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Hangplek voor vleermuizen in het Wollefoppenpark

Door FONS SIMONS

ROTTERDAM - ‘De beschuit met muisjes staat nog niet klaar, maar als de eerste vleermuis wordt ontdekt gaan we wel een feestje vieren,’’ begint

natuurliefhebber in de Rotterdamse wijk Zevenkamp Frenk Walkenbach zijn verhaal over de komst van een vleermuizenkraamkamer in het

Wollefoppenpark. De bouwtekening van het vleermuizenonderkomen is gemaakt door Leon Rook, kant-en-klaar voor de aannemers.

Hij heeft zich laten inspireren door een ook elders gebruikte schakeling van rioolbuizen. Drie aan drie worden ze op het randje van het grondwater in een

vierkant gelegd met op de hoeken een afgedekte put. Op één hoek komt een vliegingang, die wordt afgedekt met speciale beplanting. Elders komt een

luchtuitlaat voor de ventilatie.

Door de aanpak van de groep Wollefoppengroen&Co, die het groen probeert te behouden, rekent Walkenbach op de steun van de bewoners. ,,We kunnen als

protestgroep ergens tegen zijn, maar het is veel slimmer ergens voor te zijn. We gaan de mensen dan ook voorlichten via een website. Als er vleermuizen

zijn, willen we dat laten zien via een webcam.’’

Garry Bakker van het bureau Stadsnatuur Rotterdam schat in, dat de kans behoorlijk groot is dat er straks vleermuizen zitten in het onderkomen: ,,Het kan

een jaar duren of misschien wel tien jaar. Maar er moet eerst een geschikt klimaat ontstaan. Het duurt even eer de temperatuur en vochtigheid goed zijn. De

plek in het park lijkt me wel geschikt. Het is niet te sterk verlicht en het ligt op een route die de vleermuizen gebruiken.’’ Dwergvleermuizen en laatvliegers

komen veel voor in woonwijken. ,,Ze zitten in spouwmuren op warme plekken. De kolonie trekt in de zomer vaak naar een andere plek. Soms wel

driehonderd bij elkaar. Zoveel plaats nemen ze niet in. Een dwergvleermuis past al in een lucifersdoosje.’’

Vijftien man zijn zaterdag aan de slag gegaan. Walkenbach: ,,De grond uitgraven, de buizen plaatsen en de boel dichtmetselen. Ik doe zelf ook mee:

hangplekken metselen voor de vleermuizen. Want aan die gladde binnenkanten van de buizen kunnen ze natuurlijk niet hangen.’’

 

REACTIES  Deze discussie is gesloten - het is niet mogelijk om op dit artikel te reageren

Geweldig plan. Tot paar jaar geleden zagen we in de zomer maanden altijd vleermuizen vliegen in Zevenkamp. Maar sinds Nesselanden steeds minder. Door

uitbreining van Nesselanden zijn er rond de Zevenhuizenplas een hoop bomen gekapt waardoor de vleermuizen verdwijnen. Ik hoop ze weer slen terug te zien

in Zevenkamp.
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