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De hoeveelheid en intensiteit van het kunstlicht op aarde 
(hemelhelderheid) neemt sinds de uitvinding van de 
gloeilamp (19e eeuw) enorm toe, ook buiten de westerse 
wereld, met wel 6% per jaar. Dat is een grote verandering ten 
opzichte van de duisternis die er daarvoor van nature was. 
Aan het strooilicht rond steden is dat goed te zien. Dit heeft 
een grote impact op dieren. Veel insecten bijvoorbeeld (die 
maar kort leven) worden door licht verward en blijven rond 
de lichtbron vliegen, tot ze er dood bij neervallen, zonder 
nakomelingen te produceren. Maar licht kan ook indirecte 
effecten hebben op populaties, omdat het veranderingen 
teweeg brengt in het gedrag, de fysiologie en andere fitness-
kenmerken van diersoorten. 

Om meer te weten te komen over het effect van kunstlicht 
op flora en fauna is het project Licht Op Natuur gestart door 
NIOO en WUR, met hulp van een groot aantal natuurorgani-
saties en veel (promotie)studenten. Naast studies in het veld 
en in het lab is een grootschalig experiment opgezet op 8 re-
latief donkere locaties in Gelderland en Drenthe in bosranden 
(omdat die relatief soortenrijk zijn). Hier is steeds dezelfde 
opstelling gemaakt van vier transecten met lantarenpalen die 
verschillen in kleur licht (groen, wit, rood en geen licht). 

Lichtvervuiling

Infoblad Veldwerkplaats

Net als alle andere dichtbevolkte gebieden in de we-

reld wordt Nederland ’s nachts steeds meer verlicht. 

Het is duidelijk dat dit allerlei effecten heeft op nacht-

dieren. Het grootste effect direct op hun activiteit, 

maar kunstlicht blijkt bijvoorbeeld ook de biologische 

klok te verstoren en de oriëntatie te beïnvloeden. Er 

is nog maar weinig bekend over hoe dit afhangt van 

de lichtsterkte, de lichtkleur of de lichtduur. Ook de 

gevolgen op lange termijn, op het niveau van popu-

laties, zijn nog helemaal onbekend. Daarom is er een 

grootschalig en breed ecologisch onderzoek ‘Licht Op 

Natuur’ gestart naar de effecten van diverse soorten 

licht op allerlei groepen nachtdieren. Daarnaast zijn 

onderzoeken gestart met experimenten waarin wordt 

gekeken naar de effecten op specifieke soorten.

In deze veldwerkplaats is de huidige stand van ken-

nis gedeeld en bediscussieerd. In het veld is een van 

de onderzoekslocaties bezocht waar de effecten van 

verlichting op verschillende diergroepen gemeten 

worden. Ook is ingegaan op mogelijke mitigerende 

maatregelen, om schadelijke effecten te voorkomen 

of te beperken. Het uiteindelijke doel is om bui-

tenverlichting natuurvriendelijker of overbodig te 

maken, zodat dieren hun natuurlijke nachtleven weer 

terug krijgen.
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Per locatie is de volgorde van de kleuren anders. Bij elk transect wor-
den vogels, zoogdieren en nachtvlinders onderzocht. Omdat er op de 
onderzoekslocaties weinig amfibieën en reptielen waren, heeft RAVON 
op andere locaties daar onderzoek naar gedaan. 

Schema van de opstelling van de transecten per locatie

In 2011 is een nulmeting verricht; van 2012-2017 wordt het onderzoek 
uitgevoerd. Hieronder wordt van verschillende diergroepen kort aan-
gegeven wat al bekend is (algemene invloed van licht) en welke eerste 
inzichten en voorlopige conclusies uit dit experiment al te melden zijn.

Van vogels weten we:
•  dat ze onder invloed van licht eerder gaan zingen en mogelijk ook 

eerder gaan broeden; 
•  dat ze (weidevogels) bij voorkeur niet op lichte plaatsen broeden;
•  dat licht hun hormoonritme kan verstoren;
•  dat rood licht hun oriëntatie verstoort (bij trekvogels op zee doet 

groen licht dat het minste).
Uit het Licht Op Natuur experiment is gebleken dat:
•  koolmezen in een koud voorjaar later gingen broeden, maar onder 

invloed van groen en wit licht wel eerder dan bij rood en geen licht;
•  koolmezen in een warm voorjaar bij alle lichtkleuren vroeg gingen 

broeden (geen verschillen dus);
•  koolmezen altijd gaan ‘slapen’ in de buurt van hun eigen nestkast, 

maar die slaap is veel rustelozer (door meer stresshormoon) in wit 
licht;

•  tellingen van alle soorten vogels rond de verlichte transecten geen 
duidelijk beeld geven van voor- of achteruitgang;

•  conclusies op populatieniveau nog niet te trekken zijn.

Van vleermuizen is al bekend dat:
•  licht effect heeft op hun verblijfplaatsen (voorkeur voor donker; met 

licht zijn ze te verjagen);
•  sommige soorten bij verlichting foerageren, omdat hun prooidieren 

(insecten) daar op af komen.
Uit het Licht Op Natuur experiment is gebleken dat:
•  de minder algemene en langzaam vliegende soorten vooral in het 

donker actief zijn en niet door rood licht worden afgeschrikt;
•  de algemene, kleine en snel vliegende dwergvleermuizen vooral bij 

wit licht actief zijn, minder bij groen licht en nog minder bij rood licht 
en in het donker; 

•  de algemene en grote soorten (zoals de Laatvlieger) geen significant 
effect van licht laten zien;

•  licht op de dwergvleermuizen geen na-ijleffect (of gewenning) heeft;
•  reacties bij rood licht vaak het meest (van de lichtsoorten) in de buurt 

komen van de reacties in het donker.

Van muizen is veel bekend als proefdier in laboratoriumsituaties. Het 
Licht Op Natuur experiment heeft naar muizen in natuurlijke situaties 
in het veld gekeken, door middel van cameravallen. Hieruit bleek:
•  veel activiteit van bosmuizen in het donker en weinig activiteit bij alle 

lichtsoorten;
•  activiteit van woelmuizen in rood licht en bij donker.

Ook andere zoogdieren werden geregistreerd door de cameravallen. 
Daaruit blijkt voorlopig dat:
•  er nauwelijks een effect van licht op edelherten lijkt te zijn;

•  reeën het meest worden gezien bij het groene licht (en het minst bij 
het donker);

•  vossen actiever zijn bij alle lichtkleuren;
• marterachtigen (boommarter, das) actiever zijn in het donker;
• wild zwijn actiever is in het donker (en ook wat bij wit licht).

Van nachtvlinders is bekend dat ze op licht afkomen. Zie verder de 
presentatie van Kars Veling.

Over het effect van verlichting op planten is nog weinig met zekerheid 
te zeggen. Hoewel planten licht nodig hebben voor hun fotosynthese, 
lijkt onafgebroken verlichting geen extra groei op te leveren. Het zou 
juist zo kunnen zijn dat het voor hun groei goed is als het ook af en toe 
even donker is.

     

Transect wit licht  (www.lichtopnatuur.org)                                       bosmuis

Voorlopige conclusies zijn dan ook:
•  wit en groen licht vervroegen het broeden van koolmezen in een 

koud voorjaar;
•  wit licht verstoort de slaap van koolmezen;
•  wit (en in mindere mate groen) licht trekt dwergvleermuizen aan;
•  donker en rood licht lijken het meest op elkaar voor alle vleermuizen;
•  alle kleuren licht hebben een sterk (inactiverend) effect op bosmuizen;
•  vooral wit en groen licht hebben een sterk (inactiverend) effect op 

woelmuizen;
•  alle kleuren licht hebben een sterk (inactiverend) effect op marterach-

tigen;
•  alle kleuren licht hebben een activerend effect op vossen;
•  effecten op populatieniveau zijn nog niet duidelijk.

Omgaan met lichtverstoring bij vleermuizen 
Herman Limpens (Zoogdiervereniging)  

  

Herman Limpens            minimale verlichting en slimme inrichting  

De meeste vleermuissoorten zijn enorm gevoelig voor licht. Donkere 
gebieden zijn het beste voor ze. Wanneer verlichting toch noodzake-
lijk is (voor de veiligheid van mensen) en signalering zonder licht niet 
mogelijk is, kan gekozen worden voor:
•  dynamische verlichting: lampen die bijvoorbeeld wel aangaan wan-

neer er een fietser aankomt, maar die niet aan gaan bij auto’s; of 
lampen die feller branden op drukkere tijden (’s avonds) en minder fel 
’s nachts (goed te regelen met ledverlichting);

•  plannen op macro (landschaps)schaal maken: niet alleen rekening 
houden met een slaapplaats van vleermuizen, maar ook met de 
omliggende foerageerplaatsen en verbindingsroutes. Er zijn (nog) 
geen wettelijke richtlijnen hiervoor, maar als plannenmakers hier op 
gewezen worden is het vaak mogelijk om verlichting op een andere 
plaats te zetten;
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•  een goede uitvoering van de verlichting: lampen gericht naar bene-
den laten schijnen (in plaats van alle kanten op), goed richten op de 
plaats waar het nodig is (natuurgebied afschermen), lantarenpalen 
niet te hoog maken en minder felle lampen gebruiken (ledverlich-
ting);

•  een goede uitvoering van de omgeving: lichtgekleurd wegdek (ipv 
verlichting) en bijvoorbeeld een hoogliggend donker gedeelte in tun-
nels en viaducten. 

Veiligheid gaat natuurlijk boven alles, maar met creativiteit en overleg 
is er heel veel verbetering mogelijk in het voordeel van dieren (zie refe-
rentielijst), door op een goede manier (zo min mogelijk) verlichting aan 
te leggen. Hierover is al veel bekend (zie ook hierboven) en dit wordt al 
op veel plaatsen gewoon toegepast. Door samenwerken zou hier nog 
meer gebruik van gemaakt kunnen worden. Ook nieuwe studies zijn 
zinvol, waarvoor bij het Bureau van de Zoogdiervereniging in Nijmegen 
een tool kit gehuurd kan worden. 

Effecten van licht op nachtvlinders 
Kars Veling (De Vlinderstichting)  

    
Kars Veling                               verband golflengte en vlinders

Er zijn ruim 2.000 soorten nachtvlinders. Daarvan gaan er meer soorten 
achteruit dan vooruit. Een van de oorzaken van deze achteruitgang is 
kunstlicht. Nachtvlinders raken hierdoor gedesoriënteerd en vliegen op 
de lamp af, met als gevolg:
•  minder ‘nuttige’ activiteit;
•  grotere predatiekans (met name door vleermuizen);
•  minder foerageren (dus minder kunnen presteren);
•  minder mobiliteit (dus minder verspreiding);
•  verstoring van het natuurlijke gedrag (dus minder balts en paring);
•  minder ontwikkeling en minder afzetten van eitjes.

Uit proeven is bekend dat hoe kortgolviger het licht is, hoe meer 
nachtvlinders en hoe groter het aantal soorten vlinders is dat er op af 
komt. Er is dus vooral een negatieve invloed van blauw en groen licht. 
Ook is bekend dat vooral grotere soorten nachtvlinders met grote ogen 
aangetrokken worden door licht. Nachtvlinders en hun rupsen zijn 
een belangrijke voedselbron voor dieren zoals vleermuizen en vogels. 
Daarnaast zijn ze een belangrijke schakel in het ecosysteem als bestui-
ver en als kleine grazer. Het is daarom niet ondenkbaar dat effecten 
op nachtvlinders door kunnen werken op de vegetatie en vele andere 
diergroepen.

De Vlinderstichting werkt mee aan het Licht Op Natuur onderzoek. 
In het hierboven door Kamiel Spoelstra besproken experiment met 
de transecten, heeft de Vlinderstichting op vijf locaties 2 vallen per 
lichtkleur gezet, die ’s morgens geleegd werden. Een grote groep 
vrijwilligers determineerde daarna alle gevangen exemplaren. Hieruit 
kwamen veel gegevens (bijna 12.000 vlinders, meer dan 400 soorten en 
meer dan 100 soorten per locatie), maar er bleken veel overeenkom-
sten tussen de locaties te zijn. Mogelijk zijn er ook nachtvlinders uit de 
omgeving aangetrokken en gevangen, waardoor het onderscheid van 
de lichtbronnen niet meer te maken was. 

In een ander experiment is door Koert van Geffen (Wageningen 
Universiteit) gekeken naar de effecten van nachtelijk kunstlicht op de 
ontwikkelingscyclus van de Kooluil. Onder natuurlijke omstandigheden 
gaan hiervan de rupsen in het najaar verpoppen en komen de poppen 
in het voorjaar uit. Kunstlicht bleek geen effect te hebben op de groei 
van de rupsen. Maar bij groen en wit licht was de pop-fase in de herfst 
heel kort en kwamen de vlinders er al voor de winter uit, waardoor ze 
ten dode waren opgeschreven. Bij rood licht en in het donker overwin-
terden de poppen wel tot in het voorjaar.
Ook bleken de Kooluilvrouwtjes vooral bij groen, maar ook bij wit en 
rood licht, minder feromonen (=seks-lokstoffen) aan te maken en was 
de verhouding tussen de geurstoffen veranderd. Hierdoor herkenden 
de mannetjes de vrouwtjes niet meer als soortgenoot, waardoor er 
geen paring meer plaatsvond. 

Onderzoek naar de voortplanting van de Kleine wintervlinder wees uit, 
dat vrouwtjes erg gevoelig zijn voor groen en wit licht. Ze zaten veel 
minder op verlichte stammen en paring kwam vooral in het donker 
voor (en in mindere mate bij rood licht). Mannetjes kwamen op de 
verlichte stammen veel minder in de feromoonvallen.

 Kortom:
•  licht heeft een grote impact op het voorkomen en op de voortplan-

ting van nachtvlinders. Dit is onderzocht voor 2 soorten, maar geldt 
waarschijnlijk voor veel meer soorten;

•  hoe korter de golf, des te groter de invloed van licht;
•  langgolvig (rood) licht heeft minder (negatieve) invloed;
•  we weten nog lang niet alles;
•  minder licht is in ieder geval goed.

Effecten van licht op amfibieën 
Raymond Creemers (RAVON)   

     

Aantal padden tijdens de voorjaarstrek                         Raymond Creemers

Amfibieën zijn voor een groot deel nachtactief. Bekend is al dat 
80% van de amfibieën wordt aangetrokken door licht. In de zomer 
en het najaar trekken straatlantarens jonge gewone padden en jonge  
kamsalamanders aan, waardoor hun dispersie en foerageergedrag 
beïnvloed worden. 

Paddenogen hebben veel tijd nodig om zich aan te passen aan licht en 
zijn vooral gevoelig voor kortgolvig (groen) licht. Onbekend was nog 
wat de invloed van licht is op de voorjaarstrek van padden, waarbij 
padden vaak (verlichte) wegen moeten oversteken om hun voortplan-
tingswateren te bereiken. Dit doen ze vooral in schemertijd, wat tevens 
spitstijd is voor het verkeer. Hierdoor worden er relatief veel padden 
overreden. 

RAVON heeft, met hulp van vrijwilligers van lokale paddenwerkgroe-
pen, het Licht Op Natuur onderzoek uitgevoerd op 3 locaties in Neder-
land. Op plaatsen met veel amfibieëntrek langs onverlichte wegen is 
een veldexperiment opgezet. Hierbij is, aan de overwinteringskant, pa-
rallel aan de weg een scherm geplaatst, wat verdeeld is in 4 vakken van 
25 meter. In elk vak zijn 3 vangemmers ingegraven en is een lichtbron 
geplaatst met rood, groen, wit of geen licht (als controle). De kleur 
wisselde elke nacht. Vanaf zonsondergang tot 2,5 uur daarna brandden 
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de lampen. Daarna werden de padden verzameld, geteld en aan de 
andere kant van de weg weer neergezet, zodat zij de voorjaarsmigratie 
naar het water konden vervolgen.  

Uit het experiment bleek dat de meeste padden in het donkere vak 
werden gevangen en dat ze vooral de vakken met het groene en witte 
licht vermeden. Vervolgonderzoek wees uit, dat padden die op groen 
of wit licht stuitten, niet omlopen, maar wachten tot het licht uit ging. 
Pas daarna vervolgden ze hun trek.   
 

Opstelling en uitkomst van de paddentrek proef (© RAVON)

Kortom:
•  padden komen tijdens de voorjaarstrek niet op licht af;
•  padden verzamelen zich in het voorjaar niet onder lantarenpalen (de 

jongen in het najaar wel);
•  padden stellen het oversteken uit door licht;
•  padden zijn wellicht wel te sturen met licht, door ze met wit of groen 

licht af te schrikken bij drukke wegen;
•  als er verlichting nodig is, kan het best worden gekozen voor rood  

licht (dit geeft de minste verstoring);
•  paddentunnels kunnen het beste op donkere plaatsen aangelegd 

worden en juist niet bij verlichting.

Veldbezoek aan Voorstonden
Aan het eind van de middag reden we naar de parkeerplaats bij Huize 
Voorstonden en liepen naar de experimentlocatie. Dit is een van de 
acht locaties waar het onderzoek Licht Op Natuur wordt uitgevoerd. Bij 
het eerste transect aangekomen bleven we wachten (zie ook de foto’s 
op blz. 1 bovenaan) tot de lampen aangingen. Dit was precies op het 
moment van zonsondergang.

Meetkasten bij het transect met rode verlichting 

De nestkasten worden nu al incidenteel gecontroleerd op koolmezen. 
Ze zullen in de broedtijd vaker gecontroleerd worden. Ook worden er 
vogels geringd en allerlei zaken gemeten, zoals datum eerste ei, datum 

broeden en gedragspatronen. Vanaf half mei worden er nachtvlinders 
gevangen en geteld. Er hangen vleermuizenkasten van houtbeton en in 
de voor- en nazomer (juni en augustus) worden er vleermuizen geteld. 
De cameravallen worden door het jaar heen gericht ingezet.

Vervolgens liepen we in het donker weer terug richting de parkeer-
plaats. Vlak bij de weg zochten we naar de Kleine wintervlinder en 
vonden zowel een mannetje als een vrouwtje op een boom. Aan het 
begin van de winter komen de vlinders uit de pop. Deze poppen bevin-
den zich in de strooisellaag onder bomen. Mannetjes kunnen vliegen 
en zitten als ‘vlaggetjes’ op de stam en wachten op vrouwtjes. Het 
vrouwtje, dat vleugelloos is, kruipt omhoog de stam op tot ze een man-
netje vindt om te paren. De paring is na zonsondergang en kan wel een 
uur duren. De vlinders eten niet, hun enige doel is voortplanting. Na de 
bevruchting kruipt het vrouwtje verder omhoog en zet haar eitjes af op 
de stam of takken van de boom. In het voorjaar komen de eitjes uit en 
zijn de rupsen vaak geliefd voedsel voor jonge koolmezen.

  

 
Vrouwtje (l) en mannetje (r) van de Kleine wintervlinder   

Tijdens de wandeling werd er volop kennis en ervaring uitgewisseld. Zo 
werd gemeld dat het zeer moeilijk is om (experimenteel) te meten wat 
het werkelijke effect is van lantarenpalen op de veiligheid van mensen.
Daarnaast werd geconstateerd dat tegenwoordig in veel buitengebie-
den groene lampen worden geplaatst, omdat men rekening wil houden 
met nachtdieren. Aanleiding hiervoor is waarschijnlijk het onderzoek 
naar trekvogels op zee, die minder last hebben van groen licht. Het is 
echter niet zo, dat dit ook voor landdieren geldt. Het huidige onder-
zoek Licht Op Natuur is daarom gericht op landdieren en diverse dier-
groepen. Vooralsnog blijkt dat voor veel soorten rood licht het minst 
verstorend werkt. Natuurlijk donker (dus geen verlichting) is echter 
altijd het beste. 
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