Bij wegbermen zonder dekking en in open gebieden ontbreken waarnemingen van vleermuizen. Foto Gerard Smit

Verbreding onderzoek noodzakelljk?

Randeffecten van sneLwegen
op vteermuizen
In Nederland wordt jaarlijks aanzienLijk geInvesteerd in vLeermuisonderzoek in het kader van de aan
leg en verbreding van rijkswegen. Doel van dit onderzoek is het verminderen of voorkomen van schade
aan v[eermuizen. Wanneer sprake is van verschiLl.ende tracé-opties moet gekozen worden voor de minst
schadelijke optie. Maar weten we eigen[ijk wel goed genoeg wat voor effect rijkswegen hebben op vLeer
muizen?
Martijn Boonman en Gerard Smit

Rijkswaterstaat heeft in 200’ in samen
werking met de Zoogdiervereniging een
brochure opgestetd 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 vtieg
routes centraa[. Het vteermuisonderzoek
in het kader van de aanleg en verbreding
van rijkswegen lijkt zich in toenemende
mate op dit aspect te concentreren. Mede
omdat atleen essentibte foerageergebie

den van vteermuizen beschermd zijn, krij
gen randeffecten ats gevotg van verstoring
minder aandacht. De vraag is of dit terecht
is.

Effecten van rijkswegen De effec
ten die rijkswegen hebben op vteermuizen
worden overzichtetijk beschreven in een
Engets rapport uit 2008 [zie Verder tezen].
Er is a[Lereerst sprake van verLies van ha
bitat omdat bijvoorbeetd bos gekapt wordt
om ptaats te maken voor asfatt ruimtebe
sLag]. Erworden vteermuizen cloodgereden
door het verkeer en rijkswegen vormen
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een barrière waardoor teefgebieden van
vleermuizen versnipperen. Ten sLotte zijn
er randeffecten te verwachten. Met rand
effecten bedoeLen we hier veranderingen
in de geschiktheid van het teefgebied van
vLeermuizen rondom rijkswegen door de
emissie van geLuid, wegvertichting door
verkeer gevoerde verLichting, uitLaatgas
sen of ]visuele] verontrusting. Net zoats de
dichtheden van veel soorten broedvogets
lager zijn op korte afstand van rijkswegen
kunnen ook vLeermuizen verjaagd worden
door licht en geLuid van rijkswegen. Terwiji
er over de barrièrewerking van rijkswegen

op vLeermuizen veeL gepubliceerd is, is er
over deze randeffecten op vteermuizen
nag 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).

Foeragerende v[eermuizen Op
grand van de bestaande kennis Lijkt het
waarschijntijk dat verkeersiawaai vooraL
invLoed heeft op vLeermuissoorten die ge
bruik maken van passive Listening [Bech
stems vleermuis, vaLe vteermuis en beide
soorten grootoorvLeermuizen]. Het effect
van verlichting is eveneens soortafhanke
lijk. Het kan bepaatde foeragerende v[eer
muissoorlen verjagen en andere juist
aantrekken. Of het aantaL foeragerende
vLeermuizen daadwerketijk lager is op
korte afstand van de snetweg is onbekend.
Een effect van rijkswegen op het aantat
foeragerende Laatvliegers en gewone
dwergvteermuizen werd in onze verken
nende studie niet gevonden. MogeLijk is er
weL een effect op de avenge soorten, maar
dit kon door het tage aantal waarneming
en niet warden aangetoond.
Positieve effecten? Langs rijkswe
gen bestaan vaak zeer waardevotte vege
taties. Wegbermen kunnen onder andere
door het substraat, het ontbreken van be
mesting en aangepast beheer veel bijzon
dere plantensoorten henbergen. Daar
naast is vaak sprake van een hoge dicht
heid aan kteine zoogdieren. Of oak vteer
muizen ptaatselijk meer voorkomen in
wegbermen is onbekend. Vertichting kan
insecten aantrekken en daarmee oak
vteermuizen. Langs rijkswegen in bosge
bieden ontstaan mogetijkheden voor soarten van hatfopen tot open omgeving die in
dichte bossen weinig voorkomen. len
stotte kan [angs rijkswegen die verhoogd
tiggen ten opzichte van het omringende,
open Landschap Luwte ontstaan waardoor
de insectendichtheid hager is. Met name
van opportunistische soorten zoats de gowane dwergvteermuis is te verwachten dat
ze gebruikmaken van deze positieve effec
ten. De verkennende studie geeft aan dat
algemeen voarkomende soorten aLs ge
wane dwergv[eermuis en taatvLieger fre
quent in de directe omgeving van
rijkswegen voor kunnen komen en sluit
een mogeLijk positief effect voor deze
soorten dus niet uit.
Verbujfp[aatsen Er zijn geen [itera
tuurgegevens die aantonen dat bet aantal

In de afgetopen 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 toegankeLijk. Daarom hebben wij de achtertiggende
gegevens gebundeLd en geanaLyseerd.

Methode De onderzoekstrajecten zijn geInventariseerd met behuLp van D240x bat
detectors. GeLuiden van moeitijk determineerbare soorten zijn opgenomen en ge
anaLyseerd 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 aantaL veLdbezoeken
en de onderzoeksinspanning variëren. Het maken van vergeLijkingen 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 (0-50 m afstand van
de wegi van het onderzochte traject van bestaande rijkswegen is waargenomen, ver
geLeken met het aantaL in de de buitenste heLft (50-100 m). Tevens is gekeken naar
de soortensamenstetLing rondom bestaande rijkswegen in vergetijking met de soor
tensamenstetLing van foeragerende vteermuizen op het trace van nog niet bestaande
rijkswegen (tracéstudiesJ.
Resuttaten Van acht onderzoekstrajecten van bestaande rijkswegen waren de
aantaLten foeragerende vLeermuizen groot genoeg om een vergetijking te kunnen
maken tussen het aantal dieren per km op 0-50 m versus 50-100 m afstand van de
rijksweg (tabet 1). Er was geen statistisch verschit in het aanta[ gewone dwerg
vLeermuizen en LaatvLiegers per km tussen de binnenste en buitenste heift van het
onderzochte traject. Van de andere soorten was het aantat waarnemingen te Laag om
getoetst te worden.
Soort

0-50 meter

50-100 meter

watervteermuis

6

9

meervteermuis

1

1

myotis spec.
gewone dwergvleermuis

Tabe

2

0

370

289

ruige dwergv[eermuis

2

13

rosse vleermuis

5

13

[aatvtieger

39

37

grootoorvteermuis spec.

0

2

Aanta( waargenomen foeragerende vteermuizen {N=7891 op 0-50 meter en 50-100 meter afstand

van bestaande rijkswegen.

De soortensamenstetLing Langs bestaande rijkswegen is nagenoeg identiek aan die
van traces van toekomstige wegen. Op de traces van toekomstige wegen werden
meer soorten vastgeste(d dan Langs de bestaande wegen. Dit is echter terug te voe
ren op een enkele studie in Oost-NederLand waar de soortenrijkdom hoger dan ge
middetd is en er ook een hoge onderzoeksinspanning is verricht. De gemiddetde
soortensamensteLting is vergeLijkbaar met de percentages berekend over het totaaL
aantaL waarnemingen. De gewone dwergvteermuis wordt het meest rond rijkswegen
en op traces waargenomen, gevotgd door LaatvLieger. AtLeen grootoorvteermuizen
zijn op tracéstudies vaker waargenomen.

Verbtijfptaatsen

/ paarplaatsen [angs bestaande wegen

Het aantaL verbLijfptaatsen dat Langs rijkswegen is aangetroffen is zeer beperkt. Bin
nen een strook van circa 100 meter van de rijksweg zijn verbLijfptaatsen aangetrof
fen van rosse vLeermuis (50 m, 70 m), LaatvLieger (95 mi en gewone dwergvLeermuis
(104 m). Daarnaast werden paarpLaatsen van gewone dwergvLeermuis, ruige dwerg
v[eermuis en rosse vLeermuis vastgesteLd op korte afstand van rijkswegen.
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Voorbeeld vteermuiswaarnemingen langs een rijkswag rode Ujn hgt hier op 100 m. stippeltijn op 250 m van de wag]

zomerverbtijfptaatsen van vteermuizen
lager is op korte afstand van rijkswegen.
Er zijn zeffs veel verblijlp]aatsen van vfeer
muizen aanwezig in bruggen van snetwe
gen waaronder holle brugsegmenten van
drukke snelwenen in Duits]and of duikers
onder snelwegen in Wales. He] gaat hierbij
ook om soorten die relatief govoetig voor
verstoring zijn zoals gewone grootoor
vleermuis en kfeine hoefijzerneus.
In Nederland zijn maarweinig voorbeefden
van zomerverbfijfplaatsen in of onder
bruggen van rijkswegen. In Noord-Brabant
en Limburg zijn zomerverblijfpfaatsen van
watervleermuizen gevonden in een duiker
onder een spoor]ijn of in overkluisde beken
onder wegen. Voor zomerverblijven zal de
temperatuur in of onder bruggen in de
meeste gevalten echter fe laag zijn.

winterende vleermuizen en do lengte van
rijkswegen binnen een cirketvormig op
pervtak [straal 750 ml rondom de winter
verblijven. Rijkswegen Lijken dus in elk
geval op winterverblijfplaatsen een nega
tief effect te hebben.
Winterverblijfptaatsen zijn van beLang voor
de paring In do nazomer/hertst vliegen
vele tientallen vleermuizen dagelijks naar
de winterverbLijven toe om deeL te nemen
aan he] zwermgedrag voor de ingang. Do
bereikbaarhoid van de objecten [he] on]
breken van hindernissen als rijkswegenl
speeLt daarom waarschijnLijk een grote roL

De gewone dwergvteermuis is een gebouw bewo
nende soort die ook tangs rijkswegen regelmatig
jagend wordt aangetroffen.
Foto Anneties Koopman

Effecten van infrastructuur Het
huidige vleermuisonderzoek in hot kader
van verbredingen of aanLeg van rijkswegen
bestaat voor een groot dee] uit het verza
meLen van waarnemingen van foerage
rende vLeermuizen op en rond de
bestaande weg of he] trace. Maar doet hot
er werkefijk veel toe om te weten waar tij
dens die momentopnames de gewone
dwergvLeermuizen zich bevonden? Bij ge
brek aan kennis over het effect van rijks
wegen op het aantal toeragerende dieren
kunnen we in ieder geval nog weinig met
die informatie. Wanneer we meer to weten
komen over randetfecten van rijkswegen
op vleermuizen kunnen we he] vLeermuis
onderzoek in he] kader van rijkswegen
moor toespitsen op de effecten die or wer
keLijk toe doen. We kunnen dan mogeLijk
beargumenteerd atwijken van eon voIle
dige inventarisatie van uitgestrekte akkers
of graslanden.

Overwintering van vteermuizen is vastge
stoLd in speciaaL aangelegde winterverblij
yen in getuidswalLen van wogen. Het gaat
hierbij echter zelden om moor dan enkele
gewone grootoorv]eermuizen. Ge sLechte
acceptatie van deze objecten geldt voor
vrijweL alLe recenteLijk aangeLegde winter
verbtijvon. Traditioneel gedrag van vteer
muizen waar bet gaat om winterverbLijven,
eon afkeur van vers beton, een te klein vo
lume van de nieuwe objecten met eon be
perkt aantaL wegkruipmogeLijkheden en
droogte zijn hiervoor waarschijntijke ver
klaringen. Er is bovendien eon negatief
verband gevonden tussen hot aantaL over-

Mitigatie Ge mitigatie [hot voorkomen
en verzachten van negatieve effecten] rich]
zich momenteeL grotendeels op bet vor
minderen van de barrièrewerking en veel
minder op rancleffecten. Cm barrières op
to heffen worden tunnels en ecoducten
aangeLegd, bruggen verhoogd en hop
overs aangetegd. Zou do mitigatie gericht
zijn op bet verminderen van randeffecten,
dan komen maatregefen aLs getuidswalLen,
een verdiepte ligging van do weg, geluids
arm asfaLt of aangepaste wegverlichting in
beeLd. Hoge getuidsschermen kunnen
echter bijdragen aan de barrierewerking
van wegen. Veet vleermuissoorten kruisen

bij voorkeur niet hoog over wegen. Als ont
snipperingsmaatregel zijn tunnels voor
vleermuizen dan ook over hot algemeen
veeL ettectiever dan bruggen. Tunnels zijn
echter weer slecht toe te passen op eon
verdiept aangelegde weg. Kortom, meer
kennis over randeffecten kan de mitigatie
van schadeLijke effecten van rijkswegen
verb eteren.

Nader onderzoek Cm eon [negatieve]
relatie tussen hot aantal foeragerende
vleermuizen en do afstand tot een rijksweg
te bepaten dient in homogeen terrein op
verschilLende afstanden van een rijksweg
getijktijdig hot aantal passerende vleer
muizen gemeten to wordon. Omdat hot
verkeersLawaai in open terrein aanmerke
Lijk verder draagt, is hot zinvot dit zowel in
bos ais in open terroin te onderzoeken. Do
factoren die waarschijnfijk hot meest van
invloed zijn op bet aantat foeragerende
vteermuizen zijn do emissie van geLuid en
verLichting. De karakteristieken van rijks
wegen die hierop van invloed zijn -hoe
veelheid vorkeer, type asfalt, [igging van do
weg ten opzichte van maaivold verdiept,
verhoogd], ge]uidsschermen en typo ver
lichting— dienen ook in beeld te worden ge
bra c h t.
Martijn Boonman (m.boonmanGbuwa.nL]
en Gerard Smit g.f.j.smit]dbuwa.nL] zijn
werkzaam bij Bureau Waardenburg

Verder tezen?
• Attringham, J. (2008). Bat ecology and mitiga
tion. Public Inquiry into the A350 Weslbury By
pass.
• Limpens. H.J.G.A., P. Twisk 200h & G. Veen
baas. Met v[eermuizen overweg. Oienst Weg- en
waterbouwkunde, Ministerie van Verkeer en wa
terstaat / Vereniging voor Zoogdierkunde en
Zoogdierbescherming. Arnhem
• Meer informatie over effecten van verlichting
op vleermuizen staat op www.vleermuizeninde
stad.nl.
• Een uitgebreide literatuurlijst en een overzicht
van de in de verkennende studie gebruikte on
derzoeken kunnen worden opgevraagd bij de au
I e u is.

