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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

Enkele jaren geleden (stapsgewijs vanaf juni 2013) heeft Rijkswaterstaat ’s nachts de openbare verlichting 

langs verschillende rijkswegen uitgezet tussen 23:00 en 5:00. Het doel hiervan was voornamelijk om 

kosten te besparen. Minder verlichting betekent bovendien minder lichthinder voor de omgeving.  

 

Ten aanzien van verlichting op snelwegen is het volgende opgenomen in het regeerakkoord: ‘Daar waar 

verlichting op de snelwegen bijdraagt aan verhoging van de verkeersveiligheid gaat deze ’s avonds en 

’s nachts weer aan.’ De uitvoering hiervan zou kunnen betekenen dat op verschillende plekken de 

verlichting tussen 23:00 en 5:00 uur weer aangaat en dat leefgebied dat de afgelopen jaren gedurende de 

nachtelijke uren beschikbaar was voor dieren die gevoelig zijn voor verstoring door verlichting mogelijk 

weer ongeschikt wordt.  

 

In dit rapport zijn de effecten van het weer aanzetten van verlichting tussen 23:00 en 5:00 uur op natuur in 

beeld gebracht.  

 

De opdracht bestaat uit het onderscheid maken voor de geselecteerde wegen in drie categorieën:  

(1) trajecten waar geen effect wordt verwacht,  

(2) trajecten waar een effect wordt verwacht dat naar alle waarschijnlijkheid met beperkte middelen valt te 

mitigeren dan wel te compenseren en tenslotte; 

(3) de trajecten waar naar alle waarschijnlijkheid ingrijpende maatregelen nodig zullen zijn indien de 

verlichting wordt aangezet. 

1.2 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 schetst het juridisch kader waaraan dit voornemen getoetst dient te worden. In hoofdstuk 3 

wordt het voornemen en de werkwijze toegelicht. In hoofdstuk 4 wordt een samenvatting gegeven van het 

literatuuronderzoek naar de lichtgevoeligheid van mogelijk voorkomende soortengroepen. Dit onderzoek 

zelf is in bijlage 1 opgenomen. Hoofdstuk 5 bevat de effectbeschrijving van het voornemen op de 

verschillende soortengroepen. In hoofdstuk 6 worden deze effecten getoetst aan het juridische kader. 

Hoofstuk 7 sluit af met de conclusies en aanbevelingen. 
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2 Juridisch kader en natuurbeleid 

2.1 Wet natuurbescherming 

Wet natuurbescherming - onderdeel Gebiedsbescherming 

Sinds 1 januari 2017 vormt de Wet natuurbescherming het wettelijk kader voor bescherming van Natura 

2000-gebieden. Hierin is onder meer beschreven dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van 

de natuurlijke habitats of habitats van soorten van het Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een 

significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen, gelet op 

de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied, niet mogen plaatsvinden zonder 

vergunning (conform artikelen 2.7, 2.8 en 2.9 van de Wet natuurbescherming). Hoofdstuk 2 van de Wet 

natuurbescherming biedt de juridische basis voor de aanwijzing van Natura 2000-gebieden en stelt de 

kaders voor de beoordeling van activiteiten die (mogelijk) negatieve effecten hebben op de in voornoemde 

gebieden geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen. 

 

Ontwikkelingen binnen maar ook buiten Natura 2000-gebieden kunnen onder deze wet vergunningplichtig 

zijn; de wet kent namelijk de zogenoemde externe werking. Hierdoor moet ook worden bekeken of 

ontwikkelingen buiten een Natura 2000-gebied negatieve effecten kunnen hebben op de daarbinnen 

vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen. De Wet natuurbescherming kent voor wat betreft externe 

werking géén grenzen en schrijft voor dat alle gebieden die mogelijk beïnvloed worden door een ingreep 

in de toetsing moeten worden meegenomen. 

 

Wet natuurbescherming - onderdeel Soortbescherming 

Sinds 1 januari 2017 vormt de Wet natuurbescherming het wettelijk kader voor bescherming van soorten. 

De wet kent 4 iets van elkaar verschillende beschermingsregimes voor soorten: 

 art. 3.1: bescherming van alle van nature in Nederland in het wild levende vogels als bedoeld in artikel 

1 van de Vogelrichtlijn; 

 art. 3.5: bescherming van dieren en planten die zijn opgenomen in de bijlage IV van de Habitatrichtlijn, 

bijlage I en II van het Verdrag van Bern of bijlage I van het Verdrag van Bonn – ook wel ‘strikt 

beschermde soorten’ genoemd; 

 art. 3.10: bescherming van soorten die worden genoemd in de bijlage behorende bij art. 3.10 van de 

Wnb, onderdeel A en onderdeel B - dit zijn deels meer algemene soorten.  

 algemene zorgplicht zoals verwoord in artikel 1.11. 

 

In de genoemde artikelen is bepaald voor welke handelingen een vrijstelling kan worden verleend van de 

tevens in dat artikel genoemde verbodsbepalingen. De verbodsbepalingen komen er kortweg op neer dat 

vogels en andere beschermde soorten niet (opzettelijk) gedood of opzettelijk verstoord mogen worden en 

dat nesten / voortplantingsplaatsen en rustplaatsen niet beschadigd of vernield mogen worden. Planten 

mogen niet worden geplukt of vernield.  

 

In verband met deze studie zal vooral de vraag of er sprake is van ‘verstoring’ een rol spelen. Hierbij is de 

uitspraak van de RvS van belang dat “niet iedere handeling die tot gevolg heeft dat een beschermde 

diersoort zich moet aanpassen aan de veranderende omgeving hoeft te worden opgevat als een 

verstoring”
1
 Van belang is dan vooral of de het door het project veroorzaakte effect afbreuk doet aan de 

staat van instandhouding van de desbetreffende soort. In dat geval is er namelijk sprake van wezenlijk 

invloed en is er sprake van een mogelijke overtreding van een verbodsbepaling. 

 

                                                      
1
 :RVS:2004:AO9200 
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In beginsel moet in een dergelijke situatie met mitigerende maatregelen worden gezorgd dat de 

functionaliteit van het leefgebied niet wordt aangetast. Lukt dat niet en worden dus verbodsbepalingen 

overtreden, dan is een ontheffing nodig. Het beschermingsregime van de soort bepaalt de voorwaarden 

en mogelijkheid tot het verkrijgen van een ontheffing. 

 

Voor de ‘andere soorten’ van artikel 3.10 kunnen provincies en het ministerie van LNV een algemene 

vrijstelling van de ontheffingsplicht vaststellen middels een verordening. In specifieke gevallen geldt een 

vrijstelling van de ontheffingsplicht als ruimtelijke ontwikkelingen uitgevoerd worden volgens een 

goedgekeurde gedragscode. 

 

2.2 Natuurnetwerk Nederland 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen of ingrepen in of nabij het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is sprake van 

planologische bescherming via ruimtelijke procedures in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). 

Provincies hebben het beleid rondom het Natuurnetwerk Nederland juridisch verankerd in 

Omgevingsvisies en de Omgevingsverordeningen. Het ruimtelijke beleid is altijd gericht op ‘behoud, 

herstel en ontwikkeling van de wezenlijke waarden en kenmerken’, waarbij tevens rekening wordt 

gehouden met andere gebiedsbelangen. Binnen het Natuurnetwerk Nederland is conform de 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) het ’nee, tenzij’-regime van toepassing. Plannen, projecten 

of handelingen worden volgens dit regime beoordeeld.  

 

Voor gronden binnen het Natuurnetwerk Nederland geldt dat deze niet aangetast mogen worden in hun 

kernkwaliteiten. De kernkwaliteiten bestaan meestal uit de actuele en potentiële waarden, gebaseerd op 

de bij het gebied behorende natuurdoelen en -kwaliteit en samenhangend met geomorfologische en 

aardkundige waarden en processen, waterhuishouding, kwaliteit van bodem, water en lucht, rust, stilte, 

donkerte en openheid, de landschapsstructuur en/of de belevingswaarde.  

 

Ingevolge de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

(Barro) gaat er in de meeste provincies geen externe werking uit van het NNN (voormalige Ecologische 

Hoofdstructuur). Alleen in Utrecht, Noord-Brabant en Flevoland geldt er een vorm van externe werking.  

 

Utrecht stelt het volgende: “Voor gebieden buiten het NNN is het Nee tenzij niet (meer) van toepassing. 

Wel vragen wij de gemeenten, als onderdeel van een goede ruimtelijke ordening, bij ontwikkelingen in de 

nabijheid van het NNN, te voorkomen dat deze een negatieve invloed hebben op het functioneren van het 

NNN”. De huidige toetsing beoogt in beeld te brengen in hoeverre negatieve invloeden optreden en of als 

gevolg daarvan maatregelen nodig zijn om het voornemen te kunnen uitvoeren. 

 

Brabant stelt (art. 5.1 VR lid 7): “Een bestemmingsplan dat is gelegen buiten het Natuur Netwerk Brabant 

en leidt tot een aantasting van de ecologische waarden en kenmerken van het Natuur Netwerk Brabant 

anders dan door de verspreiding van stoffen in lucht of water, strekt ertoe dat de negatieve effecten waar 

mogelijk worden beperkt en de overblijvende, negatieve effecten worden gecompenseerd overeenkomstig 

artikel 5.6 (compensatieregels)”. Het gaat hierbij dus met name om bestemmingsplannen. Voor het weer 

langer aanzetten van de wegverlichting is geen bestemmingsplanwijziging nodig. 

 

In Flevoland
2
 zijn de wezenlijke kenmerken van de NNN in 2011 per gebied uitgewerkt. In enkele 

gebieden wordt lichtbelasting (naast geluid) van de A6 benoemd. Dit betreft dus de situatie van voor 2013 

toen de lichten ’s nachts aan waren. Er is met het uitvoeren van het voornemen dus feitelijk geen wijziging 

van de situatie ten opzichte van 2011.  

                                                      
2
 https://www.flevoland.nl/wat-doen-we/natuur/natuurnetwerk-nederland 

https://www.flevoland.nl/wat-doen-we/natuur/natuurnetwerk-nederland
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3 Voornemen en werkwijze 

Om na te gaan wat de (mogelijke) invloed is van de het aanzetten van verlichting tussen 23:00 en 5:00 

uur op locaties waar deze nu ’s nachts uit is op de bij wet beschermde soorten, is het volgende 

stappenplan gevolgd: 

• stap 1:  Beschrijving van het projectgebied, de huidige situatie en voornemen; 

• stap 2:  Analyse van lichtgevoeligheid van soortgroepen; 

• stap 3: Selectie beïnvloede gebieden 

• stap 4:  Effectbeschrijving wegverlichting en toetsing aan wetgeving en beleid. 

 

Hieronder worden deze stappen toegelicht. 

 

3.1 Het projectgebied 

Het project van langer aanzetten van de verlichting langs snelwegen kan de kwaliteit als leefgebied van 

weg zelf en de stroken langs deze snelwegen beïnvloeden. Deze snelwegen liggen vooral in het midden 

en westen van Nederland met ook daarbuiten enkele trajecten (zie figuur 3.1.). Het projectgebied omvat 

daarom de bermen en zones daarnaast tot waar de verlichting effecten kan hebben en de lucht boven 

deze zones en de weg zelf. Ook in de lucht kunnen namelijk 's nachts vliegende dieren worden beïnvloed.  

 

De bermen van snelwegen kunnen aanzienlijk variëren in breedte en inrichting. Bij snelwegen zonder 

geleiderails is er vrijwel altijd sprake van een veiligheidszone tot rond de 15 meter breed met lage 

vegetatie. Vaak begroeid met gras, maar soms ook heide. Als er wel geleiderails is, kan de berm veel 

smaller zijn of kunnen daar ook bomen staan (zie foto’s 3.1 – 3.3).  

 

 

Foto 3.1. A12 

tussen Utrecht 

en Woerden. 

Bron: 

Cyclomedia 

2018 

 

Foto 3.2. A27 

tussen 

Hilversum en 

Utrecht. Bron: 

Cyclomedia 

2018 
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Foto 3.3. A7 

Purmerend – 

Hoorn. Bron: 

Cyclomedia 

2018 

 

Zowel de bermen als de daarachterliggende stroken zijn onderdeel van het leefgebied van planten- en 

diersoorten. Daarmee is het projectgebied een dwarsdoorsnede van veel landschappen die in Nederland 

voorkomen en daarbinnen zullen ook leefgebieden liggen van een groot aantal van de in deze delen van 

Nederland voorkomende soorten. Alleen zeer zeldzame soorten met een beperkt verspreidingsgebied of 

heel specifieke eisen ten aanzien van hun leefgebieden zullen ontbreken. Daardoor kan dit project een 

relatie hebben met een groot deel van de in Nederland voorkomende soorten. 

 

Het huidige beheer van de bermen, bermsloten en taluds is voor een belangrijk deel gebaseerd op 

verkeersveiligheid. De vegetaties zijn laag, de kans op aanrijdingen met bomen is klein en er is niet veel 

onderhoud nodig zodat het verkeer zo weinig mogelijk gehinderd wordt. Dit heeft ertoe geleid dat direct 

langs de snelwegen vaak relatief rustige, schrale en soortenrijke graslanden ontwikkeld zijn. Op wat 

grotere afstanden staan ook vaak rijen bomen en ook is er vaak een parallel liggende sloot om te zorgen 

voor afdoende ontwatering. Daardoor vormen de bermen relatief rustige en stabiele habitats voor 

graslandsoorten en vormen de bomenrijen en sloten doorlopende structuren die vliegende en 

zwemmende soorten geleiding bieden. Als gevolg hiervan vertegenwoordigen de bermen en aanliggende 

structuren zeker enig ecologisch belang. 

 

Daar staat tegenover dat door het wegverkeer en beheer er ook sprake is van negatieve invloed op deze 

stroken door geluidhinder, beweging, uitlaatgassen, strooizout en onderhoud. In alle voor dit project 

relevante wegtracés is bovendien sprake van wegverlichting. Voor 2013 stond in vrijwel al deze tracés de 

wegverlichting de hele donkerperiode aan. Na 2013 wordt de verlichting nog steeds dagelijks aangezet, 

maar tussen 23:00 en 5:00 wordt deze tijdelijk uitgezet.  

 

3.2 Beschrijving huidige situatie en voornemen 

Langs een deel van de snelwegen hanteert RWS een lichtregime waarbij de verlichting in de namiddag of 

avond aangaat afhankelijk van het tijdstip van de zonsondergang. Daarna gaat het licht van 23:00 – 5:00 

uit. Afhankelijk van het tijdstip van de zonsopkomst gaat daarna de verlichting daarna tijdelijk wel of niet 

aan totdat het daglicht voldoende is en de lampen weer uitgeschakeld worden (grafiek 3.1.). Dit regime is 

sinds 2013 langs ongeveer 540 kilometer ingevoerd. Daarvoor was de verlichting hier permanent aan 

gedurende de hele donkerperiode. Het voornaamste argument om de verlichting toentertijd uit te 

schakelen was kostenbesparing. Daarnaast zijn ook energiebesparing en vermindering van lichthinder 

voor mens en natuur als argumenten genoemd
3
. 

                                                      
3
 http://www.platformlichthinder.nl/thema/openbare-verlichting/ 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

17 mei 2019 EFFECTEN TOENAME VERLICHTING BG4101WATRP1902261248 6  

 

 
Grafiek 3.1. Weergave van het natuurlijke lichtregime, zomertijd en verlichting in de huidige 

situatie (eigen bewerking). Tijdstip op de verticale as. 

 

In de huidige situatie is het langs de betrokken snelwegen over het algemeen donker om 23:00. De zon is 

immers al onder en er is hooguit nog enig schemerlicht en ook de snelwegverlichting gaat dan uit. Op 

sommige plaatsen zijn er nog wel andere verlichtingsbronnen in de omgeving van huizen, kassen, 

straatverlichting etcetera. Er is geen inventarisatie waar nog overige lichtbronnen aanwezig zijn langs de 

betreffende tracé’s. Langs de snelweg blijft het vervolgens donker totdat het gaat schemeren op zijn 

vroegst rond 4:00 in de zomer, of tot de verlichting weer aangaat om 5:00. In de zomerperiode gaat de 

verlichting dus vaak in totaal maar 2-3 uren aan. De natuurlijke zomerse donkerperiode van 8 – 10 uur 

lengte, wordt door de snelwegverlichting dan beperkt tot 6 uur. In de winterperiode duurt de natuurlijke 

donkerperiode tot wel 16 uur, ook deze wordt door de wegverlichting teruggebracht tot 6 uur. Er blijft dus 

altijd een substantieel deel van de natuurlijke donkerperiode over bij het huidige verlichtingsregime. 
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Figuur 3.1. Snelwegen in Nederland en hun huidige verlichtingsregime. In lila de tracés die 

onderwerp zijn van deze studie 

 

Langs de snelwegen zijn meerdere typen verlichting toegepast (natriumdamp, kwikdruk, LED, TL), er zit 

verschil in de plaatsing van de lichtmasten (centraal of langs de zijkanten), de hoogte van de lampen 

boven de weg en het type armaturen is ook verschillend. Daar komt nog bij dat door zaken als 
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veroudering van lampen, vervuiling of beschadiging van armaturen etc. de lichtsterkte en lichtkleur in de 

loop van de tijd ook nog verandert. Er is daarom geen sprake van een eenduidige verlichting ten aanzien 

van lichtsterkte en spectrum op de omgeving van de snelweg.  

 

De laatste jaren vindt er een verschuiving plaats naar de toepassing van LED lampen, maar nog steeds 

met verschillende spectra, plaatsing van masten en type armaturen.  

 

Bij nieuwe projecten wordt steeds meer gebruik gemaakt van modelberekeningen om de uitstraling van 

licht en daarmee de mogelijke effecten op de omgeving in beeld te brengen en te beperken (zie figuur 

3.2). Daaruit blijkt dat het door een juiste keuze van armatuur, plaatsing en type lichtbron het mogelijk is 

de weg op een gewenste manier te verlichten en de uitstraling binnen enkele meters tot minder dan 1 lux 

terug te brengen. Voor het overgrootste deel van de ruim 500 km snelwegen van dit project zijn echter 

geen lichtberekeningen uitgevoerd. 

 

  

Voorbeeld van berekening lichtsterkte op een fiets- en 

voetpad. (Lichtplan Atelier Lek voor fietspad A15, 

2017). 

Voorbeeld van berekening lichtsterkte in een 

tunnel (tussenrapport Rijnlandroute, 2018) 

Figuur 3.2. Voorbeelden van lichtsterkteberekeningen 

 

3.3 Richtlijnen omtrend lichthinder 

De Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) heeft een aantal richtlijnen uitgebracht voor het 

beoordelen van lichthinder. Ze gelden algemeen als maatgevend en worden ook genoemd in de 

toelichting van het Activiteitenbesluit. Deze richtlijnen zijn niet wettelijk vastgelegd maar worden wel 

regelmatig door overheden als kader meegegeven bij ontwikkelingen. Op provinciaal niveau zijn er 

verschillen van de aanpak van lichthinder en het stellen van normen
4
. Ten aanzien van mogelijke effecten 

op natuurwaarden geldt dat bij de toetsing van projecten in het kader van de Wnb gekeken moet worden 

naar mogelijke effecten op de aanwezige natuurwaarden. 

 

In de richtlijnen van NSVV wordt uitgegaan dat er gehinderden zijn die last hebben van een lichtinstallatie. 

Dat kan een omwonende zijn, maar ook een weggebruiker, een sterrenkundige of de natuur. De maximale 

grenswaarden die voor de lichtinstallatie gelden worden daarom bekeken vanuit die gehinderde. Dat 

betekent dat er gemeten wordt op de plaats waar de gehinderde zich bevindt. In de richtlijnen worden een 

aantal grenswaarden voor de verlichting gesteld. Dat betekent dat deze waardes de maximale waarden 

zijn waaraan een lichtinstallatie moet voldoen op de plek van de gehinderde. Deze grenswaarden zijn 

afgeleid van Europese normen, zoals vastgelegd in publicaties van de CIE, zoals Obtrusive light nr 150.  

 

                                                      
4
 IPO, 2010. Handboek licht/donker. 
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De grenswaarden hangen af van de plaats en omgeving waar de verlichting geplaatst is. De omgeving is 

in een stad veel meer verlicht waardoor de genoemde waarden daar hoger zijn dan in een natuurgebied 

waar de omgeving donker is. Er worden vier soorten gebieden onderscheiden: 

• E1: natuurgebieden 

• E2: buitenstedelijk en landelijke woongebieden 

• E3: woongebieden 

• E4: stedelijke centra 

 

Er gelden verschillende de waarden voor de avond van zonsondergang tot aan 23 uur en in de nacht na 

23 uur tot zonsopgang. 

 

Er wordt in de genoemde uitgaven over verschillende lichtparameters gesproken waarvan de twee 

belangrijksten zijn: verlichtingssterkte E (uitgedrukt in lux) en lichtsterkte I (uitgedrukt in candela). De 

eerste wordt gemeten met een lux-meter die alle licht meet op een oppervlakte afkomstig van alle 

lichtbronnen samen die op dat vlak schijnen. Dat vlak kan een stuk grond met vegetatie zijn of de ogen 

van een dier. Lichtsterkte wordt gemeten met een luminantiemeter en geeft aan hoeveel licht vanuit een 

bepaalde bron op het meetvlak valt. Dat zegt iets over de mogelijke mate van verblinding of aantrekking 

door die specifieke lichtbron per waarnemer. Een bron met meer candela, gemeten op dezelfde locatie, 

heeft op een specifieke soort dus groter effect. 

 

Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) geeft in de “Algemene richtlijn betreffende 

lichthinder” 1 lux als maximale verlichtingssterkte aan voor natuur- en landelijke gebieden (tabel 3.1.). Dit 

komt overeen met ervaringen van de Zoogdiervereniging. Onderzoek heeft aangetoond dat sommige 

soorten vleermuizen al effecten kunnen ondervinden bij iets lagere waarden, daarom wordt voor 

vleermuisroutes veelal een verlichting aanbevolen van maximaal 0,5 lux.  

 

Tabel 3.1. Grenswaarden uit de richtlijnen van de NSVV op gebieden buiten de bebouwde kom. 

Parameter Periode E1 natuurgebied E2 landelijk gebied 

E(v) lux op maaiveld  7.00 – 23.00 uur 2 lux 5 lux 

 23.00 – 7.00 uur 1 lux 1 lux 

L(cd) van elke armatuur 7.00 – 23.00 uur 2500 cd 7500 cd 

 23.00 – 7.00 uur 0 cd 500 cd 

 

De verlichtingssterkte geeft aan hoeveel licht er op een oppervlak valt en wordt uitgedrukt in ‘lux’: in de 
tabel hieronder zijn enkele voorbeelden opgenomen (bron: DGMR rapport ’IPO instrument lichthinder, 
uitgangspunten en vuistregels’): 
 

Tabel 3.2. Grenswaarden uit de richtlijnen van de NSVV op gebieden buiten de bebouwde kom. 
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Verlichtingssterkte geeft alleen aan hoeveel licht binnen het zichtbare spectrum gemeten wordt. De 

gevoeligheid van dieren voor verlichting is sterk afhankelijk van de verdeling van het licht binnen dit 

spectrum (Spoelstra, 2018) en daarnaast is het zichtbare spectrum voor niet alle diergroepen en soorten 

gelijk. Sommige soorten kunnen bijvoorbeeld ook ultraviolet of infrarood waarnemen en andere niet.  

3.4 Lichtgevoeligheid van soorten 

Om inzicht te krijgen in de lichtgevoeligheid van soorten is gebruik gemaakt van literatuurbronnen. Zowel 

binnenlands als buitenlands onderzoek zijn hierin meegenomen. Voor soorten en soortgroepen waarvoor 

weinig specifieke informatie voor handen is, is gebruik gemaakt van de uit de literatuur bekende functies 

die licht voor deze soorten hebben en afgeleid hoe die functies beïnvloed kunnen worden. Waar mogelijk 

is zo specifiek mogelijk ingegaan op de invloed van wegverlichting op soorten en soortgroepen. Waar 

deze informatie afwezig bleek, zijn de bekende invloeden van licht zo goed mogelijk in kaart gebracht (zie 

bijlage 1). Dit vormt vervolgens de basis voor een inschatting van de mogelijke effecten van 

wegverlichting. 

3.5 Voorkomen van soorten 

Er zijn verschillende bronnen voor het voorkomen en de ruimtelijke spreiding van soorten in Nederland. 

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) bundelt, uniformeert en valideert natuurgegevens in 

Nederland. De gegevens brengen zo in beeld wat er bekend is over de verspreiding van planten- en 

diersoorten. Er zijn ruim 100 miljoen waarnemingen in de NDFF opgeslagen. Deze waarnemingen worden 

door experts en toepassen van kennisregels gevalideerd voordat ze worden opgeslagen in de NDFF. De 

informatie in de NDFF is niet vrij toegankelijk. Daarnaast bestaan er websites waar direct waarnemingen 

kunnen worden ingevoerd zoals Waarneming.nl en Telmee.nl. De informatie op deze sites is wel vrij 

toegankelijk. Ook daar kijken experts mee en worden kennisregels voor validatie gebruikt. Er is een 

aanzienlijk overlap tussen deze verschillende bronnen. 

 

Verreweg het grootste deel van deze gegevens worden ingevoerd of aangeleverd door vrijwilligers. 

Slechts een klein deel betreft systematische tellingen. Het merendeel laat daarom een zeer groot 

waarnemerseffect zien. De waarnemingen zijn daarom geconcentreerd in gebieden waar de verwachting 

was dat soorten gezien kunnen worden zoals in natuurgebieden of waar meer waarnemers komen zoals 

langs wegen en paden. De nauwkeurigheid van de plaats van de waarnemingen is bovendien zeer 

gevarieerd. Het verschil tussen de feitelijke waarneming en de opgegeven locatie kan tientallen tot 

honderden meters bedragen.  

 

Voor deze toetsing is voor verschillende trajecten informatie uit de NDFF gehaald; ondermeer bij de A6 bij 

Almere en de A1 bij Naardermeer. Er bleken veel gegevens over deze trajecten te zijn, maar de 

soortgroepen die onderzocht zijn en het detailniveau verschilt sterk per locatie. Zo zijn er langs de A6 veel 

waarnemingen van vleermuizen (foeragerend en baltsend), maar zijn er geen recente (afgelopen 5 jaar) 

waarnemingen van vleermuizen langs de A1. Onduidelijk is of dat komt doordat ze niet voorkomen of 

doordat het niet is onderzocht. Er zijn namelijk wel oudere waarnemingen. Langs de A1 en de A6 zijn 

waarnemingen gedaan van zwaarder beschermde amfibieën en reptielen; rugstreeppad (A1 en A6) 

heikikker (A1), ringslang (A1). Daarmee is overigens de precieze functie van het gebied binnen de 300 

meter voor deze soorten is nog onvoldoende duidelijk. Ook is onbekend of ook andere soorten voorkomen 

die niet in de NDFF geregistreerd zijn. Daarvoor is een toetsing nodig die buiten de scope van deze 

opdracht valt.  

 

Het lijkt dan ook niet mogelijk te zijn om per traject te zeggen wat de gevolgen van het weer langer 

aanzetten van de verlichting op beschermde soorten is.  
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De schaal van het huidige onderzoek, waarbij aan de ene kant het projectgebied een groot deel van 

Nederland beslaat, maar waarbij het al dan niet voorkomen van soorten wel heel nauwkeurig gerelateerd 

dient te zijn aan de afstand tot de snelweg, maakt dat de bovengenoemde databases maar beperkt 

geschikt zijn om te gebruiken. Uit de databases kan afgeleid worden of een bepaalde soort in de buurt van 

een traject voorkomt, maar het is onvoldoende duidelijk of deze ook daadwerkelijk binnen de invloedszone 

van de wegverlichting voorkomt. Dat is ook de reden dat bij toetsing van ruimtelijke projecten deze 

databases vooral in de zogeheten quickscan gebruikt worden, maar dat vrijwel altijd aanvullend 

onderzoek met experts in het veld nodig is.  

 

In deze studie is daarom niet per tracé of deel daarvan gebruik gemaakt van deze databases omdat het 

voor het betreffende detailniveau niet voldoende geschikte of vergelijkbare informatie kan geven. 

 

3.6 Selectie beïnvloede gebieden  

In principe zijn alle beschermde gebieden en natuurwaarden die in de invloedssfeer liggen van rijkswegen 

met het lichtregime waarbij het licht van 23:00 – 5:00 uur uitgaat relevant voor deze studie. Hieronder is 

toegelicht hoe bepaald is welke gebieden relevant zijn om op te nemen in deze invloedssfeer.  

 

Op basis van beschikbare literatuur is een algemene verstoringscontour voor verlichting bepaald rondom 

de trajecten van rijkswegen die onderwerp zijn van deze studie. Vanwege de diversiteit aan lampen, typen 

armaturen, plaatsing en hoogte van armaturen is daar geen onderscheid in gemaakt en uitgegaan van 

een realistische worst case situatie. Hierdoor wordt onderschatting van de effecten voorkomen.  

 

Belangrijke constatering is dat: 

 Tot rond 2013 de betreffende tracés al de hele nacht verlicht werden.  

 Er in de huidige situatie gedurende een deel van de nacht, tot 23:00 en na 5:00 sprake is van 

verlichting met een zelfde verstoringscontour; 

 Er tussen 23:00 en 5:00 uur geen sprake is van wegverlichting, maar dat overige lichtbronnen 

(auto’s, wegverlichting van overige wegen, huizen, kassen, bedrijven) wel aanwezig kunnen zijn.  

 

In de onderstaande paragrafen zal vooral ingegaan worden op de effecten van kunstmatige verlichting in 

het algemeen. In hoofdstuk 5 zal specifiek ingegaan worden op de mogelijke effecten van het weer 

aanzetten van de wegverlichting. 

 

De invloed van licht is afhankelijk van het type en de intensiteit van de aanwezige verlichting, de soort en 

van de structuur van de omgeving (licht draagt verder in een open landschap dan in een bebost gebied). 

Molenaar et al. (2000) laten bijvoorbeeld zien dat de nestdichtheid van grutto’s tot 300 meter van 

snelwegverlichting verlaagd was. Molenaar et al. (2003) merken op dat de invloed van verlichting op het 

ruimtelijk gedrag van zoogdieren in ieder geval meer is dan 100 meter. Op basis van dergelijke bronnen is 

gekozen om 300 meter als maximale verstoringscontour voor wegverlichting te gebruiken. Voor vrijwel alle 

relevante soorten geldt namelijk dat uit literatuur bekende verstoringsafstanden voor wegverlichting gelijk 

en vooral kleiner zijn. 

 

Voor sommige insectensoorten zijn overigens beduidend grotere verstoringsafstanden gevonden. 

Aantrekking kan zelfs plaatsvinden tot een afstand van 700 meter (zie bijlage 1). Dit betreft echter 

onderzoeken buiten Nederland in grote onverstoorde natuurgebieden waardoor de resultaten niet direct 

toepasbaar zijn op de situatie langs de snelwegen in Nederland. In Nederland zijn dergelijke gebieden 

zeer zeldzaam en vrijwel afwezig in centraal en West-Nederland waar de meeste wegen liggen die 

onderwerp zijn van dit project en waar bovendien vrijwel overal sprake is van matige tot ernstige 

lichtvervuiling door veel meer bronnen dan alleen snelwegverlichting (figuur 3.3). 
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Figuur 3.3. Hemelhelderheid als indicator voor lichtvervuiling Bron: RIVM: 

www.atlasleefomgeving.nl/kaarten 

 

De 0,1 lux contour wordt algemeen geaccepteerd als een waarde waar beneden geen significante 

negatieve gevolgen optreden op planten- of diersoorten (Meijer, 2013). Deze waarde komt overeen met 

de referentiewaarde voor donkere gebieden uit het onderzoek van Molenaar et al. (2003). Daarbij is het zo 

dat er in Nederland nagenoeg overal sprake is van achtergrondverlichting, waarin de uitstraling van de 

verlichting van de rijksweg op enige afstand van de snelweg zal opgaan. Die afstand is afhankelijk van het 

type snelwegverlichting en van verlichtingsbronnen in de omgeving en daardoor erg gevarieerd. Doordat 

er voor de bestaande verlichting vrijwel geen berekening of meting bekend zijn van de verlichtingscontour 

zijn op basis van bovenstaande onderzoeken aannames gedaan. 

 

De verlichtingsterkte van hoofdverkeerswegen is op het wegdek direct onder de lampen in de ordegrootte 

van 20 lux (Molenaar, 2003a). De verlichtingssterkte neemt kwadratisch af met de afstand, waardoor de 

verlichtingssterkte snel minder wordt naarmate de afstand tot de bron groter is (zie ook figuur 3.2.). Een 

lichtsterkte van 0,01 lux (equivalent aan een maanloze nachthemel) komt volgens interpretatie van Royal 

Haskoning (2008) overeen met een richtafstand van ongeveer 150 meter vanaf een snelweg 

(aangenomen dat er geen andere verlichtingsbronnen aanwezig zijn), de 0,1 lux contour komt overeen 

met een richtafstand van ongeveer 75 meter van een snelweg
5
. De waarde van 1 lux die door 

                                                      
5
 Per bedrijfscategorie en voor de infrabundel zijn overdrachtsberekeningen uitgevoerd teneinde de lichtemissie buiten de grenzen 

van de inrichting/infrabundel te bepalen. Deze overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd met het programma CalcuLux Area. Op 
basis van de resultaten van de overdrachtsberekeningen is de relatie tussen lichtsterkte en afstand tot de grens van de inrichting 
bepaald. 
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Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) als grenswaarde wordt gehanteerd ligt dan rond de 

40 m. Dit is een gemiddelde afstand en zal per locatie variëren afhankelijk van type lamp, locatie en 

hoogte van de mast, type armatuur en de aanwezigheid van obstakels in de lichtbaan. 

 

Voor de eventuele aantrekking van dieren is echter niet zozeer de verlichtingssterkte (in lux) maar de 

lichtsterkte (in cd) van belang. Daarvan zijn nog minder metingen bekend. Daarom is in verband hiermee 

is gekeken naar de afstand tot waarop vooral insecten nog kunnen worden aangetrokken. Deze loopt 

uiteen van een paar meter tot een paar honderd meter, met incidentele uitschieters tot 700 m in 

buitenlands onderzoek. Voor de toetsing van het aanzetten van de wegverlichting is uitgegaan van een 

maximale verstoringsafstand van 300 meter, omdat grotere afstanden zich alleen in omstandigheden 

voordoen die in Nederland niet waarschijnlijk zijn (zoals geheel ontbreken van andere verlichtingsbronnen 

en geen obstakels in de lichtbaan). De 300 meter contour is daarmee een realistische worst-case afstand 

voor een verlichte rijksweg waarbuiten verlichtingseffecten vrijwel uitgesloten zijn. In de meeste gevallen 

zal de verstoringsafstand echter veel minder zijn door het voorkomen van andere verlichtingsbronnen, 

reeds toegepaste afschermende armaturen, obstakels tussen verlichting en waarnemers, etc.  

 

De huidige relatie tussen de wegtracé’s van het voornemen en beschermde natuurgebieden (Natura2000 

en NNN) is in kaart gebracht met behulp van een GIS analyse en basisgegevens aangaande de ligging 

van rijkswegen en de vastgestelde maximale verstoringscontour van 300 meter. Er is geen gebruik 

gemaakt van verspreidingsgegevens van (beschermde) soorten omdat, zoals in 3.3 is aangegeven, het 

niveau van de beschikbare informatie daarvoor veelal onvoldoende is, maar vooral omdat dat niet nodig is 

om conclusies te kunnen trekken. Langs vrijwel elk tracé kunnen immers relevante soorten voorkomen 

waardoor een generieke afweging in dit geval beter geschikt is. 

 

Alle Natura 2000-gebieden en NNN-gebieden die binnen de verstoringscontour vallen zijn relevant voor 

deze studie. In deze gebieden zijn immers specifieke soorten en natuurwaarden beschermd, die mogelijk 

beïnvloed worden wanneer de verlichting ’s nachts weer wordt aangezet (zie hoofdstuk 2). Voor 

Natura2000-gebieden is het voorkomen van relevante soorten afgeleid uit de gebiedsspecifieke 

instandhoudingsdoelstellingen (zie bijlage 2). 

 

In Nederland zijn honderden soorten planten en dieren beschermd door de Wet Natuurbescherming. De 

bescherming van soorten geldt altijd en voor heel Nederland (zie hoofdstuk 2). Veel van deze soorten 

kunnen ook voorkomen binnen de maximale verstoringscontour van 300 m rondom de snelwegtracé’s die 

onderwerp zijn van deze studie. De ruimtelijke begrenzing van het voorkomen van die soorten is echter 

veel minder duidelijk begrensd dan de beschermde gebieden en daardoor is een generieke beoordeling 

van leefgebieden door middel van een GIS-handeling niet mogelijk. Daarom wordt voor beschermde 

soorten vooral ingegaan op hun algemene gevoeligheid voor verstoring door wegverlichting en de 

verandering in het verlichtingsregime die specifiek is voor dit voornemen.   

3.7 Omgang met kennisleemtes 

Uit de voorgaande paragrafen is al naar voren gekomen dat er een aantal kennisleemtes zijn omtrend licht 

en de effecten daarvan op natuurwaarden. Ook uit de volgende hoofdstukken en de bijlage valt af te lezen 

dat er kennisleemtes zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van de exacte relatie tussen verlichting en 

predatiesucces per soort, of de aantrekkende werkening van specifieke spectra op een soort.  

 

Ook in de informatie over het voorkomen van soorten zitten leemtes: zie 3.5. De aandacht voor zowel 

soorten als gebieden is voor de meeste waarnemers immers niet gelijkwaardig verdeeld. Zo zijn er 

bijzonder veel waarnemingen van vogels met een nadruk op water- en natuurgebieden en zijn er relatief 

weinig waarnemingen van invertebraten (met uitzondering van libellen en dagvlinders). Ook is het aantal 
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waarnemingen in agrarisch gebied en bermen van snelwegen, met uitzondering van grote opvallende 

soorten (ree, das, ooievaar), relatief laag ten opzichte van parken, natuurgebieden en wandelroutes.  

 

In 3.6. is al ingegaan op het generieke karakter van deze toetsing. Hoewel vanuit de Wnb toetsing per 

tracé nodig is, is vanuit de beschikbare informatie een generieke toetsing uitgevoerd. Dit heeft als 

voordeel dat specifieke informatie over het voorkomen van soorten of details over het type verlichting per 

tracé of deel daarvan niet nodig is. Immers, door uit te gaan van een worst case situatie, wordt voorkomen 

dat een onderschatting van de effecten gemaakt wordt. Daardoor zijn de resultaten van de generieke 

toetsing te extrapoleren naar elk tracé. Er wordt immers rekening gehouden met alle relevante 

soortgroepen waardoor er zeker geen soortgroep gemist wordt voor een specifiek tracé. Voor het 

vaststellen van de worst case is uitgegaan van bestaande informatie over effecten en lichtsterkte, en is de 

meest ruime, maar wel voor de Nederlandse situatie realistische maximale afstand van 300 meter 

bepaald. Ook gevoelsmatig zal een dergelijke afstand voor vrijwel iedereen acceptabel zijn. Op een 

afstand van 300 m vanaf een snelweg zal vrijwel geen sprake meer zijn van merkbare verlichting, wel 

zullen de lampen te zien zijn maar deze zullen zelden sterker zijn dan andere lichtbronnen in de 

omgeving, en vaak zal een groot deel van de lampen niet eens meer zichtbaar zijn doordat er vegetatie of 

andere obstakels tussen de waarnemer en de weg aanwezig zullen zijn. Zeker als de waarnemer de 

ooghoogte van de relevante diersoorten in beschouwing neemt. 

 

De effecten van het weer aanzetten van wegverlichting tussen 23:00 en 5:00 uur op de verschillende 

soorten en soortgroepen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op beschikbare literatuur (zie paragraaf 3.1). 

Indien informatie voor een bepaalde soort of soortgroep niet op een geschikt detailniveau beschikbaar 

bleek, is gebruik gemaakt van ervaringen van de auteurs dat is opgedaan bij het toetsen van vele 

tientallen ruimtelijke ontwikkelingen aan de natuurwetgeving. Daarbij zijn alle soortengroepen betrokken 

geweest en was lichthinder regelmatig een te toetsen onderwerp. Op deze wijze is lokatiespecifieke 

ervaring gebruikt om de generieke toetsing te onderbouwen. 

 

In deze toetsing zijn verschillende aannames gedaan, bijvoorbeeld dat er zich sinds het uitzetten van de 

verlichting tussen 23:00 en 5:00 geen belangrijke migratieroutes voor amfibiëen of verblijfplaatsen voor 

vleermuizen (of andere lichtgevoelige soorten) ontwikkeld zullen hebben binnen de beïnvloedingscontour 

van die verlichting. Dergelijke aannames zijn niet gebaseerd op feitelijke waarnemingen langs deze 

snelwegen maar op basis van de algemene kennis van de betreffende soortgroepen afkomstig van 

literatuur, opleiding, ervaring en waarnemingen van de auteurs en hun collega’s bij meerdere honderden 

toetsingen van allerlei ruimtelijke ontwikkelingen.  

 

Natuurlijk zou het wenselijk zijn te beschikken over een voldoende ruime dataset met feitelijke 

waarnemingen om wetenschappelijk onderbouwde conclussies te trekken. Echter, die dataset bestaat 

niet, maar er is wel redelijk wat kennis over het gedrag van deze soorten om voldoende betrouwbare 

voorspellingen te doen waarop deze aannames gebaseerd zijn. Indien er data beschikbaar komen, of 

blijken te bestaan, die aantonen dat deze aannames niet kloppen, dan zullen de conclusies herzien 

moeten worden. Op basis van de wel beschikbare informatie is de verwachting echter dat de aannames, 

zeker op hoofdlijnen, zullen kloppen met de werkelijkheid. Er zijn dan ook weinig twijfels over de juistheid 

van de aannames en de conclusies die op basis hiervan getrokken zijn. 

 

3.8 Effectbeschrijving en toetsing aan wet- en regelgeving 

Voor het toetsen van het weer aanzetten van de wegverlichting aan de Wnb is gebruik gemaakt van het 

stappenplan van het Ministerie van LNV: 

 Stap 1. Komen er beschermde soorten voor in het gebied? (zie hoofdstuk 4)  

 Stap 2. Worden door de handeling de verbodsbepalingen overtreden? (zie hoofdstuk 5 en 6)  
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De volgende stappen zijn alleen relevant als er verbodsbepalingen worden overtreden: 

 Stap 3. Vallen de handelingen onder een vrijstelling?  

 Stap 4. Kan een ontheffing soortenbescherming worden verleend?  

 

Dit stappenplan wordt bij het toetsen van ruimtelijke ontwikkelingen veelal doorlopen in het kader van een 

quickscan. Van belang daarbij is dat in de eerste stap voldoende in beeld gebracht moet worden of, en zo 

ja, welke beschermde soorten waar voorkomen. In paragraaf 3.5 is aangegeven waarom dit voor dit 

project niet geschikt is. Een quickscan is vooral geschikt voor een ruimtelijk relatief beperkt gebied, met 

een beperkt aantal beschermde soorten. Het huidige voornemen omvat een maximaal 

beinvloedingsgebied van ordegrootte 4.000-5.000 hectares waarbinnen een groot deel van de in 

Nederland voorkomende beschermde soorten op zijn minst incendenteel verwacht kunnen worden. Deze 

toetsing is daarom ook geen quickscan omdat er niet zozeer uitgegaan wordt van een projectgebied als 

wel van alle soorten die hier mogelijk voorkomen. De feitelijke verspreiding daarvan is voor de toetsing 

aan de soortenbescherming niet meegenomen. Voor de gebiedsbescherming en met name de 

Natura2000 instandhoudingsdoelstellingen is hier overigens wel naar gekeken. 

 

Uit het recente Arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (7 november 2018, 

ECLI:EU:C:2018:882) en de antwoorden ten aanzien van bemesten en beweiding zijn er gevolgen voor de 

manier waarop we de effecten van het permanent aanzetten van verlichting langs snelwegen toetsen. 

Zekerheidshalve gaan we ervan uit dat dit als project in het licht van de Habitatrichtlijn (en niet als andere 

handeling) getoetst moet worden. Net als bemesten en beweiden kan het aanzetten van verlichting 

namelijk leiden tot negatieve effecten, ondanks dat er geen sprake is van een fysieke ingreep in het 

natuurlijke milieu. Er is (voor zover wij weten) geen besluit of vergunning waarmee de nachtelijke 

verlichting ooit is vergund. Er is ook geen sprake is van een ongewijzigde voortzetting van een project 

waarvoor toestemming is verleend voordat het gebied waar het betreffende project gevolgen voor heeft de 

status van Natura 2000-gebied kreeg. Het aanzetten van de wegverlichting dient daarom als een nieuw 

project getoetst te worden aan de Wnb. 

 

Aan de andere kant zal er ook rekening mee gehouden worden dat tot ongeveer 2013 de wegverlichting 

langs deze tracés al de hele nacht aanstond en sindsdien nog steeds een deel van de nacht aangestaan 

heeft. Dit betekent dat de natuurwaarden die zich tot dan toe ontwikkeld dan wel in stand gehouden 

hadden in de invloedsfeer van de weg, dat gedaan hadden terwijl er al iedere nacht lichthinder was. 

Daarom gaat deze toetsing er vooral over of zich sinds 2013 aanvullende natuurwaarden 

ontwikkeld hebben die dusdanig belang hebben bij de donkerperiode van 23:00 – 5:00 dat het weer 

permanent aanzetten van de wegverlichting tot negatieve effecten zal leiden en dat deze effecten 

tot een overtreding van de Wnb kunnen leiden. 

 

Voor de toetsing van een project aan de Wnb is het gebruikelijk een quickscan uit te voeren. Daarbij wordt 

op basis van bestaande informatie en vaak een verkennend veldbezoek een inschatting gemaakt van de 

mogelijke effecten van het initiatief. Een hulpmiddel bij het uitvoeren van een quickscan is de 

Effectenindicator soorten van het Ministerie van LNV
6
. Hierin zijn tientallen activiteiten opgenomen en 

wordt een indicatie gegeven van mogelijke effecten. Verlichting is niet als activiteit opgenomen en daarom 

kan de effectenindicator niet als hulpmiddel gebruikt worden. 

 

Voor het weer aanzetten van de wegverlichting is een traditionele quickscan niet een geschikt instrument. 

Het voornemen omvat namelijk feitelijk tientallen zelfstandige projecten, één voor ieder tracé omdat deze 

onafhankelijk van elkaar uitvoerbaar zijn. Per tracé is er onvoldoende detailniveau van informatie 

                                                      
6
 www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorsoortenappl2016.aspx?subj=soorten 
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beschikbaar over zowel het voornemen, de omgeving en de voorkomende soorten om een conventionele 

quickscan uit te voeren. Daarom moet deze toetsing gezien worden als een toetsing op hoofdlijnen.  

 

Als resultaat van de toetsing worden per tracé vier mogelijkheden onderscheiden: 

1. Het permanent aanzetten van verlichting heeft geen of nauwelijks effect. Er worden geen artikelen 

van de Wnb overtreden. Nadere toetsing of vergunning is niet nodig. 

2. Het permanent aanzetten van verlichting heeft effect, maar dit effect is zeker niet significant 

negatief. Nader onderzoek en een lichte toetsing in de vorm van Verslechterings- en 

verstoringstoets kan nodig zijn. De verwachting is dat deze effecten met beperkte middelen te 

mitigeren of te compenseren zijn. 

3. Significante gevolgen van het permanent aanzetten van verlichting kunnen niet op voorhand 

worden uitgesloten. Er is sprake van een project in het licht van de Habitatrichtlijn, er is een 

passende beoordeling nodig. Het is niet op voorhand duidelijk dat vergunning mogelijk is. Naar 

alle waarschijnlijkheid zijn in ieder geval ingrijpende maatregelen nodig om negatieve effecten te 

mitigeren of compenseren. 

4. De beschikbare gegevens zijn onvoldoende om een uitspraak te doen voor het hele tracé. Nader 

onderzoek is daarvoor noodzakelijk. 

 

Verder is voor een natuurvergunning van belang of het één groot project betreft of dat elk tracé een 

projecten betreft die onafhankelijk van elkaar kunnen worden uitgevoerd. Dit laatste is hier zonder twijfel 

het geval. De beoordeling moet dus per wegtraject uitgevoerd worden.  

 

In de volgende figuur is schematisch aangegeven hoe bepaald is welke stappen relevant zijn voor de 

bepaling of wel of geen vervolgstappen in het kader van de Wnb noodzakelijk zijn. 
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4 Invloed van licht op soortengroepen 

De invloed van verlichting met kunstlicht op soortgroepen (en soorten daarbinnen) loopt zeer uiteen. Tot 

op zeker hoogte kan een toename van verlichting positief uitgelegd worden voor sommige soorten 

(Gezondheidsraad, 2000; Kolligs, 2000), maar doorgaans zijn de effecten op natuurwaarden voornamelijk 

negatief (Environmental Resource Management, 1996; Longcore & Rich, 2004). Zelfs een schijnbaar 

positief effect, zoals makkelijker foerageren door predatoren omdat het licht prooidieren aantrekt, is 

feitelijk toch negatief. Op langere termijn verstoort dit immers de populaties van insecten (die overigens 

zelf direct al een negatief effect ondervinden door de aantrekking en toegenomen predatie), wat ook op de 

populatie van predatoren een negatief effect kan hebben. Daarom moet ook een ‘positief’ effect op een 

soort als een verstoring van de natuurlijke situatie gezien worden en daarmee als een negatief effect. 

Uiteraard zijn in de huidige situatie veel situaties al lang niet natuurlijk meer en daar hebben soorten zich 

aan aangepast. Leefgebieden van soorten zijn daarom in grote delen van Nederland te kwalificeren als 

halfnatuurlijk of zelfs vrijwel geheel kunstmatig. Toch kunnen daar veel soorten voorkomen en zich 

langdurig in stand houden. Dit geldt ook voor gebieden die te maken hebben met verstoring van het 

natuurlijke lichtregime door kunstlicht. Er is weinig informatie over het verschil in soortensamenstelling en 

populatiegrootte in gebieden die, op de verlichting na, gelijke habitatkwaliteiten hebben. Er zijn een paar 

onderzoeken die hier systematisch onderzoek naar gedaan hebben, zoals recent het project Licht op 

Natuur
7
. In zijn algemeenheid blijkt het lastig om naar aanleiding van dit project uitspraken te doen over 

effecten van lichtverstoring, omdat elke diersoort andere kleuren ziet en/of daar anders op reageert. Toch 

zijn er wel enkele conclusies te trekken. Zo mijden woelmuizen zelfs lage lichtintensiteiten van wit licht, 

maar is rood licht voor hen en veel andere soorten vaak geen probleem. Ook langzaam vliegende 

vleermuissoorten vermijden wit licht maar rood licht nauwelijks. Snel vliegende, wendbare 

vleermuissoorten maken juist weer gebruik van kunstlicht om te jagen. Vossen worden ook aangetrokken 

door kunstlicht, ongeacht de kleur, en herten maakt het ook niet uit of er kunstlicht is of niet. Vogels zien 

alle kleuren heel goed en daarnaast ook nog uv, maar er waren nog geen effecten meetbaar op het aantal 

vogels rond verlichting. Wel is geconstateerd dat koolmezen veel rustelozer zijn in wit verlichte plekken, 

en misschien zijn de effecten op lange termijn wel meetbaar. Dat soort vragen hoopt het project de 

komende jaren te beantwoorden.  

 

In de bijlage is een samenvatting van het bronnenonderzoek naar bekende effecten van licht op dieren en 

planten opgenomen. In de volgende tabel zijn effecten van kunstmatige verlichting van een leefgebied per 

soortgroep samengevat. 

 

Tabel 3.1. Samenvatting van de effecten van verlichting op leefgebieden. 

Soortgroep Orientatie Aantrekking Bioritme Algemeen 

Grondgebonden 
zoogdieren 

Verbetert oriëntatie, 
vergroot de kans op 
predatie 

Vooral van roofdieren. 
Waarschijnlijk relatie met 
predatiesucces 

Weinig informatie 

Aantal soorten en 
dichtheid neemt af 
als er veel 
lichthinder is 

Vleermuizen 
Verschilt per soort, sommige benutten licht voor 
meer jachtsucces, andere mijden licht. 
Waarschijnlijk om predatie te vermijden. 

Weinig informatie, 
waarschijnlijk 
nauwelijks van 
belang 

Over het algemeen 
wordt licht 
gemeden, zeker bij 
verblijfplaatsen, 
vliegroutes en 
drinklocaties 

Vogels 
Kan grote invloed hebben op trekvogels. Dit 
speelt vooral als er geen andere lichtbronnen 

Kan bioritme 
beïnvloeden. Vooral 

Over het algemeen 
wordt kunstlicht 

                                                      
7
 https://nioo.knaw.nl/nl/licht-op-natuur 
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zijn. Voor deze snelwegen in de Nederlandse 
context is dat niet of nauwelijks relevant. 

zeer dicht bij 
lampen. 

gemeden. Kan 
desorientatie 
geven bij 
trekvogels. 

Amfibieën en 
reptielen 

Waarschijnlijk van 
weinig belang 

Aantrekking en afstoting 
komen beide voor 

Bioritme is meestal 
temperatuurgestuurd 
maar lichteffecten 
komen ook voor 

Over het algemeen 
is de invloed van 
kunstlicht beperkt. 

Vissen 
Waarschijnlijk van 
weinig belang 

Sommige nachtactieve 
vissen mijden verlichting 
door de maan of 
kunstlicht, andere komen 
er juist op af of op de 
insecten die daardoor 
worden aangetrokken 

Licht kan in 
bepaalde gevallen 
migratiegedrag 
beïnvloeden.  

Over het algemeen 
weinig effecten en 
dan vooral bij 
hogere 
intensiteiten 

Insecten 

Veel nachtactieve 
insecten oriënteren 
zich op de maan. 
Kunstlicht verstoort 
dit gedrag.  

Veel nachtactieve 
insecten worden 
aangetrokken en 
gefixeerd door kunstlicht.  

De verstoring door 
verlichting kan grote 
invloed hebben op 
gedrag nachtactieve 
soorten. 

Er is een groot 
effect op 
nachtactieve 
insecten. 

Planten Niet relevant Niet relevant 
Alleen bij relatief 
hoge lichtintensiteit 

Nauwelijks 
effecten 

 

 
Figuur 4.1. Vogels die op één dag tegen gebouwen waren aangevlogen in Toronto  

Bron: Het Fatal Light Awareness Programme.(flap.org).  

http://www.flap.org/
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5 Effectbeschrijving  

5.1 Algemeen 

De mogelijke effecten van verlichting op beschermde soorten en gebieden in het algemeen en op enkele 

specifieke soortgroepen in het bijzonder zijn op hoofdlijnen beschreven in hoofdstuk 4 en verder 

uitgewerkt in de bijlage 1. Deze effecten liggen ten grondslag aan de effectbeschrijving in dit hoofdstuk.  

 

Voor veel soortgroepen of soorten is niet duidelijk te kwantificeren wat de invloed van wegverlichting 

precies is omdat: 

- Er tegelijk andere factoren spelen zoals verstoring door geluid en beweging; 

- Er geen eenduidige reactie is binnen een soort of soortgroep op lichtverstoring. Er zijn vaak zelfs 

duidelijke verschillen tussen individuen. 

- Er allerlei lokale factoren meespelen die vergelijkingen bemoeilijken (verschillende typen 

verlichting, verschillen in andere omgevingsfactoren, verschillen in ecosystemen en 

populatiesamenstelling). 

- Niet in beeld is gebracht in hoeverre andere verlichtingsbronnen een rol spelen op deze 

snelwegtrajecten. 

 

Wel is duidelijk dat voor de meest soortgroepen niet op voorhand uitgesloten kan worden dat 

wegverlichting in het algemeen een extra negatief effect heeft bovenop andere effecten die wegen nu al 

hebben zoals geluidverstoring en versnippering. Daarnaast is bij de effectenbeoordeling van belang dat er 

tot 2013 al verlichting was gedurende de hele nacht op deze trajecten en tevens dat in de huidige situatie 

gedurende een gedeelte van de nacht ook al wegverlichting aan is. Hierdoor is de, nu ook al tijdelijk, 

verlichte zone rondom de weg voor gevoelige soorten nu waarschijnlijk al minder geschikt, met name als 

vaste verblijfplaats. Anderzijds doen deze zones mogelijk wel dienst als tijdelijk foerageergebied 

gedurende de donkere periodes. 

 

In de huidige situatie zijn de bermen en aangrenzende stroken tot op 300 meter van de weg langs deze 

bijna 540 kilometer snelweg tussen 23:00 en 5:00 voor een groot deel vrijwel altijd donker. De natuurlijk 

donkerperiode is weliswaar verkort door de wegverlichting tot slechts de periode 23:00 - - 5:00, maar als 

habitatkwaliteit is donkerte dus wel elke nacht langs veel van deze snelwegen 6 uur lang aanwezig. Door 

het permanent aanzetten van de wegverlichting wordt deze zone langs de snelwegen minder geschikt als 

leefgebied, omdat ze dan altijd verlicht is. In deze toetsing wordt ingegaan op welke effecten dit kan 

hebben op beschermde natuurwaarden. 

 

Er is aangenomen dat in de worst-case situatie de verstoring door verlichting tot 300 meter van de weg 

invloed kan hebben. Er is ook aangenomen dat gemiddeld de feitelijke verstoring tot ongeveer 40 meter 

vanaf de weg reikt (zie 3.4). In de worst-case benadering zou het maximaal verstoorde gebied dus 539,6 

km x 300 m x 2 = 32.373 hectares betreffen. In de praktijk zal dit aanzienlijk minder zijn omdat door allerlei 

oorzaken de feitelijke effecten minder ver reiken. Uitgaande van een feitelijke gemiddelde verstoringszone 

van ongeveer 40 m breed (bij 1 lux, zie paragraaf 3.3) lijkt een daadwerkelijk verstoord gebied van 4.000 – 

5.000 hectares aannemelijk. Dit gebied zal vooral bestaan uit bermen met grasvegetatie en aangrenzend 

agrarisch gebied met ook weer grasland en daarnaast ook akkers. Er zal ook effect zijn op gebieden met 

een opgaande vegetatie met ruigte, struweel en bomen. Dat gebied zal duidelijk kleiner zijn omdat hier de 

effecten van de verlichting snel afgeschermd worden én omdat dergelijke vegetaties minder voorkomen. 

In theorie is door middel van een GIS benadering van landgebruik of vegetatiekaarten (bv 

www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/kaarten; CBS) een berekening van verstoorde typen van landgebruik 

mogelijk. Omdat de feitelijke beinvloedingszone van de wegverlichting niet per locatie bekend is, is dit 

echter voor deze toetsing niet zinvol.  

http://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/kaarten
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Uitgaande van een gemiddelde beinvloedingszone van 40 m breed, is duidelijk dat het meest beinvloedde 

deel daardoor de berm van de snelwegen zelf zal betreffen. De gemiddelde breedte daarvan is rond de 20 

meter. De vegetatie hier is vooral extensief beheerd grasland, soms met bomen en struiken als de berm 

breed genoeg is of er een geleiderail staat. De zone achter de berm zal globaal eenzelfde verdeling 

hebben als het onbebouwde gebied overal in Nederland, dus ongeveer 80% is agrarisch, de rest is water, 

bos, overige natuur en nog wat recreatiegebieden en een klein percentage woningen en andere 

gebouwen.  

 

In de volgende paragrafen wordt per soortgroep besproken welke mogelijke effecten te verwachten zijn 

als gevolg van het voornemen de weg in de nacht permanent te verlichten. Hierbij wordt vooral gekeken of 

die effecten op kunnen treden op natuurwaarden die zich sinds 2013 zich hebben kunnen ontwikkelen in 

de zones langs de snelwegen die sindsdien een donkerperiode van 23:00 – 5:00 kennen.  

5.2 Grondgebonden zoogdieren 

Binnen verstoringscontour moet ervan uitgegaan worden dat inschakelen van de verlichting het gebruik 

van die zone door grondgebonden zoogdieren gedurende de nacht (opnieuw) zal beperken. Dit komt 

vooral omdat kleine zoogdieren ernaar streven het predatierisico te verkleinen, bijvoorbeeld door verlichte 

gebieden te mijden. Aan de andere kant wordt de populatie van muizen en spitsmuizen, net als veel 

andere dieren, vooral gestuurd door het voedselaanbod. Zolang dat aanbod in de bermen en 

aangrenzende gebieden gelijk blijft, is te verwachten dat daar herbivoren op af komen. Er zijn ook geen 

indicaties dat door het instellen van de donkerperiodes vanaf 2013 er enige verandering in 

populatiesamenstelling, vegetatie of graasdruk is gekomen.  

 

Voor voldoende mobiele soorten (sommige muizen en spitsmuizen, maar vooral bijvoorbeeld kleine 

marterachtigen) betekent de nachtelijke donkere zones langs de snelwegen een tijdelijk relatief veilig 

foerageergebied. Hun verblijfplaatsen liggen buiten het lichtverstoorde gebied, maar van daaruit kunnen 

ze wel gebruik maken van de deze zones als de verlichting uit is. De verwachting is dat als lichtgevoelige 

soorten de bermen en aangrenzende gebieden gaan mijden, minder gevoelige soorten (of individuen van 

diezelfde soorten) hun plaats innemen en het aantal muizen en spitsmuizen vergelijkbaar zal blijven 

omdat het voedselaanbod niet zal veranderen. Daarnaast is ook niet aannemelijk dat het predatierisico 

dusdanig verandert door de langere verlichting dat er wezenlijke veranderingen in de populaties op zullen 

treden. Nachtactieve dieren kunnen namelijk ook prima functioneren zonder kunstlicht, dus ook 

predatoren zullen zonder kunstlicht voldoende predatiesucces kennen om hun populaties in stand te 

houden. Daar komt bij dat de extra verlichting zowel de predator als de prooi meer kans geeft om beter te 

zien. De studie van Molenaar et al. (1997) laat bijvoorbeeld zien dat vooral roofdieren zoals de wezel naar 

het licht toe trekken. Dit hangt waarschijnlijk samen met het vergrote jachtsucces. Onduidelijk is of dat 

komt omdat er ook meer prooidieren aangetrokken worden door het licht of dat het jachtsucces per poging 

groter wordt. 

 

Verlichting zorgt er ook voor dat voor bepaalde soorten de foerageertijd wordt verlengd. Dit zal vooral 

dagactieve soorten betreffen. Het huidige verlichtingsregime zorgt echter al voor een ‘verlengde dag’ 

waardoor bij de voorgestelde aanvullende verlichting van 23:00 – 5:00 dit effect niet meer te verwachten 

is. 

 

Samenvattend zal permanente verlichting langs deze snelwegen erop neerkomen dat lichtschuwe dieren 

deze gebieden minder of niet meer als tijdelijk foerageergebied zullen gebruiken, terwijl soorten die daar 

minder gevoelig voor zijn of de verlichting als een kans zien deze gebieden wat meer zullen gaan 

gebruiken. Dit zal leiden tot hooguit kleine verschuivingen in de soortensamenstelling langs deze 

snelwegen. Omdat er na het instellen van de donkerperiode na 2013 geen effecten bekend zijn is de 
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verwachting dat het opheffen van die donkerperiode ook niet of nauwelijks tot effecten zal leiden. Omdat 

er tot 2013 ook al sprake was van permanente lichtverstoring en er in de huidige situatie sprake is van 

gedeeltelijke lichtverstoring is het ook niet waarschijnlijk dat hierdoor relevante effecten op verblijfplaatsen 

of looproutes op zullen treden.  

 

Een permanente nachtelijke verlichting kan gevolgen hebben voor faunapassages die nu functioneren in 

het gebied waar de verlichting in de nacht wordt uitgeschakeld. Elke nacht is het nu immers ongeveer 6 

uur lang donker en kan de faunapassage relatief veilig gebruikt worden voor veel soorten. Faunapassages 

die de hele nacht verlicht worden, zullen minder goed of geheel niet meer functioneren voor gevoelige 

soorten. Bij faunapassages aangeled voor 2013 was er al sprake van permanente verlichting, dus is het 

aannemelijk dat deze dusdanig zijn afgeschermd dat verlichting geen rol speelt. Tijdens het ontwerp en de 

aanleg van faunapassages na 2013 is ervan uitgegaan dat er elke nacht een donkerperiode is omdat de 

verlichting wordt uitgeschakeld. Daarom zijn mogelijk geen voorzieningen getroffen die verlichting van de 

faunapassages voorkomen. Dat was immers niet nodig. Door het permanent aanzetten van de verlichting 

in de nachtperiode worden dus de ontwerpvoorwaarden van deze faunapassages verandert en is mogelijk 

dat het functioneren zal worden aangetast.  

 

Het verwachtte effect op de populaties in het gehele beinvloedingsgebied van dit project is naar 

verwachting vrij klein omdat: 

- Het vrijwel alleen nachtactieve soorten zal betreffen; 

- Het slechts een klein deel van het leefgebied van de relevante soorten betreft; 

- Er weliswaar een beperkte verschuiving plaatsvindt in predatiekansen, maar het leefgebied verder 

nauwelijks verandert.  

- Er na het invoeren van de donkerperiode na 2013 geen veranderingen bekend zijn in 

populatiesamenstelling of andere effecten. 

 

Over het algemeen wordt wel enig effect verwacht op sommige soorten grondgebonden zoogdieren. Het 

is niet uit te sluiten dat er lokaal mogelijk enige effecten optreden op met name het gebruik van 

foerageergebieden. Er is echter geen reden om aan te nemen dat dit wezenlijke effecten zal hebben in het 

kader van de natuurwetgeving. De ordegrootte van de verandering is daarvoor te klein en waarschijnlijk 

veel kleiner dan het effect van bijvoorbeeld maaien. Overtreding van verbodsartikelen van de Wnb is niet 

aan de orde. 

 

Bij faunapassages die na 2013 zijn uitgevoerd bestaat het risico dat de wegverlichting de functionaliteit 

aan zal tasten. Voor deze passages is daarom een nadere toetsing nodig. Omdat lichtverstoring door 

technische maatregelen vaak voorkomen kan worden, wordt aangenomen dat door het toepassen van 

relatief eenvoudige maatregelen de functionaliteit ten aanzien van lichtverstoring van deze passages 

gegarandeerd kan worden.  

 

5.3 Vleermuizen 

Snel vliegende vleermuissoorten zoals de gewone dwergvleermuis kunnen mogelijk profiteren van de 

extra verlichting, omdat ze kunnen prederen op de insecten die door de lampen worden aangetrokken. Dit 

betekent een verandering van hun huidige gedrag, maar ook een terugkeer naar hun gedrag van voor 

2013. Ook neemt voor deze soorten het risico op aanrijdingen waarschijnlijk licht toe omdat ze vaker of 

langer dicht bij en mogelijk boven de wegen foerageren.  

 

Het aantrekken van insecten, en daardoor van vleermuizen, kan een tijdelijk effect zijn. Als immers een 

deel van de populaties van insecten naar de lampen toevliegen, en daardoor geen of minder 

voortplantingssucces hebben, zullen de populaties van de lichtgevoelige insectensoorten afnemen en is er 
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op termijn ook geen predatievoordeel meer voor de vleermuizen en mogelijk zelfs een nadeel. Voor zover 

bekend vormen wegbermen hooguit een klein onderdeel van het foerageergebied van vleermuizen en zal 

enige variatie in het foerageersucces boven bermen en wegen geen relevant effect hebben op de 

populaties van deze vleermuizen. 

 

In literatuur is te vinden dat verlichting vliegroutes van vleermuizen negatief kan beïnvloeden. Echter, uit 

recent onderzoek (Spoelstra et al, 2018) bleek dat vliegroutes ook nadat verlichting was aangebracht toch 

vaak nog werden gebruikt. Dat is overigens per situatie verschillend, onverlichte tunnels die ineens fel 

verlicht werden bleken niet meer geschikt, maar kanalen die aan een zijde werden verlicht, werden daarna 

in vergelijkbare mate gebruikt.  

 

Hoe verlichting op de lange termijn doorwerkt op vleermuizen is niet goed bekend. Effecten van verlichting 

op vliegroutes kunnen daarom niet zondermeer worden uitgesloten. In de zones langs deze snelwegen is 

mogelijk dat de huidige wegverlichting vliegroutes kan verstoren, maar doordat er donkerperiodes zijn van 

23:00 - 5:00, kunnen die routes nu een deel van de nacht in het donker zonder verlichting gebruikt 

worden. Naar verwachting zullen de effecten in gebieden met een grote openheid klein zijn, omdat de 

meeste vleermuissoorten deze toch al mijden. In een kleinschalig of boslandschap kan de invloed groter 

zijn, ook omdat deze habitats veelal de meeste soorten herbergen (afhankelijk van de omgeving). Voor 

het beoordelen van de mogelijke effecten van het voornemen is echter ook weer van belang dat tot en 

met 2013 hier de verlichting permanent aanstond en dat ook in de huidige situatie hier de verlichting tot 

23:00 en na 5:00 aanstaat. En juist in de schemerperiode vliegen vleermuizen vaak langs vliegroutes 

tussen verblijfplaats en drink- en foerageerlocaties. Het is daarom niet waarschijnlijk dat zich sinds 2013 

vliegroutes ontwikkeld hebben langs deze locaties, die slechts alleen in de donkerperiode van 23:00 – 

5:00 geschikt zijn, en die van wezenlijk belang zijn voor de lokale populatie vleermuizen. Wel is te 

verwachten dat de langzamer vliegende soorten, denk aan de grootoorvleermuizen, minder zullen gaan 

foerageren in gebieden dicht bij de verlichte snelwegen, terwijl snellere soorten als de gewone 

dwergvleermuis hier juist wat vaker te vinden zullen zijn.  

 

Op basis van de huidige condities blijkt dat de zones langs de snelweg ongeschikt zijn voor 

verblijfslocaties voor vleermuizen omdat er nu al lichtvervuiling is, juist op momenten van uit- en invliegen. 

Omdat de bermen en aangrenzende stroken vaak open gebieden betreffen met weinig landschappelijke 

structuren, is de verwachting dat daarnaast de geschiktheid als vliegroute en foerageergebied vaak 

beperkt is. Lokaal zal er echter zeker sprake zijn van gebruik door vleermuizen. Door het inschakelen van 

de verlichting zal voor sommige soorten de kwaliteit en geschiktheid van de zone langs de weg als zowel 

foerageergebied als vliegroute afnemen. Gezien het relatief geringe oppervlakte van deze zones ten 

opzichte van het gehele leefgebied van vleermuizen (vaak enkele tot tientallen vierkante kilometers) en de 

naar verwachting beperkte effecten hierin zullen deze effecten niet of nauwelijks meetbaar zijn en zeker 

niet significant. Op basis van de permanente verlichting tot 2013, de huidige verlichting tot 23:00 en vanaf 

5:00 is de verwachting dat het belang van de lichtverstoorde zone langs de snelwegen voor lichtgevoelige 

soorten bovendien erg klein of zelfs afwezig is. Het verwachtte effect op die populaties in het gehele 

beinvloedingsgebied van dit project is daarom naar verwachting erg klein of ook afwezig. 

 

Over het algemeen wordt geen wezenlijk effect verwacht op vleermuizen. Het betreffende gebied is 

namelijk al lichtverstoord waardoor geen lichtgevoelige functies aanwezig zullen zijn en zich ook niet 

ontwikkeld hebben sinds 2013. Het is niet uit te sluiten dat er lokaal enige effecten optreden omdat 

sommige soorten wat vaker onder de lampen op zoek gaan naar voedsel. Er is echter geen reden om aan 

te nemen dat deze effecten wezenlijke effecten hebben op lokale populaties. Overtreding van 

verbodsartikelen van de Wnb is niet aan de orde. 
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5.4 Vogels  

Het inschakelen van verlichting levert voor dagactieve vogels langs rijkswegen naar verwachting weinig of 

geen extra verstoring op. Daarvoor gevoelige soorten zullen de zone al mijden vanwege de huidige 

wegverlichting.  

 

De extra verlichting zorgt wel voor een mogelijke aantasting van het foerageergebied van nachtactieve 

vogels gedurende de nacht. Nachtactieve vogels zijn met name uilen en de nachtzwaluw. Enerzijds 

kunnen zij zelf last ondervinden door de verlichting en daardoor de zone gaan mijden, anderzijds biedt de 

verlichting ook een extra kans om prooien te zien en te vangen. Maar als die prooien het verlichtte gebied 

juist gaan mijden is het effect ook voor de vogels negatief omdat het foerageergebied afneemt in kwaliteit 

en/of oppervlakte. 

 

De nachtzwaluw 

De nachtzwaluw broedt vrijwel uitsluitend in Natura2000-gebieden die vooral buiten het plangebied voor 

de snelwegverlichting liggen en de soort heeft thans een gunstige staat van instandhouding. Ze kunnen 

op meerdere kilometers afstand van hun nest foerageren. Er zijn meerdere waarnemingen van 

nachtzwaluwen die onder kunstlicht op insecten jagen. Daardoor is het niet aannemelijk dat verlichting 

langs snelwegen voor hen verstorend is. Effecten op deze soort kunnen daarom worden uitgesloten.  

 

Uilen 

De bermen langs de snelwegen zijn van enig belang voor sommige uilensoorten. Zeker in extensief 

beheerde bermen komen relatief veel muizen en spitsmuizen voor
8
. Met name in de winter, als de akkers 

kaal zijn blijkt dit soms een relatief belangrijk foerageergebied. Het is voor de uilen overigens niet van 

belang of er wel of geen verlichting is om te kunnen jagen. Wel is mogelijk dat jachtsucces bij verlichting 

afneemt omdat de prooi hen eerder zien aankomen. Door het permanent aanzetten van de verlichting is 

de verwachting dat de prooidichtheid niet echt verandert omdat deze toch vooral gestuurd wordt door 

voedselaanbod (zie ook 5.2.). 

 

Uilen, en vooral kerkuilen, ransuilen en steenuilen worden vaak slachtoffer van verkeer omdat ze laag 

door het landschap en daarbij ook over wegen vliegen. Dat betreft vooral doorgaande wegen en 

snelwegen in landelijk gebied waar de verkeerssnelheid hoog is. Bij snelheden vanaf 50 km/uur loopt het 

aantal slachtoffers snel op. Bij lagere snelheden hebben de uilen blijkbaar voldoende tijd om auto’s te 

ontwijken. Het is onbekend of het aanzetten van de wegverlichting hier invloed op zal hebben. Er zijn 

zowel verkeersslachtoffers op verlichte als onverlichte wegen. Daarom is de verwachting dat het 

aanzetten van de verlichting geen aanvullend negatief effect zal hebben op het aantal 

verkeersslachtoffers onder nachtactieve vogels. 

 

Over het algemeen wordt geen wezenlijk effect verwacht op vogels. Het is niet uit te sluiten dat er lokaal 

mogelijk enige effecten optreden omdat de verlichting een gering effect kan hebben op de 

prooidierpopulatie van uilen. De verwachting is dat de ordegrootte van dit effect kleiner is dan van 

bijvoorbeeld maaien. Maaien verandert de zichtbaarheid van prooidieren veel ingrijpender doordat de 

dekking drastisch afneemt. Er zijn dus in de huidige situatie andere factoren die voor een grotere 

dynamiek zorgen in prooidierpopulaties en daarmee in predatiesucces van uilen dan het langer aanzetten 

van de snelwegverlichting. Er is daarom geen reden om aan te nemen dat deze effecten wezenlijke 

effecten hebben op de staat van instandhouding van de uilen. Overtreding van verbodsartikelen van de 

Wnb is niet aan de orde. 

 

                                                      
8
 http://www.geaflecht.nl/de_invloed_van_het_wegverkeer_op_de_kerkuilenpopulatie_in_friesland 
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5.5 Amfibieën  

Het ’s nachts inschakelen van verlichting kan leiden tot een toename van verkeersslachtsoffers onder 

amfibieën. Van sommige amfibieënsoorten (vooral gewone pad) is bekend dat ze sterk worden 

aangetrokken door verlichting, waarschijnlijk omdat ze daar meer prooien kunnen vinden. Verlichting 

gedurende de gehele nacht resulteert daardoor mogelijk in meer aantrekking van amfibieën en daardoor 

een grotere kans op aanrijdingen. De verwachting is dat amfibieën vooral op gevallen insecten afkomen. 

Deze liggen vooral onder de lampen. Daarom zullen de effecten bij verlichting in de middenberm 

negatiever kunnen zijn dan bij verlichting in de bermen. Er is geen onderzoek bekend dat deze effecten 

kwantificeert.  

 

In de huidige situatie al sprake is van verlichting tot 23:00 met alle mogelijke negatieve gevolgen daarvan 

voor insecten en amfibieën, daarom is de verwachting dat het langer aanzetten van deze verlichting niet 

of nauwelijks aanvullend effect zal hebben op de lokaal aanwezige amfibieën. De lichtgevoelige insecten 

zullen immers ook al tijdens de eerste uren van de verlichting worden aangetrokken en ook daar zullen 

amfibieën op af komen die daar een predatievoordeel van hebben en/of verkeersslachtoffer kunnen 

worden. Als er in de huidige situatie daardoor al sprake is van een ‘sink’ voor zowel insecten als 

amfibieen, dan zullen de populaties daardoor al beïnvloed zijn en zal de langere verlichting geen extra 

effect meer hebben.  

 

Tijdens de trek mijden amfibieën juist vaak verlichting. Dan zou het aanzetten van de verlichting dus tot 

gevolg kunnen hebben dat ze de zones langs de snelweg, en ook de weg zelf, gaan mijden. Het zou 

daarom zelfs kunnen dat het aanzetten van de verlichting lokaal een vermindering van het aantal 

aanrijdingsslachtoffers tot gevolg heeft. Daar staat tegenover dat mogelijk nu bestaande migratieroutes 

langs snelwegen ongeschikt worden. Deze migratieroutes zouden zich dan sinds het nachtelijk uitzetten 

van de verlichting in 2013 gevormd moeten hebben. Daarbij moet overwogen worden dat amfibieën vooral 

vroeg in de avond migreren, en dan is de verlichting in de huidige situatie al aan. Het is daarom zeer 

onwaarschijnlijk dat zich sinds 2013 nieuwe migratieroutes langs of bij snelwegen gevormd hebben. 

 

Migratieroutes van amfibieën die een snelweg kruisen zullen ongetwijfeld tot zeer veel 

verkeersslachtoffers leiden. Dit zal zeker grote negatieve gevolgen hebben voor de betreffende populaties 

en daardoor is het aannemelijk dat dergelijke populaties verdwijnen of al verdwenen zijn. Het is daarom 

onwaarschijnlijk dat er belangrijke migratieroutes voor amfibieën de tracé’s kruisen waarvoor het 

voornemen is de verlichting weer de hele nacht aan te zetten. Het weer aanzetten van de verlichting zal 

daarom geen negatieve effecten hebben op migratieroutes van amfibieën.  

 

Over het algemeen wordt geen wezenlijk effect verwacht op amfibieën. Het is niet uit te sluiten dat er 

lokaal mogelijk enige effecten optreden op de populatie amfibieën omdat dieren vaker of langer onder de 

lampen op zoek gaan naar voedsel. Er is echter geen reden om aan te nemen dat deze effecten veel 

anders zullen zijn dan bij het huidige verlichtingsregime en dus ook geen wezenlijk effecten hebben op 

populaties. Overtreding van verbodsartikelen van de Wnb is niet aan de orde.  

 

5.6 Reptielen  

Omdat de in Nederland voorkomende reptielen voornamelijk dagactief zijn, kan wegverlichting er in 

theorie voor deze soorten voor zorgen dat hun foerageertijd toeneemt in de verlichtte stroken. Het 

verlichtingsniveau als gevolg van de wegverlichting is echter erg laag in relatie tot de natuurlijke 

dagverlichting (minstens een factor 100 lager, zie ook tabel 3.2). Daarnaast reageren reptielen vooral 

sterk op temperatuur. Die daalt in de avond, dus ook al is er langer (enige) verlichting, toch is de kans 

klein dat ze daar gebruik van zullen en kunnen maken. Bovendien gaat nu gedurende een groot deel van 
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de tijd bij zonsondergang de wegverlichting al aan. Daarom zal het aanblijven van de verlichting na 23:00 

waarschijnlijk geen effect hebben op de foerageertijd of enig ander gedrag van reptielen. 

 

Het is denkbaar dat sommige soorten door de verlichting worden toegetrokken, omdat hun prooidieren 

daar mogelijk in grotere aantallen voorhanden zijn. Dit mogelijke effect speelt echter nu ook al door de 

huidige verlichting. Ook van dit mogelijke effect wordt niet of nauwelijks verwacht dat het optreedt omdat 

er over het algemeen weinig reptielen voorkomen langs deze wegen en ook omdat wordt verwacht dat de 

effecten van de nachtverlichting op de prooidierdichtheid (zowel voor kleine zoogdieren als amfibieën en 

dagactieve invertebraten) hooguit marginaal zullen zijn. 

 

Over het algemeen wordt daarom geen effect verwacht op reptielen. Het is niet uit te sluiten dat er lokaal 

mogelijk enige effecten optreden omdat er kleine veranderingen zijn in de prooidierpopulaties. Er is echter 

geen reden om aan te nemen dat deze effecten wezenlijk effecten hebben op populatieniveau. 

Overtreding van verbodsartikelen van de Wnb is dan ook niet aan de orde. 

 

5.7 Vissen  

De invloed van wegverlichting op vissoorten in het algemeen is naar verwachting zeer klein. Sloten liggen 

vaak al wat verder van de weg verwijderd en zullen door oever- en watervegetatie weinig merken van 

verlichting. Gedurende een deel van de nacht is al sprake van verlichting en duidelijke negatieve effecten 

op vissen van verlichting, op de lichtniveaus waar het hier om gaat, zijn niet bekend. Negatieve effecten 

op vissen door het ’s nachts aanzetten van verlichting zijn uitgesloten op de relevante trajecten. 

Overtreding van verbodsartikelen van de Wnb is daarom niet aan de orde. 

 

5.8 Insecten en andere invertebraten 

Verlichting, en dus ook wegverlichting, heeft in potentie grote effecten op nachtactieve insecten doordat 

ze kunnen worden aangetrokken naar de lampen. De aangetrokken insecten blijven vaak rond de lampen 

vliegen of landen erop. Vaak blijven ze daar tot ze doodgaan. Dit zorgt voor verminderende reproductie en 

naar verwachting afnemende populaties van lichtgevoelige soorten in de omgeving van permanente 

lichtvervuiling. Hoewel de meeste onderzoeken maar spreken over effecten van enkele tientallen meters, 

kunnen effecten op sommige soorten tot op grote afstand optreden. De in de literatuur genoemde 

afstanden tot 700 m zijn in Nederland echter niet te verwachten omdat: 

- Er veel andere bronnen zijn van lichtverstoring; 

- Er vaak obstakels zijn die de lichtstralen onderbreken. 

 

En daarnaast is het onbekend of er in Nederland (nog) zulke lichtgevoelige soorten voorkomen. 

Nederland kent al lang een ernstige mate van lichtvervuiling in een groot deel van het land wat één van de 

oorzaken kan zijn van de waargenomen sterke afname van de biomassa en soortenrijkdom aan insecten 

in het algemeen. 

 

Doordat er nu al sprake is van een paar uur verlichting tot 23:00 en vanaf 5:00, zullen insecten ook nu al 

aangetrokken worden en deze effecten ondervinden. Die paar uur is voldoende om daarvoor gevoelige 

insecten aan te trekken uit de ruime omgeving. Hoewel er geen onderzoek naar gedaan is, is het zeer 

aannemelijk dat vrijwel alle daarvoor gevoelige insecten dus nu al deze effecten ondervinden van het 

huidige verlichtingsregime en geen extra effecten zullen ondervinden van een langere verlichtingsduur.  

 

Naast insecten kunnen ook andere invertebraten effecten van verlichting ondervinden. Van spinnen is 

algemeen bekend dat deze gebruik maken van verlichting om te jagen omdat verlichting insecten 
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aantrekt. Van andere invertebraten, denk aan slakken, duizendpoten, wormen is weinig bekend over 

eventuele lichtverstoring. Veel van deze soorten mijden daglicht, maar drempelwaardes voor kunstlicht 

zijn niet bekend.  

 

Een tweede effect van verlichting is dat de predatiekans van insecten en andere invertebraten, ook als 

deze dagactief zijn, mogelijk toeneemt doordat ze beter zichtbaar worden door de extra verlichting zelfs al 

vertonen ze daardoor zelf geen ander gedrag. Dat betreft dan toegenomen predatie door nachtactieve 

predatoren die op zicht jagen zoals amfibieën. Het is echter maar de vraag of daardoor de predatie 

noemenswaardig toe zal nemen. Van bijvoorbeeld de pad is bekend dat deze bij zeer lage 

lichtintensiteiten (<0,1 lux) al voldoende kan zien om effectief te jagen waardoor wat extra verlichting 

mogelijk helemaal geen effect heeft. Of zelfs een negatief effect omdat de prooi de predator dan ook 

eerder kan zien en vluchten. Er wordt daarom vanuit gegaan dat er geen of nauwelijks effect zal zijn op 

het predatiesucces van insecten en andere invertebraten die een verder ongestoord gedrag vertonen. 

Insecten die wel een verstoord gedrag vertonen, zoals aantrekking en fixatie door de lampen lopen zoals 

eerder beschreven wel een groter predatierisico.  

 

Omdat in de huidige situatie insecten die gevoelig zijn voor licht daar al de effecten van ondervinden, is 

dus de verwachting dat het permanent aanzetten van de verlichting niet of nauwelijks extra effecten zal 

hebben op de populaties van insecten en andere invertebraten. Overtreding van verbodsartikelen van de 

Wnb is daarom niet aan de orde. 

 

5.9 Vaatplanten 

Op basis van de literatuur kan niet worden geconcludeerd dat wegverlichting positieve of negatieve 

effecten heeft op vaatplanten. Uit de literatuur blijkt dat de invloed van verlichting op in het wild levende 

planten naar verwachting niet heel groot is, omdat licht weliswaar belangrijk is voor hun fenologie, maar 

de processen bepaald worden door een complex van factoren. Bovendien lijkt het effect van verlichting 

beperkt te zijn tot enkele meters vanaf de lichtbron, naar verwachting omdat de lichtsterke van het 

kunstlicht te zwak is omdat het maar een fractie van het daglicht is.  

 

Negatieve effecten op vaatplanten door het ’s nachts aanzetten van verlichting zijn daarom uitgesloten op 

de relevante trajecten. Overtreding van verbodsartikelen van de Wnb is niet aan de orde. 
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6 Toetsing aan wetgeving en natuurbeleid 

6.1 Gebiedsbescherming 

Natura 2000 

Bij de volgende trajecten waar in de huidige situatie de wegverlichting wordt uitgeschakeld tussen 23.00 

en 5.00 uur, liggen binnen 300 meter van het wegtracé Natura 2000-gebieden: 

 A1 Muiderberg – Bussum (Eemmeer & Gooimeer Zuidoever, Naardermeer) 

 A2 Waardenburg – knooppunt Empel (Rijntakken) 

 A7 Knooppunt Zaandam – Wognum (Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske) 

 A7 Kornwerderzand (IJsselmeer, Waddenzee) 

 A8 knooppunt Zaandam – Afslag N8 (Polder Westzaan) 

 A16 aansluiting randweg Dordrecht (N3) – Moerdijkbrug (ZN) (Biesbosch) 

 A27 knooppunt Sint Annabosch (A27/A58) (Ulvenhoutse Bos) 

 A27 knooppunt Sint Annabosch – Breda Noord (Ulvenhoutse Bos) 

 A27 knooppunt Gorinchem – MN (Zouweboezem) 

 A28 Eelde-Zuid – ringweg Groningen (Drentsche Aa-gebied) 

 A58 knooppunt Batadorp – knooppunt De Baars (Kampina & Oisterwijkse Vennen) 

 A59 Waalwijk (Langstraat) 

 A59 aansluiting Ring ’s Hertogenbosch West – knooppunt Empel (Vlijmens Ven, Moerputten & 

Bossche Broek) 

 

Van bovenstaande gebieden is bepaald of deze instandhoudingsdoelstellingen hebben voor soorten die 

mogelijk gevoelig zijn voor verlichting (Bijlage 2 geeft een overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen) 

en of het gebied binnen de 300 meter zone gedurende de periode dat het licht aan zou gaan mogelijk een 

functie heeft voor deze soorten (gebaseerd op beheerplan en informatie uit de NDFF). Het resultaat is 

opgenomen in tabel 6.1.  

 

Tabel 6.1. Mogelijk lichtgevoelige soorten per Natura2000-gebied en soorten daarvan met een 

uitbreidings- of verbeterdoelstellingen. 

Natura 2000-gebied 
Lichtgevoelige soorten (in potentie) in 

invloedsgebied 

Uitbreidings- of 

verbeterdoelstelling 

Eemmeer & Gooimeer Zuidoever Mogelijk niet-broedvogels - 

Naardermeer 
Broedvogels: zwarte stern, snor, grote karekiet 

Mogelijk niet-broedvogels 
Zwarte stern, grote karekiet 

Rijntakken 
Broedvogels: kwartelkoning 

Mogelijk niet-broedvogels 
Kwartelkoning 

Ilperveld, Varkensland, 

Oostzanerveld & Twiske 

Habitatsoorten: noordse woelmuis, meervleermuis  

Broedvogels: kemphaan, watersnip, roerdomp, bruine 

kiekendief, snor, rietzanger 

Mogelijk niet-broedvogels 

Kemphaan, watersnip 

IJsselmeer 
Habitatsoorten: meervleermuis  

Mogelijk niet-broedvogels  
- 

Waddenzee 

Habitatsoorten: bruinvis, gewone zeehond, grijze 

zeehond 

Mogelijk niet-broedvogels  

- 

Polder Westzaan Habitatsoorten: meervleermuis, noordse woelmuis - 

Biesbosch Habitatsoorten: noordse woelmuis, meervleermuis  Roerdomp, porseleinhoen 
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Natura 2000-gebied 
Lichtgevoelige soorten (in potentie) in 

invloedsgebied 

Uitbreidings- of 

verbeterdoelstelling 

Broedvogels: roerdomp, porseleinhoen, blauwborst, 

rietzanger 

Mogelijk niet-broedvogels  

Ulvenhoutse Bos -  

Zouweboezem 
Broedvogels; porseleinhoen, zwarte stern 

Habitatrichtlijn: kamsalamander 
Porseleinhoen, zwarte stern 

Drentsche Aa-gebied -  

Kampina & Oisterwijkse Vennen -  

Langstraat -  

Vlijmens Ven, Moerputten & 

Bossche Broek 
-  

 

Voor soorten waarvoor een behoudsdoel is geformuleerd, kunnen significant negatieve effecten op 

voorhand worden uitgesloten. De doelstellingen zijn immers geformuleerd voor 2013 op het moment dat 

de verlichting ’s nachts aan was. Het opnieuw aanzetten van de verlichting zorgt in die gevallen niet voor 

een vermindering van de draagkracht van het gebied voor deze soorten.  

 

In enkele gevallen betreft het soorten met een verbeter- of uitbreidingsdoelstelling. Voor deze soorten kan 

het aanzetten van verlichting mogelijk wel effecten veroorzaken omdat inmiddels mogelijk uitbreiding of 

verbetering heeft plaatsgevonden langs trajecten waar nu geen verlichting meer is van 23:00 – 5:00. Voor 

gebieden waar een combinatie van mogelijke lichtgevoelige soorten en een verbeter- of 

uitbreidingsdoelstelling geldt, is onderstaand een gebiedspecifieke afweging uitgevoerd.  

 

Naardermeer 

Het Natura2000-gebied Naardermeer ligt over ruim een kilometer dicht langs de A1 (figuur 6.1). Voor een 

groot deel is hier al permanente verlichting. Uitbreiding en verbetering is nodig voor de zwarte stern en de 

grote karekiet. Voor de eerste soort zijn vooral inrichtingsmaatregelen nodig (nestvlotjes) omdat geschikte 

broedlocaties in de huidige situatie onvoldoende gevormd worden. Daarvoor zijn binnen het Naardermeer 

meerdere potentiele geschikte locaties die geen van allen binnen de 300m langs de A1 liggen. De grote 

karekiet heeft rustige overjarige rietvelden nodig. Ook daarvoor zijn binnen het Naardermeer meerdere 

potentiele geschikte locaties en ook deze liggen niet binnen de strook van 300 m langs de snelweg. 

Daarnaast is deze strook nu ook al verstoord door geluid en licht tot 23:00 uur. Er is daarom geen reden 

aan te nemen dat het weer aanzetten van de snelwegverlichting deze doelen in de weg zal staan. 

 

Rijntakken  

Bij de Rijntakken geldt een uitbreidingsdoelstelling voor de kwartelkoning. Nog afgezien van het feit dat de 

populatieontwikkeling van de kwartelkoning voor zover bekend veel meer afhangt van de kwaliteit van de 

habitats in Oost-Europa aan het begin van het broedseizoen, dan enige andere factor, is er binnen dit 

Natura2000-gebied volop geschikt habitat aanwezig voor deze soort elders dan langs de snelweg bij de 

Waalbrug. Daar komt ook weer bij dat locaties dicht langs de snelweg sowieso al verstoord zijn door licht 

en geluid en daarom gemeden zullen worden. Zes uur extra verlichting alleen langs de snelweg staat 

uitbreiding daarom zeker niet in de weg. 

 

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 

Dit gebied wordt doorsneden of beïnvloed door de A7 en de A8 (figuur 6.1). Voor Ilperveld, Varkensland, 

Oostzanerveld & Twiske is onvoldoende leefgebied aanwezig voor de kemphaan en watersnip. In het 

Ilperveld is 150 ha nieuw leefgebied nodig voor de watersnip. Nieuw leefgebied voor de watersnip is ook 
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geschikt voor de kemphaan. Voor de kemphaan is 100 ha nieuw verbeterd broedgebied, omgeven door 

200 ha goed gruttograsland noodzakelijk. Dit houdt in dat een mozaïek van SNL beheertypen vochtig 

weidevogelgrasland en vochtig hooiland wordt uitgevoerd, waarvan tenminste 200 ha vochtig hooiland. 

Hierdoor ontstaat een mozaïek van extensief beweid grasland en maailand. Een dergelijk mozaïek is ook 

gunstig voor grutto en andere weidevogels. Volgens de Beheertypenkaart van het Natuurbeheerplan, kan 

voor 280 ha aan vochtig hooiland worden uitgevoerd. Dit is ruim voldoende voor het behalen van de 

instandhoudingsdoelen van kemphaan en watersnip
9
. Deze uitbreiding moet nog gerealiseerd worden. 

Het zou onlogisch zijn deze te realiseren op een locatie die nu al verstoord is door geluid, beweging en 

licht vlak langs de A7 of A8. Er is daarom geen reden aan te nemen dat het weer aanzetten van de 

snelwegverlichting dit uitbreidingsdoel in de weg zal staan.  

 

 
Figuur 6.1. Ligging van Natura2000-gebieden ten opzichte van de onderzochte wegvakken 

 

Waddenzee en IJsselmeer 

In de Waddenzee en IJsselmeer geldt voor enkele niet-broedvogels een verbeterdoelstelling. De kwaliteit 

van het gebied rondom de Kornwerdersluizen (tracé waar het voornemen is de verlichting weer aan te 

doen, zie figuur 6.2) is echter dusdanig beperkt (huizen, paralelweg en installaties met lokale verlichting) 

dat hier geen potentie is voor verbetering en geen verdere afweging nodig is omdat effecten kunnen 

worden uitgesloten.  

 

                                                      
9
 Provincie Noord-Holland. Natura 2000 beheerplan Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske 2016-2022 
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Figuur 6.2. Ligging van Natura2000-gebieden ten opzichte van de onderzochte wegvakken 

 

 
Figuur 6.3. Ligging van Natura2000-gebieden ten opzichte van de onderzochte wegvakken 
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Biesbosch 

Een vergelijkbare afweging als voor de vorige gebieden kan gemaakt worden voor de roerdomp en 

porseleinhoen in de Biesbosch. Daar loopt het relevante tracé van de A16 niet langs potentieel geschikt 

uitbreidingsgebied (figuur 6.3).  

 

Zouweboezem 

Voor de Zouweboezem geldt dat de A27 slechts een zeer klein gebied beïnvloed (figuur 6.3), door zowel 

geluid- en beweging als door verlichting. De uitbreidings- en verbeterdoelstelling voor de zwarte stern en 

het porseleinhoen worden beperkt door de waterhuishouding en inrichtingsmaatregelen
10

. Daarvoor zijn 

de relatief kleine stroken langs de snelweg niet van belang omdat elders in het gebied wel geschikte 

locaties aanwezig zijn.  

 

NNN 

Bij vrijwel alle tracés liggen binnen 300 meter van de weg NNN-gebieden (zie tabel 6.2). Dit zijn zeer 

diverse gebieden, met verschillende wezenlijke kenmerken en waarden. Indien donkerte of lichtgevoelige 

soorten zijn opgenomen als wezenlijke waarde, dan heeft het ’s nachts aanzetten van de verlichting 

mogelijk negatieve gevolgen voor deze waarden. Een verdere juridische toetsing van de effecten is 

bovendien voor de meeste provincies niet aan de orde, omdat er geen sprake is van ruimtebeslag binnen 

NNN (zie paragraaf 2.2).  

 

De NNN-gebieden binnen provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant kennen wel een vorm van 

externe werking. Voor de in deze gebieden beschermde natuurwaarden zal echter hetzelfde gelden als 

voor de soorten zoals in hoofdstuk 5 besproken: in de huidige situatie is er al sprake van verstoring door 

licht tot 23:00 en vanaf 5:00. Daarnaast is er ook sprake van geluidverstoring en soms zijn de doelen al 

vastgesteld toen de verlichting nog de hele nacht aanstond. Er is daarom geen reden gevonden om aan te 

nemen dat het weer langer aanzetten van de wegverlichting wezenlijke kenmerken van deze NNN-

gebieden aan zal tasten. 

 

6.2 Soortbescherming 

Uit een inventarisatie in de NDFF blijkt dat vrijwel langs alle snelwegtracés, waarvoor nu wordt overwogen 

de verlichting ook tussen 23:00 en 5:00 aan te zetten beschermde soorten voorkomen. Voor veel van 

deze soorten, en dan met name de nachtactieve soorten, zal het aanzetten mogelijk enig effect hebben. 

Zo zal de kwaliteit van een deel van het leefgebied iets veranderen doordat de donkerperiode minder 

donker zal worden. Sommige soorten zullen daar een beperkt voordeel van ondervinden (meer 

predatiesucces, of juist makkelijker kunnen ontkomen aan predatie) anderen een nadeel (vaker 

gepredeerd, minder predatiesucces, afname oppervlakte leefgebied). Deze effecten hebben naar 

verwachting soms tot gevolg dat een beschermde diersoort zich moet aanpassen aan deze verandering in 

de omgeving. Conform het standpunt van de RVS hierover hoeft dit niet te worden opgevat als een 

verstoring
11

 omdat de verwachting is dat het veroorzaakte effect dusdanig beperkt is, dat het geen afbreuk 

doet aan de staat van instandhouding van de desbetreffende soort. 

 

De zones waarin deze effecten optreden hebben altijd ook te maken geluidverstoring en 

bewegingsverstoring door de snelweg en hadden daarnaast tot 2013 al permanente verlichting. Ook in de 

huidige situatie is er al sprake van dezelfde lichtverstoring als door het voornemen. Alleen neemt door het 

voornemen de duur daarvan weer toe tot de hele nacht. Op basis van de effectbeschrijvingen in hoofdstuk 

5 en de achtergrondinformatie uit bijlage 1 is geconcludeerd dat deze effecten voor elke soortgroep 

                                                      
10

 Provincie Zuid-Holland. (Ontwerp)beheerplan bijzondere natuurwaarden Zouweboezem.  
11

 :RVS:2004:AO9200 
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dusdanig beperkt zijn, dat er geen wezenlijke consequenties zijn op het niveau van de regionale 

populaties.  

6.3 Samenvatting effecten 

Hieronder zijn de effectbeschrijving en -beoordeling uit de voorgaande hoofdstukken samengevat. Om 

een goed overzicht te geven van de effecten hebben is aan de verschillende aspecten een score 

toegekend.  

 

Legenda voor N2000:  

Categorie Betekenis 

0 Verder dan 300 m van een Natura200-gebied, effecten uitgesloten. 

1 
Deels binnen 300 m van een Natura200-gebied, geen lichtgevoelige 

instandhoudingsdoelstellingen, effecten uitgesloten. 

2 
Deels binnen 300 m van een Natura200-gebied, lichtgevoelige 

instandhoudingsdoelstellingen aanwezig maar effecten uitgesloten. 

3 

Deels binnen 300 m van een Natura200-gebied, lichtgevoelige 

instandhoudingsdoelstellingen aanwezig effecten zijn mogelijk significant, voor de 

toetsing kan een passende beoordeling nodig zijn. 

 

Legenda voor NNN:  

Categorie Betekenis 

0 Verder dan 300 m van een NNN-gebied, effecten uitgesloten. 

1 Deels binnen 300 m van een NNN-gebied, geen effecten op lichtgevoelige doelen. 

2 
Deels binnen 300 m van een NNN-gebied. Kans op verstoring met wezenlijke effecten 

op de doelen. Nader onderzoek nodig. 

 

Legenda voor soorten:  

Categorie Betekenis 

0 Geen verstoring met wezenlijke effecten op de populaties 

1 
Kans op verstoring met wezenlijke effecten op de populaties. Nader onderzoek nodig. 

Mogelijke ontheffing Wnb noodzakelijk 

 

Tabel 6.2. Samenvatting van mogelijke effecten op N2000 en NNN gebieden en op beschermde 

soorten per tracé van het voornemen.  

Rijksweg: Beschrijving 
HM- 

van 

HM- 

tot 

Lengte  

(km) 
N2000  NNN  Soorten  

A1 Muiderberg - Bussum 16,8 21,3 4,5 2 1 0 

A1 
knp Eemnes (aansl Baarn) - knp Hoevelaken 

(Amersfoort Noord) 
32 41 9 0 1 0 

A2 knp. Amstel - knp. Holendrecht 30,6 36,7 6,1 0 1 0 

A2 knp Holendrecht  - Maarssen 36,7 54,6 17,9 0 1 0 

A2 knp Oudenrijn - knp Everdingen 66,6 73,9 7,3 0 1 0 
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Rijksweg: Beschrijving 
HM- 

van 

HM- 

tot 

Lengte  

(km) 
N2000  NNN  Soorten  

A2 knp Everdingen - knp Deil 75,3 89,7 14,4 1 1 0 

A2 knp Deil - Waardenburg 91,2 93,9 2,7 0 1 0 

A2 Waardenburg - knp Empel 94 111,2 17,2 0 1 0 

A2 Vught -Best 122,4 138,5 16,1 0 1 0 

A2 knp Het Vonderen - Echt 222,1 224,7 2,6 0 0 0 

A2 Echt - Roosteren 224,7 228,9 4,2 0 1 0 

A2 Roosteren - knp Kerensheide 221,7 239,5 17,8 0 1 0 

A2 knp Kerensheide - Ulestraten 242,4 248,7 6,3 0 0 0 

A4 knp. Badhoevedorp 3,1 6 2,9 0 0 0 

A4 Oude wetering -Hoogmade 21,4 28,5 7,1 0 0 0 

A4 Zoeterwoude Dorp - knp Prins clausplein  35,9 43,3 7,4 0 1 0 

A4 Rijswijk - Den Haag Zuid 50,7 52,7 2 0 1 0 

A4 Delft 55,6 61,2 5,6 0 1 0 

A5 knp  A4 - knp Raasdorp 1,3 7,2 5,9 0 0 0 

A6 Almere poort - Almere buiten 45,7 58,95 13,25 0 1 0 

A6 Lelystad 73,4 76,1 2,7 0 1 0 

A7 knp Zaandam - Wognum 5,4 38 32,6 2 1 0 

A7 Kornwerderzand 96,2 97,2 1 1 1 0 

A7 Westpoort 190 191,1 1,1 0 0 0 

A8 knp. Zaandam - Afslag N8 6 10 4 2 1 0 

A9 knp. Holendrecht 20,4 23 2,6 0 1 0 

A9 knp. Holendrecht - knp. Badhoevedorp 23 33 10 0 1 0 

A9 knp. Badhoevedorp 33 35 2 0 1 0 

A9 knp. Badhoevedorp - knp. Raasdorp 34,5 37,5 3 0 0 0 

A9 Beverwijk - Castricum 53,9 59,5 5,6 0 1 0 

A9 Akersloot - Heiloo 62,5 66,9 4,4 0 1 0 

A12 knp Prins Clausplein - knp Gouwe 7,1 25,3 18,2 0 0 0 

A12 knp Gouwe - Reeuwijk 30,2 33,4 3,2 0 0 0 

A12 Bodegraven - Einde WNZ 35,6 41,1 5,5 0 1 0 

A12 Einde MN - knp Ouderijn 41,1 56,3 15,2 0 1 0 

A12 Driebergen - Veenendaal 72 102,1 30,1 0 1 0 

A13 knp Ypenburg - Berkel Rodenrijs 6 16,3 10,3 0 1 0 

A15 maasvlakte 25 34,8 9,8 0 1 0 

A15 Sliedrecht - knp Gorinchem 79,4 95,4 16 0 1 0 

A16 aansl Randweg Dordrecht (N3) - moerdijkbrug (ZN) 38,1 44 5,9 2 1 0 
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Rijksweg: Beschrijving 
HM- 

van 

HM- 

tot 

Lengte  

(km) 
N2000  NNN  Soorten  

A16/A59 knp Klaverpolder - knp Zonzeel 46,2 53,2 7 0 0 0 

A16 knp Zonzeel - Breda Noord 54,2 58,6 4,4 0 1 0 

A16/A58 knp Princeville- knp Galder 61,8 67,1 5,3 0 1 0 

A16 knp Galder - vzp Hazeldonk 68 71 3 0 1 0 

A18 Knooppunt Oud Dijk (A18/A12) 189,1 189,1 0 0 0 0 

A20 maasdijk - knp Kethelplein 12 22 10 0 1 0 

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - knp Gouwe 43 46 3 0 1 0 

A22 Velsertunnel - knp. Beverwijk 14,1 15,8 1,7 0 0 0 

A22 knp. Beverwijk 15,8 16,8 1 0 1 0 

A27 knp Sint Annabosch (A27/A58) 0 1,9 1,9 1 1 0 

A27 knp Sint Annabosch - Breda Noord 1,9 6,7 4,8 1 1 0 

A27 aansl Oosterhout - knp Hooipolder 13,8 17,9 4,1 0 1 0 

A27 knp Hooipolder - Werkendam 18,5 31,8 13,3 0 1 0 

A27 knp Gorinchem - MN 38,4 52,3 13,9 2 1 0 

A27 WNZ - knp Everdingen 52,3 55,8 3,5 0 1 0 

A27 knp Everdingen - knp Lunetten 58,6 70,4 11,8 0 1 0 

A27 aansl Utrecht noord 81,2 84 2,8 0 1 0 

A27 
knp Rijnsweerd (vanaf vzp) - knp Eemnes (tot aansl 

Hilversum) 
84 97,5 13,5 0 1 0 

A28 
knp Rijnsweerd (aansl Den Dolder) - knp Hoevelaken 

(tot aansl Leusden Zuid) 
8,6 16,8 8,2 0 1 0 

A28 Eelde-zuid - ringweg Groningen 190 200 10 1 1 0 

A58 knp Princeville - St. Willebrord 73,3 82,6 9,3 0 1 0 

A58 Goirle - Gilze 40,4 47 6,6 0 1 0 

A58 knp Batadorp - knp De Baars 15,9 32,2 16,3 1 1 0 

A59 Waalwijk 112 117,6 5,6 1 1 0 

A59 aansl Ring 's-Hertogenbosch West - knp Empel 128,2 132,4 4,2 1 1 0 

A59 Maliskamp - knp Paalraven 143 152,5 9,5 0 1 0 

A73 knp Rijkevoort (A73/A77) 81,5 82,3 0,8 0 1 0 

A73 knp Rijkevoort - ON 82,3 92,9 10,6 0 1 0 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

 

7.1 Conclusies 

Algemeen 

- De toetsing aan de natuurwetgeving moet per tracé te gebeuren omdat elk tracé als een apart 

project beschouwd dient te worden. 

 

Gebiedsbescherming Natura2000 

- Effecten van wegverlichting kunnen in theorie tot wel 700 meter aantoonbare effecten hebben, 

met name op insecten. Voor dit project zijn dergelijke afstanden onwaarschijnlijk door de lokale 

omstandigheden en is een maximale verstoringszone van 300 meter aangenomen op basis van 

worst-case.  

- Binnen deze 300 meter-zone liggen enkele Natura2000-gebieden met lichtgevoelige 

instandhoudingsdoelstellingen.  

- Voor trajecten binnen 300 meter van een Natura2000-gebied dient het eventueel aanzetten 

getoetst te worden aan de instandhoudingsdoelstellingen in verband met de externe werking. Op 

grotere afstanden dan 300 meter zijn deze effecten met voldoende zekerheid uit te sluiten. 

- Voor geen enkel van deze instandhoudingsdoelstellingen is aannemelijk dat het weer aanzetten 

van de wegverlichting conform het voornemen tot overtreden van verbodsbepalingen zal leiden. 

- Een vergunning in het kader van de gebiedsbescherming onder de Wnb is daarom voor geen 

enkel tracé in de buurt van een Natura2000-gebied nodig. 

 

Gebiedsbescherming NNN 

- Het grootste deel van de tracé’s ligt op minder dan 300 meter van een NNN gebied. Ook daarop 

zijn negatieve effecten mogelijk indien lichtgevoelige waarden voorkomen.  

- Het juridische kader voorziet voor de meeste provincies niet in externe werking voor NNN, dus is 

een verdere toetsing daarvoor niet van toepassing. Dat neemt niet weg dat effecten wel op 

kunnen treden. 

- Voor de provincies waarvoor wel externe werking voor NNN-gebieden geldt zijn geen effecten 

gevonden op wezenlijke kenmerken van die NNN-gebieden 

 

Soortbescherming  

- In de praktijk in Nederland en met name langs deze snelwegen, is op beschermde soorten een 

aantoonbaar effect in een ordegrootte tot gemiddeld 40 meter van de weg te verwachten op 

basis van gemeten lichtsterkte en waargenomen effecten. De feitelijke afstand per locatie varieert 

en is afhankelijk van de specifieke condities en soorten. 

- Hierdoor zal als gevolg van dit initiatief maximaal 4.000-5.000 hectares leefgebied van soorten 

mogelijk aanvullende verlichtingshinder ondervinden. Binnen dit gebied zal een groot aantal 

soorten, waaronder vele beschermd onder de Wnb, voorkomen. 

- Het aanzetten van de verlichting zal altijd leiden tot een (verdere) afname van de natuurlijke 

kwaliteiten van het leefgebied van een deel van in dat gebied levende soorten. Daardoor zijn 

negatieve effecten mogelijk. 

- De effecten van lichtverstoring kunnen op soortsniveau zeer uiteenlopen en zijn vaak sterk 

afhankelijk van lokale condities.  

- Het voornemen betreft gebieden die nu al te maken hebben met allerlei verstoringen door de 

snelweg waaronder geluidsverstoring en lichtverstoring tot 23:00 en vanaf 5:00. Voor deze 

gebieden was bovendien tot 2013 sprake van een permanente nachtverlichting. Daarom zijn deze 
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verstoorde gebieden die onderwerp zijn van het voornemen nu al niet geschikt voor veel 

lichtgevoelige natuurfuncties zoals bijvoorbeeld verblijfplaatsen voor vleermuizen. 

- Het is bovendien niet aannemelijk dat er zich sinds het uitzetten tussen 23:00 – 5:00 van de 

wegverlichting in 2013 in deze zones langs de snelwegen voor beschermde soorten wezenlijk 

belangrijke natuurfuncties ontwikkeld hebben.  

- De aanvullende verstoring als gevolg van het weer langer aanzetten van de verlichting zal daarom 

op basis van deze toetsing niet leiden tot het overtreden van verbondsbepalingen uit de Wnb. 

Een verdere toetsing per tracé op soortbescherming is daarom niet nodig. 

 

Faunapassages 

- Bij faunapassage die na 2013 zijn aangelegd of ontworpen in de tracé’s van het voornemen is 

mogelijk uitgegaan van een nachtelijke donkerperiode van 23:00 – 5:00. Het weer aanzetten van 

de verlichting kan de functionaliteit van deze passages negatief beïnvloeden door lichthinder. 

- Voor deze passages is aanvullende toetsing nodig en zijn mogelijk mitigerende maatregelen van 

toepassing. 

- De verwachting is dat dergelijke maatregelen goed uitvoerbaar zijn en dat daarmee lichthinder 

gemitigeerd kan worden. 

 

7.2 Aanbevelingen 

Op basis van de conclusies blijkt dat, mogelijk met uitzondering van een enkele faunapassage, er als het 

gevolg van het weer aanzetten van de wegverlichting tussen 23:00 en 5:00 geen overtredingen van de 

Wnb op zullen treden. Dat neemt niet weg dat het weer aanzetten van de verlichting negatief is voor 

natuurwaarden omdat: 

- Duisternis een normale natuurlijk kwaliteit is die nodig is voor normaal gedrag van veel soorten. 

Deze kwaliteit staat al sterk onder druk in Nederland en verdere afname is zeker niet positief voor 

natuur. 

- Het weer aanzetten van de verlichting kost stroom. Het opwekken van stroom geeft negatieve 

effecten op de natuur door de emissie van CO
2
, NOx, aantasting van rivierhabitats door 

waterkrachtcentrales, stralingsrisico door kerncentrales, aanvliegingsrisico’s door windmolens, 

etc. 

 

Daarom worden onderstaand toch aanbevelingen gegeven om deze effecten, ook al vereisen die geen 

ontheffing of vergunning, toch te voorkomen of te mitigeren. 

 

Algemeen: 

- Verlichting zorgt altijd voor aantasting van de natuurlijke omgevingscondities. Zet verlichting langs 

snelwegen daarom zo weinig mogelijk aan om verstoring van leefgebied van soorten te 

voorkomen. 

- Zet de verlichting in de buurt van Natura2000 gebieden zeker niet aan om zo de natuurlijke 

lichtomstandigheden zoveel mogelijk te behouden tenzij er zwaarwegende maatschappelijke 

argumenten zijn.  

 

Indien besloten wordt om de verlichting toch aan te zetten: 

- Gebruik een lage lichtintensiteit (door de lampen te dimmen, niet allemaal aan te zetten). 

- Weggebruikers hebben mogelijk vooral behoefte aan geleiding door verlichting in plaats van 

aanlichting. Geleiding door bijvoorbeeld leds in de geleiderails zorgt voor veel minder lichthinder 

dan traditionele wegverlichting en ook voor minder stroomverbruik; 

- Gebruik een lichtspectrum dat het minste hinder bij dieren veroorzaakt (vooralsnog lijkt 

amberkleurig de beste optie); 
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- Beoordeel bij faunapassages en migratieroutes of aanvullende maatregelen nodig zijn om 

lichtverstoring te voorkomen en zo de functionaliteit te waarborgen 

- Monitor de effecten van de wegen in zijn algemeenheid en neem daarbij ook de effecten van 

verlichting mee. Indien blijkt dat er toch negatieve effecten optreden, overweeg dan het uitzetten 

van de verlichting of tref mitigerende en eventueel compenserende maatregelen. 
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Bijlage 1. Achtergrondinformatie over de invloed van licht op 

soortengroepen 

 

Voordat ingegaan zal worden op de effecten van de verandering van het verlichtingsregime langs de 

snelwegen, zal ingegaan worden op de rol van licht en verlichting op planten en vooral dieren in het 

algemeen. 

 

Licht heeft voor dieren planten verschillende functies (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Voor 

dieren heeft licht meer functies dan voor planten, maar voor planten is licht wel zeer belangrijk. Dit omdat 

planten voor hun energievoorziening nagenoeg volledig afhankelijk zijn van licht (Vegte, 2000).  

 

Tabel 0-1: Functies van licht voor flora en fauna 

Functie Rijk 

Regulerende functie Planten en dieren 

Visueel informatieve functie Dieren 

Energetische functie Planten en dieren 

 

Onder invloed van licht stemmen dieren en planten hun fysiologische en fenologische activiteiten en 

processen af op hun omgeving. Hierbij zijn, in geval van dieren, niet alleen de directe zintuiglijke 

waarnemingen van belang, maar ook de hormonale processen die indirect gestuurd worden door licht en 

een rol spelen bij de biologische ritmes (Molenaar et al., 1997; Gezondheidsraad, 2000; Rich & Longcore, 

2006).  

 

Verstoring door verlichting kan leiden tot (Gezondheidsraad, 2000; Vegte, 2000; Longcore & Rich, 2004; 

Rich & Longcore, 2006): 

 verbetering van oriëntatie, maar ook tot verstoring daarvan; Bij dagelijkse migratie tussen rust- en 

foerageergebied, maar ook bij het zoeken van voedsel zelf is een goede oriëntatie van levensbelang. 

Dieren die zich doorgaans in het donker verplaatsen, kunnen zich mogelijk beter oriënteren wanneer 

de omgeving wordt verlicht. Hierdoor neemt het predatierisico echter ook toe. Desoriëntatie als gevolg 

van een (plotseling) verlichte omgeving en de reactie daarop, leidt tot verhoogd energieverbruik of 

fixatie. Hierdoor neemt de kans op predatie en/of doodrijden toe; 

 aantrekking, fixatie of afstoting; Dieren kunnen worden aangetrokken (positieve fototaxis) of afgestoten 

(negatieve fototaxis) door verlichting. Dit kan positieve of negatieve effecten hebben voor die soorten. 

Zo kan het jachtsucces erdoor toenemen (positief voor de predatorsoort, maar negatief voor de 

prooisoorten), en ook de kans op aanrijdingen of botsingen met bijvoorbeeld gebouwen neemt 

daardoor toe. Fixatie is het gevolg van een schrikreactie bij plotseling sterk toenemende verlichting, 

zoals bekend van bijvoorbeeld konijnen; 

 ontregeling van biologische ritmes; Het gedrag van dieren en hun fysieke toestand wordt voor een 

groot deel bepaald door het licht-duister ritme. Verstoring van deze cyclische ritmes kan leiden tot 

uitputting als gevolg van bijvoorbeeld slaapgebrek; 

 verandering van habitatkwaliteit en populatiedichtheid; Bovenstaande punten hebben invloed op de 

mate van bezetting van potentieel geschikt habitat. Verlichting kan ervoor zorgen dat bepaalde soorten 

geschikt habitat mijden, terwijl andere soorten er in meer dan normale dichtheden voorkomen.  
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Verder moet er verschil gemaakt worden tussen luminantie (lichtsterkte), illuminantie (uitstraling) en de 

spectrale samenstelling van het licht (Gezondsraad, 2000; Longcore & Rich, 2004). 

 

Hieronder wordt per soortgroep zo goed mogelijk bepaald wat de invloed van verlichting is op het gedrag 

van soorten. Waar mogelijk wordt specifiek op de invloed van wegverlichting in gegaan. Hierin wordt de 

“verandering van habitatkwaliteit en populatiedichtheid” niet meegenomen, omdat deze factor een 

resultante is van de drie overige factor. Opvallend is dat voor veel soorten slechts zeer beperkt informatie 

aanwezig is in de vorm van veldexperimenten. Dit is zeker het geval wanneer het gaat om wegverlichting.  

 

Grondgebonden zoogdieren 

Verbetering of verstoring van oriëntatie 

In algemene zin is voor herbivoren het gezichtsvermogen vooral van belang om predatierisico’s in te 

kunnen schatten, terwijl het voor carnivoren vooral van belang is om prooidieren te kunnen vinden. 

Verlichting kan er vervolgens toe leiden dat de foerageertijd van herbivoren toeneemt, maar ook het 

predatierisico (Molenaar et al., 1997; Vegte, 2000; Longcore & Rich, 2004; Longcore & Rich, 2006). 

Soorten kunnen verlichting mijden om het predatierisico te beperken. Zo kan verlichting leiden tot het 

verkleinen van de foerageertijd als gevolg van de toegenomen predatiekans. Iets dergelijks is aangetoond 

voor bijvoorbeeld muizen (Wolfe & Summerlin, 1989). Plotselinge felle verlichting, zoals bijvoorbeeld door 

koplampen van auto’s, maar ook snel aangaande led-lampen, kan leiden tot desoriëntatie. Als gevolg van 

desoriëntatie neemt de predatiekans en de kans op doodrijden toe als gevolg van fixatie en/of roekeloos 

gedrag (Gezondheidsraad, 2000). 

 

Aantrekking, fixatie en afstoting 

Molenaar et al. (2003) hebben gericht onderzoek gedaan naar de aantrekkende en afstotende werking 

van wegverlichting op zoogdieren. Hierbij is alleen gekeken naar het aantal passages van de soorten 

onder aan- of afwezigheid van licht. De effecten van de interactie tussen licht, geluid en beweging die 

wegen gewoonlijk veroorzaken is in dit onderzoek niet meegenomen. In Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden. is een overzicht gegeven van de soorten die zijn meegenomen in de studie, het effect van 

verlichting op de soort das en de boommarter zijn niet meegenomen in het onderzoek, maar in 

Environmental resource management (1996) wordt gesteld dat dassen onder bepaalde omstandigheden 

kunnen wennen aan een verlichte omgeving.  

 

Tabel 0-2: Meegenomen zoogdiersoorten 

Soort Effect 

Bunzing Aantrekking 

Hermelijn Aantrekking 

Vos Aantrekking 

Wezel Geen effect 

Egel Geen effect 

Haas Geen effect 

Ree Geen effect 

 

Samenvattend laat Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. zien dat vooral roofdieren aangetrokken 

worden door de verlichting, terwijl er voor de overige soorten overwegend geen effect van verlichting kon 

worden vastgesteld. Verder stellen zij vast dat de invloed van licht op grondgebonden zoogdieren in ieder 

geval verder reikt dan 100 meter. Pocock & Lawrence (2006) vonden een significante toename in de 
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soortenrijkdom van zoogdieren, naarmate de afstand tot de weg toenam en legden hierbij een relatie met 

zowel licht als geluid.  

 

Fixatie als gevolg van het plotselinge verlichting maakt dat (kleinere) zoogdieren vaak worden 

aangereden. De fixatie treedt op als gevolg van verblinding. Kleinere zoogdieren die vaak in de 

schemering of ’s nachts actief zijn, gebruiken alleen het zwart-wit gedeelte (staafjes) in de ogen. Bij 

plotselinge verlichting raken deze oververzadigd en treedt verblinding op. Het abrupte inschakelen van de 

verlichting kan ervoor zorgen dat de dieren (tijdelijk) worden verblind, zeker wanneer ze zich in de directe 

omgeving van de lichtmasten bevinden. Hierdoor neemt het predatierisico toe. 

 

Ontregeling van biologische ritmes 

Dit type onderzoek wordt vooral gedaan aan dieren die economisch interessant zijn, bijvoorbeeld in de 

intensieve veehouderij (Molenaar et al., 1997). Ten aanzien van in het wild levende grondgebonden 

zoogdieren is hierover weinig informatie voor handen, zeker als het gaat om veldexperimenten. 

 

Vleermuizen 

Vleermuizen gebruiken hun visie regelmatig (Eklöf en Jones, 2003). Vleermuizen zien het beste bij weinig 

licht (Fure, 2006), omdat ze kegeltjes missen en meer staafjes hebben dan dagactieve zoogdieren. 

Staafjes zijn gevoeliger voor vaag licht dan kegeltjes en ze detecteren basale bewegingen en visuele 

basisinformatie, terwijl kegeltjes kleur detecteren (bijv. vale vleermuis). Andere soorten hebben een aantal 

kegeltjes waardoor ze kunnen zien bij tussenliggende lichtniveaus en kleuren kunnen onderscheiden. Van 

sommige van deze soorten is de gevoeligheid voor ultraviolette straling aangetoond (Patriarch en 

Debernardi, 2010), maar het is niet zeker welke soort precies dit vermogen heeft. Het is zeer 

waarschijnlijk dat ze ultraviolet licht kunnen zien, ze zijn ook kwetsbaarder voor deze golflengten. Dit komt 

door het feit dat ze een UV-filter in hun ogen missen, wat hen beschermt tegen ultraviolet licht en daarom 

kan deze straling hun zicht verstoren en schade aan hun netvlies veroorzaken (Fure, 2006).  

 

Verbetering of verstoring van oriëntatie 

Ondanks het feit dat vleermuizen voor hun oriëntatie meestal op sonar vertrouwen, gebruiken ze ook licht, 

bijvoorbeeld om prooien en obstakels te detecteren. De gevoeligheid voor licht varieert echter tussen 

soorten (Eklöf en Jones, 2003).  

Daarnaast gebruiken vleermuizen het magnetische veld van de aarde en zonsondergang. Het 

aardmagneetveld wordt gebruikt om richtingen aan te geven en om hun positie te bepalen. Zonder de 

zonsondergang als kalibratie, kunnen vleermuizen het magnetische veld niet goed gebruiken (Holland et 

al., 2009).  

 

Aantrekking, fixatie en afstoting 

Veel vleermuissoorten gebruiken lijnvormige elementen in het landschap als vliegroute en 

foerageergebied. Uitzondering vormen de grotere soorten die ook over open gebied vliegen. Licht lijkt 

daarbij afstotend te werken, hoewel niet geheel duidelijk is welke rol de openheid van het landschap hierin 

speelt (Rich & Longcore, 2006). De wijze waarop vleermuissoorten reageren op verlichting (ontwijken, 

neutraal, aantrekking) verschilt per locatie en omstandigheid en is afhankelijk van de trade-off tussen 

foerageersucces en reëel of waargenomen predatierisico in verschillende habitats (Voigt et al, 2018).  

 

Verlichting trekt insecten aan, en deze trekken vleermuizen aan (Rydell, 1992; Blake et al., 1994; 

Longcore & Rich, 2004). Rydell (1992) laat zien dat verlichting vooral aantrekkelijk is voor snelvliegende 

soorten (o.a. Pipistrellus, waar de Gewone dwergvleermuis toe behoort (Pipistrellus pipstrellus)). 

Langzaamvliegende soorten zijn blijkbaar minder goed in staat deze locaties uit te buiten of mijden deze 

mogelijk. Sommige studies beschouwden dit ontwijkingsgedrag als predator vermijdend gedrag (Stone et 
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al., 2009), maar het kan ook worden verklaard door een gebrek aan ultraviolette filters in de ogen en/of 

een verminderde tolerantie voor licht (Rieswijk, 2014). 

 

Daarnaast is het zo dat de langzaam vliegende soorten (o.a. Myotis, Plecotus en Rhinolophus) in Europa 

het meest bedreigd zijn (Environmental resource management, 1996). Verlichting kan daardoor bijdragen 

tot een verandering in soortensamenstelling ten voordele van de toch al veel algemenere snelle soorten. 

Verder toonden Blake et al. (1994) aan dat witte verlichting meer vleermuizen aantrekt dan oranje 

verlichting. Waarschijnlijk ook weer als gevolg van de beschikbare hoeveelheid insecten.  

 

Kuijper et al (2008) tonen met een experiment aan dat verlichting van vliegroutes van meervleermuizen, 

die ook dienen als foerageergebied, tot verstoring van het gedrag leiden. Verlichting leidt tot een duidelijke 

vermindering van het jachtgedrag van meervleermuis (60% minder jachtgeluiden), terwijl er wel beduidend 

meer voedsel in de vorm van insecten, aangetrokken door het licht, aanwezig was (zoals waargenomen in 

onderzoek van (Rydell 1992, Blake et al. 1994). Ook keerden veel meervleermuizen om bij benadering 

van verlichting, alvorens door te vliegen. Dergelijke veranderingen in gedrag kunnen negatieve gevolgen 

hebben voor individuen, samenhangend met een hoger energiegebruik. Verlichting bleek echter niet te 

leiden tot een vermindering van het aantal passerende meervleermuizen. Ook werden niet vaker 

alternatieve routes gekozen. Dit geeft aan dat gevolgde vliegroutes vastliggen en niet snel worden 

verlaten als er verlichting wordt aangebracht. Spoelstra et al (2018) vonden ook voor de watervleermuis 

geen invloed van verlichting op het aantal vleermuispassages in duikers.  

 

Uit onderzoek van Spoelstra et al (2017) blijkt dat lichtkleur verschil maakt voor de effecten op zeldzame, 

langzaam vliegende en lichtschuwe soorten vleermuizen (Myotis, Plecotus). Rood licht heeft geen 

significant effect op deze soorten, terwijl hun activiteit wel sterk wordt onderdrukt door wit en groen licht.  

 

Voigt et al (2018) geven een overzicht van de verwachte taxonspecifieke reactie van vleermuizen op 

nachtelijke verlichting per situatie, gebaseerd op literatuur en persoonlijke waarnemingen van de auteurs.  

 

Tabel 0-3. De verwachte taxonspecifieke reactie van vleermuizen op nachtelijke verlichting in relatie tot specieke omstandigheden 

(naar Voigt et al, 2018) 

Taxon Slaapplaatsen Trekroutes Foerageergebied Drinken Overwinteringsplaats 

Rhinolophus  Afstoting Afstoting Afstoting Afstoting Afstoting 

Barbastella  Afstoting Afstoting Afstoting Afstoting Afstoting 

Eptesicus  Afstoting Afstoting Opportunistisch  Afstoting Afstoting 

Pipistrellus en 

Hypsugo  
Afstoting Neutraal/ opportunistisch Opportunistisch  Afstoting Afstoting 

Myotis  Afstoting Afstoting Afstoting Afstoting Afstoting 

Plecotus  Afstoting Afstoting Afstoting Afstoting Afstoting 

Vespertilio  Afstoting Geen gegevens Nvt/ opportunistisch  Afstoting Afstoting 

Nyctalus  Afstoting Geen gegevens Nvt/ opportunistisch  Afstoting Afstoting 

 

Voor het huidige project zijn eventuele effecten op verblijfplaatsen niet relevant aangezien het in alle 

gevallen plekken betreft die in de huidige situatie al een deel van de nacht verlicht worden. Daarvoor 

gevoelige soorten mijden dergelijke locaties en dus zijn deze nu al ongeschikt. De verlichting ook tussen 

23:00 en 5:00 aandoen zal daarom geen effect hebben op de geschiktheid van deze locaties. 
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Voor de meeste vleermuissoorten beperkt verlichting het gebruik van een route van verblijfplaats naar 

foerageergebied. Het schakelen van de verlichting, zodat het een deel van de nacht donker is, lijkt voor 

deze soorten een goede oplossing, omdat ze, wanneer de verlichting uitgeschakeld is, wel gebruik 

kunnen maken van een potentiële migratieroute, die anders niet of minder geschikt zou zijn. Voor 

vleermuizen blijkt het huidige verlichtingsregime echter niet effectief aangezien deze dieren voornamelijk 

direct na zonsondergang en voor zonsopkomst actief zijn. Direct na zonsondergang is het nog het warmst 

en zijn de meeste insecten actief, direct voor zonsopkomst is er een tweede piek in activiteit. Hierdoor is 

het voordeel van het huidige verlichtingsregime voor vleermuizen, en waarschijnlijk de meeste andere 

nachtdieren, zeer gering (Azam et al, 2015). Belangrijk is of de actieve periode van een soort overlapt met 

het moment dat verlichting is uitgeschakeld. Keerzijde is dat de mogelijkheid bestaat dat individuen 

“gevangen” komen te zitten in hun foerageergebied wanneer de verlichting wordt ingeschakeld en dus niet 

meer langs de inmiddels verlichte vliegroute terugkunnen naar hun dagverblijfplaats.  

 

Wanneer vleermuizen in winterslaap zijn, is het niet van belang wat er op de migratieroutes of in de 

foerageergebieden gebeurd. Globaal zal de invloed van de verlichting op vleermuizen zich daarom 

beperken tot de periode maart-oktober. De meervleermuis blijkt zeer gevoelig voor verstoring door licht, 

omdat deze soort pas heel laat (dus met heel weinig natuurlijk licht) uitvliegt (Limpens et al., 1997). Deze 

soort zou mogelijk wel kunnen profiteren van het uitschakelen van verlichting tussen 23:00 en 5:00 uur.  

 

Ontregeling van biologische ritmes 

Hierover is weinig informatie voor handen. Externe verlichting tijdens het uitvliegen kan zorgen voor later 

en langduriger uitvliegen, met kortere foerageertijd tot gevolg het risico dat de optimale tijd voor 

foerageren wordt gemist (Stone et al, 2015). Gevolgen voor paargedrag zijn niet bekend. Gevolgen voor 

de winterslaap worden niet verwacht, dit is vooral temperatuur gestuurd (vleermuizen gaan in winterslaap 

als de avondtemperatuur buiten vaak onder de 10 °C komt). 

 

Vogels 

Verbetering of verstoring van oriëntatie 

De meeste vogels vliegen alleen overdag en hebben daardoor geen last van nachtelijke wegverlichting 

voor hun oriëntatie. Tijdens de grote seizoenstrek vliegen deze vogels vaak wel in de nacht en gebruiken 

onder andere het aardmagnetisch veld, landschapselementen, de zon en de maan ter oriëntatie. 

Kunstlicht verstoort de oriëntatie, onder andere het het magnetisch kompas verstoort (Muheim et al, 

2016). Gedurende bewolkte nachten en/of slecht weer heeft kunstlicht zelfs de grootste invloed op deze 

vogels (Environmental resource management, 1996). Zo is aangetoond dat vooral jonge individuen van 

trekvogels makkelijk kunnen worden afgeleid door een verlichte horizon, vooral bij bewolking 

(verschillende referenties in Rich & Longcore, 2006). Specifiek voor wegverlichting is geen informatie voor 

handen, maar vooral van verlichte boorplatformen zijn hier veel voorbeelden van.  

 

Door het permanent aanzetten van de verlichting langs honderden kilometers aan snelwegen komt er in 

de nacht dus een extra bron van mogelijke desoriëntatie bij voor trekvogels. 

 

Aantrekking, fixatie en afstoting 

Herbert (1970) stelt dat vogels die een lichtbundel binnen vliegen hierin als het ware gevangen raken 

omdat ze hun oriëntatie op de horizon verliezen en de lichtbron hiervoor als vervanging gebruiken. Een 

andere theorie is dat de vogels de lichtbundel niet verlaten, omdat ze de omgeving niet kunnen zien 

(Longcore & Rich, 2004). Deze effecten zijn bekend van onder andere verlichte TV-torens, vuurtorens, 

boten en olieplatformen (voor referenties zien (Longcore & rich, 2004; Rich & Longcore, 2006)). Er is dus 

niet zozeer sprake van aantrekking, maar meer van “gevangenschap” (Rich & Longcore, 2006). 
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Van trekvogels is bekend dat deze vooral worden aangetrokken door licht dat veel rood uitstraalt. Dit komt 

waarschijnlijk omdat er veel rood licht in de ondergaande of opkomende zon zit. De Nederlandse Aardolie 

Maatschappij (NAM) heeft onderzoek laten doen naar de aantrekkingskracht van verlichting die andere 

kleuren dan rood uitstraalt. Hieruit bleek onder andere dat de invloed van de verlichting op boorplatformen 

na twaalven en bij bewolkt weer het grootst was. Vooral eenden, zangers en steltlopers werden hierdoor 

aangetrokken. Experimenten met verschillende kleuren verlichting hebben laten zien dat blauwe en 

groene verlichting het minste aantrekking opleveren (NAM, 2007). Het is overigens niet bekend of 

wegverlichting ook tot desoriëntatie van trekvogels leidt. Het is te verwachten dat als dit wel tot duidelijke 

effecten zou leiden, dat ook zeker bekend zou zijn. Het is echter wel zeker dat extra verlichting absoluut 

geen positieve bijdrage zal leveren. Daarom is aan te nemen dat wegverlichting, zeker binnen de 

Nederlandse context waarbij er overal in het land al vele lichtbronnen aanwezig zijn, de extra 

wegverlichting hooguit tot een klein negatief effect zal leiden.  

 

Molenaar et al. (2000) laten zien dat wegverlichting een significant negatief effect heeft op de kwaliteit van 

de broedbiotoop van grutto’s. Deze studie lijkt aan te tonen dat de vogels die als eerste een nest maken 

een plek uitkiezen die zo ver mogelijk van de lichtbron verwijderd is. De paren die later beginnen te 

nestelen zitten daarom dichter bij de lichtbron. Een invloed van verlichting op het aantal eieren, het 

broedsucces of het predatierisico kon niet worden aangetoond (Rich & Longcore, 2006).  

 

Reijnen et al., (1994) en Reijnen et al. (1995) laten zien dat het waarschijnlijk is dat geluid de meest 

verstorende factor is en dat de invloed van verlichting op broedvogels beperkt is. Wel is de invloed van 

verlichting in beboste gebieden groter dan in open gebieden.  

 

De consequenties van verlichting op het energieverbruik van broedvogels verschillen per onderzoek. 

Sommige onderzoeken tonen aan dat er sprake is van meer energieverbruik van broedvogels door 

verlichting, andere onderzoeken (Jong et al, 2018) tonen aan dat als gevolg van een hogere 

voedselbeschikbaarheid in verlichte gebieden sprake is van een lager energieverbruik. Het is daarom 

aannemelijk dat er meerdere factoren een rol spelen (zoals hogere kans predatie, meer prooien) waarvan 

het effect soms positief en soms negatief is voor het energiegebruik. Wel is duidelijk dat verlichting de 

natuurlijke omstandigheden aantast wat voor sommige soorten onder bepaalde omstandigheden ook 

positief uit kan pakken. Voor het ecosysteem als geheel blijft dat overigens natuurlijk een verandering.  

 

Ontregeling van biologische ritmes 

Van vogels is bekend dat kunstlicht invloed heeft op de timing van de zang. Zo melden Bergen & Abs 

(1997) dat verlichting in de stad mogelijk leidt tot vervroegde territoriale zang bij mezen en laat Derrickson 

(1988) zien dat mannelijke Spotlijsters in een verlichte omgeving ook na de paring ’s nachts zingen, terwijl 

ze dit in een onverlichte omgeving alleen net voor zonsopgang doen. Een vergelijkbare conclusie wordt 

ook getrokken door Molenaar et al. (1997) op basis van hun literatuurstudie. Da Silva et al (2017) vonden 

echter geen significant effect van de experimentele nachtverlichting op de timing van de zang in het 

broedseizoen. Mogelijk heeft kunstlicht ook een effect op de groei en ontwikkeling en de timing van de 

nestbouw, maar specifiek voor wegverlichting is hier geen informatie over beschikbaar (Molenaar et al., 

1997). 

 

In de huidige situatie gaat de wegverlichting om 5:00 in de ochtend aan. Dat kan voor sommige vogels 

een aanleiding zijn om hetzelfde gedrag te vertonen als bij zonsopkomst wat daarmee hun natuurlijk ritme 

verstoort en vooral meer energie kan kosten dan langer blijven rusten. Het voorgestelde project waarbij de 

lichten aanblijven heeft daarmee enerzijds als negatieve effect dat er in het geheel geen donkerperiode 

meer optreedt in de invloedszone. Daar staat tegenover dat er dus ook geen sprake meer is van een 

kunstmatige “zonsopgang” om 5:00.  
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Amfibieën en reptielen 

De precieze effecten van licht op amfibieën en reptielen zijn nog niet goed bekend. Enerzijds lijkt geen 

sprake te zijn van verstoring van de oriëntatie, anderzijds is wel sprake van aantrekking, fixatie en 

afstoting van amfibieën. Ook zijn er gevolgen voor de biologische ritmes aangetoond. Wat het netto effect 

hiervan is, is nog niet duidelijk.  

 

Verbetering of verstoring van oriëntatie 

Voor slangen en kikkers is licht waarschijnlijk van beperkt belang voor de oriëntatie. Zo toonden Ishii et al. 

(1995) aan dat padden voor hun oriëntatie gebruiken maken van een soort interne kaart en minder 

afhankelijk zijn van licht. Wel is bekend dat amfibieën worden aangetrokken door licht (Molenaar et al., 

1997). Ook hierbij speelt mogelijk weer dat zij aangetrokken worden door de aanwezigheid van insecten 

en andere prooien. 

 

Aantrekking, fixatie en afstoting 

Van amfibieën is reeds sinds 1901 bekend dat ze worden aangetrokken door verlichting (Longcore & 

Rich, 2004). Amfibieën worden ook aangetrokken door wegverlichting. Zij kunnen zich hier in groten 

getale verzamelen, met alle risico’s van dien (Molenaar et al., 1997). Van padden is bekend dat zij al bij 

heel lage lichtintensiteit prooi kunnen opsporen (Buchanan, 1998) maar dat het jachtsucces mogelijk 

toeneemt bij meer verlichting. Het is dus mogelijk dat bij foerageren padden worden aangetrokken door 

verlichting. Onderzoek van Van Grunsven et al (2016) suggereert dat padden verlichting juist mijden 

tijdens de trek.  

 

Fixatie wordt veroorzaakt door plotselinge wisselingen van verlichtingssterkte, waardoor het individu wordt 

verblind. Bij kikkers en padden kan het herstel van het gezichtsvermogen na zo een plotselinge wisseling 

enkele uren duren (afhankelijk van de verlichtingssterkte) (Rich & Longcore, 2006). Aanschakelen van 

verlichting kan er in theorie voor zorgen dat amfibieën lange tijd verblind zijn, waardoor ze niet kunnen 

foerageren en makkelijk ten prooi vallen aan predatoren. De meeste verlichtingstypen komen relatief 

langzaam op sterkte waardoor verblinding minder waarschijnlijk is. Ook voor weggebruikers is een snelle 

aanschakelijk ongewenst omdat ook bij mensen verblinding op kan treden dus is aannemelijk dat 

dergelijke typen verlichting niet gebruikt zullen worden langs de senlwegen. 

 

Afstoting wordt ook waargenomen. Dananay & Benard (2018) laten zien dat een Amerikaanse 

paddensoort een voorkeur heeft voor meer donkere poelen.  

 

Ontregeling van biologische ritmes 

De meeste biologische ritmes in amfibieën en reptielen vooral temperatuur gestuurd. Van zowel amfibieën 

als reptielen is echter bekend dat ze hun foerageerritmes aanpassen als gevolg van kunstlicht (Perry & 

Lazell, 2000; Rich & Longcore, 2006). Voor reptielen wordt dit de “night-time-niche” genoemd en is 

voordelig voor de soorten die er gebruik van kunnen maken. Wel kan als gevolg hiervan de predator-prooi 

verhouding verschuiven.  

 

Dananay & Benard (2018) hebben voor een Amerikaanse paddensoort aangetoond dat de metamorfose 

van kikkervisje naar juveniele pad korter was bij kunstlicht dan in onverlichte gebieden (30%). Ook bleken 

padden onder kunstmatige verlichting constant actief te blijven. Deze juveniele padden groeiden 

langzamer uit tot kleinere dan normale volwassenen.  

 

Verder hebben Baker & Richardson (2006) aangetoond dat een kikkersoort (Rana clamitans) minder vaak 

en minder complex roepen en vaker bewegen als gevolg van kunstlicht. Zij komen tot de conclusie dat 

snelle periodieke lichtwisselingen, zoals veroorzaakt door de koplampen van auto’s, een negatief effect 

hebben op de voortplanting van deze soort. Mogelijk geldt dit ook voor andere soorten kikkers. Het wel of 
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niet aanstaan van wegverlichting kan een rol hebben bij het effect van autoverlichting. Hier zijn geen 

publicaties over bekend. 

 

Vissen 

Ten aanzien van vissen is het van belang op te merken dat de invloed van licht verschilt tussen soorten, 

maar ook binnen soorten en daarbij doorgaans nog afhankelijk is van de levensfase (Rich & Longcore, 

2006). Uiteraard bemoeilijkt dit het vaststellen van effecten van verlichting.  

 

Verbetering of verstoring van oriëntatie 

Hierover is ten aanzien van vissen geen informatie voor handen. Wel is bekend dat vissen zich op de zon 

oriënteren. Kunstlicht heeft hier nauwelijks invloed op. Of vissen zich ook op de maan oriënteren, waar 

kunstlicht een invloed op zou kunnen hebben, is niet met zekerheid bekend (Molenaar et al., 1997).  

 

Aantrekking, fixatie en afstoting 

Bepaalde vissoorten worden sterk door licht aangetrokken, andere soorten reageren neutraal (Marchesan, 

et al. 2005). Molenaar et al (1997) vermelden echter dat er voor zover bekend geen van de in Nederland 

voorkomende soorten door licht wordt aangetrokken. Ook afstoting komt voor. Deze is afhankelijk van het 

spectrum van de gebruikte verlichting en is zeer soortspecifiek (Rich & Longcore, 2006).  

Nachtactieve vissen zoals grote en kleine modderkruipers vermijden verlichte wateren mogelijk, hoewel dit 

niet is aangetoond. Beide soorten reageren op zaklampen door weg te zwemmen of in de modder te 

duiken. 

 

Ontregeling van biologische ritmes 

De verticale verdeling van vissen in het water is indirect gerelateerd aan de verlichtingssterkte. Sturende 

factor, zo wordt algemeen aangenomen, is het predatierisico in combinatie met foerageergedrag, dat sterk 

samenhangt met de verlichtingssterkte. De diepte wordt bepaald door de verlichtingssterkte die een 

bepaalde soort prefereert om te foerageren (Molenaar et al., 1997).  

 

Uit onderzoek van Becker et al (2003) blijkt dat kunstmatige verlichting in estuaria predatoren lijkt te 

bevorderen door de concentratie van prooi en betere foerageermogelijkheden in het geval van zichtjagers.  

 

Tabor et al. (2001) hebben aangetoond dat vissen in een stuk rivier dat verlicht wordt door kunstmatige 

(achtergrond) verlichting later beginnen met de trek dan vissen in een onverlicht stuk. Bovendien bewogen 

de vissen zich in de richting van het licht. De vissen begonnen de migratie pas wanneer de 

verlichtingssterkte beneden de 1 lux was gedaald. Werd deze verhoogd tot bijvoorbeeld 32 lux, stopte de 

trek onmiddellijk. In de verlichte stukken was de predatie bovendien veel hoger dan in de onverlichte 

stukken.  

 

Expertimenten met baars en voorn laten zien dat kunstlicht gevolgen kan hebben voor de productie van 

geslachtshormonen (onderdrukking) (Brüning, 2016).  

 

Voor zover bekend zijn er geen concrete effecten bekend van wegverlichting op vissen. Mogelijke effecten 

treden alleen op waar wegen vlak langs wateren lopen, deze doorsnijden of overbruggen.  

 

Insecten en andere invertebraten 

Invertebraten kennen een enorme range in de complexiteit en het vermogen van lichtwaarneming, 

variërend van eenvoudige zenuwvezels die reageren op veranderingen in lichtniveaus tot het complexe 
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samengestelde oog van insecten date licht detecteert en in staat is om beelden te vormen en de verfijnde 

ogen van springende spinnen die in staat zijn om beelden te focussen. Geleedpotigen, weekdieren en 

sommige wormen hebben ogen die extreem gevoelig zijn en dat zijn ze ook misschien het meest 

beïnvloed door veranderingen in het licht (Bruce-White & Shardlow, 2011). 

 

Verbetering of verstoring van oriëntatie 

Nachtactieve insecten oriënteren zich met behulp van de maan. Door onder een vaste hoek te vliegen en 

de grote afstand tot de maan zijn zij zo in staat om een rechte route af te leggen. Kunstlicht zoals 

buitenverlichting of straatverlichting wordt door deze insecten vaak aangezien voor de maan, waardoor 

zijn niet langer in een rechte lijn vliegen, maar in een spiraal in de richting van de lamp vliegen 

(Environmental resource management, 1996). Hier blijven zijn vervolgens zinloos rondfladderen totdat ze 

ten prooi vallen aan bijvoorbeeld vleermuizen of uitgeput raken (Longcore & Rich, 2006). Het effect hangt 

sterk af van het type lamp (Frank, 1988; Kolligs, 2000; Rich & Longcore, 2006) en de stand van de maan 

(Longcore & Rich, 2006). Het bovenstaande geldt niet alleen voor motten, maar onder andere ook voor 

muggen, kevers, wespen, zweefvliegen en gaasvliegen (Kolligs, 2000). 

 

Aantrekking, fixatie en afstoting 

Uit het voorgaande blijkt dat veel nachtactieve insecten sterk door verlichting worden aangetrokken, 

omdat ze, zeker tijdens donkere nachten, de verlichting als oriëntatiepunt gebruiken. Eisenbeis beschrijft 

in Rich & Longcore (2006) een verschijnsel dat hij fixatie noemt. Insecten (in dit geval motten) beginnen 

hun vlucht richting de verlichting, maar raken tijdens deze vlucht gedesoriënteerd en landen op de grond 

of in de vegetatie. Hartstack et al. (1968) stellen dat dit het geval is voor 50% van de motten die beginnen 

aan hun vlucht richting verlichting. Bij insecten doet zich verder een vergelijkbaar verschijnsel voor als bij 

vogels. Wanneer een individu eenmaal een verlichte zone is binnen gevlogen, is hij niet meer in staat 

deze te verlaten, veelal met uitputting of predatie tot gevolg (Longcore & Rich, 2006). Geschat wordt dat 

zoveel als een derde van de vliegende insecten die worden aangetrokken door straatverlichting zullen 

sterven als gevolg (Eisenbeis, 2006). UV, groen en blauw licht met korte golflengten en hoge frequenties 

worden het best waargenomen door de meeste insecten en zijn zeer aantrekkelijk voor hen. Bijgevolg zijn 

lampen die weinig of geen UV uitstralen, zoals lagedruk natriumlampen, het minst aantrekkelijk voor 

insecten (Bruce-White & Shardlow, 2011). 

 

Afstotingsverschijnselen komen mogelijk ook voor, afhankelijk van het spectrum dat de lamp uitstraalt 

(Frank, 1988).  

 

De afstand waarop lampen insecten kunnen aantrekken is vaak onderzocht en met allerlei variaties in 

lamptypen, verlichtingssterkte en hoogte boven de grond. Daarbij bleek bovendien dat er significante 

verschillen tussen verwante soorten kon worden gevonden (Bowden, 1982; Kolligs, 2000). De afstanden 

waarop effecten vastgesteld konden worden voor aantrekken lopen uiteen van enkele tientallen meters tot 

ruim 700 meter en blijkt mede afhankelijk van de aanwezigheid van andere lichtbronnen en vooral van de 

maanfase. Bij volle maan lag de grenswaarde aanzienlijk hoger dan bij nieuwe maan. De grenswaarden 

voor lichtsterkte waarbij nog effecten optraden liep bij de onderzoeken uiteen van 0,18 – 0,3 lux (Rich & 

Longcore, 2006). Voor de meeste situaties was de gevonden grenswaarde echter hoger. 

 

Ontregeling van biologische ritmes 

Kunstlicht ontregelt verschillende biologische processen in insecten zoals paring, plek waar eieren gelegd 

worden, foerageergedrag en migratie. De globale achteruitgang van sommige groepen waar licht een 

belangrijke rol speelt bij communicatie, zoals vuurvliegen (Lampyridae) wordt voor een groot deel 

toegeschreven aan de toegenomen lichtvervuiling (Ineichen S, Rüttimann B (2012). Onderzoek door van 

Geffen et al. (2015a, 2015b) maakt duidelijk dat verlichting ook gevolgen heeft voor de voortplanting van 

nachtvlinders. De feromonen (sekslokstoffen) van vrouwtjes van de kooluil veranderen onder invloed van 
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licht. Dit heeft gevolgen voor vindbaarheid tijdens de paring en daarmee de voortplanting. Ook bij de 

kleine wintervlinder blijkt licht een negatieve invloed te hebben op de voortplanting. Vrouwtjes komen veel 

minder op plekken met licht en het blijkt dat veel minder vrouwtjes gepaard hebben onder lichte 

omstandigheden. Groen licht lijkt het meest negatief, gevolgd door wit. Rood licht lijkt qua resultaten het 

meest op donker.  

 

Van Langevelde et al (2017) vonden dat nachtvlinders bij nachtelijke verlichting minder tijd besteden aan 

foerageren dan in donkere omstandigheden. Uit onderzoek van Bird en Parker (2014) blijkt dat de 

mannetjes glimwormen het gloeisignaal van het vrouwtje niet of zeer slecht waarnemen onder felle 

straatverlichting. Glimwormen zijn over het algemeen actief in de zomermaanden na 23.00 uur.  

 

De invloed verschilt sterk per soort en vaak zijn er nog grote hiaten in kennis aanwezig. Algemeen lijkt te 

worden aangenomen dat verhoogde mortaliteit rond kunstlicht ervoor zorgt dat de soortensamenstelling 

armer wordt als gevolg van een positieve selectie van soorten die minder door licht worden aangetrokken 

(Frank, 1988; Kolligs, 2000).  

 

De negatieve invloed van verlichting wordt versterkt door de versnippering van geschikte habitats (Kolligs, 

2000; Rich & Longcore, 2006). Kleine deelpopulaties lopen immers een groter risico uit te sterven 

(Townsend et al., 2000). 

 

Vaatplanten 

Ten aanzien van planten zijn de in de inleiding van hoofdstuk 4 genoemde factoren niet allemaal even 

relevant, omdat planten niet mobiel zijn. Factoren als “aantrekking, afstoting en fixatie” of “oriëntatie” zijn 

voor planten niet relevant. “Verandering van habitatkwaliteit en populatiedichtheid” en “verstoring van 

fysiologische processen” zijn dat wel. Daarom worden ten aanzien van vaatplanten deze twee factoren 

apart besproken. 

 

Ontregeling van biologische ritmes 

De fotosynthesecyclus van planten kan gezien worden als twee van elkaar afhankelijk processen, 

namelijk de licht-cyclus en de donker-cyclus. De donker-cyclus kan alleen voltooid worden als er geen 

verlichting aanwezig is. Verder worden processen als het begin van bloei en bladval vooral gestuurd door 

licht (en in mindere mate temperatuur). Het uitlopen van de knoppen daarentegen wordt vooral gestuurd 

door temperatuur. Er zijn vooral anekdotische waarnemingen van uitlopende takken in de winter, waarbij 

de verlichting slechts invloed lijkt te hebben tot een afstand van enkele meters (Molenaar et al., 1997), 

mogelijk omdat temperatuur de grootste invloed heeft. Daarnaast wordt het ontkiemen van zaden van veel 

soorten voor een groot deel gestuurd door de verhouding tussen rood en ver-rood licht (Molenaar et al., 

1997; Rich & Longcore, 2006).  

 

Verandering van habitatkwaliteit en populatiedichtheid 

In theorie kunnen, afhankelijk van de golflengtes die het kunstlicht uitstraalt, de hierboven genoemde 

processen worden beïnvloed door kunstlicht. Briggs stelt echter in Rich & Longcore (2006) dat het 

weliswaar zeker is dat planten effecten ondervinden, maar dat het bij lange na niet duidelijk is of er voor 

individuele planten dan wel plantengemeenschappen effecten als gevolg van kunstlicht te verwachten zijn 

op zowel de lange als de korte termijn. Verder stelt hij dat het onbekend is wat het effect van kunstlicht is 

op bijvoorbeeld bestuiving en verdediging tegen vraat. Eenzelfde discussie wordt al omschreven in 

Environmental resource management (1996). Hierin wordt gesteld dat de effecten op planten onder 

gecontroleerde (laboratorium) omstandigheden naar verwachting veel groter zijn dan op in het wild 

levende planten. Hoewel hier niet dieper op wordt ingegaan lijkt dit aannemelijk, omdat buiten in het veld 

een complex aan factoren het “gedrag” van een plant bepaald en niet slechts een bepaalde factor.  
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Dus op enkele anecdotische effecten na, is er nauwelijks iets te vinden in literatuur over het effect van 

verlichting op planten langs wegen. Het is te verwachten dat de voornaamste oorzaak voor het ontbreken 

van informatie is dat er simpelweg nauwelijks effecten waargenomen zijn. Het is daarom aannemelijk dat, 

als er al effecten zijn, deze niet ver reiken en zeer beperkt in omvang zijn.  
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Bijlage 2. Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-gebieden  

Inclusief doelen conform Ontwerp-wijzigingsbesluit aanwezige waarden 

 

Eemmeer en Gooimeer Zuidoever  

Tabel 4: Instandhoudingsdoelstellingen Eemmeer en Gooimeer Zuidoever i broedvogels: = behoud.  

Broedvogelsoorten Oppervlak Kwaliteit Draagkracht (broedparen) 

A193 - Visdief = = 280 

 

Tabel 5: Instandhoudingsdoelstellingen Eemmeer en Gooimeer Zuidoever niet-broedvogels: = behoud.  

Niet-broedvogelsoorten Oppervlak Kwaliteit Draagkracht (aantal) 

A005 - Fuut = = 160 

A017 - Aalscholver = = 160 

A037 - Kleine Zwaan = = 2 

A043 - Grauwe Gans = = 300 

A050 - Smient = = 4900 

A051 - Krakeend = = 90 

A056 - Slobeend = = 5 

A059 - Tafeleend = = 790 

A061 - Kuifeend = = 2700 

A068 - Nonnetje = = 10 

A125 - Meerkoet = = 1700 

 

Naardermeer 

Tabel 6: Instandhoudingsdoelstellingen Naardermeer habitattypen: = behoud, > uitbreiding areaal of verbetering kwaliteit 

Habitattypen Oppervlakte Kwaliteit 

H3130 - Zwakgebufferde vennen  = = 

H3140 - Kranswierwateren  = = 

H3150 - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden = = 

H4010B - Vochtige heiden (laagveengebied)  = = 

H6410 - Blauwgraslanden > > 

H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) = = 

H6430B - Ruigten en zomen (harig wilgenroosje)  = = 

H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen) > > 

H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) = = 

H91D0 - *Hoogveenbossen = > 

 

http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1365&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1296&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=900&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=636&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=625&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=630&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=618&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=702&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=703&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1175&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1000&version=legislation
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=3&id=3130
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=3&id=3140
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=3&id=3150
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=4&id=4010
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=6&id=6410
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=6&id=6430
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=6&id=6430
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=7&id=7140
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=7&id=7140
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=9&id=91D0
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Tabel 7: Instandhoudingsdoelstellingen Naardermeer habitatrichtlijnsoorten: = behoud, > uitbreiding areaal of verbetering kwaliteit of 

uitbreiding populatie.  

Habitatsoorten Oppervlakte Kwaliteit Populatie 

H1016 - Zeggekorfslak = = = 

H1082 - Gestreepte waterroofkever  > > > 

H1134 - Bittervoorn = = = 

H1149 - Kleine modderkruiper = = = 

H1903 - Groenknolorchis = = = 

H4056 - Platte schijfhoren = = = 

 

Tabel 8: Instandhoudingsdoelstellingen Naardermeer broedvogels: = behoud, > uitbreiding areaal of verbetering kwaliteit leefgebied.  

Broedvogelsoorten Oppervlakte Kwaliteit Draagkracht (broedparen) 

A017 - Aalscholver = = 1800 

A029 - Purperreiger  = = 60 

A197 - Zwarte Stern > > 35 

A292 - Snor = = 30 

A298 - Grote karekiet > > 10 

 

Tabel 9: Instandhoudingsdoelstellingen Naardermeer niet-broedvogels: = behoud.  

Niet-broedvogelsoorten Oppervlakte Kwaliteit Draagkracht (populatie) 

A041 - Kolgans = = behoud 

A043 - Grauwe Gans = = behoud 

 

Rijntakken 

Tabel 10: Instandhoudingsdoelstellingen Rijntakken habitattypen: = behoud, > uitbreiding areaal of verbetering kwaliteit 

Habitattypen Oppervlak Kwaliteit 

H3150 - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden > > 

H3260B - Beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkruiden)  > = 

H3270 - Slikkige rivieroevers  > > 

H6120 - *Stroomdalgraslanden > > 

H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) = = 

H6430B - Ruigten en zomen (harig wilgenroosje)  = = 

H6430C - Ruigten en zomen (droge bosranden)  > > 

H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)  > > 

H6510B - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)  > > 

H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst > > 

H91E0A - *Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) = > 

H91E0B - *Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) > > 

H91E0C - *Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) = = 

http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=2415&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=2051&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1785&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1676&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=2760&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=2328&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1296&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=687&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=839&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1140&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=582&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=633&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=636&version=legislation
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=3&id=3150
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=3&id=3260
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=3&id=3270
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=6&id=6120
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=6&id=6430
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=6&id=6430
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=6&id=6430
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=6&id=6510
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=6&id=6510
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=9&id=9120
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=9&id=91E0
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=9&id=91E0
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=9&id=91E0
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Habitattypen Oppervlak Kwaliteit 

H91F0 - Droge hardhoutooibossen  > > 

 

Tabel 11: Instandhoudingsdoelstellingen Rijntakken broedvogels: = behoud, > uitbreiding areaal of verbetering kwaliteit leefgebied.  

Broedvogelsoorten Oppervlak Kwaliteit Draagkracht (broedparen) 

A004 - Dodaars = = 45 

A017 - Aalscholver = = 660 

A021 - Roerdomp > > 20 

A022 - Woudaapje > > 20 

A119 - Porseleinhoen > > 40 

A122 - Kwartelkoning > > 160 

A153 - Watersnip = = 17 

A197 - Zwarte Stern = = 240 

A229 - IJsvogel = = 25 

A249 - Oeverzwaluw = = 680 

A272 - Blauwborst  = = 95 

A298 - Grote karekiet > > 70 

 

Tabel 12: Instandhoudingsdoelstellingen Rijntakken niet-broedvogels: = behoud.  

Niet-broedvogelsoorten Oppervlak Kwaliteit Draagkracht (aantal) 

A005 - Fuut = = 570 

A017 - Aalscholver = = 1300 

A037 - Kleine Zwaan = = 100 

A038 - Wilde Zwaan = = 30 

A039 - Toendrarietgans = = 125 

A039 - Toendrarietgans = = 2800 

A041 - Kolgans = = 35400 

A041 - Kolgans = = 180100 

A043 - Grauwe Gans = = 8300 

A043 - Grauwe Gans = = 21500 

A045 - Brandgans = = 920 

A045 - Brandgans = = 5200 

A048 - Bergeend = = 120 

A050 - Smient = = 17900 

A051 - Krakeend = = 340 

A052 - Wintertaling = = 1100 

A053 - Wilde eend = = 6100 

A054 - Pijlstaart = = 130 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=9&id=91F0
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1518&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1296&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=714&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1071&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1378&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=892&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1008&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=839&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=604&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1418&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1157&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=582&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1365&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1296&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=900&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=902&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=644&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=644&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=633&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=633&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=636&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=636&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=723&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=723&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1524&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=625&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=630&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=619&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=626&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=615&version=legislation
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Niet-broedvogelsoorten Oppervlak Kwaliteit Draagkracht (aantal) 

A056 - Slobeend = = 400 

A059 - Tafeleend = = 990 

A061 - Kuifeend = = 2300 

A068 - Nonnetje = = 40 

A125 - Meerkoet = = 8100 

A130 - Scholekster = = 340 

A140 - Goudplevier = = 140 

A142 - Kievit = = 8100 

A151 - Kemphaan = = 1000 

A156 - Grutto = = 690 

A160 - Wulp = = 850 

A162 - Tureluur = = 65 

 

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 

Tabel 13: Instandhoudingsdoelstellingen Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske habitattypen: = behoud, > uitbreiding 

areaal of verbetering kwaliteit 

Habitattypen Oppervlak Kwaliteit 

H3140 - Kranswierwateren  > = 

H4010B - Vochtige heiden (laagveengebied)  > = 

H6430B - Ruigten en zomen (harig wilgenroosje)  = = 

H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) > = 

H91D0 - *Hoogveenbossen = = 

 

Tabel 14: Instandhoudingsdoelstellingen Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske habitatrichtlijnsoorten: = behoud 

Habitatsoorten Oppervlak Kwaliteit Populatie  

H1134 - Bittervoorn = = = 

H1149 - Kleine modderkruiper = = = 

H1163 - Rivierdonderpad  = = = 

H1318 - Meervleermuis = = = 

H1340 - *Noordse woelmuis = = = 

 

Tabel 15: Instandhoudingsdoelstellingen Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske broedvogels: = behoud, > uitbreiding 

areaal of verbetering kwaliteit leefgebied.  

Broedvogelsoorten Oppervlak Kwaliteit Draagkracht (broedparen) 

A021 - Roerdomp = = 17 

A081 - Bruine Kiekendief = = 15 

A151 - Kemphaan > > 20 

A153 - Watersnip > > 60 

http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=618&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=702&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=703&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1175&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1000&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1038&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1359&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1590&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1304&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1132&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1216&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1550&version=legislation
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=3&id=3140
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=4&id=4010
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=6&id=6430
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=7&id=7140
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=9&id=91D0
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1785&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1676&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1681&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=533&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=520&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=714&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=851&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1304&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1008&version=legislation
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Broedvogelsoorten Oppervlak Kwaliteit Draagkracht (broedparen) 

A193 - Visdief = = 180 

A292 - Snor = = 50 

A295 - Rietzanger = = 800 

 

Tabel 16: Instandhoudingsdoelstellingen Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske niet-broedvogels: = behoud, > uitbreiding 

areaal of verbetering kwaliteit leefgebied.  

Niet-broedvogelsoorten Oppervlak Kwaliteit Draagkracht (aantal) 

A043 - Grauwe Gans = = 90 

A050 - Smient = = 6400 

A051 - Krakeend = = 200 

A056 - Slobeend = = 50 

A125 - Meerkoet = = 710 

A156 - Grutto = = behoud 

 

IJsselmeer 

Tabel 17: Instandhoudingsdoelstellingen IJsselmeer habitattypen: = behoud 

Habitattypen Oppervlak Kwaliteit 

H1330B - Schorren en zilte graslanden (binnendijks) = = 

H3140 - Kranswierwateren  = = 

H3150 - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden = = 

H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) = = 

H6430B - Ruigten en zomen (harig wilgenroosje)  = = 

H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen) = = 

 

Tabel 18: Instandhoudingsdoelstellingen IJsselmeer habitatrichtlijnsoorten: = behoud, > uitbreiding areaal of verbetering kwaliteit of 

uitbreiding populatie.  

Habitatsoorten Oppervlak Kwaliteit Populatie 

H1163 - Rivierdonderpad  = = = 

H1318 - Meervleermuis = = = 

H1340 - *Noordse woelmuis > = > 

H1903 - Groenknolorchis = = = 

 

Tabel 19: Instandhoudingsdoelstellingen IJsselmeer broedvogels: = behoud, > uitbreiding areaal of verbetering kwaliteit leefgebied.  

Broedvogelsoorten Oppervlak Kwaliteit Draagkracht (broedparen) 

A017 - Aalscholver = = 8000 (regionaal doel) 

A021 - Roerdomp > > 7 

A034 - Lepelaar = = 25 

A081 - Bruine Kiekendief = = 25 

http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1465&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1140&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=588&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=636&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=625&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=630&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=618&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1000&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1132&version=legislation
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=1&id=1330
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=3&id=3140
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=3&id=3150
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=6&id=6430
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=6&id=6430
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=7&id=7140
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1681&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=533&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=520&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=2760&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1296&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=714&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1352&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=851&version=legislation
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Broedvogelsoorten Oppervlak Kwaliteit Draagkracht (broedparen) 

A119 - Porseleinhoen > > 18 

A137 - Bontbekplevier > > 13 

A151 - Kemphaan > > 20 

A193 - Visdief = = 3300 

A292 - Snor = = 40 

A295 - Rietzanger = = 990 

 

Tabel 20: Instandhoudingsdoelstellingen IJsselmeer niet-broedvogels: = behoud, > uitbreiding areaal of verbetering kwaliteit 

leefgebied.  

Niet-broedvogelsoorten Oppervlak Kwaliteit Draagkracht (aantal) 

A005 - Fuut > > 2200 

A017 - Aalscholver = = 8100 

A034 - Lepelaar = = 30 

A037 - Kleine Zwaan = = 20 foer/1600 slaap 

A039 - Toendrarietgans = = 
 

A040 - Kleine Rietgans = = 30 

A041 - Kolgans = = 4400 foer/19000 slaap 

A043 - Grauwe Gans = = 580 

A045 - Brandgans = = 1500 foer/26200 max 

A048 - Bergeend = = 210 

A050 - Smient = = 10300 

A051 - Krakeend = = 200 

A052 - Wintertaling = = 280 

A053 - Wilde eend = = 3800 

A054 - Pijlstaart = = 60 

A056 - Slobeend = = 60 

A059 - Tafeleend = = 310 

A061 - Kuifeend = = 11300 

A062 - Toppereend = = 15800 

A067 - Brilduiker = = 310 

A068 - Nonnetje > > 180 

A070 - Grote Zaagbek > > 1850 

A125 - Meerkoet = = 3600 

A132 - Kluut = = 20 

A140 - Goudplevier = = 9700 

A151 - Kemphaan = = 2100 foer/ 17300 slaap 

A156 - Grutto = = 290 foer/ 2200 slaap 

http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1378&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=823&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1304&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1465&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1140&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=588&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1365&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1296&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1352&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=900&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=644&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=638&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=633&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=636&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=723&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1524&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=625&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=630&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=619&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=626&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=615&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=618&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=702&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=703&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=704&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=730&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1175&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1176&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1000&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1407&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1359&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1304&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1132&version=legislation
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Niet-broedvogelsoorten Oppervlak Kwaliteit Draagkracht (aantal) 

A160 - Wulp = = 310 foer/ 3500 slaap 

A177 - Dwergmeeuw > > 85 

A190 - Reuzenstern = = 40 

A197 - Zwarte Stern > > 73200 

 

Waddenzee 

Tabel 21: Instandhoudingsdoelstellingen Waddenzee habitattypen: = behoud, > verbetering kwaliteit 

Habitattypen Oppervlakte Kwaliteit 

H1110A Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied) = > 

H1140A Slik- en zandplaten (getijdengebied) = > 

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) = = 

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) = = 

H1320  Slijkgrasvelden = = 

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) = > 

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) = = 

H2110  Embryonale duinen = = 

H2120  Witte duinen = = 

H2130A *Grijze duinen (kalkrijk) = = 

H2130B *Grijze duinen (kalkarm) = > 

H2160  Duindoornstruwelen = = 

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) = = 

 

Tabel 22: Instandhoudingsdoelstellingen Waddenzee habitatrichtlijnsoorten: = behoud, > uitbreiding areaal of verbetering kwaliteit of 

uitbreiding populatie.  

Habitatsoorten Oppervlakte Kwaliteit Populatie 

H1014 Nauwe korfslak = = = 

H1095 Zeeprik = = > 

H1099 Rivierprik = = > 

H1103 Fint = = > 

H1364 Grijze zeehond = = = 

H1365 Gewone zeehond = = > 

 

Tabel 23: Instandhoudingsdoelstellingen Waddenzee broedvogels: = behoud, > uitbreiding areaal of verbetering kwaliteit leefgebied.  

Broedvogels Oppervlakte Kwaliteit Draagkracht (broedparen) 

A034 Lepelaar = = 430 

A063 Eider = > 5000 

A081 Bruine kiekendief = = 30 

http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1216&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1121&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1459&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=839&version=legislation
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Broedvogels Oppervlakte Kwaliteit Draagkracht (broedparen) 

A082 Blauwe kiekendief = = 3 

A132 Kluut = > 3800 

A137 Bontbekplevier = = 60 

A138 Strandplevier > > 50 

A183 Kleine mantelmeeuw = = 19000 

A191 Grote stern = = 16000 

A193 Visdief = = 5300 

A194 Noordse stern = = 1500 

A195 Dwergstern > > 200 

A222 Velduil = = 5 

 

Tabel 24: Instandhoudingsdoelstellingen Waddenzee niet-broedvogels: = behoud, > verbetering kwaliteit leefgebied.  

Niet-broedvogels Oppervlakte Kwaliteit Draagkracht (aantal) 

A005 Fuut =  = 310 

A017 Aalscholver =  = 4200 

A034 Lepelaar =  = 520 

A037 Kleine Zwaan =  = 1600 (max) 

A039b Toendrarietgans =  =  

A043 Grauwe Gans =  = 7000 

A045 Brandgans =  = 36800 

A046 Rotgans =  = 26400 

A048 Bergeend = = 38400 

A050 Smient =  = 33100 

A051 Krakeend =  = 320 

A052 Wintertaling = = 5000 

A053 Wilde eend =  = 25400 

A054 Pijlstaart =  = 5900 

A056 Slobeend =  = 750 

A062 Toppereend =  > 3100 

A063 Eider =  > 90000-115000 (midwinter) 

A067 Brilduiker =  = 100 

A069 Middelste Zaagbek =  = 150 

A070 Grote Zaagbek =  = 70 

A103 Slechtvalk =  = 40 (max) 

A130 Scholekster =  > 140000-160000 

A132 Kluut =  = 6700 
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Niet-broedvogels Oppervlakte Kwaliteit Draagkracht (aantal) 

A137 Bontbekplevier =  = 1800 

A140 Goudplevier =  = 19200 

A141 Zilverplevier =  = 22300 

A142 Kievit =  = 10800 

A143 Kanoet =  > 44400 

A144 Drieteenstrandloper =  = 3700 

A147 Krombekstrandloper =  = 2000 (max) 

A149 Bonte strandloper =  = 206000 

A156 Grutto =  = 1100 

A157 Rosse grutto =  = 54400 

A160 Wulp =  = 96200 

A161 Zwarte ruiter =  = 1200 

A162 Tureluur =  = 16500 

A164 Groenpootruiter =  = 1900 

A169 Steenloper =  > 2300-3000 

A197 Zwarte Stern =  = 23000 (max) 

 

Polder Westzaan 

Tabel 25: Instandhoudingsdoelstellingen Polder Westzaan habitattypen: = behoud, > uitbreiding areaal of verbetering kwaliteit 

Habitattypen Oppervlak Kwaliteit 

H4010B - Vochtige heiden (laagveengebied)  > = 

H6430B - Ruigten en zomen (harig wilgenroosje)  > > 

H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) = = 

H91D0 - *Hoogveenbossen = = 

 

Tabel 26: Instandhoudingsdoelstellingen Polder Westzaan habitatrichtlijnsoorten: = behoud, = (<) achteruitgang ten gunste van 

andere soort toegestaan 

Habitatsoorten Oppervlak Kwaliteit Populatie 

H1134 - Bittervoorn = (<) = = 

H1149 - Kleine modderkruiper = (<) = = 

H1318 - Meervleermuis = = = 

H1340 - *Noordse woelmuis = = = 

 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=4&id=4010
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=6&id=6430
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=7&id=7140
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=9&id=91D0
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1785&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1676&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=533&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=520&version=legislation
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Biesbosch 

Tabel 27: Instandhoudingsdoelstellingen Biesbosch habitattypen: = behoud, > uitbreiding areaal of verbetering kwaliteit, = (<) 

achteruitgang ten gunste van ander habitattype toegestaan 

Habitattypen Oppervlak Kwaliteit  

H3260B - Beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkruiden)  = = 

H3270 - Slikkige rivieroevers  > > 

H6120 - *Stroomdalgraslanden > = 

H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) = = 

H6430B - Ruigten en zomen (harig wilgenroosje)  > = 

H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)  = > 

H6510B - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) > = 

H91E0A - *Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) =(<) > 

H91E0B - *Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) > > 

 

Tabel 28: Instandhoudingsdoelstellingen Biesbosch habitatrichtlijnsoorten: = behoud, > uitbreiding areaal of verbetering kwaliteit of 

uitbreiding populatie.  

Habitatsoorten Oppervlak Kwaliteit Populatie 

H1095 - Zeeprik = = > 

H1099 - Rivierprik  = = > 

H1102 - Elft = = > 

H1103 - Fint = = > 

H1106 - Zalm = = > 

H1134 - Bittervoorn = = = 

H1145 - Grote modderkruiper = = = 

H1149 - Kleine modderkruiper = = = 

H1163 - Rivierdonderpad  = = = 

H1318 - Meervleermuis = = = 

H1337 - Bever = = = 

H1340 - *Noordse woelmuis > > > 

H1387 - Tonghaarmuts > > > 

H4056 - Platte schijfhoren = = = 

 

Tabel 29: Instandhoudingsdoelstellingen Biesbosch broedvogels: = behoud, > uitbreiding areaal of verbetering kwaliteit leefgebied.  

Broedvogelsoorten Oppervlak Kwaliteit  Draagkracht (broedparen) 

A017 - Aalscholver = = 310 

A021 - Roerdomp > > 10 

A081 - Bruine Kiekendief = = 30 

A119 - Porseleinhoen > > 9 

A229 - IJsvogel = = 20 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=3&id=3260
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=3&id=3270
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=6&id=6120
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=6&id=6430
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=6&id=6430
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=6&id=6510
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=6&id=6510
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=9&id=91E0
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=9&id=91E0
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1756&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1713&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1643&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1644&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1788&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1785&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1740&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1676&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1681&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=533&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=485&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=520&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=3145&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=2328&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1296&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=714&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=851&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1378&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=604&version=legislation
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Broedvogelsoorten Oppervlak Kwaliteit  Draagkracht (broedparen) 

A272 - Blauwborst  = = 1300 

A292 - Snor = = 130 

A295 - Rietzanger = = 260 

 

Tabel 30: Instandhoudingsdoelstellingen Biesbosch niet-broedvogels: = behoud.  

Niet-broedvogelsoorten Oppervlak Kwaliteit Draagkracht (aantal) 

A005 - Fuut = = 450 

A017 - Aalscholver = = 330 

A027 - Grote Zilverreiger = = 10 foer/60 slaap 

A034 - Lepelaar = = 10 

A037 - Kleine Zwaan = = 10 

A041 - Kolgans = = 1800 foer/34200 slaap 

A043 - Grauwe Gans = = 2300 

A045 - Brandgans = = 870 foer/4900 slaap 

A050 - Smient = = 3300 

A051 - Krakeend = = 1300 

A052 - Wintertaling = = 1100 

A053 - Wilde eend = = 4000 

A054 - Pijlstaart = = 70 

A056 - Slobeend = = 270 

A059 - Tafeleend = = 130 

A061 - Kuifeend = = 3800 

A068 - Nonnetje = = 20 

A070 - Grote Zaagbek = = 30 

A075 - Zeearend = = 2 

A094 - Visarend = = 6 

A125 - Meerkoet = = 3100 

A156 - Grutto = = 60 

 

Ulvenhoutse Bos 

Tabel 31: Instandhoudingsdoelstellingen Ulvenhoutse Bos habitattypen: = behoud, > uitbreiding areaal of verbetering kwaliteit 

Habitattypen Oppervlak Kwaliteit 

H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst = = 

H9160A - Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)  > > 

H91E0C - *Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)  > > 

 

http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1157&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1140&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=588&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1365&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1296&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=795&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1352&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=900&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=633&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=636&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=723&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=625&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=630&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=619&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=626&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=615&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=618&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=702&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=703&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1175&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1176&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1041&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1253&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1000&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1132&version=legislation
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=9&id=9120
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=9&id=9160
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=9&id=91E0
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Zouweboezem 

Tabel 32: Instandhoudingsdoelstellingen Zouweboezem habitattypen: = behoud, > uitbreiding areaal of verbetering kwaliteit 

Habitattypen Oppervlak Kwaliteit 

H3150 - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden = = 

H6410 - Blauwgraslanden > = 

H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) = = 

H91E0A - *Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) = = 

H91E0C - *Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)  = = 

 

Tabel 33: Instandhoudingsdoelstellingen Zouweboezem habitatrichtlijnsoorten: = behoud.  

Habitatsoorten Oppervlak Kwaliteit Populatie 

H1134 - Bittervoorn = = = 

H1145 - Grote modderkruiper = = = 

H1149 - Kleine modderkruiper = = = 

H1166 - Kamsalamander = = = 

H4056 - Platte schijfhoren = = = 

 

Tabel 34: Instandhoudingsdoelstellingen Zouweboezem broedvogels: = behoud, > uitbreiding areaal of verbetering kwaliteit 

leefgebied.  

Broedvogelsoorten Oppervlak Kwaliteit Draagkracht (broedparen) 

A029 - Purperreiger  = = 150 

A119 - Porseleinhoen > > 5 

A197 - Zwarte Stern > > 40 

 

Tabel 35: Instandhoudingsdoelstellingen Zouweboezem niet-broedvogels: = behoud.  

Niet-broedvogelsoorten Oppervlak Kwaliteit Draagkracht (aantal) 

A051 - Krakeend = = 130 

 

Drentsche Aa-gebied 

Tabel 36: Instandhoudingsdoelstellingen Drentsche Aa-gebied habitattypen: = behoud, > uitbreiding areaal of verbetering kwaliteit 

Habitattypen Oppervlak Kwaliteit  

H2310 - Stuifzandheiden met struikhei = > 

H2320 - Binnenlandse kraaiheibegroeiingen  = > 

H2330 - Zandverstuivingen = = 

H3160 - Zure vennen = > 

H3260A - Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels)  > > 

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)  > > 

H4030 - Droge heiden = = 

H5130 - Jeneverbesstruwelen  = > 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=3&id=3150
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=6&id=6410
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=6&id=6430
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=9&id=91E0
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=9&id=91E0
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1785&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1740&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1676&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1633&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=2328&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=687&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1378&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=839&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=630&version=legislation
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=2&id=2310
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=2&id=2320
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=2&id=2330
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=3&id=3160
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=3&id=3260
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=4&id=4010
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=4&id=4030
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=5&id=5130
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Habitattypen Oppervlak Kwaliteit  

H6230 - *Heischrale graslanden > > 

H6410 - Blauwgraslanden > > 

H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) = = 

H7110B - *Actieve hoogvenen (heideveentjes) = > 

H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen) > > 

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen  = = 

H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst = = 

H9160A - Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)  > > 

H9190 - Oude eikenbossen = = 

H91D0 - *Hoogveenbossen > > 

H91E0C - *Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)  > > 

 

Tabel 37: Instandhoudingsdoelstellingen Drentsche Aa-gebied habitatrichtlijnsoorten: = behoud, > uitbreiding areaal of verbetering 

kwaliteit of uitbreiding populatie.  

Habitatsoorten Oppervlak Kwaliteit  Populatie 

H1042 - Gevlekte witsnuitlibel = = = 

H1099 - Rivierprik  = = > 

H1145 - Grote modderkruiper = = = 

H1149 - Kleine modderkruiper = = = 

H1163 - Rivierdonderpad  = = = 

H1166 - Kamsalamander > > > 

H1337 - Bever = = = 

 

Kampina & Oisterwijkse Vennen 

Tabel 38: Instandhoudingsdoelstellingen Kampina & Oisterwijkse Vennen habitattypen: = behoud, > uitbreiding areaal of verbetering 

kwaliteit, = (<) achteruitgang ten gunste van ander habitattype toegestaan 

Habitattypen Oppervlak Kwaliteit 

H2310 - Stuifzandheiden met struikhei > > 

H2330 - Zandverstuivingen > > 

H3110 - Zeer zwakgebufferde vennen  > > 

H3130 - Zwakgebufferde vennen  > > 

H3160 - Zure vennen = (<) > 

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)  > > 

H4030 - Droge heiden > > 

H6410 - Blauwgraslanden = > 

H7110B - *Actieve hoogvenen (heideveentjes) > > 

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen  > = 

H7210 - *Galigaanmoerassen = > 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=6&id=6230
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=6&id=6410
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=6&id=6430
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=7&id=7110
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=7&id=7140
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=7&id=7150
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=9&id=9120
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=9&id=9160
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=9&id=9190
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=9&id=91D0
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=9&id=91E0
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=2272&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1713&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1740&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1676&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1681&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1633&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=485&version=legislation
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=2&id=2310
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=2&id=2330
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=3&id=3110
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=3&id=3130
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=3&id=3160
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=4&id=4010
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=4&id=4030
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=6&id=6410
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=7&id=7110
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=7&id=7150
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=7&id=7210
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Habitattypen Oppervlak Kwaliteit 

H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst = = 

H9190 - Oude eikenbossen = > 

H91D0 - *Hoogveenbossen = = 

H91E0C - *Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)  = > 

 

Tabel 39: Instandhoudingsdoelstellingen Kampina & Oisterwijkse Vennen habitatrichtlijnsoorten: = behoud, > uitbreiding areaal of 

verbetering kwaliteit of uitbreiding populatie.  

Habitatsoorten Oppervlak Kwaliteit Populatie 

H1042 - Gevlekte witsnuitlibel > > > 

H1082 - Gestreepte waterroofkever  > > > 

H1149 - Kleine modderkruiper = = = 

H1163 - Rivierdonderpad  = = = 

H1166 - Kamsalamander > > > 

H1831 - Drijvende waterweegbree  > > > 

 

Tabel 40: Instandhoudingsdoelstellingen Kampina & Oisterwijkse Vennen broedvogels: = behoud.  

Broedvogelsoorten Oppervlak Kwaliteit Draagkracht (broedparen) 

A004 - Dodaars = = 30 

A276 - Roodborsttapuit = = 35 

 

Tabel 41: Instandhoudingsdoelstellingen Kampina & Oisterwijkse Vennen niet-broedvogels: = behoud 

Niet-broedvogelsoorten Oppervlak Kwaliteit Draagkracht (aantal) 

A039 - Taigarietgans = = 100 

 

Langstraat 

Tabel 42: Instandhoudingsdoelstellingen Langstraat habitattypen: = behoud, > uitbreiding areaal of verbetering kwaliteit 

Habitattypen Oppervlak Kwaliteit 

H3130 - Zwakgebufferde vennen  = = 

H3140 - Kranswierwateren  = = 

H3150 - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden = = 

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden)  = = 

H6410 - Blauwgraslanden > > 

H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) = = 

H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen) > > 

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen  = = 

H7230 - Kalkmoerassen > > 

 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=9&id=9120
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=9&id=9190
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=9&id=91D0
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=9&id=91E0
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=2272&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=2051&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1676&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1681&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1633&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=2769&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1518&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1423&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=642&version=legislation
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=3&id=3130
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=3&id=3140
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=3&id=3150
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=4&id=4010
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=6&id=6410
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=6&id=6430
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=7&id=7140
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=7&id=7150
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=7&id=7230
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Tabel 43: Instandhoudingsdoelstellingen Langstraat habitatrichtlijnsoorten: = behoud.  

Habitatsoorten Oppervlak Kwaliteit Populatie 

H1145 - Grote modderkruiper = = = 

H1149 - Kleine modderkruiper = = = 

 

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek 

Tabel 44: Instandhoudingsdoelstellingen Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek habitattypen: = behoud, > uitbreiding areaal of 

verbetering kwaliteit 

Habitattypen Oppervlak Kwaliteit 

H3140 - Kranswierwateren  > > 

H3150 - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden = = 

H6230 - *Heischrale graslanden = = 

H6410 - Blauwgraslanden > > 

H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) = = 

H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) > > 

H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen) = = 

 

Tabel 45: Instandhoudingsdoelstellingen Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek habitatrichtlijnsoorten: = behoud, > uitbreiding 

areaal of verbetering kwaliteit of uitbreiding populatie.  

Habitatsoorten Oppervlak Kwaliteit Populatie 

H1059 - Pimpernelblauwtje > > > 

H1061 - Donker pimpernelblauwtje > > > 

H1134 - Bittervoorn = = = 

H1145 - Grote modderkruiper > > > 

H1149 - Kleine modderkruiper = = = 

H1166 - Kamsalamander = = = 

H1831 - Drijvende waterweegbree  = = = 

 

 

 

http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1740&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1676&version=legislation
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=3&id=3140
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=3&id=3150
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=6&id=6230
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=6&id=6410
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=6&id=6430
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=6&id=6510
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=7&id=7140
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=2100&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=2099&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1785&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1740&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1676&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=1633&version=legislation
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=2769&version=legislation

