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NATUUR Zoektocht andere verblijfsplek dieren door sloopplannen St. Ludwig en pompstation

Vleermuizenhotel in gevaar
Het Meinweggebied blijkt
erg in trek bij vleermuizen.
Het toeval wil dat twee gebouwen waar de dieren
graag verblijven op de nominatie staan voor sloop.
door Jan Hensels

D

e zoldervertrekken,
tweede etage en torens
van het monumentale
klooster St. Ludwig vormen een populaire verblijfsplaats
voor vleermuizen. De dwergvleermuis en de grijze grootoorvleermuis voelen zich er thuis, zo heeft
recent onderzoek uitgewezen.
De toren van het voormalige pompstation Meinweg dient ook als ‘hotel’ voor de vliegende zoogdieren.
De onderzoekers ontdekten hier
een verblijfplaats voor zogeheten
laatvliegers.
Tot schrik van natuurbeschermers
staan beide toevluchtsoorden voor
vleermuizen op de nominatie voor
sloop. Natuurorganisaties onderstrepen het belang van in ieder geval
vervangend onderdak voor de zeldzame dieren. Dat blijkt uit een toelichting van Ton Lenders, coördinator van het vleermuizenonderzoek
dat is gehouden onder de vlag van
Natuurkwaliteitsimpuls Nationaal
Park De Meinweg. „Primair ligt de
verantwoordelijkheid voor vervangende huisvesting bij de eigenaren
van de panden”, stelt Lenders. Hij
oppert als mogelijkheid onder
meer de bouw van een vleermuizentoren ergens in De Meinweg.
In het Nationaal Park komen zeker
negen verschillende soorten vleermuizen voor. Er zijn onder meer
exemplaren van de zeldzame ingekorven vleermuis aangetroffen,
blijkt uit het onderzoek van René

Vleermuizen vinden onderdak in delen van St. Ludwig in Vlodrop-Station. De inzet toont een grijze grootoorvleermuis.
Janssen, lid van de zoogdierenwerkgroep van het Natuurhistorisch Genootschap Limburg. Lenders en
Janssen noemen De Meinweg een
belangrijk leefgebied voor vleermuizen.
Gerard Rieter van St. Ludwig-eige-

naar MERU (Maharishi European
Research University) bevestigt dat
zijn organisatie een onderzoeksbureau in de hand heeft genomen.
Dat moet bekijken welke wettelijke
maatregelen nodig zijn als door
sloop huisvesting voor vleermui-

zen verdwijnt. „Je zou kunnen denken aan ruimte daarvoor in de daken van de nieuwe gebouwen. Die
zou kunnen dienen als vleermuizenhotelletje.”
Lenders heeft begrepen dat er bij
het voormalig pompstation geke-
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ken wordt of de kelders bij sloop
ontzien kunnen worden. Die kelders kunnen mogelijk dienen als
vervangend onderdak voor vleermuizen. Eigenaar Habitura van het
pompstation was niet bereikbaar
voor een toelichting.

