 

Moeten dreven verwijderd 
worden uit veiligheidsoogpunt ? 

Vleermuizen/zoogdieren en dreven 
Is er nog plaats voor dreven in ons landschap? 

Moeten dreven verwijderd 
worden omdat ze kaprijp zijn ? 



Vleermuizen/zoogdieren en dreven 
hun enorm belang 

Van de 65 bij ons voorkomende landzoogdieren, hebben er 
ongeveer 10% absoluut niets met dreven te maken zoals hamster, 
Miller’s waterspitsmuis, … 

Voor de bij ons voorkomende zoogdieren hebben dreven diverse 
functies: - als verblijfplaats (1 op 4) 
                - als jachtgebied (2 op 4) 
   - als verbindingsroute (3 op 4)  

Alle bij ons voorkomende vleermuizen maken op één of andere 
manier gebruik van dreven. 



Foto’s Rollin Verlinde 

Foto’s Rollin Verlinde 
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Vleermuizen en dreven 
als verblijfplaats 

Loshangend boomschors Boomholten Scheuren/spleten 



Dreven spelen een belangrijke rol in het landschap 
als verbindingsroute 

Waar verkiest u om te 
wandelen? 

Vleermuizen en andere zoogdieren 
verkiezen ook dreven. 

Verhoogt de connectiviteit tussen 
bossen. Versterkend effect als 

verbindingsroute en als jachtplaats 
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Vleermuizen en dreven 
Dreven MOETEN oud worden 

In een dreef bestaat meestal 60% van de holten uit 
spechtenholen en 40% uit rottingsholen. Vleermuizen 
hebben meerdere boomholten nodig als verblijfplaats. 

Het voorkomen van holten in bomen wordt volgens 
Limpens et al. (1991) en Fan et al. (2003) vooral 

beïnvloedt door de diameter, standplaats en boomsoort.  

"Bij het streven om dreven te vervangen, dient men wel te 
beseffen dat meestal bomenlanen alleen oud genoeg zijn 
om onderdak te bieden aan diverse vleermuizenkolonies. 



Niet alle boomholten zijn geschikt 

CAVITY TYPE

N
O

. O
F

 O
B

S
E

R
V

A
T

IO
N

S

0

16

32

48

64

80

96

112

A B C D E

Slechts 1/4 tot 1/3 boomholten 
zijn geschikt voor vleermuizen 

Dreven met Amerikaanse eiken hebben de 
hoogste aantallen boomholten 

Gestandaardiseerde aantallen spechtengaten en rottingsgaten in de 
onderzochte zomereikendreef (n=100) en Amerikaanse eikendreef (n=100) 

79% 

Ref: Bat Tree Habitat Key 
http://battreehabitatkey.co.uk/  



Welke boomsoorten verdienen de voorkeur? 

Fagus sylvatica 

Quercus robur 

Quercus rubra 

Castanea sativa Tilia platyphyllos 

Platanus 



Andere interessante mogelijkheden 

Juglans regia 

Pyrus Communis 

Salix 

Populus 



Nagaan of er vleermuizen in de bomen voorkomen 
Welke technieken? Deel 1 

Auditief Zicht 

Voor de meeste mensen 
hoorbaar met uitzondering 

van ouderen 
 

Hoge schrille geluiden die 
hoorbaar zijn tot op een  
20-tal meters (of meer) 

Best hoorbaar vroeg in de 
ochtend of tegen valavond 

(bij warme dagen ook 
overdag) 

Klop op de stam 

 

 

 

Meststrepen (maar opgepast 
is meestal niet van 

vleermuizen) 

Uitwerpselen op de grond, 
tegen de stam of 
invliegopening 

Afgebeten vlindervleugels 

Zwermgedrag tussen 4 en 6 
u in de ochtend 

 

 

 

 



Nagaan of er vleermuizen in de bomen voorkomen 
Welke technieken? Deel 2 

Via Bat-detectoren 
 

 

 

Gebruik eenvoudige 
heterodyne detector 

Plaats je detector op 
 20 à 25 en 45 kHz 

 

Goed om ‘s avonds de 1ste 
uitvliegers te horen 

Belangrijk ‘s ochtends bij 
zwermgedrag 

Interessant in de namiddag 

 

 

 

 

Nachtkijker 

 

Gebruik bij schemering als 
tijdens de nacht  

Goed om zowel ‘s avonds 
als in de ochtend de 
uitvliegers te tellen 

 

Kan ook van hulp zijn om de 
uitvliegopening(en) te vinden 

maar is niet zo eenvoudig 
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Rosse vleermuis uitvliegend uit een boomholte 
Snapshots van een video opname (Marc Van De Sijpe) 



Nagaan of er vleermuizen in de bomen voorkomen 
Welke technieken? Deel 3 

warmtecamera 

Beste resultaten bij bewolkt 
en kouder weer. 

 

Kan gebruikt worden bij 
boomholten maar ook bij 

loshangende boomschors. 
 

Kan overdag gebruikt 
worden. 

Opgepast: NIET ALTIJD 
BRUIKBAAR 

 

 

 

 



Een voorbeeld van achter boomschors 



Nagaan of er vleermuizen in de bomen voorkomen 
Welke technieken? Deel 4 

Sterke zaklamp Boomcamera Endoscoop 
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Slecht drevenbeheer 
Enkele voorbeelden 

NIET OP 
 LANGERE TERMIJN 



Maar het kan ook anders 
Enkele voorbeelden 
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Wanneer dreefbomen kappen? 
Beperk de impact op vleermuizen en boommarter 

Zo min mogelijk kappen !!! 
 
Indien nodig, dan in het vroege voorjaar of najaar. 
 
In de zomer: alle vleermuizensoorten, behalve Grijze 
grootoorvleermuis en Laatvlieger. 
 
In de winter: rosse vleermuis, maar ook andere soorten 
(zoals mopsvleermuis of franjestaart). 
 
Boommarter: in april en mei vinden de geboorten plaats. 



Take aways 

Bij kappingen controleer indien mogelijk elke  
boomholte en markeer ‘vleermuis-bomen’ 

Zorg op tijd voor alternatieven en  
voorkom risico’s voor voorbijgangers 

Een vleermuizenkolonie heeft tussen de 30 à 70  
boomholten nodig en slechts 1/4 – 1/3 ervan zijn  

geschikt voor vleermuizen 

Een dreef hoeft niet per se uniform in leeftijd te zijn 

Kap bomen in het najaar en vroege voorjaar. 
Bij kappen van een boom met holten wees waakzaam 

Laat dreven oud worden 

Dreven beschermen en herstellen is niet alleen  
van belang voor vleermuizen 
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Bedankt voor uw aandacht. 
Vragen? 
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