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Inleiding
Tussen Wijk bij Duurstede en Leersum bevindt zich de landgoederenzone Langbroek. De
gemeente Wijk bij Duurstede is bezig de boombeplanting (voornamelijk populieren) langs een
aantal wegen in het zuidelijke gedeelte van het gebied te vervangen. De vleermuiswaarden van
het gebied Langbroek zijn onderzocht in de periode 2006-2008. De mogelijke effecten van het
vervangen van de boombeplantingen zijn weergegeven in Jansen 2011. Uit het onderzoek is
gebleken dat de te vervangen boombeplantingen voor vleermuizen dienen als foerageerbiotoop
en verbindend landschapselement (waaronder de functie van vliegroute). Verblijfplaatsen in de
bomen zijn niet aangetoond.
De gemeente heeft Bureau Schenkeveld benaderd om in de periode augustus 2015 - juli 2016
een onderzoek uit te voeren van de vleermuiswaarden in de wegtracés waar nog bomen dienen
te worden vervangen en op grond van de resultaten van het onderzoek een effectbeoordeling te
maken. Bureau Schenkelveld heeft op zijn beurt Ecologisch adviesbureau Eliomys opdracht
gegeven om het veldwerk van het onderzoek uit te voeren.
In totaal zal aan alle tracés vier keer een veldbezoek worden gebracht, twee keer in de nazomer
van 2015 en twee keer in de periode voorjaar-zomer 2016. Hieronder wordt beknopt ingegaan op
de resultaten van de nazomerrondes in september en oktober 2015.

Afbeelding 1. Plangebied met daarop in rood aangegeven de drie te onderzoeken wegtracés. De
bebouwing linksonder betreft Wijk bij Duurstede.
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Onderzoeksopzet vleermuizen
In de nazomerperiode (september - begin oktober 2015) is ieder weggedeelte gedurende twee
avondbezoeken onderzocht (vanaf zonsondergang tot grofweg maximaal drie uur daarna). In
september ook de mogelijke aanwezigheid van paarverblijfplaatsen van de ruige dwergvleermuis
(Pipistrellus nathusii) in de bomen in de tracés onderzocht.
Bij de veldbezoeken werden de onderzoeken weggedeelten te voet onderzocht, waarbij op
strategische punten (kort) werd gepost. Er werd gebruik worden gemaakt van een
vleermuisdetector van het type Pettersson Ultrasound detector D240x. Met dit type detector
kunnen vleermuisgeluiden van moeilijk te determineren soorten als grootoorvleermuizen en
soorten van het genus Myotis worden opgenomen en geanalyseerd.
De tijdens het veldwerk gedane geluidswaarnemingen van soorten van het genus Myotis zijn
vastgelegd op een draagbare harde schijf van het type ARCHOS Gmini 500. De opgenomen
geluiden zijn naderhand geanalyseerd m.b.v. het programma BatSound4 van Pettersson
Elektronik.
Bij de veldbezoeken bestond er voor leden van de Vereniging Natuur en Milieu van Wijk bij
Duurstede de mogelijkheid om mee te lopen. Hiervan hebben drie personen gebruik gemaakt.
Waargenomen soorten
Tijdens de veldbezoeken werden in het plangebied de volgende soorten vleermuizen
waargenomen:
- gewone dwergvleermuis - Pipistrellus pipistrellus
- ruige dwergvleermuis - Pipistrellus nathusii
- laatvlieger - Eptesicus serotinus
-

rosse vleermuis - Nyctalus noctula
watervleermuis - Myotis daubentonii

Resultaten Amerongerwetering
Dit tracé is onderzocht op 20 september en 4 oktober.
Op 19 september werden aan het begin van de avond in totaal ongeveer 8 gewone
dwergvleermuizen waargenomen die vanuit de richting van Wijk bij Duurstede over/langs het
tracé vlogen. Later op de avond werden verspreid over het tracé in totaal 24 foeragerende
gewone dwergvleermuizen gehoord. Daarnaast 4 foeragerende laatvliegers, 2 ruige
dwergvleermuizen, 2 watervleermuizen (1 boven de watergang aan de zuidkant van het tracé en
1 boven de Kromme Rijn) en 3 foeragerende/passerende rosse vleermuizen.
Op 4 oktober werden aan het begin van de avond in totaal ongeveer 10 gewone
dwergvleermuizen en een laatvlieger waargenomen die vanuit de richting van Wijk bij Duurstede
over/langs het tracé vlogen. Later op de avond werden verspreid over het tracé in totaal 16
foeragerende gewone dwergvleermuizen gehoord. Daarnaast 3 foeragerende laatvliegers en 1
watervleermuis (boven de Kromme Rijn).
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Resultaten Langbroekerdijk
Dit tracé is onderzocht op 19 september en 3 oktober.
Op 19 september werden aan het begin van de avond in totaal ongeveer 10 gewone
dwergvleermuizen en 1 laatvlieger waargenomen die vanuit de richting van Langbroek over/langs
het tracé vlogen. Later op de avond werden verspreid over het tracé in totaal 33 foeragerende
gewone dwergvleermuizen gehoord. Daarnaast 6 foeragerende laatvliegers en 3 ruige
dwergvleermuizen. Verder nog 2 foeragerende watervleermuizen boven de wetering in het meest
noordwestelijke deel van het tracé.
Op 3 oktober was de vliegroute van de gewone dwergvleermuis en laatvlieger veel minder
duidelijk aanwezig. Er werden slechts 1 gewone dwergvleermuis en mogelijk 1 laatvlieger op
vliegroute waargenomen. Er werden verspreid over het tracé in totaal ongeveer 27 foeragerende
gewone dwergvleermuizen gehoord. Daarnaast 2 foeragerende laatvliegers, 1 ruige
dwergvleermuis en 2 foeragerende/passerende rosse vleermuizen. Tenslotte was er nog een
foeragerende watervleermuis aanwezig boven de wetering in het meest noordwestelijke deel van
het tracé.
Resultaten Gooijerdijk
Dit tracé is onderzocht op 5 september en 2 oktober.
Op 5 september werden aan het begin van de avond in totaal ongeveer 25 gewone
dwergvleermuizen en twee laatvliegers waargenomen die in zuidoostelijke richting over/langs het
tracé vlogen. Later op de avond werden verspreid over het tracé in totaal 10 tot 13 foeragerende
gewone dwergvleermuizen gehoord. Daarnaast 2 foeragerende laatvliegers en 2 tot 3 ruige
dwergvleermuizen. Verder werd drie keer een foeragerende en/of passerende rosse vleermuis
gehoord boven de graslanden in de directe omgeving van het tracé.
Op 2 oktober was de vliegroute van de gewone dwergvleermuis en laatvlieger veel minder
duidelijk aanwezig. Er werden slechts 4 gewone dwergvleermuizen op vliegroute waargenomen.
Laatvliegers op vliegroute werden helemaal niet waargenomen. Er werden verspreid over het
tracé in totaal ongeveer 7 foeragerende gewone dwergvleermuizen gehoord. Daarnaast 1
foeragerende laatvlieger en 1 tot 2 watervleermuizen (deze laatste soort helemaal in het meest
noordwestelijke deel van het tracé).
Ruige dwergvleermuis
Hoewel er naar verwachting geen verblijfplaatsen van vleermuizen in de te vervangen bomen
aanwezig zijn, is voor de volledigheid toch gekeken naar de eventuele aanwezigheid van
paarverblijfplaatsen van de ruige dwergvleermuis. Hiertoe zijn in de late avond/vroege nacht van
19 september alle drie de tracés vanuit een langzaam rijdende auto en met de vleermuisdetector
uit het portierraam onderzocht. Hierbij werden geen paarverblijfplaatsen waargenomen. Wel
werden op enkele erven van boerderijen baltsende gewone dwergvleermuizen gehoord.
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Voorlopige conclusies
De onderzochte tracés worden door meerdere vleermuissoorten gebruikt als verbindend
landschapselement en als foerageergebied. Het gaat daarbij om normale dichtheden van de
soorten. Verblijfplaatsen in de bomen langs de tracés zijn niet waargenomen.
Overige waarnemingen
Tijdens de veldbezoeken werd zowel langs de Amerongerwetering als langs de Langbroekerdijk
een roepende steenuil (Athene noctua) gehoord.
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Afbeelding 2. Sonogram van twee foeragerende watervleermuizen (Myotis daubentonii) in het westelijk
deel van het tracé van de Gooijerdijk op 2 oktober 2015. Opname: R.M. Koelman.
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