Verkennendonderzoek
op v[eermuizen veet gepubticeerd is, is er
over deze randeffecten op vteermuizen
nog weinig bekend. Wij hebben een ver
kennende anaLyse uitgevoerd van be
staande onderzoeken met de vraag of dit
meer inzicht kan geven in mogeLijke rand
effecten zie kader].

Verbreding onderzoek noodzakel.ijk?

Randeffecten van snetwegen
opvteermuizen
In NederLand wordt jaarLijks aanzienhijk geInvesteerd in vteermuisonderzoek in het kader van de aan
I.eg en verbreding van rijkswegen. Doet van dit onderzoek is het verminderen of voorkomen van schade
aan v[eermuizen. Wanneer sprake is van verschiL[ende tracé-opties moet gekozen worden voor de minst
schadel.ijke optie. Maar weten we eigen(ijk wel goed genoeg wat voor effect rijkswegen hebben op vteer
mu ize n?
Martijn Boonman en Gerard Smit

Rijkswaterstaat heeft in 2004 in semen
werking met de Zoogdiervereniging een
brochure opgesteLd over de aard van effec
ten van wegen op vteermuizen en wetke
maatregeten nodig zijn om schade te be
perken (zie Verder Lezen’(. Over de omvang
van effecten is echter nog weinig bekend.
In de brochure staat de barrièrewerking
van wegen door het doorsnijden van vlieg
routes centraaL. Het vLeermuisonderzoek
in het kader van de aanLeg en verbreding
van rijkswegen [ijkt zich in toenemende
mate op dit aspect te concentreren. Mede
omdat atteen essentibte foerageergebie

den van vLeermuizen beschermd zijn, krij
gen randeffecten ats gevotg van verstoring
minder aandacht. Dc vraag is of dit terecht
is’

Effecten van rijkswegen Dc effec
ten die rjkswegen hebben op vleermuizen
worden overzichteLijk beschreven in een
EngeLs rapport uit 2008 (zie ‘Verder Lezen’(.
Er is atLereerst sprake van verLies van ha
bitat omdat bijvoorbee[d bos gekapt wordt
om plaats te maken voor asfaLt (ruimtebe
stag(. Er worden vleermuizen doodgereden
door het verkeer en rijkswegen vormen
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een barrière weardoor teefgebieden van
vLeermuizen versnipperen. Ten sfotte zijn
er randeffecten te verwachten. Met rand
effecten bedoelen we hier veranderingen
in de geschiktheid van het teefgebied van
v[eermuizen rondom rijkswegen door de
emissie van geluid, wegverLichting, door
verkeer gevoerde verLichting, uitLaatgas
sen of (visuete) verontrusting. Net zoaLs de
dichtheden van veeL soorten broedvogeLs
Lager zijn op korte afstand van rijkswegen
kunnen ook vLeermuizen verjaagd worden
door ticht en getuid van rijkswegen. Terwijt
er over de barrièrewerking van rijkswegen

Foeragerende v[eermuizen Op
grond van de besteande kennis tijkt het
waarschijntijk dat verkeersLawaai vooraL
invloed heeft op vLeermuissoorten die ge
bruik maken van ‘passive Listening’ (Bech
stein’s vleermuis, vate vLeermuis en beide
soorten grootoorv[eermuizen]. Het effect
van verLichting is eveneens soortafhanke
Lijk. Het kan bepaatde foeragerende vleer
muissoorten verjagen en andere juist
aantrekken. Of het aantaL foeragerende
vteermuizen daadwerkeLijk Lager is op
korte afstand van de sneLweg is onbekend.
Een effect van rijkswegen op het aantaL
foeragerende taatvLiegers en gewone
dwergvteermuizen werd in onze verken
nende studie niet gevonden. MogeLijk is er
weL een effect op de overige soorten, maar
dit kon door het tage aantaL waarneming
en niet worden aangetoond.
Positieve effecten? Langs rijkswe
gen bestoan vaak zeer waardevotLe vege
taties. Wegbermen kunnen onder andere
door het substraat, het ontbreken van be
mesting en aangepast beheer veet bijzon
dere pLantensoorten herbergen. Daar
naast is vaak sprake van een hoge dicht
heid aan kteine zoogdieren. Of ook vteer
muizen pLaatsetijk meer voorkomen in
wegbermen is onbekend. Ver[ichtng ken
insecten aantrekken en daarmee ook
vLeermuizen. Langs rijkswegen in bosge
bieden ontstaan mogetijkheden voor soor
ten van hatfopen tot open omgeving die in
dichte bossen weinig voorkomen. Ten
sLotte kan Langs rijkswegen die verhoogd
Liggen ten opzichte van het omringende,
open Landschap Luwte ontstaan waardoor
de insectendichtheid hoger is. Met name
van opportunistische soorten zoaLs de ge
wone dwergvteermuis is te verwachten dat
ze gebruikmaken van deze positieve effec
ten. Dc verkennende studie geeft aan dat
aLgemeen voorkomende soorten ats ge
wone dwergvLeermuis en Laatvtieger fre
quent in de directe omgeving van
rijkswegen voor kunnen komen en sLuit
een mogetijk positief effect voor deze
soorten dus niet ut.
Verbtijfplaatsen Er zijn geen titera
tuurgegevens die aantonen dat het aantaL

In de afgeLopen jaren heeft Bureau Waardenburg meer dan 300 km rijksweg geIn
ventariseerd. Deze gegevens zijn gepresenteerd in taL van afzonderlijke projectrap
porten en zijn daarmee weinig toeganketijk. Daarom hebben wij de achterLiggende
gegevens gebunde[d en geanalyseerd.

Methode De onderzoekstrajecten zijn geInventariseerd met behuLp van D240x bat
detectors. Geuiden van moeitijk determineerbare soorten zijn opgenomen en ge
anatyseerd met het programma BatSound. De afstand tot de weg is in GIS bepaald
vanaf de rand van de rijksweg in het onderzochte trace. De onderzoeken zijn niet
standaard uitgevoerd, maar toegespitst op het type project. Het aantat vetdbezoeken
en de onderzoeksinspanning varièren. Het maken van vergetijkingen tussen onder
zoekstracés is daarmee in het kader van deze verkennende studie niet aan de orde.
Om een eventueeL effect van rijkswegen op het aantal foeragerende vLeermuizen te
detecteren, is het totaal aantat dieren dat in de binnenste heLft 10-50 m afstand van
de weg) van het onderzochte traject van bestaande rijkswegen is waargenomen, ver
geteken met het aantal in de de buitenste hetft (50-100 m). Tevens is gekeken naar
de soortensamenstetLing rondom bestaande rijkswegen in vergeLijking met de soor
tensamenstetting van foeragerende vLeermuizen op het trace van nog niet bestaande
rijkswegen (tracéstudies).
Resuttaten Van acht onderzoekstrajecten van bestaande rijkswegen waren de
aantalLen foeragerende vleermuizen groot genoeg om een verge[ijking te kunnen
maken tussen het aantaL dieren per km op 0-50 m versus 50-100 m afstand van de
rijksweg (tabel 1). Er was geeri statistisch verschiL in het aantat gewone dwerg
vleermuizen en LaatvLiegers per km tussen de binnenste en buitenste heift van het
onderzochte traject. Van de andere soorten was het aantal waarnemingen te Laag om
getoetst te worden.
Soort
watervLeermuis

0-50 meter

50-100 meter

6

9

meervteermuis

1

myotis spec.

2

0

370

289

gewone dwergvLeermuis

2

13

rosse vEeermuis

5

13

taatvLieger

39

37

grootoorvleermuis spec.

0

2

ruige dwergvleermuis

Tabet 1 Aantal waargenomen foeragerende vLeermuizen IN=7891 op 0-50 meter en 50-100 meter afstand
van bestaande rijkswegen.

De soortensamenstelting Langs bestaande rijkswegen is nagenoeg identiek aan die
van traces van toekomstige wegen. Op de traces van toekomstige wegen werden
meer soorten vastgestetd dan Langs de bestaande wegen. Dit is echter terug te voe
ren op een enkete studie in Oost-NederLand waar de soortenrijkdom hoger dan ge
middeld is en er ook een hoge onderzoeksinspanning is verricht. De gemiddeLde
soortensamenstelting is vergelijkbaar met de percentages berekend over het totaaL
aantat waarnemingen. De gewone dwergvteermuis wordt het meest rond rijkswegen
en op traces waargenomen, gevoLgd door LaatvLieger. ALLeen grootoorvteermuizen
zijn op tracéstudies vaker waargenomen.

Verb(ijfp[aatsen

I paarp[aatsen tangs bestaande wegen

Het aantat verbLijfplaatsen dat Langs rijkswegen is aangetroffen is zeer beperkt. Bin
nen een strook van circa 100 meter van de rijksweg zijn verb[ijfplaatsen aangetrof
fen van rosse vLeermuis 150 m, 70 ml, laatvlieger (95 ml en gewone dwergvleermuis
(104 ml. Daarnaast werden paarptaatsen van gewone dwergvteermuis, ruige dwerg
vteermuis en rosse vteermuis vastgesteLd op korte afstand van rijkswegen.

