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Bijzondere gewervelde dieren 
in Nationaal Park De Meinweg
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In Nationaal Park De Meinweg is door intensief inventa-

risatieonderzoek veel bekend over het voorkomen van 

diverse soortgroepen, maar voor vleermuizen ontbrak het 

tot nu toe aan gedetailleerde gegevens. Daarom werd in de 

zomer van 2012 in het kader van de Natuurkwaliteitsimpuls 

Nationaal Park De Meinweg een grootschalige vleer-

muizeninventarisatie uitgevoerd. Het Nationaal Park De 

Meinweg heeft goede potenties als leefgebied voor deze 

soortgroep: de bossen en vochtige delen bieden voedsel, de 

loofbospercelen goede mogelijkheden als verblijfplaatsen 

voor boombewonende soorten en de dorpen (Herkenbosch, 

Vlodrop en Melick) plaats aan gebouwbewonende soorten. 

De warmteminnende zolderbewonende soorten vinden 

hun plaats op de warme zolders van het voormalige kloos-

ter St. Ludwig en de kerken van eerder genoemde dorpen.

vleermuizen of niet?

Nationaal Park De Meinweg is ongeveer 1.800 ha groot. Uit de ver-
spreidingsgegevens uit de atlas Zoogdieren van Limburg (Huizinga 
et al., 2009), www.waarneming.nl en www.zoogdieratlas.nl (beide 
websites geraadpleegd op 1 september 2012) blijkt dat er tot de zo-
mer van 2012 enkele tientallen waarnemingen van de meest alge-
mene vleermuissoorten bekend waren. Met betrekking tot de aan-
wezigheid van vaste of tijdelijke verblijf-
plaatsen zijn geen gegevens gevonden.
Tijdens het onderzoek was het doel al-
le vleermuissoorten in het Nationaal 
Park De Meinweg in kaart te brengen 
en zoveel mogelijk verblijfplaatsen vast 
te stellen, al had dit laatste geen priori-
teit. De doelsoorten waren Bosvleermuis 
(Nyctalus leisleri), Ingekorven vleermuis 
(Myotis emarginatus), Grijze grootoor-
vleermuis (Plecotus austriacus) en Vale 

vleermuis (Myotis myotis). In de bosgebieden Linnerheide, ’t Sweel-
tje, Munningsbos en het landgoed van kasteel Aerwinkel werden 
de eerste drie soorten in 2009 tijdens een vleermuizeninventarisa-
tie gevonden. De verwachtingen waren dan ook hoog gespannen 
om te zien of bovengenoemde soorten ook in het Nationaal Park De 
Meinweg zouden voorkomen. 
Daarnaast staat de regio Roermond-Echt bekend om zijn Grijze 
grootoorkolonies. De grootste kolonie van Nederland met 134 die-
ren is in 2012 geteld in Mariahoop (schriftelijke mededeling Martijn 
Stevens). 
Door de grootte van het te onderzoeken gebied was het onmoge-
lijk om zeer gedetailleerde verspreidingsgegevens van alle vleer-
muissoorten van de Meinweg te verzamelen. Om meer gegevens 
vast te leggen werd de Zoogdierenwerkgroep van de Nederlandse 
Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) gevraagd om tijdens hun zo-
merkamp mee te helpen met deze inventarisatie, wat veel extra ge-
gevens opleverde.

verschillende manieren van inventariseren

Bij deze inventarisatie is gebruik gemaakt van bat-detectoronder-
zoek, mistnetonderzoek en zolderbezoeken. Er werden ook men-
sen geïnterviewd en daarnaast werden enkele gevangen dieren 
middels telemetrie naar hun verblijfplaats gevolgd. Naar verhou-
ding is veel energie besteed aan het vangen van dieren, omdat 
vooraf verwacht werd dat er relatief veel verschillende ‘fluisteren-
de soorten’ zoals de Franjestaart (Myotis nattereri) en de Ingekor-
ven vleermuis, zouden voorkomen. Zij gebruiken om te jagen een 
zachte sonar waardoor ze moeilijk waar te nemen zijn met een bat-
detector. Daarnaast zijn Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auri-
tus) en Grijze grootoorvleermuis niet van elkaar te onderscheiden, 

Vleermuizen in Nationaal Park De Meinweg 
Resultaten van een sooRtgRoepgeRichte inventaRisatie in 2012 

René Janssen, Bionet Natuuronderzoek, Dr. Schaepmanstraat 39, 6291 GJ Vaals, e-mail: rene@bionetnatuuronderzoek.nl

FIGUUR 1
Eén van de gevonden kolonies van de Grijze 
grootoorvleermuis (Plecotus austriacus) 
bevond zich op de kerk van Vlodrop (foto: René 
Janssen)..
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zelfs niet met time-expension opnames. Time-expension is het ver-
traagd opnemen van het sonargeluid, waardoor dit beter geanaly-
seerd kan worden met een computerprogramma.
Er is getracht iedere locatie twee maal met mistnetten te inventari-
seren. Daarbij werd gezocht naar vangplekken die voldoende drink-
gelegenheid boden, locaties boven paden en wegen met laaghan-
gende takken die als vliegroute kunnen dienen op kruisingen van 
paden. Met mistnetten van het type ‘poppenhaar’ en ‘nylon’ wer-
den verschillende laanstructuren en drinkplekken afgezet. Gedu-
rende zes nachten werden daarnaast twee netten opgesteld in een 
T-vorm, met op de kruising een ‘vleermuis-lokker’, een apparaat van 
het merk Avisoft dat ultrasone geluiden kan produceren. Er werden 
verschillende sociale geluiden van Bechsteins vleermuis (Myotis 
bechsteinii) afgespeeld, hetgeen het vangstsucces voor alle soorten 
verhoogd (Hill & Greenaway, 2005; Goiti et  al., 2007, Janssen & Dekeu-
keleire, 2011). De vangnachten duurden telkens van zons ondergang 
tot half drie in de ochtend. Bij een vangst van een zogend vrouwtje 
of juveniel mannetje van de Ingekorven vleermuis, Vale vleermuis, 
Bosvleermuis of Grijze grootoorvleermuis, is dit dier gezenderd. 
Daarvoor werd een zender van 0,35 gram van het type Pip3 van het 
merk Biotrack met een druppel huidlijm op de rug tussen de schou-
derbladen bevestigd. Na vrijlating werd het dier ge volgd door mid-
del van telemetrie. Zo werden het jachtgebied van het dier en de 
kolonieplaats(en) in kaart gebracht. Indien een dier zwanger was, 
werd het dier uit ethisch oogpunt direct losgelaten en derhalve niet 
voorzien van een zender.
Daarnaast werden de kerkzolders van Vlodrop, Herkenbosch en 
Melick en de zolders van het voormalige klooster St. Ludwig geïn-
ventariseerd op de aanwezigheid van individuele vleermuizen, 
kraamkolonies en/of vleermuiskeutels. 
Gedurende vier nachten en tijdens het vangen werd met behulp 
van een batdetector (Petterson D240x) geluisterd naar langs-, dan 
wel overvliegende vleermuizen. Lastig te determineren soortwaar-
nemingen werden opgenomen en geanalyseerd met Batsound. 
Gelijktijdig met het onderzoek in het Nationaal Park De Meinweg 
werd ook een onderzoek gedaan in het kader van de op handen 
zijn de sloopplannen van het voormalige pompstation van Water-
leidingmaatschappij Limburg (Janssen, 2012). Om een zo compleet 
mogelijk beeld van de waarnemingen in het gehele gebied te pre-
senteren werden ook deze gegevens opgenomen, evenals de waar-
neming van twee overwinterende Gewone grootoorvleermuizen 
door Peter Heuts in een waterwinkelder van het voormalig pomp-
station. 
Tijdens het onderzoek werd verspreid over het zomerseizoen geïn-
ventariseerd. Op 29 mei werd de eerste keer met mistnetten gevan-
gen. De laatste vangnacht was op 11 augustus. Het grootste deel van 
de vangnachten heeft plaatsgevonden in de periode 8 tot en met 18 
juli toen het zomerkamp van de Zoogdierenwerkgroep van de NJN 
plaatsvond. 
De kerkzolders werden bezocht op 28 juli. Op 18 september werden 
alle zolders van het voormalige klooster St. Ludwig bezocht samen 
met de heren G. Rieter,. T. Lenders en P. van Soest. Het detectoronder-
zoek heeft plaats gevonden tussen 10 juni en 11 september.

resultaten

Vangsten
Verdeeld over 24 vangnachten werden van zonsondergang tot half 

Achter de Ingekorven vleermuis 
aan! 
Een nog juveniel mannetje Ingekorven vleermuis [figuur 2] werd 
gevangen op 11 augustus 2012 om 01:18 uur net ten oosten van de 
werkschuur van Staatsbosbeheer in Vlodrop. Dit dier werd ge-
zenderd en vervolgens gevolgd middels telemetrie.
Het mannetje was nog niet lang vliegvlug, zichtbaar aan de nog 
niet volgroeide epyfisairschijven tussen de gewrichten. Het dier 
werd om 02:00 uur losgelaten met een zendertje op de rug, 
waarna het met twee teams werd achtergevolgd. Door telefo-
nisch contact tussen de teams konden er bijna constant kruis-
peilingen worden gemaakt. Na verschillende uitstapjes naar 
bospercelen in Duitsland leek het dier naar de bekende kolonie 
van Ophoven (D) te vliegen. Het dier keerde echter terug naar 
Nederland en zette koers naar Mariahoop, waar het om 05:40 
uur in de kolonie van het voormalig klooster van Mariahoop stil 
hing. Figuur 5 laat zien hoe het dier vanaf de Meinweg naar zijn 
kolonie vloog. Hemelsbreed is de afstand tussen de kolonie en 
de vangplaats 11,3 kilometer. Het dier maakte echter een omweg. 
Dekker et al. (2008) concludeerden na een zenderstudie van acht 
dieren in 2006 dat de vleermuizen van Lilbosch en Mariahoop in 
zowel bossen als in stallen jagen. Het dier dat tijdens onderhavig 
onderzoek gezenderd is, heeft enkel in bos gejaagd en is niet in 
de nabijheid van stallen geweest. 
Tijdens de jaarlijkse telling van de kolonies van Ingekorven vleer-
muizen eind juli 2012 bleek dat er zich bij de kolonies van Lilbosch 
en Mariahoop een wijziging had voorgedaan. De 900 dieren die 
in 2011 op de zolders van Abdij Lilbosch hingen zijn waarschijn-
lijk deels naar het voormalige klooster van Mariahoop verhuisd 
waar het aantal van de ‘te verwachten’ 170 dieren steeg naar 470 
dieren. Na de verplaatsing van een deel van de kolonie zijn on-
geveer 500 dieren niet meer teruggevonden (Buys et al., 2012). 
Een uitgebreid onderzoek in 2013 zal moeten uitwijzen of ze een 
nieuw onderkomen hebben gevonden danwel terug komen 
naar hun oude plek. In het geval van een nieuwe kolonieplaats, 
kan deze worden beschermd. 
Mogelijk dat door de verplaatsing van de kolonie de dieren jacht-
gebieden verder van hun kolonie af moeten zoeken om aan vol-
doende voedsel te komen.
Gelet op de verzamelde telemetriegegevens kan voorzichtig ge-
steld worden dat het Roerdal en de Meinweg vermoedelijk een 
belangrijker functie vervullen voor deze streng beschermde 
vleermuissoort dan vooralsnog aangenomen werd.

FIGUUR 2
Op de Meinweg werden twee mannelijke ingekorven vleermuizen (Myotis 
emarginatus) gevangen. Het juveniele mannetje bleek middels telemetrie-
onderzoek te verblijven op de al bekende kolonie van Mariahoop
(foto: René Janssen).
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van Staatsbosbeheer gevangen en naar de al bekende kraamkolo-
nie in het voormalige klooster in Mariahoop gevolgd (zie kader).

Zolderbezoeken
Sommige soorten houden van warme zolders, zoals die vaak in 
oudere gebouwen te vinden zijn. Invliegopeningen, draagbalken, 
houtconstructies, kieren en holtes vormen ideale schuilplekken 
voor vleermuizen. 
In het voormalig klooster St. Ludwig in Vlodrop huist een kolonie 
Grijze grootoorvleermuizen. Deze kolonie werd ontdekt door een 
lacterend vrouwtje te voorzien van een zendertje. Tijdens het terug-
volgen werd het dier jagend waargenomen in de bossen in de direc-
te omgeving van de vangplek, waarbij het regelmatig terugvloog 
naar het voormalig klooster om het jong te zogen. Omdat ons op 

drie ’s nachts op 17 verschillende locaties mistnetten 
opgesteld. Vier locaties werden twee maal onder-
zocht met een tussenpoos van minstens vijf dagen 
[tabel 1].Tijdens die vangnachten zijn 95 dieren, ver-
deeld over acht vleermuissoorten, gevangen. 

Batdetector-onderzoek
Tijdens het onderzoek werden met behulp van bat-
detectors vijf soorten vastgesteld die tot op soort te 
determineren waren. De Rosse vleermuis (Nyctalus 
noctula) is alleen met de bat-detector waargenomen. De Gewone 
dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) werd het meest gehoord, 
gevolgd door de Laatvlieger (Eptesicus serotinus). Eén maal werd een 
opname gemaakt van een soort van het geslacht Myotis. Deze was 
door de matige kwaliteit van de opname niet tot op soort te deter-
mineren. Daarnaast werd er ook één opname van één van de beide 
grootoorvleermuizen gemaakt. 

Telemetrieonderzoek
Tijdens dit onderzoek zijn twee gevangen dieren middels teleme-
trie naar hun verblijfplaats gevolgd. Het zogende vrouwtje Grijze 
grootoorvleermuis werd ten oosten van het voormalig klooster St. 
Ludwig gevangen en naar het klooster gevolgd [ figuur 1]. Een juve-
niel mannetje Ingekorven vleermuis werd dicht bij de werkschuur 

TABEL 1
Vangplekken waar één of twee maal gevangen is. Op 19 
locaties (zie kaart) werd één of twee maal gevangen om de 
soortenrijkdom aan vleermuizen van de Meinweg in kaart te 
brengen

Naam vanglocatie Datum Water-
vleer muis 
(Myotis 
daubentoni)

Inge kor ven 
vleermuis 
(Myotis 
emargi
natus)

Franje staart 
(Myotis nat
tereri)

Laag vlieger 
(Eptesicus 
serotinus)

Ruige 
dwerg-
vleer muis 
(Pipis trellus 
nathusii)

Gewone 
dwerg-
vleermuis 
(Pipis trellus 
pipis trellus)

Gewone 
groot oor-
vleer muis 
(Myotis 
auritus)

Grijze 
groot oor-
vleermuis 
(Plecotus 
austriacus)

Niets Totaal

Bos voormalig klooster 17 juli 1 1 1 3
Bos westen camping Elfenmeer 13 juli 6 6
Boschbeek naast camping Elfenmeer 12 juli 1 1 1 1 4

18 juli 3 3
Bosrand Scheidingsweg 09 juli 2 2 2 1 7

18 juli 10 1 11
Herkenbosch, kampterrein 11 juli 2 2
Holle weg achter klooster 10 juli 1 2 1 4
Kruising Boschbeek en spoorbaan 14 juli 2 2
Laantjes westen van Vlodropperven 07 juli 3 3 6

15 juli - -
Lange Luier/Hooibaan 17 juli 1 7 8
Meinweg vennetje oostkant langs 
Hooibaan

29 mei 7 7

Meinweg zoel langs Rode Beek 20 juni 1 1
Meinweg, zuidelijk van voormalig 
Pompstation

11 juli 1 1

Noordelijk van camping Elfenmeer 12 juli 2 2
Pad parallel aan Hoogbaan en Heideweg 16 juli 1 4 1 6
Poeltje bij klooster 10 juli 2 2 4
Spoorovergang Scheidingsweg 09 juli 2 3 1 6
Spoortunnel Hooibaan 08 juli 3 1 4

15 juli 2 2
Zoel Hooibaan 17 juli 2 2
Zuidwestkant Hooibaan 11 aug. 1 1 1 1 4
Totaal 3 2 7 7 1 52 17 6 - 95



60 april		2013   jaargang 102 | 4           natuurhistorisch maandbladnatuurhistorisch maandblad

de grote hoeveelheid mest naar alle waarschijnlijkheid om een 
voorzwermverblijf of een massawinterverblijf. Ook bij de trap die 
van de eerste naar de tweede etage gaat, werd een hoge dichtheid 
aan keutels van dwergvleermuizen gevonden.
Tijdens het onderzoek werden ook de kerkzolders en -torens van 
Herkenbosch, Melick en Vlodrop bezocht. Het bezoek aan de kerk 
van Melick leverde een verblijfplaats van de Gewone grootoorvleer-
muis op. Op de kerkzolder van Vlodrop werd een kolonie van zes Grij-
ze grootoorvleermuizen hangend in een cluster waargenomen. Een 
grote hoeveelheid mest van Laatvlieger werd vlakbij de schoorsteen 
gevonden. Deze situatie komt vaak voor bij Laatvliegers in kerken: 
veel keutels maar bijna nooit een dier te zien. 
Een weliswaar kleine ‘groep’ Grijze grootoorvleermuizen van twee 
dieren werd in de kerk van Herkenbosch geteld. 

Andere verblijfplaatsen
Van zes soorten werden verblijfplaatsen gevonden. In de toren van 
het voormalige pompstation werd een verblijfplaats van drie Laat-
vliegers ontdekt. Het is aannemelijk dat het gebouw niet alleen 

dat moment de toegang tot het terrein werd ontzegd, was het niet 
mogelijk te ontdekken op welke zolder het dier zich met haar jong 
bevond en om hoeveel zogende dieren het ging. Pas later in het sei-
zoen (18 september), toen de kolonie wellicht reeds uit elkaar was 
gevallen, konden de zolders en torens van het voormalige klooster 
onderzocht worden. Toen werd slechts één dier, flink weggedoken 
tussen de houtconstructie, waargenomen. Op vier plekken werd 
wel verse mest van grootoorvleermuizen gevonden. Van drie van 
de vier plekken werd mest opgestuurd voor DNA-analyse door Eco-
Warwicker - Ecological Forensics van de Universiteit van Warwick. 
Dit toonde aan dat mest van de zuidoostelijke toren alsmede de 
mest van de kerkzolder afkomstig was van de Grijze grootoorvleer-
muis. De mest op de kloosterkerkzolder lag vooral geconcentreerd 
bij elkaar. Dit betekent dat hier een groep van minstens enkele indi-
viduen een langere tijd heeft gehangen. Op het moment van onder-
zoek werden hier echter geen dieren aangetroffen.
Op de tweede etage, één etage onder de zolder van de noordelijke 
kloostervleugel, werd in twee ruimtes een grote concentratie keu-
tels van dwergvleermuizen waargenomen. Het gaat hier, gelet op 

TABEL 2
Gevonden verblijfplaatsen van vleermuizen in het onderzoeksgebied *Buys et al., 2012; **schriftelijke mededeling Peter Heuts; ***Janssen, 2012).

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Datum Aantal Gedrag Gebied Toelichting
Gewone dwerg-
vleermuis

Pipistrellus pipistrellus 18-06-12 > 57 Kolonie Herkenbosch - 
Wijngaardstraat 4A

Wijngaardstraat 4A: Tussen 21:50 en 22:10  uur 
vlogen 57 Gewone dwergvleermuizen uit, 
mogelijk daarna nog meer.

Grijze grootoor-
vleermuis

Plecotus austriacus 28-07-12 2 Verblijfplaats R.K. kerk Herkenbosch

Grijze grootoor-
vleermuis

Plecotus austriacus 28-07-12 6 Kolonie R.K. kerk Vlodrop

Laatvlieger Eptesicus serotinus 28-07-12 ? Kolonie R.K. kerk Vlodrop Verse laatvliegerfaeces bij schoorsteen. 
Gewone groot-
oorvleermuis

Plecotus auritus 28-07-12 1 Verblijfplaats R.K. kerk Melick Op kerkzolder.

Grijze groot oor-
vleermuis

Plecotus austriacus 16-07-12 1 Kraamverblijf Voormalig klooster St.-
Ludwig – Lage zolder 
noordoostelijke zijde

Minstens één zogend en één juveniele Grijze 
grootoorvleermuis

Grijze grootoor-
vleermuis

Plecotus austriacus 18-09-12 1 Verblijfplaats Voormalig klooster St.-
Ludwig – Lage zolder 
noordoostelijke zijde

1 dier ver weggekropen tussen de balken op de 
lage zolder.

Grijze grootoor-
vleermuis

Plecotus austriacus 18-09-12 ? Sporen Voormalig klooster St.-
Ludwig – Zuidoostelijke 
toren

Mest laten analyseren via DNA, 100% Grijze 
grootoorvleermuis

Grijze grootoor-
vleermuis

Plecotus austriacus 18-09-12 ? Sporen Voormalig klooster St.-
Ludwig – kerkzolder

Mest laten analyseren via DNA, 100% Grijze 
grootoorvleermuis

Grijze grootoor-
vleermuis

Plecotus austriacus 18-09-12 ? Sporen Voormalig klooster St.-
Ludwig – kerkzolder

Mest laten analyseren via DNA, 100% Grijze 
grootoorvleermuis

Gewone dwerg-
vleermuis

Pipistrellus pipistrellus 18-09-12 ? Sporen Voormalig klooster St.-
Ludwig –Tweede etage 
noordzijde gebouw

Grote concentratie mest op de tweede etage; 
ook bij de trappen aan de noordzijde van het 
gebouw.

Ingekorven vleer-
muis

Myotis emarginatus 12-08-12 470* Kolonie Klooster Mariahoop Juveniel mannetje vanaf de Meinweg gevolgd 
tot aan de bekende kolonie van Mariahoop. 
Deze kolonie wordt jaarlijks door Ludy 
Verheggen geteld.

Gewone groot oor-
vleermuis

Plecotus auritus 01-02-12 2** Overwinterend Waterwinkelder –  
Winterverblijf

Op de foto van Peter Heuts twee Gewone 
grootoorvleermuizen in deze waterwinkelder.

Gewone dwerg-
vleermuis

Pipistrellus pipistrellus 04-09-12 Mins-
tens 
1***

Verblijfplaats Voormalig pompsta-
tion – pomptoren en 
aangrenzend lager 
gedeelte

Op vijf locaties mest gevonden. Die avond 
minstens 1 uitvliegende Gewone dwergvleer-
muis

Laatvlieger Eptesicus serotinus 04-09-12 3*** Verblijfplaats Voormalig pompsta-
tion –  pomptoren

3 uitvliegende Laatvliegers

Gewone dwerg-
vleermuis

Pipistrellus pipistrellus 18-09-12 ? Sporen Werkschuur SBB Werkschuur van Staatsbosbeheer, mest van 
Gewone dwergvleermuis
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van het park van het voormalige klooster St. Ludwig. Ondanks ou-
de waarnemingen van Watervleermuizen boven de Roer (HeiJligers 
et al., 2006), werd deze soort tijdens het huidige onderzoek bij ver-
schillende bruggen (tijdens twee maal luisteren) niet aangetroffen. 

Franjestaart
Afgeleid uit de atlas Zoogdieren van Limburg (Huizinga et al., 2009) 
is de Franjestaart in de zomer een weinig waargenomen soort in 
Limburg. De verrassing was dan ook groot toen er tijdens de derde 
vangnacht op 7 juli zowel een juveniel mannetje als een nog lacte-
rend vrouwtje in de netten vloog [figuur 3].
Op twee andere plaatsen werden in totaal een juveniel mannetje, 
twee zogende vrouwtjes en een volwassen mannetje gevangen. 
Vanwege de verschillende onderarmlengtes gaat het zeker om ver-
schillende dieren. Samenvattend kan worden geconcludeerd dat er 
minstens één kraamkolonie Franjestaarten op of dichtbij de Mein-
weg voorkomt. sPoelstra et al. (2007) laten zien dat Franjestaarten 
vaak verhuizen en een groot netwerk aan verblijven kiezen. Tevens 
jagen zij vooral in naaldbossen en boven pijpenstrootjesvelden. Ge-
let op het bosareaal van de Meinweg, zou het interessant zijn te on-
derzoeken wat voor boom- en holtetypes deze kraamkolonie ge-
bruikt en in welk gebied de dieren jagen.

door Laatvliegers, maar ook jaarrond door Gewone dwergvleermui-
zen wordt gebruikt omdat er op verschillende plekken mest van de-
ze soort werd gevonden. Bij de werkschuur van Staatsbosbeheer 
(SBB) in Vlodrop werd mest van Gewone dwergvleermuizen gevon-
den. Tenslotte werd ook een kolonie van deze soort gevonden aan de 
Wijngaardstraat 4A in Herkenbosch. Hier werden in 25 minuten tijd 
55 uitvliegende dieren waargenomen. In figuur 4 zijn de gevonden 
verblijfplaatsen weergegeven. Alle verblijfplaatsen worden tevens 
weergegeven in tabel 2.

bespreking van de soorten

Ingekorven vleermuis
De Ingekorven vleermuis werd op twee plaatsen gevangen. Het eer-
ste dier was een volwassen mannetje dat op 17 juli 2012 ten noord-
westen van het voormalig klooster St. Ludwig werd gevangen. Het 
tweede dier betrof een juveniel mannetje dat op 11 augustus 2012 
om 01:18 uur net ten oosten van de werkschuur van Staatsbosbe-
heer in Vlodrop werd gevangen. In het kader op pagina 58 is meer te 
lezen over het via telemetrie volgen van dit dier.

Watervleermuis
De Watervleermuis (Myotis daubento-
nii) kan, ondanks het relatief waterrijke 
vennengebied, als zeldzaam worden 
beschouwd in Nationaal Park De Mein-
weg. Alle vennen werden twee maal in 
de avonduren bezocht, maar slechts 
boven het Melickerven werd de Water-
vleermuis jagend aangetroffen. Boven 
de Bosbeek werd met de bat-detec-
tor ook een jagende Watervleermuis 
waargenomen; dit dier is later gevan-
gen. Het bleek te gaan om een manne-
tje. Daarnaast werd er een dier foera-
gerend waargenomen boven de vijver 

FIGUUR 4
Alle tijdens dit onderzoek gevonden verblijf-
plaatsen van vleermuizen.

FIGUUR 3
Een zogende Franjestaart (Myotis nattereri) met een kale tepel en opgezette melkklier (l), een Franjestaart die gemerkt wordt (m) en een juveniele Franjestaart, te 
zien aan de nog niet volgroeide epiphysairschijven (foto’s: R. Janssen).

Legenda
Gevonden verblijfplaatsen

Gewone dwerg vleermuis 
(Pipistrellus pipistrellus) 
Gewone groot oor vleermuis 
(Plecotus auritus)
Grijze grootoor vleermuis 
(Plecotus austriacus)
Ingekorven vleer muis 
(Myotis emarginatus)
Laatvlieger 
(Eptesicus serotinus)

0 2 4 km
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Park De Meinweg. Tijdens de vangnachten 
werd de soort eens per drie nachten gevan-
gen. Ondanks de vele vangsten werd er geen 
zwermgedrag waargenomen, niet midden in 

de nacht en ook niet tijdens en net na de schemering in de och-
tend. Onderzoek met telemetrie in de Boswachterij Vaals en het 
Aachenerwald laat zien dat grootoorvleermuizen bijna iedere dag 
verhuizen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een netwerk van 
verblijfplaatsen. Bij het hierbij meermaals waargenomen zwerm-
gedrag werd zeer zelden geluid uitgezonden. Slechts het dier dat 
tijdens het bezoek aan de kerkzolders van Melick werd gezien, le-
verde daardoor een verblijfplaats van deze soort op. Er werd op één 
plek een grootoorvleermuis met de batdetector waargenomen. 
Lettend op het relatief grote aantal Grijze grootoren in het gebied 
is deze waarneming niet met zekerheid tot op soort te determi-
neren. 
In de winter van 2010-2011 en 2011-2012 telde Peter Heuts het aan-
tal overwinterende vleermuizen in een kelder bij het voormalig 
pompstation. In februari 2012 trof hij hier twee Gewone grootoor-
vleermuizen aan. De andere pompkelders, alsmede de twee grote 
reinwaterkelders die zich op het pompstationterrein bevinden, lij-
ken ook geschikt voor vleermuizen (Janssen, 2012). Voor zover bekend 
worden deze andere kelders niet geteld en bestaat er ook geen mo-
gelijkheid deze te tellen.

Grijze grootoorvleermuis
Tijdens zes van de 23 vangnachten werd de Grijze grootoorvleer-
muis gevangen. Hiermee kan gesteld worden dat de soort redelijk 
algemeen is in Nationaal Park De Meinweg. Dit past in het beeld dat 
deze relatief warme streek met zandige bodemtypen binnen een 
kernregio van de Grijze grootoorvleermuis valt. In 2012 werd er een 
recordaantal van 134 Grijze grootoorvleermuizen op de kerkzolder 
van Mariahoop geteld (schriftelijke mededeling Martijn Stevens). 
Gedurende dit onderzoek werden drie verblijfplaatsen van de Grij-
ze grootoorvleermuis gevonden. In voormalig klooster St. Ludwig 
vindt voortplanting plaats wat blijkt uit het telemetrieonderzoek. 
Waarschijnlijk vindt dit tevens plaats op de kerkzolder van Vlodrop. 
Het is onduidelijk wat de status van de twee Grijze grootoorvleer-
muizen in de kerk van Herkenbosch is.
Het is zeker niet ondenkbaar dat deze zolders jaarrond door Grijze 
grootoorvleermuizen wordt gebruikt. HeiJligers & Van Hoof (2007) 
toonden aan dat deze soort ook in de winter op kerkzolders ver-
blijft.

toekomst

Gedurende het onderzoek werden belangrijke verblijfplaatsen van 
verschillende vleermuissoorten gevonden in het voormalige wa-
terpompstation en het voormalig klooster St. Ludwig. Beide ge-
bouwen staan helaas op de nominatie gesloopt te worden, waar-

Gewone dwergvleermuis
De Gewone dwergvleermuis is de meest waargenomen en waar-
schijnlijk ook de meest algemene vleermuissoort van Nationaal 
Park De Meinweg. Tijdens het onderzoek werden er verschillende 
verblijfplaatsen van deze soort gevonden. Daarnaast werd er op al-
le vangplekken vastgesteld dat het om zich voortplantende dieren 
ging. Johan Maessen van de Wildbeheereenheid (WBE) Roerstreek 
liet mondeling weten dat op bijna alle gesloten jachthutten op de 
Meinweg dwergvleermuizen aanwezig zijn. Mogelijk verklaren de-
ze jachthutten de zeer vroege waarnemingen van drinkende en foe-
ragerende Gewone dwergvleermuizen ver van bebouwing.

Ruige dwergvleermuis
Vreemd genoeg werd de Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathu-
sii) niet waargenomen tijdens de detectorrondes, maar werd op 12 
juli wel een niet reproducerend vrouwtje van deze soort gevangen. 
De meeste vrouwtjes Ruige dwergvleermuizen vertrekken in april 
naar de Baltische staten om daar hun jong groot te brengen en ko-
men in augustus terug.

Laatvlieger
Gezien de grote hoeveelheid mestkevers die aanwezig is in De Mein-
weg heeft de Laatvlieger, die juist deze insecten als voedsel prefe-
reert, een groot voedselaanbod ter beschikking. De soort kan on-
der meer daarom als het vlaggenschip onder de vleermuizen van de 
Meinweg gezien worden. De Laatvlieger staat sinds de laatste versie 
van de Rode Lijst (zoogDierVereniging, 2008) als bedreigd te boek. Tij-
dens de vangnachten werden meerdere post-lacterende vrouwtjes 
gevangen, mogelijk komend uit de al eerder vermelde verblijfplaat-
sen in de toren van het voormalige pompstation en de kerkzolder 
van Vlodrop. 

Rosse vleermuis
Er werd tweemaal een overvliegende Rosse vleermuis waargeno-
men. De Rosse vleermuis is een soort van vooral hoge loofbomen 
(onder andere Beuken (Fagus sylvatica)) waarin zij hun kolonies 
hebben. Ze gebruiken echter ook  holten in Grove dennen (Pinus syl-
vestris). Hun jachtgebieden liggen voornamelijk in vochtige gebie-
den waarboven zij tot op enkele honderden meters hoogte jagen.
Het parkbos bij het voormalig klooster St. Ludwig lijkt geschikte ko-
loniebomen te hebben. Gelet op het zeer lage aantal waarnemin-
gen kan voorzichtig gesteld worden dat er zich geen kraamkolonies 
van de Rosse vleermuis in het Nationaal Park De Meinweg bevin-
den.

Gewone grootoorvleermuis
De Gewone grootoorvleermuis is een algemene soort in Nationaal 

FIGUUR 5
De Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) werd 
op twee plaatsen gevangen. Een van de twee gevan-
gen exemplaren was een juveniel dier dat middels 
telemetrie is gevolgd vanaf de Meinweg naar zijn (al 
bekende) kraamkolonie in Mariahoop.
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mee deze vleermuisverblijfplaatsen in gevaar zijn. Ervaring leert dat 
het vervangen van kolonieruimtes voor Laatvlieger zeer moeilijk is 
(persoonlijk commentaar E. Korsten) en dat er voor Grijze grootoor-
vleermuis in ieder geval in Nederland geen ervaring is met het com-
penseren van verblijfplaatsen. Het is belangrijk deze twee objecten 
goed te beschermen dan wel goede compenserende  oplossingen 
te vinden.
Grote afwezigen in het onderzoek zijn de Bosvleermuis en de Vale 
vleermuis. De Bosvleermuis kon in 2009 in het Munningsbos wor-
den vastgesteld, en het bleek middels telemetrieonderzoek dat de-
ze grote afstanden af kan leggen. Mogelijk dat deze soort over het 
hoofd is gezien. In Vlaanderen werd in 15 vangnachten met een 
vleermuislokker driemaal een Bosvleermuis gevangen (Janssen & 
Dekeukeleire, 2011). Tijdens tien nachten vangonderzoek zonder 
vleermuislokker werden twee dieren in de omgeving van Posterholt 
gevangen. Mogelijk dat na een grotere inspanning met batdetec-
toronderzoek deze soort ook op de Meinweg kan worden aange-
troffen.
De Vale vleermuis heeft een sterke achteruitgang gekend in de jaren 
zestig van de vorige eeuw. De soort lijkt toe te nemen in Nordrhein-
Westfalen (mondelinge mededeling L. Grosche en C. Dense). Gelet 
op de vangstinspanning lijkt het huidige onderzoek te vroeg te zijn 
uitgevoerd om de terugkeer van deze soort voor de Meinweg vast te 
stellen. Mogelijk dat deze soort over tien jaar in de Meinweg is te-
ruggekeerd. Een herhaling van het onderzoek om deze soort voor 
het gebied aan te tonen en meer gegevens over de andere soorten 
te verzamelen wordt dan ook aanbevolen

Summary 

BATS IN THE MEINWEG NATIONAL PARK

In the summer of 2012, bats were surveyed 
in the Meinweg National Park, with the 
assistance of participants of the summer 
camp of the mammals working group of 
a Dutch youth society for wildlife studies 
(Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie). 
We established reproduction of Natterer’s 
bat (Myotis nattereri), Common long-eared 
bat (Plecotus auritus), Serotine (Eptesicus 
serotinus), Common pipistrelle (Pipistrellus 
pipistrellus) and Grey long-eared bat 
(Plecotus austriacus).  In addition, two males 
of Geoffroy’s bat (Myotis emarginatus), 
a non-reproducing female of Nathusius’ 
pipistrelle (Pipistrellus nathusii) and a male 
Daubenton’s bat (Myotis daubentonii) 
were caught, while Noctule (Nyctalus noc-
tula) and Daubenton’s  bat were observed at 
other locations.  
A captured lactating female Grey long-
eared bat was traced back by telemetry to 
the former abbey of Sankt Ludwig in the 
village of Vlodrop. One of the two captured 
Geoffroy’s bats was a juvenile and was 
traced back to the previously identified 

maternity colony in Mariahoop. That this 
colony also uses the National Park to hunt 
was expected, but had not yet been proved. 
We also investigated the church attics of the 
villages of Herkenbosch, Vlodrop and Melick 
and the attics of the former abbey of Sankt 
Ludwig. Surprising results of our survey 
were the large number of captures of Grey 
long-eared bat and the presence of a repro-
ductive population of Natterer’s bat, a rare 
finding for the Dutch province of Limburg. 

Literatuur

l	 BuYs, J, J. DekkeR, H. HeiJliGeRs, R Janssen, J. ReGelink 
& L. VeRheGGen, 2012. Zoektocht naar ingekorven 
vleermuizen in (Midden-)Limburg. Vlen-Nieuws-
brief 69: 12-13.
l	 DekkeR, J.J.A., J.R. ReGelink & E.A. Jansen, 2008. Ac-
tieplan voor de ingekorven vleermuis. VZZ rapport 
2008.22. Zoogdiervereniging VZZ, Arnhem.
l	 Goiti, U., J. AlhaRtza, I. GaRin & E. SalsamenDi, 
2007. Surveying for the rare Bechstein’s bat (Myo-
tis bechsteinii) in northern Iberian peninsula by 
means of an acoustic lure. Hystrix - Italian Journal 
of Mammology 18(2): 215-223.
l	 HeiJliGeRs, H.W.G., J.R. ReGelink & H.J. van KuiJk, 
2006. Zoogdieren van de Meinweg. Een impressie 

van een inventarisatieweekend in 2005. Natuur-
historisch Maandblad 95(1): 7-9.
l	 HeiJliGeRs, H. & P. van Hoof, 2007. Overwinteren-
de Grijze grootoorvleermuizen. Zoogmail 2007 53
l	 Hill, D.A. & F. GReenaWaY, 2005. Effectiveness of 
an acoustic lure for surveying bats in British wood-
lands. Mammalian Review 35(1): 116-122.
l	 HuizinGa, C.E., R.W. AkkeRmans, J.C. BuYs, J. van DeR 
Coelen, H. MoRelissen & L.S.G.M. VeRheGGen, 2010. 
Zoogdieren van Limburg, verspreiding en ecologie 
in de periode 1980-2007. Stichting Natuurpublica-
ties Limburg, Maastricht.
l	 Janssen, R. & D. DekeukeleiRe, 2011. Bechsteins 
vleermuis in Limburg, indicator van oude bossen 
en boomgaarden. Likona Jaarboek  2011: 66-75
l	 Janssen, R., 2012. Verkennend vleermuisonder-
zoek voormalig Pompstation De Meinweg. Onder-
zoek naar de aanwezigheid van en mogelijkheden 
voor dit gebouw in functie van vleermuizen. Bio-
net Natuuronderzoek, Vaals.
l	 SPoelstRa, K., T. Douma, D. TuiteRt, R. Janssen & A. 
Douma, 2007. Bechsteins vleermuizen en Franje-
staarten op en rond landgoed Eerde. Zoogdierver-
eniging, Arnhem.
l	 zooGDieRveReniGinG, 2007. Basisrapport voor 
de Rode Lijst Zoogdieren volgens Nederlandse en 
IUCN-criteria. VZZ rapport 2006.027. Tweede, her-
ziene druk. Zoogdiervereniging VZZ,Arnhem.



104 mei  2013   jaargang 102 | 5             natuurhistorisch maandblad

� ZONDAG 5 MEI leidt Paul Spreuwen- berg (verplichte opgave voor 29 april via tel. 045-5310661) voor Kring Heerlen 

C o l o f o n

dagelijks bestuur
Harry Tolkamp (voorzitter), Denis Frissen (secreta-
ris), Rob Geraeds (ondervoorzitter) & Linda Horst 
(penningmeester).
algemeen bestuur
Wouter Jansen, Arjan Ovaa, Nicole Reneerkens, 
Raymond Pahlplatz, Marian Baars, Stef Keulen, 
Pieter Puts, Wilfred Schoenmakers & Victor van 
Schaik.
kantoor 
Olaf Op den Kamp, Jeanne Cuypers, 
Karine Letourneur & Roel Steverink.
adres 
Godsweerderstraat 2, 6041 GH Roermond, 
tel. 0475-386470 (kantoor@nhgl.nl).
www.nhgl.nl.
lidmaatschap 
€ 30,50 per jaar. Leden t/m 23 jaar & 65+ € 15,25; 
bedrijven, verenigingen, instellingen e.d. € 91,50.
Okjen Weinreich (ledenadministratie@nhgl.nl). 
Rekeningnummer: 159023742.
BIC: RABONL2U, IBAN: NL73RABO0159023742.
bestellingen/publicatiebureau
Publicaties zijn te bestellen bij het publicatie-
bureau, Marja Lenders (publicatiebureau@nhgl.nl).
Losse nummers € 4,–; leden € 3,50 (incl. porto),
thema nummers € 7,–. ING-rekening: 429851.
BIC: INGBNL2A, IBAN: NL31INGB0000429851.

STUDIEGROEPEN

fotostudiegroep
Bert Morelissen (foto@nhgl.nl).
herpetologische studiegroep
Sabine de Jong (herpetofauna@nhgl.nl).
libellenstudiegroep
Jan Hermans (libellen@nhgl.nl).
mollusken studiegroep limburg
Stef Keulen (mollusken@nhgl.nl).
mossenstudiegroep
Paul Spreuwenberg (mossen@nhgl.nl).
paddenstoelenstudiegroep
Henk Henczyk (paddestoelen@nhgl.nl).
plantenstudiegroep
Olaf Op den Kamp (planten@nhgl.nl).
plantenwerkgroep weert
Jacques Verspagen (weert@nhgl.nl).
 sprinkhanenstudiegroep
Wouter Jansen (sprinkhanen@nhgl.nl).
studiegroep onderaardse kalksteengroeven
Hans Ogg (sok@nhgl.nl).
vissenwerkgroep
Victor van Schaik (vissen@nhgl.nl).
vlinderstudiegroep
Mark de Mooij (vlinders@nhgl.nl).
vogelstudiegroep
Rob van der Laak (vogels@nhgl.nl).
werkgroep driestruik
Wouter Jansen (driestruik@nhgl.nl).
zoogdierenwerkgroep
Bert Morelissen (zoogdieren@nhgl.nl).

KRINGEN

kring heerlen
John Adams (heerlen@nhgl.nl).
kring maastricht
Bert Op den Camp (maastricht@nhgl.nl).
kring roermond
Math de Ponti (roermond@nhgl.nl).
kring venlo
Frans Coolen (venlo@nhgl.nl).
kring venray
Patrick Palmen (venray@nhgl.nl).

STICHTINGEN

stichting natuurpublicaties limburg
Uitgever van publicaties, boeken en rapporten 
(snl@nhgl.nl).
stichting de lierelei
Projectbureau voor onderzoek van natuur en 
landschap in Limburg (lierelei@nhgl.nl).
stichting ir. d.c. van schaïk
Stichting voor het beheer van onderaardse 
kalksteengroeven in Limburg. Postbus 2235, 
6201 HA Maastricht (vanschaikstichting@nhgl.nl).
stichting natuurbank limburg

Stichting voor het beheer van de 
waarnemingsgegevens van het 
NHGL (natuurbank@nhgl.nl). 
Waarnemingen doorgeven: 
www.natuurbank.nl

Onderscheiden met de 
Koninklijke Erepenning

redactie Olaf Op den Kamp (hoofdredacteur), 
Henk Heijligers, Jan Hermans, Martine Lejeune, 
Ton Lenders,  Arjan Ovaa & Guido Verschoor 
(redactie@nhgl.nl).
richtlijnen voor kopij-inzending 
Diegenen die kopij willen inzenden, dienen zich te 
houden aan de richtlijnen voor kopij-inzending. 
Deze kunnen worden aangevraagd bij de re dactie 
of zijn te bekijken op www.nhgl.nl.

lay-out & opmaak Van de Manakker, 
Grafi sche communicatie, Maas tricht
(mvandemanakker@xs4 all.nl).
editing summaries Jan Klerkx, Maastricht.
druk SHD Grafimedia, Swalmen.

copyright Auteursrecht voorbehouden. 
Overname slechts toegestaan na voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de redactie.

ISSN 0028-1107

Het uitgeven van het Natuurhistorisch Maand blad 
wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële 
bijdrage van de provincie Limburg.


