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Duurzame verlichting is zuinig én natuurvriendelijk
Nachtelijke verlichting is belangrijk voor de veiligheid van verkeer, woon- en werkomgeving.
Verlichting is alleen duurzaam als zij energiezuinig is en nachtdieren, zoals vleermuizen, niet
verstoord worden.

Profiterende soorten
Alle soorten vleermuizen zijn gebaat bij een zo donker mogelijk leefgebied. In stedelijk gebied
zijn meervleermuizen en grootoorvleermuizen het meest afhankelijk van donkere vliegroutes
en foerageergebieden. In donkere stadsbossen en parken kunnen ook watervleermuizen en
franjestaarten zich thuis voelen.
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Schaalgrootte en actualiteit
De hoeveelheid verlichting en lichtvervuiling neemt in Nederland sterk toe: in 43% van
Nederland is op een heldere nacht de melkweg niet meer zichtbaar. In de openbare ruimte
staan naar schatting 3,4 miljoen lantaarnpalen en andere lichtmasten. Daarnaast hebben
bedrijven en woningen vaak ook hun eigen terrein-, tuin- of gevelverlichting. Sinds 2005
wordt voor verlichting meestal de veel zuinigere LED-verlichting gebruikt. Verlichting in
de openbare ruimte kost ook veel energie. Daarom streeft ook het Energieakkoord streeft
Nederland naar energiebesparing en slimmere verlichting in de openbare ruimte.

Impact op vleermuizen
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Vleermuizen worden snel verstoord door verlichting. Soms kunnen vleermuizen door
verlichting een verblijfplaats, vliegroute of voedselgebied zelfs niet meer gebruiken. De
mate waarin het licht vleermuizen verstoort is afhankelijk van de hoeveelheid licht, de
lichtkleur en de gevoeligheid van een soort voor licht. Wit, blauw en groen licht is door het
aandeel UV-licht veel verstorender dan rood licht. Verlichting kan door verstoring van het
gedrag van insecten ook hun voortplanting verstoren, waardoor ook het voedselaanbod voor
vleermuizen afneemt.
Met natuurinclusieve verlichting kan veiligheid voor mensen samengaan met het versterken
van onze nachtelijke natuur.

Deze factsheet is te downloaden via www.zoogdiervereniging.nl/vleermuizen
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Beperken van verlichting
De beste methode: zo min mogelijk verlichten. Vraag je altijd af waar en hoeveel licht er
werkelijk nodig is. Streef bij de transitie van bestaande verlichting naar LED-verlichting naar
energiebesparing en minder lichtverstoring, niet naar een toename van het licht voor dezelfde
kosten.

Alleen verlichten waar het nodig is
Waar toch verlicht moet worden kan verstoring voorkomen worden door het kiezen van de
juiste armatuur en lamphoogte. Een goede armatuur en lamphoogte richt het licht precies
daar waar het nodig is. Bomen, struiken en groene wallen kunnen voorkomen dat aangrenzend
leefgebied door verlichting wordt verstoord. Zo hou je bijvoorbeeld een tuin, plantsoen, vijver,
gevel met de vleermuiskasten, houtwal of park donker en geschikt voor vleermuizen.

Alleen verlichten wanneer het nodig is
De meeste verlichting brandt voor onze veiligheid en hoeft niet te branden als er niemand is.
Verlichtingsschema’s afgestemd op verkeersdrukte, werktijden en kwetsbare perioden voor
vleermuizen kunnen veel verstoring voorkomen. Bewegingsmelders schakelen (intensere)
verlichting alleen in wanneer mensen aanwezig zijn.

Kies de passende lichtkleur
Ook de keuze van de lichtkleur kan verstoring van vleermuizen verminderen. Rood of
amberkleurig licht verstoort vleermuizen minder op vliegroutes en bij het jagen op insecten.
Wanneer wit licht nodig is, kunnen lampen met een klein aandeel UV-licht de meest ernstige
verstoring voorkomen. Ook kan met een tijdschema de lichtkleur aangepast worden.
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Vleermuisvriendelijk bouwen vraagt om natuurinclusief verlichten
Pas bij natuurinclusieve nieuwbouw of het inrichten van een vleermuisvriendelijk park waar
nodig vleermuisvriendelijke verlichting toe. Voorkom dat verlichting de goede bedoelingen
voor de vleermuizen teniet doet.

Verlichting en de wet
Voor het aanbrengen of uitbreiden van verlichting op een locatie waar vleermuizen verblijven,
jagen of regelmatig vliegen gelden de bepalingen van de Wet Natuurbescherming. De
hierboven genoemde methoden voor natuurinclusief verlichten kunnen negatieve effecten
voorkomen of verminderen maar dienen wel afgestemd te worden op de aanwezige
vleermuizen en waarvoor zij de locatie gebruiken.
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Goede voorbeelden
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Rijkswaterstaat zet zich in voor vleermuisvriendelijk licht
Vleermuisvriendelijk verlicht fietspad tussen Oosterhout en Dorst
Vleermuisvriendelijke wijkverlichting in Nieuwkoop
Licht op natuur
Richtlijn Lichthinder NSVV
RIVM over Lichtvervuiling
Eurobats Guidelines for bats in lighting projects

Zie ook
vleermuisfactsheet:
•	Meervleermuis
•	Gewone
grootoorvleermuis

Paul van Hoof

Deze factsheet is mede tot
stand gekomen met financiële
steun van:

Meer informatie via: www.zoogdiervereniging.nl of 024-7410500

ZV06A

