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Analyse effecten en specifieke inrichtingskarakteristieken voor verlichting bij N572 te Echt

1

Inleiding

De N572 is een provinciale weg in Zuid-Limburg tussen Echt en Koningsbosch. Langs - een
gedeelte van - deze weg wordt de bestaande verlichting van lagedruk natriumlampen (SOX, LPS)
vervangen door witte LED-verlichting (voor locatie zie figuur 1). Ten oosten en westen van de weg
bevinden zich belangrijke onderdelen, i.c. de beide kloosters, van het Natura 2000-gebied ‘Abdij
Lilbosch en voormalig klooster Mariahoop’, dat is aangewezen vanwege de kraamkolonies
ingekorven vleermuizen (Myotis emarginatus). Jachtgebieden en vliegroutes van de ingekorven
vleermuis en andere soorten beschermde vleermuizen, bevinden zich nabij de provinciale weg.
Licht kan een verstorende invloed hebben op vleermuizen. Daardoor kan de functionaliteit van de
jachtgebieden en vliegroutes worden aangetast. Voor het N2000-gebied ‘Abdij Lilbosch en
voormalig klooster Mariahoop’ zou dat een belemmering kunnen betekenen om de
instandhoudingsdoelstellingen te halen (extern effect), hetgeen zou leiden tot een overtreding van
de Natuurbeschermingswet 1998b. Voor zowel de ingekorven vleermuis als de overige
vleermuissoorten betekent het bovendien een mogelijke overtreding van de Flora- en faunawet.
Omdat een negatief effect op de jachtgebieden en/of vliegroutes niet uitgesloten kon worden, is op
last van de provincie de wegverlichting op kritieke locaties uitgezet.
De provincie Limburg heeft het Bureau van de Zoogdiervereniging gevraagd om een analyse te
maken van de effecten van de nieuwe verlichting, in verhouding tot de oude situatie, en de
specifieke inrichtingskenmerken aan te geven ten einde effecten te voorkomen. Door eventuele
negatieve effecten, in relatie tot de oude situatie, effectief te voorkomen zijn de
instandhoudingsdoelstellingen niet in het geding.

Figuur 1: Ligging plangebied
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1.1

Probleemstelling

Voorliggende vraag nu is, of de witte LED-verlichting een negatief effect heeft op vleermuizen en
hoe zich dat verhoudt tot de originele lagedruk natriumlampen verlichting en een onverlichte
situatie.
Door de vergelijking tussen de drie situaties kan vervolgens worden beoordeeld
-

of er negatieve effecten zijn van de nieuwe verlichting met witte LED, ten opzichte van de
oude situatie met lagedruk natriumlampen,

-

welke inrichtingskarakteristieken van de verlichting genomen worden om eventuele
negatieve effecten van nieuwe verlichting te voorkomen,

-

of de verandering in de verlichting ten opzichte van de originele situatie wel of niet
geoorloofd is met het oog op de vleermuiswaarden, en het bijzonder de waarden voor de
ingekorven vleermuis.

De analyse en beoordeling richten zich op de Ingekorven vleermuis. Andere mogelijk voorkomende
soorten zijn of vergelijkbaar in gevoeligheid, of minder gevoelig voor verstoring door licht.

1.2

Leeswijzer

Hoofdstuk twee geeft de aanwezige vleermuiswaarden weer, en hoofdstuk drie de karakteristieken
van en vergelijking tussen de oude en nieuwe verlichting. In hoofdstuk vier worden de effecten op
de vleermuiswaarden nader behandeld. Mogelijkheden om effecten te voorkomen worden in
hoofdstuk vijf gegeven.

2

Vleermuiswaarden

2.1

Soorten

Uit de databank van de Zoogdiervereniging blijkt, dat in de directe omgeving een groot aantal
soorten vleermuizen voorkomen (tabel 1). Naast de ingekorven vleermuis, komt op de zolder van
de kerk in Mariahoop ook een kraamgroep van de grijze grootoorvleermuizen (Plecotus austriacus)
voor.

Tabel 1 In de directe omgeving voorkomende vleermuizen

Voorkomende soorten in de directe

Mogelijk verblijfplaatsen in omgeving²?

omgeving van de N572¹
Baardvleermuis spec.

Ja (bossen, zomerverblijf³)

Brandt’s vleermuis

Ja (bossen/gebouwen, zomerverblijf)

Ingekorven vleermuis (tevens bijlage II

Ja met zekerheid in Natura 2000-gebied,

habitatrichtlijn)

zomerverblijf

Franjestaart

Ja (bossen, zomerverblijf)

Vale vleermuis (tevens bijlage II habitatrichtlijn)

Mogelijk
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Watervleermuis

Ja (bossen, zomerverblijf)

Meervleermuis

Waarschijnlijk niet (winterverblijven op enige afstand)

Gewone dwergvleermuis

Ja (gebouwen, zomer- en winterverblijf)

Ruige dwergvleermuis

Ja (bossen/gebouwen, zomer- en winterverblijf)

Rosse vleermuis

Ja (bossen, zomer- en winterverblijf)

Bosvleermuis

Ja (bossen, zomerverblijf)

Laatvlieger

Ja (gebouwen, zomer- en winterverblijf, met
zekerheid in Mariahoop)

Gewone grootoorvleermuis

Ja (bossen/gebouwen, zomerverblijf)

Grijze grootoorvleermuis (tevens bijlage II

Ja met zekerheid in Natura 2000-gebied,

habitatrichtlijn)

zomerverblijf

¹ uit databank van de Zoogdiervereniging, alle soorten vleermuizen in Nederland staan op bijlage IV van de Habitatrichtlijn
² op basis van expert judgement en zoldertellingen in najaar bij Mariahoop en Lilbosch (Hunink-Verwoerd 2012, Martijn
Stevens 2013)
³ onderscheid wordt gemaakt tussen zomer- en winterverblijven. Zomerverblijven bestaan uit de tussenverblijven, de
eigenlijke zomerverblijven, kraamverblijven en paarverblijven.

2.2

Functies voor vleermuizen

Voor de meeste soorten geldt dat verblijfplaatsen in de directe omgeving van de weg kunnen niet
worden uitgesloten (tabel 1). De bomen langs de weg vormen geen geschikte verblijfplaatsen
(buiten wellicht paarverblijven voor de ruige dwergvleermuis).
De weg zelf kruist een bekende vliegroute van de ingekorven vleermuis (figuur 2). Deze route is
bekend geworden van gezenderde dieren (Dekker et al. 2007). Deze steekproef aan individuen van
de groepen van Kloosters Lilbosch en Mariahoop, laten concreet in het landschap hun (individuele)
vliegroutes en jachtgebied zien. Daaruit kan een beeld van de functie van landschapsstructuren in
de omgeving worden afgeleid. De ingekorven vleermuis jaagt in een gebied van circa acht
kilometer rond haar verblijfplaatsen (Dekker et al. 2007, 2008). Volgens Dekker et al. (2007,
2008) gaat het dan met name om de bomenlanen die aansluiten op wegen, de boerenstallen en de
bossen in de omgeving van de kolonies’. Bomenlanen – zoals een groot deel van de N572 - vormen
een belangrijk onderdeel van het netwerk van de ingekorven vleermuis.
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Figuur 2: Oversteekplaats naar de Dominucusweg, van een gezenderde ingekorven vleermuis bij Lilbosch bij de
N572 (uit Dekker et al. 2007, 2008)

Voor de overige soorten zijn geen gedetailleerde studies naar het landschapsgebruik in deze
omgeving bekend. Op basis van expert judgement is bepaald wat de mogelijke functie van de weg
en directe omgeving is voor verschillende soorten vleermuizen (tabel 2).
Figuur 3 geeft waar langs het tracé van de N572 LED-verlichting is geplaatst en welke punten
mogelijk een belangrijke rol spelen. Vervolgens is in tabel 2 een inschatting gemaakt van de
verschillende soorten vleermuizen die gebruik maken van de weg of van de drie genummerde
punten. Voor de weg en enkele punten kunnen functies als foerageergebied en vliegroutes voor
een groot aantal soorten niet worden uitgesloten.
De gevoeligheid voor verstoring door licht, is per vleermuissoort verschillend, maar ook per functie
(verblijf, route, jachtgebied). Zo is de gewone dwergvleermuis niet zeer gevoelig voor verlichting
van haar jachtgebied, zij vermijdt echter wel verlichting op haar vliegroutes. In tabel 2 is tevens
aangeven of de soorten gevoelig zijn voor licht, voor de functies die de punten en/of de weg voor
die soorten kan vervullen. Hieruit blijkt dat licht, voor ongeveer de helft van de soorten waarvoor
de weg en de punten een belangrijke rol – kunnen - vervullen, een verstorende factor is. Hieronder
vallen ook de ingekorven vleermuis en grijze grootoorvleermuis.
Vliegroutes en foerageergebieden worden vanaf maart tot en met november gebruikt.
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Figuur 3: Tracé met LED-verlichting en mogelijke belangrijke punten
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Tabel 2: Functie van de N572 en enkele belangrijke punten daarvan en de gevoeligheid voor licht van de
verschillende in de omgeving voorkomende soorten.
Legenda:- = niet gevoelig, + = gevoelig, ++ = zeer gevoelig

Gevoeligheid voor licht

Gebruik?

soortnaam

vliegroute

foerageergebied

N572

punt 1

baardvleermuis

++

++

x

x

brandt’s vleermuis

++

++

x

x

Dominicusweg

ingekorven vleermuis

++

++

x

x

franjestaart

++

++

x

vale vleermuis

++

++

watervleermuis

++

n.v.t.

meervleermuis

n.v.t.

n.v.t.

gewone
dwergvleermuis
ruige dwergvleermuis

+

2

punt 2

Pepinusbeek

punt 3

Rotonde
Annendaalderweg1

x?

x

x?

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x?

x

x

-

x

x

x

x

+

-

x

x

x

x

rosse vleermuis

+

-

x

x

x

x

bosvleermuis

+

-

x

x

x

x

laatvlieger

+

-

x

x

x

x

grijze
grootoorvleermuis
gewone

++

+

x

x

x?

x

++

+

x

x

x?

x

grootoorvleermuis
1

zie ook Limpens, 2012 en Hennnink-Verwoerd en Mos, 2012

2

vliegroute ingekorven vleermuis vastgesteld (Dekker et al., 2008)
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3

Verlichtingsplan

Om eventuele effecten op de vleermuiswaarden te kunnen bepalen, zijn twee eigenschappen van
het verlichtingsplan van belang:
1. Locatie van verlichting
2. Mate van verlichting (intensiteit, al dan niet gericht op habitat, kleurspectrum)
De originele en nieuwe verlichting langs de N572 bestaat uit een enkele rij lichtmasten. De
lichtmasten verlichten zowel de weg als het fietspad. Het fietspad ligt grotendeels aan de
noordzijde van de weg. De meeste lichtmasten staan in de berm tussen de weg en het fietspad. Op
sommige punten nabij bebouwing, uitvoegstroken, parkeerplaatsen of zijwegen staan lichtmasten
ook aan de zuidzijde. De precieze locaties van de lichtmasten verschillen tussen de originele en
nieuwe situatie (zie paragraaf 3.1).
De nieuwe lampen zijn LED-lampen; de oude lampen zijn lagedruk natrium lampen. Er worden in
de nieuwe situatie twee typen lampen gebruikt. In paragraaf 3.2 worden de verschillen tussen de
oude en nieuwe lampen en het verschil in de mate van verlichting verder behandeld.

3.1

Locatie lichtmasten

In bijlage 1 worden de locaties van alle originele en nieuwe lichtmasten gegeven.
Op punt 1 (Dominicusweg) zijn de locaties van de lichtmasten t.o.v. de oude situatie veranderd
(figuur 4).
Ten westen en oosten van het oversteekpunt, zijn de nieuwe lichtmasten verder van het
oversteekpunt gelokaliseerd (de nieuwe lichtmasten 6549 en 6522 t.o.v. respectievelijk de oude
lichtmasten 1486 en 1487). Lichtmast 6550 is een extra lichtmast, ten opzichte van de originele
situatie.
Op punt 2 (Pepinusbeek) is de originele lichtmast 1495 vervangen door een lichtmast 6530; deze
laatste staat ten westen van de beek in plaats van – voorheen - in het verlengde van de beek
(figuur 5).
Op punt 3 (Rotonde Annedaalderweg) zijn de veertien originele lichtpunten vervangen door 9
nieuwe lichtpunten (figuur 6).
Elders langs de N572 worden de lichtmasten vrijwel overal 1 op 1 vervangen, de precieze locaties
worden anders. De afstanden tussen de lichtpunten is in de nieuwe situatie kleiner. Aan de uiterste
westzijde worden 8 extra lichtpunten aangebracht (nabij bebouwing).
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Figuur 4: Locatie lichtmasten nabij Dominicusweg. Groene rondjes zijn de locaties van de oude lichtmasten,
rode rondjes die van de nieuwe lichtmasten. Dikke rode lijn is de vliegroutes van ingekorven vleermuizen (en
mogelijk andere soorten zoals ook de grijze grootoorvleermuis).

Bureau van de Zoogdiervereniging rapport 2014.006
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Figuur 5: Verlichting bij punt 2 (Pepinusbeek). Groene rondjes zijn de locaties van de oude lichtmasten, rode
rondjes die van de nieuwe lichtmasten.
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Figuur 6: Verlichting punt 3 (Rotonde Annedaalderweg). Groene rondjes zijn de locaties van de oude
lichtmasten, rode rondjes die van de nieuwe lichtmasten.

3.2

Verlichtingskenmerken

In tabel 3 worden de eigenschappen van de gebruikte lampen vergeleken met de kenmerken van
originele lampen.
De nieuwe lampen hebben een witte kleur en daarmee een spectrum waarin ook de voor
vleermuizen goed zichtbare frequenties aan de groen blauwe kant van het kleurenspectrum
aanwezig zijn. De lagedruk natriumlampen van de oude situatie hebben een smal spectrum rond
590 nm en komen in die zin overeen met het spectrum van de vleermuisvriendelijke amberlampen
(Limpens et al. 2011, in prep.).
De nieuwe lampen hebben minder lichtstroom en worden lager geplaatst, de armaturen hebben
betere richtingseigenschappen (cut off). Dit leidt tot beduidend minder verstrooiing van licht op de
omgeving (tabel 4, E-waarden noord- en zuidzijde). Figuren 7 en 8 laten zien dat langs de N572 de
bomen door de nieuwe verlichting minder worden aangestraald en verlicht, uitgaande van de
standaard situatie dat de lichtmasten in de berm tussen fietspad en de weg zelf staan. De
boomkronen en de ‘achterzijde’ van de bomen, aan de noordkant van de weg, worden niet
Bureau van de Zoogdiervereniging rapport 2014.006
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beschenen in de nieuwe situatie. De vorm van het verlichtingsoppervlak is bij de originele
armaturen meer rond, terwijl het bij de nieuwe armaturen ovaler is van vorm en – mede daardoor
- meer op de weg is gericht. Waar bij de originele situatie, op de weg een enigszins donkere ruimte
bestond tussen de lichtpunten, is dat bij de nieuwe situatie minder het geval.
De nieuwe lichtmasten zijn op afstand per groep en individueel te regelen. Zij kunnen worden
gedimd tot een bepaalde lichtsterkte op vooraf bepaalde tijdstippen. Dit is tegenstelling tot de
originele lampen die op een bepaalde sterkte en met een vast regime brandden.

Tabel 3: Kenmerken nieuwe en oude lampen en armaturen (bron: Bureau Ziut)

Eigenschap

Originele

Nieuwe

lampen/armaturen

lampen/armaturen

Spectrum

breed spectrum
van blauw tot rood

Lichtstroom (Lampen):

Smal spectrum rond 590 nm
13700 lm

Totaal Lichtstroom (Lampen):

95900

47040

Armatuurvermogen

109.0 W

65.0 W

Totaal Armatuurvermogen

763.0 W

520.0 W

Armatuurcategorie volgens CIE

96

100

CIE Flux code

29 55 87 97 78

40 75 97 100 89

Uitrusting
Hoogte (m)

1 x SOX90W/- (Correctiefactor
1.000).
9

56 x GRN-1S/740 (Correctiefactor
1.000).
8

Afstand tussen lichtmasten (m)

50

42

Lux straatkant bomen

(5) 2.5 - 0.63

1.25 - 0.63

Lux achterkant bomen

0.63

0.63 - 0.00

Verlichtingsregiem seizoen

altijd

1

5880 lm1

Na 23.00 uur 50% in t.b.v. energie
besparing
Er worden twee typen lampen gebruikt: met een lichtvermogen van 5900 Lm en 4900 Lm

Bij punt 1 t/m 3 zijn lampen geplaatst van 5900 Lm.
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Tabel 4: Verlichtingsterkte (bron: bureau Ziut)

Originele lampen/armatuur

Nieuwe lampen/armatuur
(gebaseerd op 5900 Lumen
lampen)

Weg
Egem[lx]1

6.69

7.58

Es[lx]

2.58

2.69

Emax[lx]

20

20

Egem[lx]

4.88

1.26

Es[lx]

2.52

0.16

Emax[lx]

12

5.32

Egem[lx]

2.15

1.34

Es[lx]

0.92

0.17

Emax[lx]

5.45

3.94

Egem[lx]

1.45

0.17

Es[lx]

0.21

0.02

Emax[lx]

4.83

0.89

Fietspad

Zuid zijde groen

Noord zijde groen/bomen

1

E = verlichtingssterkte (ontvangen hoeveelheid licht per m2)
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Figuur 7: Verlichting omgeving
door originele lichtmasten. Kleuren
zijn niet de kleuren van de
verlichting zelf maar een indicatie
voor de hoeveelheid lux (bron:
Bureau Ziut)

Figuur 8: Verlichting omgeving
door nieuwe lichtmasten. Kleuren
zijn niet de kleuren van de
verlichting zelf maar een indicatie
voor de hoeveelheid lux (bron:
Bureau Ziut)
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4
4.1

Effect-analyse
Effecten langs de N572

Het voor vleermuizen veel minder zichtbare kleurspectrum van de lagedruk natriumlampen wordt
vervangen door zichtbaarder wit spectrum. Echter, doordat in de nieuwe situatie de uitstraling naar
de bomen aan de noordzijde beduidend minder is (tabel 3 en 4, figuren 7 en 8), is er voor de
boomkronen en de noordkant van de bomen, in feite een vervanging van minder zichtbaar licht
door geen licht. Daarom wordt, in vergelijking met de oude situatie, een negatief effect op de
functie als vliegroute en/of foerageergebied parallel aan de weg uitgesloten.
Specifiek geredeneerd vanuit verstoring door verlichting, mag ook in de oude situatie worden
uitgegaan van geen negatief effect, omdat in die situatie een vleermuisvriendelijk kleurspectrum
aanwezig was.
Er is geen concrete informatie beschikbaar over het slachtofferrisico van langs de structuur
verplaatsende en jagende individuen. Het witte licht onder de boomkronen boven het wegvak zal
naar verwachting tot vermijding van die locatie(s) leiden en daarmee tot een kleiner
slachtofferrisico voor de langs en in de boomkronen verplaatsende en foeragerende dieren.
In de oude situatie was er geen sprake van een speciaal verlichtingsregime. In de nieuwe situatie
wordt er t.b.v. energiebesparing gewerkt met 50% dimmen na 23.00 uur. Dit is positief voor de
vleermuizen, omdat daarmee het donkere deel in de boomkronen en aan de noordkant van de
bomen alleen maar groter wordt.

4.2

Effecten bij punt 1: Dominicusweg

De verminderde uitstraling naar de bomen in de nieuwe situatie maakt dat dat deel van de daar
aanwezige vliegroute parallel aan de weg geen negatief effect ondervindt. Echter de oversteek voor o.a. de ingekorven vleermuizen – naar de Dominicusweg toe, wordt wel gehinderd. Doordat in
de nieuwe situatie de verlichting meer aaneengesloten is aan de noordzijde dan in de oude situatie,
en bovendien een wit spectrum wordt gebruikt, vormt zij meer een barrière. Het dimmen van het
licht na 23.00 uur lost dit probleem niet op, omdat de vleermuizen nog steeds toevliegen naar een
‘’front van witte lampen’’. Een negatief effect op de functie als vliegroute kan daardoor, zonder
specifieke inrichting, niet worden uitgesloten.

4.3

Effecten bij punt 2: Pepinusbeek

De verplaatsing van het lichtpunt naar naast de waterloop en niet op de kop van de waterloop, in
combinatie met de betere richtingskarakteristiek van de nieuwe armaturen, betekent dat de
Pepinusbeek zelf minder verlicht wordt. Mede daardoor wordt de barrièrewerking aldaar ook
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verminderd. In vergelijking tot de oude situatie, kan een effect op de functie als oversteekpunt,
wordt uitgesloten.

4.4

Effecten bij de Annendaalderweg

Bij de rotonde van de Annendaalderweg staan de lichtpunten in de nieuwe situatie meer naar de
centrale as toe, en veroorzaken zij minder uitstraling naar de omgeving. In de nieuwe situatie zijn
er minder lichtpunten. Effecten op de functie als vliegroute en foerageergebied worden uitgesloten.
Het kruispunt zelf is in de oude situatie open en verlicht. In de nieuwe situatie wordt die situatie,
mede door de betere richtingskarakteristiek, niet versterkt; een effect wordt daarom uitgesloten.
Het kruispunt zelf fungeert niet als oversteekpunt, wel de omgeving, met name aan de zuidzijde.
Juist daar worden lichtmasten verwijderd en komen geen nieuwe lichtmasten bij. Dat is een positief
effect op de oversteekbaarheid van de N572 op dat punt.

4.5

Conclusies

Door de verminderde lichtuitstraling naar de omgeving, in de nieuwe situatie ten opzichte van de
originele situatie, wordt een negatief effect op vliegroutes en foerageergebied op vrijwel het gehele
traject uitgesloten.
Bij de Dominicusweg zou zonder specifieke inrichting, een negatief effect op de functie als
oversteekpunt, ten opzichte van de bestaande situatie, niet kunnen worden uitgesloten.
Omdat deze locatie van groot belang is voor de ingekorven vleermuizen en daarmee voor de
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied “Abdij Lilbosch & voormalig Klooster
Mariahoop”, kunnen negatieve effecten op de instandhoudingdoelstellingen, zonder specifieke
aanpassing van het verlichtingsplan t.b.v. de vleermuizen op punt 1 bij de Dominicusweg, niet op
voorhand worden uitgesloten. De verlichting zou dan op dat punt, ten opzichte van een onverlichte
situatie een negatief effect hebben.
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5

Gerichte aanpassing verlichtingsplan aan vleermuizen

In het vorige hoofdstuk is geconcludeerd dat negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied “Abdij Lilbosch & voormalig Klooster
Mariahoop”, zonder specifieke inrichting, i.c. aanpassing van het verlichtingsplan t.b.v. de
vleermuizen op specifieke locaties / de locatie van de Dominicusweg, niet kunnen worden
uitgesloten.
5.1

Noodzakelijke aanpassingen Dominicusweg

In paragraaf 5.1. wordt aangegeven welke specifieke en lokale aanpassingen worden genomen om
de negatieve effecten bij punt 1 bij de Dominicusweg te voorkomen.
Nieuwe lichtpunten 6549, 6550 en 6522 veroorzaken de verlichting die voor de negatieve effecten
kunnen zorgen. Deze lichtpunten hebben een lichtstroom van 5900 Lumen. De lampen ten westen
daarvan – bij de bebouwing - hebben een lichtstroom van 4900 Lumen.

Figuur 9. Aanpassing lichtmasten nabij Dominicusweg. Lampen op de nieuwe locaties 6549, 6550 en 6522
(stippellijn) worden uitgevoerd als vleermuisvriendelijke verlichting (Amber 5060 nm +/- 20 nm).
Groene rondjes zijn de locaties van de oude lichtmasten, rode rondjes die van de nieuwe lichtmasten. Dikke
rode lijn is de vliegroutes van ingekorven vleermuizen (en mogelijk andere soorten zoals ook de grijze
grootoorvleermuis).
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De lichtpunten 6549, 6550 en 6522 zijn lampen met armaturen welke gericht de weg beschijnen en
geen lichtverstrooiing op de bomen hebben. Door bij deze lichtpunten bovendien een
vleermuisvriendelijk spectrum (Amber 590 nm +/_ 20 nm) te gebruiken wordt, zeker in
combinatie de betere cut off, het negatieve effect voorkomen. Het gaat er dan om donkerte te
creëren tussen de lichtpunten.
Door met deze inrichting het oversteekpunt functioneel te houden, worden negatieve effecten van
de nieuwe situatie ten opzichte van de originele situatie voorkomen.
Een verbetering ten opzichte van de oude situatie wordt gerealiseerd door aan de zuidkant van de
weg een boom (bv. een eik) te planten met een onderkant kroonhoogte van ten minste 5 m. Met
deze beplanting kan op die locatie een veilige(re) hop-over worden gecreëerd.

Figuur 10. Groene cirkel gestippelde lijn. Locatie van
een boom met een onderkant kroonhoogte van ten
minste 5 m als veilige(re) hop-over bij het
oversteekpunt aan de Dominicusweg.

22

Bureau van de Zoogdiervereniging rapport 2014.006

Effecten en inrichtingskarakteristieken verlichting N572 bij Echt in relatie tot de vleermuiswaarden

5.2

Noodzakelijke aanpassing tracé

In de oude situatie is er verlichting door de natrium lagedruklampen, ook tot in de boomkronen en
de noordkant van de boomkronen. Met de beter gerichte witte led-lampen en de amberkleurige
led-lampen op specifieke locaties, wordt de situatie ten opzichte van de oude situatie niet slechter.
Desondanks geldt dat ‘geen verlichting’ nog beter is dan ‘goed gerichte en goed ingerichte
verlichting. Voor het gehele traject is dan ook een significante verbetering haalbaar door bij alle
lampen het licht in het actieve zomerseizoen van de ingekorven vleermuizen, globaal tussen 1 april
tot 1 november, in vroege avond (net na zonsondergang) zoveel mogelijk te dimmen.

periode

Dimmen vanaf

april

1 - 15

21.15 uur

april

16 - 30

21.30 uur

mei

1 - 15

22.00 uur

mei

16 - 31

22.30 uur

juni

1 - 15

23.00 uur

juni

16 - 30

23.00 uur

juli

1 - 15

23.00 uur

juli

16 - 31

22.30 uur

aug

1 - 15

22.00 uur

aug

16 - 31

21.30 uur

sept

1 - 15

21.00 uur

sept

16 - 30

21.00 uur

okt

1 - 15

20.45 uur

okt

16 - 31

20.15 uur

Tabel 01: periodes waarin en tijdstippen van waaraf de verlichting in de
vroege avond tot 50% gedimd dient te worden.

Mogelijk kan dit bij sommige delen van de het traject waar geen kruisend verkeer is eerder in de
avond dan bij andere delen van het traject.
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5.3

optionele aanpassing oversteek Pepinusbeek

Door de verplaatsing van de verlichting aan de Pepinusbeek is de situatie op deze (potentiele)
oversteeklocatie niet slechter dan in de oude situatie. Een significante verbetering is haalbaar door
aan de zuidkant van de weg een boom (bv. een eik) te planten met een onderkant kroonhoogte
van ten minste 5 m. Met deze beplanting kan op die specifieke locatie een veilige(re) hop-over
worden gecreëerd.

Figuur 11. Groene cirkel gestippelde lijn. Locatie van een
boom met een onderkant kroonhoogte van ten minste 5 m als
veilige(re) hop-over bij het oversteekpunt bij de Pepinusbeek.
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6

Conclusies effect op vleermuiswaarden

De nieuwe verlichtingssituatie zal, in verhouding tot de oude verlichtingssituatie, geen negatieve
effecten opleveren op de functie van de weg als vliegroute en foerageergebied en op specifieke
punten waar vleermuizen –mogelijk- oversteken, als gevolg van de volgende
inrichtingskarakteristieken:
-

betere richtingskarakteristiek armaturen en led-lampen,

-

de specifieke locatie van plaatsing van de lampen,

-

het gebruik van een vleermuisvriendelijk kleur spectrum bij de oversteek aan de
Dominicusweg,

-

het planten van een boom als hop-over aan de zuidkant van bij de Dominicusweg, en

-

het dimmen van de verlichting naar 50% in de actieve zomerperiode volgens een specifiek
regime.

Het dimmen van de verlichting, in de actieve periode in het voorjaar, de kraamperiode en de
herfst, kan zelfs een significante verbetering opleveren. Het plaatsen van een boom aan de
zuidkant van de weg bij de Pepinusbeek kan eveneens een significante verbetering opleveren.
De verandering in de verlichting ten opzichte van de originele situatie is dan ook met het oog op de
vleermuiswaarden van geen bezwaar.
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Bijlage 1: Verlichtingsplan
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