
 

  

 

 Hoe licht de nacht verziekt 
SGW FACT SHEET 

 
Licht op aarde, gezien vanuit de ruimte. 

 

Nederland is net als alle andere dichtbevolkte 

gebieden in de nacht goed verlicht. Het wordt 

echter steeds duidelijker welke effecten dit op 

bijvoorbeeld nachtdieren heeft. De biologische 

klok raakt ontregeld en trekvogels raken de 

oriëntatie kwijt. 

Ook blijkt dat lichtvervuiling in de nacht op 

bepaalde planten (en bomen) een nadelige 

invloed heeft. 

Mensen ondervinden eveneens nadelige 

invloeden, vooral stadbewoners.  

Tot voor kort was er nog niet zo heel veel bekend over de 
effecten van licht in de nacht op flora en fauna. Wat doen 
bepaalde kleuren, lichtsterkte en de duur van verlichting? 
Daarom zijn wetenschappers van Wageningen 
Universiteit & Research (WUR), samen met andere 
organisaties begonnen met een onderzoeksproject. 

Ook in andere landen zijn onderzoekers bezig met de 
effecten van lichtvervuiling. Zo vonden Belgische 
wetenschappers bij insecten en planten veranderd 
gedrag als gevolg van ‘skyglow’, het in de lucht 
weerkaatste licht. Dit op zijn beurt beïnvloed ook het 
gedrag van andere plant- en diersoorten. 

Onderzoeksprojecten worden niet alleen in het 
laboratorium uitgevoerd, ook in het veld worden 
experimenten opgezet. Zo werd in Gelderland en 
Drenthe op acht locaties langs bosranden met speciale 
lantaarnpalen het effect van diverse kleuren getest. 
Inclusief ‘geen licht’. Op die locaties werden de effecten 
op vogels, zoogdieren en nachtvlinders onderzocht. 

Kleuren 

Uit het onderzoek blijkt dat wit en groen licht voor de 

meeste dieren een sterke negatieve invloed heeft. Alleen 

voor trekvogels is groen licht op zee een verantwoorde 

vorm van verlichting, bijvoorbeeld van boorplatformen. In 

de natuur en in woonomgevingen blijkt rood licht het minst 

nadelig effect te hebben op de fauna.  

Bij een Nederlandse gemeente heeft men in februari 

2018 het woord bij de daad gevoegd. Alleen riep dat bij 

de bewoners weerstand op. De rode schijn was toch 

even wennen. 

De invloed van kunstlicht in de openbare ruimte zal 

standaard een vast onderdeel moeten worden van 

milieueffectrapportages. In het kader van de 

Omgevingswet (2021) zullen ook natuurorganisaties 

verplicht bij projecten betrokken worden. Zij zullen er dan 

alert op moeten zijn, dat zulke projecten de lichtvervuiling 

in de leefomgeving en natuur zoveel mogelijk beperken. 
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Voor de natuur wordt het verschil tussen dag en nacht 

steeds kleiner. (foto Pixabay) 
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Dieren 

Onder invloed van licht in de nacht blijkt dat herten 

meerdere keren per jaar een gewei laten groeien. En 

roodborstjes zingen ook ’s nachts, net als het ‘vergaderen’ 

van kraaien en kauwen. Hamsters raken in de war en 

dragen ’s winters een zomervacht en omgekeerd in de 

zomer. Zo zijn ze een gemakkelijk prooi voor roofdieren. 

Bepaalde nachtvlinders blijken door lichtvervuiling geen 

seks-lokstoffen aan te maken, wat voor sommige soorten 

fataal kan worden. Dit zijn soorten waarvan het vrouwtje 

geen vleugels heeft en mannetjes met feromonen moet 

lokken. 

Planten 

Ook planten kunnen last hebben van lichtvervuiling. Het 

belangrijkste stofwisselingsysteem van planten is de 

fotosynthese. Uit de onderzoeken blijkt dat sommige 

plantensoorten niet goed groeien bij voortdurende 

belichting. Ze vertonen dan groeiafwijkingen. Het kiemen, 

bloeien en bestuiven van veel planten wordt door een 

overvloed aan licht in de war gestuurd. Er zijn ook bomen 

die door invloed van straatverlichting in de winter geen 

blad verliezen. 

Natuurkwaliteiten  

Naast stilte, schone bodem en grondwater is ook 

duisternis een van de meeste elementaire 

natuurkwaliteiten. Het ritme van dag en nacht, van licht en 

duisternis, is belangrijk voor de natuur, voor planten, 

dieren en voor mensen. Het ritme van licht en donker geeft 

informatie over tijd. De biologische klok wordt daarop gelijk 

gezet. Verstoren leidt tot slechtere conditie en alertheid. 
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