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1 Inleiding 
 
De impact van de bebakening van een hoogspanningsleiding op het aantal draadslachtoffers kan het 
meest  accuraat  worden  ingeschat  indien  een  monitoring  naar  draadslachtoffers  kan  worden 
uitgevoerd  (kort)  voor  een  bebakening.  Aangezien  de  lijn  150.206  ‐  150.207,  EK209,  P9G  ‐  P21G 
mogelijk op korte termijn zal worden bebakend, schreef Elia een opdracht uit om deze lijn gedurende 
een periode op draadslachtoffers op te volgen. 
 

2 Situering 
 
De  ‘zwarte’  lijn van Diepenbeek 150.206  ‐ 150.207, EK209, P9G  ‐ P21G  loopt (min of meer) parallel 
aan het Albertkanaal. Dit traject heeft een totale  lengte van 4.785 m. Tijdens een terreinbezoek op 
21 januari 2018 bleek echter dat een deel van het traject niet zou kunnen worden opgevolgd doordat 
de hoogspanningsleiding twee keer de drukke N702 (Boudewijnlaan) kruist, resp. tussen P16G ‐ P17G 
en tussen P18G ‐ P19G. Een ander deel van het traject (tussen P14G ‐ P16G) loopt boven een bebost 
gebied en kon daardoor evenmin worden onderzocht.  
 
In onderling overleg met Elia werd beslist om enkel het  traject  tussen P9G  ‐ P14G  te weerhouden 
voor  verdere  monitoring  voorafgaand  aan  bebakening.  Dit  traject  ligt  bijna  integraal  op  het 
grondgebied van de gemeente Diepenbeek. Enkel de meest oostelijk gelegen pyloon 9G  ligt op het 
grondgebied van Genk. Het weerhouden monitoringtraject heeft een  totale  lengte van 2.053 m en 
wordt weergegeven in Figuur 1.  
 

 
Figuur 1 Situering van het opgevolgde traject en van 24 draadslachtoffers die tussen 1 februari 2018 en 31 maart 2018 werden 
aangetroffen tussen pyloon 9 en pyloon 14 onder de ‘zwarte lijn’ van Diepenbeek. 
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Bij een eerdere analyse die werd uitgevoerd voor het rapport ‘Reducing bird mortality with high and 
very high voltage  lines  in Belgium’  (Derouaux et. al, 2012) werd het weerhouden monitoringtraject 
opgenomen als een prioritaire lijn. De risicoscores varieerden er per pyloon van 53 (pylonen 9, 10, 11 
en  12)  tot  54  (pylonen  13  en  14).  Om  te  worden  weerhouden  als  een  prioritaire  lijn  dient  de 
pyloonscore ≥ 50 te zijn. Een latere quick‐scan ‐ die op 12 maart 2014 werd uitgevoerd door Gerald 
Driessens ‐ leidde ertoe dat de ‘zwarte’ lijn van Diepenbeek (incl. het deeltraject tussen pyloon 9G ‐ 
14G) werd opgenomen in de prioriteitsklasse 2 (Verbelen et al., 2015). 
 
Het weerhouden  traject  telt  zes  pylonen met  een  hoogte  variërend  van  53,9 m  (pyloon  13G)  tot 
58,53  m  (pyloon  9G).  De  pylonen  en  draden  vertonen  dus  geen  opvallend  hoogteverschil.  De 
hoogspanningsleiding loopt min of meer parallel aan het Albertkanaal en de N702 en is grotendeels 
oost‐west  georiënteerd.  De  leiding  is  voorzien  van  zes  relatief  dikke  geleidingsdraden  en  twee 
dunnere waakdraden.  De waakdraden  lijken  lichter  van  kleur  dan  de  geleidingsdraden  en  vallen 
daardoor minder goed op. Tussen pyloon 9G  ‐ 14G werd vooralsnog geen bebakening voorzien. Op 
het aansluitende stuk (tussen pyloon 8G ‐ 9G) werden wel reeds vogelkrullen aangebracht. 
 

3 Methodiek 
 
Om de  impact van hoogspanningsleidingen op vogels te kunnen onderzoeken,  is het van belang om 
het  aantal draadslachtoffers onder deze  leidingen  in  kaart  te brengen. Hierbij moet wel  rekening 
worden gehouden met het feit dat een aantal factoren ervoor kunnen zorgen dat het effectief aantal 
gevonden draadslachtoffers een onderschatting kan zijn van het echte aantal slachtoffers. Zo kan het 
tijdsinterval tussen twee zoekperiodes een bepalende factor zijn: hoe groter het interval, hoe groter 
de  kans  dat  het  draadslachtoffer  werd  verwijderd  door  een  aaseter  of  kan  verdwijnen  door 
ontbinding.  Ook  het  zoekbeeld  van  de  onderzoeker  kan  bepalend  zijn:  iemand  met  meer 
zoekervaring  zal  doorgaans meer  draadslachtoffers  vinden  dan  iemand  die minder  zoekervaring 
heeft.  Hiernaast  kunnen  sommige  slachtoffers  niet  worden  gevonden  doordat  ze  in  (te)  dichte 
vegetatie  zijn neergevallen,  ze een goede  schutkleur hebben of omdat  ze  te  klein  zijn. Het aantal 
gevonden exemplaren moet  in elk onderzoek naar draadslachtoffers onder hoogspanningsleidingen 
dan ook worden beschouwd als een absoluut minimum.  
 
Bij de opstart van het project werd gepoogd om maximaal  rekening  te houden met bovenstaande 
methodologische aandachtspunten. Het tijdsinterval tussen twee zoekperiodes werd beperkt tot 24 
uur. Het  traject werd  tijdens  elk  bezoek  standaard door  (minimaal)  twee personen  afgelopen, bij 
voorkeur  in  de  late  namiddag.  Onderzoek  naar  de  verdwijnsnelheid  van  draadslachtoffers  heeft 
immers  aangetoond  dat  de meeste  hoogspanningsleidingsslachtoffers  ’s  nachts  verdwijnen  door 
Vossen (Verbelen & Swinnen, 2018A). Indien het traject (enkel) in de ochtend zou worden belopen, is 
de kans reëel dat een % van de draadslachtoffers  ’s nachts werd verwijderd door Vossen. Mogelijk 
kunnen  onder  het weerhouden  traject  van  de  ‘zwarte’  lijn  van Diepenbeek  draadslachtoffers  ook 
(snel) worden verwijderd door Wilde zwijnen.  
 
Aangezien het kostenplaatje erg hoog zou worden indien een dagelijkse monitoring gedurende twee 
maand zou moeten worden uitgevoerd door ervaren, professionele krachten werd alle veldwerk  in 
het voorliggend project uitgevoerd door lokale vrijwilligers. In totaal namen 20 vrijwilligers deel aan 
dit draadslachtofferonderzoek. Geen  van deze  vrijwilligers had  voorafgaand  al  enige  ervaring met 
onderzoek naar draadslachtoffers onder hoogspanningsleidingen. Op 21  januari 2018 werd daarom 
een eerste uitgebreid opleidingsmoment voorzien  (Figuur 2). Dit opleidingsmoment werd gegeven 
door  Dominique  Verbelen  en  werd  bijgewoond  door  de  lokale  projectcoördinator  (Richard 
Vuurstaek) en door de personen die tijdens de onderzoeksperiode de meeste veldbezoeken zouden 
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verrichten. Hoewel bekend  is dat een gebrek aan ervaring  in het zoeken naar draadslachtoffers kan 
leiden tot een onderschatting van het effectieve aantal slachtoffers, zijn we ervan overtuigd dat deze 
onderschatting in deze concrete casus minimaal zal zijn doordat het onderzoeksgebied werd beperkt 
tot een  zeer overzichtelijk  terrein. Slechts kleine delen van het  traject  lopen doorheen opslag van 
allerlei aard en zijn daardoor moeilijker toegankelijk. Het grootste gedeelte loopt over een akker op 
zandige bodem en kan goed worden afgezocht, zeker in februari en maart, wanneer de vegetatie nog 
laag  staat. Voor  de  personen  die  niet  konden  aanwezig  zijn  tijdens  het  eerste  opleidingsmoment 
werd een tweede sessie georganiseerd op 27 januari 2018. 
 

 
Figuur 2 Draadlopers aan het werk tijdens het opleidingsmoment op 21 januari 2018 (foto: Dominique Verbelen). 
 

4 Resultaten 
 
Alle draadslachtoffers werden  in het veld  ingevoerd  in ObsMapp  (doorgaans met een GPS‐precisie 
van minder dan 5 meter) en alle waarnemingen werden opgeladen  in www.waarnemingen.be, het 
dataportaal dat o.a. door Natuurpunt wordt beheerd. Enkel concentraties van 10 of meer veren op 
een  afstand  van maximaal  100 meter  van  de  hoogspanningsleiding werden weerhouden  als  een 
mogelijk draadslachtoffer. 
 
Tijdens het eerste opleidingsmoment op 21  januari 2018 werden drie draadslachtoffers gevonden 
(twee  Houtduiven  en  veren  die  niet  aan  een  specifieke  soort  konden  worden  toegekend).  Het 
tweede  opleidingsmoment  leverde  twee  draadslachtoffers  op  (een  Kauw  en  een Houtsnip). Deze 
hoogspanningsleidingsslachtoffers  zullen  niet  worden  weerhouden  in  de  verdere  bespreking 
aangezien  ze  niet  werden  gevonden  tijdens  de  afgebakende  monitoringsperiode  die  liep  van  1 
februari  2018  ‐  31  maart  2018.  Ze  worden  uiteraard  wel  opgenomen  in  de  databank  van 
www.waarnemingen.be. 
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Tussen 1  februari 2018 en 31 maart 2018 werden  in www.waarnemingen.be 24 draadslachtoffers 
geregistreerd,  verdeeld over 10  soorten. Concreet  ging het om Houtduif  (7),  Spreeuw  (3),  Zwarte 
kraai (3), Stadsduif (2), Bergeend (1), Houtsnip (1), Kauw (1), Kokmeeuw (1), Slobeend (1) en Vink (1). 
Van drie draadslachtoffers  konden de  restanten niet  aan een  specifieke  soort worden  toegekend. 
Tabel  1  geeft  een  chronologisch  overzicht  van  alle  draadslachtoffers  die  tijdens  de  afgebakende 
monitoringsperiode werden gevonden. 
 
Tabel 1 Chronologisch overzicht van alle draadslachtoffers die tussen 1 februari 2018 - 31 maart 2018 werden 
gevonden onder de ‘zwarte’ lijn van Diepenbeek (bron: www.waarnemingen.be). 

Datum Soort aantal kleed x y waarnemer 

2/02/2018  Vogel onbekend  1  onbekend  225.829 181.001 Vuurstaek Richard 

4/02/2018  Houtduif  1  onbekend  225.970 180.991 Ramaekers Jos 

4/02/2018  Houtduif  1  onbekend  225.540 181.042 Ramaekers Jos 

4/02/2018  Slobeend  1  onbekend  226.258 180.959 Ramaekers Jos 

5/02/2018  Houtduif  1  onbekend  225.922 181.004 David Berx 

9/02/2018  Kokmeeuw  1  adult zomerkleed  225.859 180.981 Ramaekers Jos 

10/02/2018  Houtsnip  1  onbekend  225.452 181.047 Koen Thonissen 

11/02/2018  Houtduif  1  onbekend  226.724 180.925 Ramaekers Jos 

12/02/2018  Bergeend  1  onbekend  225.806 180.999 Vuurstaek Richard 

18/02/2018  Vogel onbekend  1  onbekend  225.893 180.991 Ramaekers Jos 

18/02/2018  Zwarte Kraai  1  onbekend  225.966 180.984 Ramaekers Jos 

21/02/2018  Spreeuw  1  onbekend  225.426 181.038 Vuurstaek Richard 

21/02/2018  Zwarte Kraai  1  onbekend  226.429 180.947 Vuurstaek Richard 

27/02/2018  Houtduif  1  onbekend  227.160 180.858 Dominique Verbelen 

27/02/2018  Spreeuw  1  onbekend  225.468 181.041 Vuurstaek Richard 

27/02/2018  Stadsduif  1  onbekend  226.599 180.972 Dominique Verbelen 

1/03/2018  Stadsduif  1  onbekend  226.490 180.933 Vuurstaek Richard 

1/03/2018  Zwarte Kraai  1  onbekend  225.939 181.031 Vuurstaek Richard 

13/03/2018  Kauw  1  adult winterkleed  225.449 181.075 Ramaekers Jos 

13/03/2018  Vink  1  onbekend  226.286 180.946 Ramaekers Jos 

16/03/2018  Houtduif  1  onbekend  225.538 181.042 Kristijn Swinnen 

20/03/2018  Vogel onbekend  1  onbekend  226.504 180.941 Kristijn Swinnen 

25/03/2018  Houtduif  1  onbekend  226.297 180.940 Ramaekers Jos 

25/03/2018  Spreeuw  1  onbekend  225.586 181.010 Ramaekers Jos 

 

5 Avifaunistisch belang van de regio 
 

5.1 Wintervogels 

5.1.1 Watervogeltellingen 
 
Om  zo  goed  mogelijk  de  temporele  en  geografische  spreiding  van  het  aantal  aanvlieggevoelige 
soorten  in  de  onmiddellijke  omgeving  van  de  onderzochte  hoogspanningsleiding  te  kunnen 
inschatten,  werden  gegevens  opgevraagd  van  de  vogelrijke  gebieden  in  de  omgeving  van  deze 
‘zwarte’  lijn. Het gaat  in hoofdzaak om het Albertkanaal en de Maten van Genk en Diepenbeek. Elk 
van deze gebieden wordt zes keer per jaar geteld tijdens de midmaandelijkse watervogeltellingen die 
plaatsvinden  in het winterhalfjaar (tussen oktober en maart). Deze tellingen worden gecoördineerd 
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door het  Instituut  voor Natuur‐  en Bosonderzoek  (INBO). Voor  elk  van deze  gebieden werden de 
wintermaxima  van  de  aanwezige watervogels  opgevraagd  van  de winter  van  2004  ‐  2005  tot  de 
winter van 2013 ‐ 2014. Sinds de winter van 2014 ‐ 2015 ontving het INBO geen gegevens meer van n 
deze  telgebieden. Enkel voor die  soorten waarvan  tijdens één of meerdere winters aantallen  ≥ 50 
exemplaren (per maandtelling) werden genoteerd, werden de aantallen in Tabel 2 weerhouden. 
 
Tabel 2 Wintermaxima van soorten die werden geteld op twee gebieden in de onmiddellijke omgeving van de 
‘zwarte’ lijn van Diepenbeek in de winters 2004 - 2005 tot 2013 - 2014. Enkel soorten waarvan tijdens één of 
meerdere telperiodes aantallen van ≥ 50 exemplaren werden genoteerd, werden in onderstaande tabel 
weerhouden. De maxima per soort per gebied in de weerhouden periode worden weergegeven in rood (bron: 
INBO). 
Albertkanaal Genk  04/05  05/06  06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12  12/13  13/14

Aalscholver  14  55  6  32  38  15  5  12  8  5 

Grauwe gans  0  0  0  0  0  0  0  50  12  0 

Krakeend  0  0  0  0  2  11  2  95  0  0 

Wilde eend  29  663  57  156  578  685  702  946  275  43 

Tafeleend  1  5  0  0  4  5  15  85  2  0 

Kuifeend  91  75  37  25  37  89  132  74  80  15 

Meerkoet  22  8  10  3  89  81  61  68  40  5 

Kokmeeuw  165  135  548  107  171  790  500  1530  580  109 

Stormmeeuw  6  7  12  7  5  96  115  89  22  4 

De Maten   04/05  05/06  06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12  12/13  13/14

Blauwe reiger  16  55  28  40  36  22  20  17  30  41 

Grauwe gans  9  6  14  40  44  23  86  95  50  100 

Krakeend  164  152  202  228  110  120  118  162  180  90 

Wintertaling  129  150  137  171  165  114  154  193  279  256 

Wilde eend  433  586  295  287  550  592  240  240  771  704 

Tafeleend  87  151  27  55  69  37  44  52  54  40 

Kuifeend  56  70  10  60  64  62  115  82  99  92 

Meerkoet  121  368  44  150  75  200  25  65  300  120 

Kokmeeuw  254  100  88  95  66  211  40  45  950  300 

 
Om het  internationaal belang van vogelrijke gebieden te toetsen, worden de maximale aantallen  in 
een  winterseizoen  (oktober  ‐  maart)  vergelijken  met  de  geschatte  Noord‐West  Europese 
populatiegrootte  (Wetlands  International). Wanneer  in een gebied minimaal 1% van die populatie 
verblijft, wordt het gebied voor die soort als internationaal belangrijk beschouwd. Voor geen enkele 
soort haalden het Albertkanaal van Genk of de Maten in de beschouwde periode deze 1%‐norm van 
de biogeografische populatie van Noord‐West Europa. Het internationaal belang van een gebied voor 
watervogels wordt doorgaans echter op het niveau van een relatief groot gebied bepaald: niet op het 
niveau van het Albertkanaal van Genk of van de Maten van Diepenbeek, wel voor het Vijvergebied 
van Midden‐Limburg  (waar beide  gebieden  toe behoren).  Enkel  voor Krakeend werd de  1%  in de 
periode 2004 ‐ 2005 en 2013 ‐ 2014 in dit gebied overschreden (Tabel 3). 
 
Tabel 3 Aantallen en soorten waarvoor de 1% werd overschreden tijdens de midmaandelijkse watervogeltellingen 
in de periode 2004 - 2005 en 2013 - 2014. Overschrijdingen van de 1%-norm worden weergegeven in rood, het 
maximum aantal wordt weergegeven in blauw (bron: INBO). 

 
 

Gebied Soort 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 1%

Vijvergebied Midden‐Limburg Krakeend 1140 919 1030 966 1007 585 676 507 470 506 600
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Een ander criterium waaraan het internationaal belang van een gebied voor watervogels vaak wordt 
afgetoetst, is of er regelmatig ≥ 25.000 watervogels aanwezig zijn. Om te kijken of deze norm in één 
of beide gebieden werd overschreden, werden de wintermaxima van alle soorten bekeken sinds de 
winter van 1990 ‐ 1991 tot en met de winter van 2013 ‐ 2014. Op het Albertkanaal van Genk werden 
de hoogste wintermaxima bereikt  in de winter van 1996 ‐ 1997, toen op dit kanaaltraject maximaal 
3.004  watervogels  verbleven  (met  o.a.  een  wintermaximum  van  1.793 Wilde  eenden).  Voor  de 
Maten scoorde de winter van 2012 ‐ 2013 het best met maximaal 2.871 watervogels. Hoewel het niet 
gaat om internationaal belangrijke aantallen, zijn de aantallen van enkele soorten toch van regionaal 
belang.  
 

5.1.2 Simultaantellingen van meeuwenslaapplaatsen 
 
In  2000  startte  het  toenmalige  Instituut  voor  Natuurbehoud  voor  het  eerst met  gecoördineerde 
slaapplaatstellingen  van  meeuwen.  De  belangrijkste  doelstelling  was  om  in  de  periode  van  de 
internationale  midmaandelijkse  watervogeltelling  een  beter  beeld  te  krijgen  van  de  aanwezige 
aantallen  meeuwen  in  Vlaanderen.  Tellingen  van  meeuwen  overdag  bleken  immers  al  vlug 
problemen op te leveren. De meeuwen zaten te verspreid (tot ver buiten de traditionele telgebieden) 
en de tellers hadden vaak de tijd niet om ze mee te tellen met de andere soorten watervogels. Een 
aparte telling op de slaapplaatsen bleek het beste alternatief. Sinds 2000 wordt daarom elk jaar in de 
tweede  helft  van  januari  één  simultaantelling  van  meeuwenslaapplaatsen  in  Vlaanderen 
georganiseerd.  In een overzichtsartikel van de resultaten van de slaapplaatstellingen  in Vlaanderen 
wordt gemeld dat op het Albertkanaal van Genk ‐ Hasselt  in 2005  in totaal 2.991 meeuwen werden 
geteld  (Devos,  2007).  In  een  vervolgartikel  worden  de  resultaten  behandeld  van  een 
slaapplaatstelling  die  werd  georganiseerd  in  januari  2013  (Devos,  2013).  De  resultaten  van  die 
tellingen  voor  de  gebieden  die  voor  de  ‘zwarte’  lijn  van  Diepenbeek  relevant  zijn,  worden 
weergegeven in Tabel 4. 
 
Tabel 4 Resultaten van een simultaantelling van meeuwen op drie locaties op het Albertkanaal in januari 2013. 
De maxima per soort per gebied worden weergegeven in rood (bron: INBO). 

Locatie  datum  Kokmeeuw Stormmeeuw  Zilvermeeuw  TOTAAL

Sluis Albertkanaal Genk  19/01/13 3170 830  2  4005

Sluis Albertkanaal Hasselt Godsheide  19/01/13 1650 55  3  1708

Albertkanaal Kwaadmechelen  13/01/13 850 75  15  940

 
Uit  deze  resultaten  blijkt  dat  de  aantallen  die  worden  bekomen  door  specifieke 
meeuwenslaapplaatstellingen vaak aanzienlijk hoger liggen dan de aantallen die worden vastgesteld 
tijdens  de  midmaandelijkse  watervogeltellingen  die  overdag  worden  uitgevoerd.  Tijdens  de 
slaapplaatstelling werden  aan  de  Sluis  van  het Albertkanaal  in Genk  op  19  januari  2013  in  totaal 
4.005 meeuwen geteld  terwijl de wintermaxima die  tijdens de winter 2012  ‐ 2013 op deze  locatie 
werden  geregistreerd  beperkt  bleven  tot  613.  Het  feit  dat  de  (relatief)  hoge  aantallen  werden 
geregistreerd  op  een  slaapplaats  is  relevant  in  functie  van  de  aanvliegkansen  tegen 
hoogspanningsleidingen  in de directe omgeving van het Albertkanaal. De meeste vliegbewegingen 
van  meeuwen  richting  slaapplaats  vinden  plaats  in  het  schemerduister,  wanneer  de 
hoogspanningsleidingen minder  goed  zichtbaar  zijn  en  de  kans  op  aanvliegingen  hoger  ligt.  Voor 
zover ons bekend werd nog nooit in kaart gebracht uit welke richting(en) de meeuwen zich naar de 
slaapplaats op de sluis van het Albertkanaal van Genk begeven. Dit is echter wel relevant. Indien de 
meeste  bewegingen  noord‐zuid  georiënteerd  zouden  zijn,  zou  de  kans  op  aanvliegingen  vooral 
aanzienlijk  zijn  op  die  plaatsen  waar  de  vliegbewegingen  loodrecht  op  de  oriëntatie  van  een 
hoogspanningsleiding  zou  staan.  Dit  is  bv.  het  geval  aan  het  sluizencomplex  van  Genk, waar  de 
leiding  EK209  tussen  pyloon  6N  en  6A  het  Albertkanaal  in  noordoostelijke  richting  dwarst. 
Gebiedsexpert  Carlo  Vanderydt  gaf  aan  dat  een  deel  van  de  meeuwen  die  de  sluis  van  het 
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Albertkanaal in Genk gebruiken eerst voorverzamelen op het sluizencomplex van Diepenbeek (tussen 
pyloon 15G en 16G) (Figuur 3). 
  

 
Figuur 3 Het Sluizencomplex van Diepenbeek wordt door meeuwen gebruikt als een voorverzamelplaats om van 
hieruit naar de slaapplaats aan de sluizen van Genk te vliegen (foto: Dominique Verbelen). 
 
Deze slaapplaats wordt  in hoofdzaak gebruikt door Kokmeeuw  (o.a. 1.400 ex. op 21  februari 2015, 
1.200 ex. op 19 februari 2018) en Stormeeuw (max. 176 ex. op 1 maart 2012). Vanderydt geeft aan 
dat er tijdens de tellingen geen dominerende vliegoriëntatie kon worden vastgesteld maar dat een 
deel van de meeuwen zeker ook vanuit het zuiden naar het sluizencomplex van Diepenbeek trok en 
daarbij dus de ‘zwarte’ lijn van Diepenbeek moest kruisen. 
 

5.2 Broedvogels 
 
De  ‘zwarte’  lijn van Diepenbeek, 150.206  ‐ 150.207, EK209, P9G  ‐ P21G  zou vooral een potentiële 
bedreiging  kunnen  vormen  voor  de  soorten  die  voorkomen  in  de  Maten  van  Diepenbeek.  Dit 
natuurgebied  van  ca. 300 ha  strekt  zich uit over Diepenbeek en Genk en wordt gekenmerkt door 
vijvers  met  rietkragen,  broekbossen,  ruigtes,  natte  en  droge  heide,  moerassige  veengebieden, 
heischrale  graslanden  en  duinen.  De  nabijheid  van  de  hoogspanningsleiding  zou  o.a.  een  gevaar 
kunnen vormen voor broedende  reigers. De Maten  is één van de weinige gebieden  in België waar 
jaarlijks  (meerdere)  territoria worden  vastgesteld  van  Roerdomp  en Woudaap.  Tabel  5  toont  het 
aantal broedparen van beide soorten tussen 2011 ‐ 2017. Ook het aantal bezette nesten van Blauwe 
reiger wordt in deze tabel weergegeven. 
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Tabel 5 Aantal territoria van Blauwe reiger, Roerdomp en Woudaap in de Maten tussen 2011 - 2017 (bron: Carlo 
Vanderydt). 
 Soort 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Blauwe reiger 17-19 13 21 21 26 38 16
Roerdomp 1 1 2  1 à 2 1 2 2
Woudaap 6 à 7  5 à 6  4 à 5  9 à 10  5 à 6  5 à 6 6
 
Voor Vlaanderen zijn geen recente gegevens beschikbaar van het aantal territoria van Roerdomp of 
Woudaap. De meest recente gegevens dateren van 2006 ‐ 2007 (Vermeersch & Anselin, 2009). Toen 
werd  het  aantal  territoria  van  Roerdomp  geschat  op  resp.  15  (in  2006)  en  20  (in  2007).  Voor 
Woudaap ging het om 18  territoria  (in 2006) en 21 à 22 territoria  (in 2007). Hoewel beide soorten 
sindsdien een stijgende trend vertonen,  is duidelijk dat  in Vlaanderen de Maten een zeer belangrijk 
gebied  vormt  voor beide  soorten.  Zowel Roerdomp  als Woudaap werden opgenomen  in de  IUCN 
Rode  Lijst  van  de  broedvogels  van Vlaanderen  (Devos  et  al.,  2016),  resp.  in  de  categorie  ‘Ernstig 
bedreigd’ en  ‘Bedreigd’ (Devos et al., 2016). Beide soorten zijn (deels) nachtactief. Hierdoor komen 
ze  verhoudingsgewijs  dan  ook  vaak  voor  als  draadslachtoffer.  In  de  database  van 
www.waarnemingen.be  werden  reeds  vier  Roerdompen  en  twee  Woudapen  als 
hoogspanningsleidingsslachtoffer ingevoerd (dataset afgesloten op 31 augustus 2018). 
 
Ook  Blauwe  reiger  is  een  ‘aanvlieggevoelige’  soort.  Hiervan  werden  in  de  database  van 
www.waarnemingen.be al 13 draadslachtoffers ingevoerd. Lokale gebiedsexperten geven aan dat de 
Blauwe  reigers  uit  de  broedkolonie  van  de Maten  van  Diepenbeek  regelmatig  het  Albertkanaal 
oversteken  om  te  foerageren  in  meer  zuidelijk  gelegen  gebieden.  Bij  een  aantal  van  deze 
foerageervluchten wordt de ‘zwarte’ lijn van Diepenbeek gekruist. 
 
Uit  aanvullende  gegevens  van  gebiedsexperten  en  van  het  project  Bijzondere  Broedvogels 
Vlaanderen blijkt dat  in de Maten  van Diepenbeek ook nog  territoria werden  gekarteerd  van een 
aantal andere minder algemene soorten. Voor elk van deze soorten wordt ook steeds de Rode Lijst‐
categorie opgegeven. Concreet gaat het om Baardmannetje  (‘Kwetsbaar’), Blauwborst, Buidelmees 
(‘Ernstig  bedreigd’),  Grote  karekiet  (‘Ernstig  bedreigd’),  Kwak,  Nachtzwaluw  (‘Bijna  in  gevaar’), 
Porseleinhoen  (‘Ernstig bedreigd’),  Snor  (‘Ernstig bedreigd’)  en  Zomertaling  (‘Bedreigd’). Van  geen 
van  deze  soorten  kon  een  tijdsreeks  met  exacte  territoria‐aantallen  worden  bekomen.  De 
opgesomde  soorten  zijn  echter wel  relevant  aangezien  het  vooral  gaat  om  nachtactieve  soorten 
en/of om nachttrekkers. 
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6 Discussie 
 

6.1 Ruimtelijke spreiding 
 
Van  de  24  draadslachtoffers  die  tussen  1  februari  2018  ‐  31 maart  2018  op  het  traject werden 
gevonden,  werden  15  slachtoffers  (62,5%)  gevonden  tussen  pyloon  14G  ‐  12G  (Figuur  4).  Dit  is 
aanzienlijk  hoger  dan  de  9  slachtoffers  (37,5%)  die  werden  gevonden  tussen  de  drie  volgende 
pylonen (12G ‐ 9G). 
 

 
Figuur 4 Spreiding tussen de pylonen van de 24 draadslachtoffers die werden gevonden tijdens de monitoring 
van de ‘zwarte’ lijn van Diepenbeek. 
 
Deze  piek  kan  mogelijk  worden  verklaard  doordat  tijdens  de  onderzoeksperiode  een  zwerm 
Spreeuwen  kwam  slapen  in  de  bomen  rond  pyloon  14G.  Wanneer  in  de  buurt  van  een 
spreeuwenslaapplaats  een  hoogspanningsleiding  hangt,  verhoogt  de  kans  op  draadslachtoffers 
aanzienlijk. De drie  Spreeuwen die  als draadslachtoffer  tijdens de monitoring werden  vastgesteld, 
werden alle gevonden tussen pyloon 14G en pyloon 13G.  
 
Ook de Houtsnip die op 10 februari 2018 als draadslachtoffer werd gevonden, lag tussen pyloon 14G 
en pyloon 13G. Ook hier zou de nabijheid van de beboste strook een verklaring kunnen bieden. Deze 
strook  vormde  tijdens  de  onderzoeksperiode  immers  een  geschikt  habitat  voor  Houtsnippen. 
Houtsnippen houden zich overdag schuil  in de dichte ondergroei, maar vliegen  ’s nachts vaak naar 
meer open gebieden om te foerageren. De kans dat een Houtsnip bij het uitvliegen van de beboste 
strook de hoogspanningsleiding heeft geraakt, is reëel. 
 

6.2 Meeuwen, Blauwe reiger, Woudaap, Roerdomp en Houtsnip: een 
voetnoot 

 
Bij de bespreking van het avifaunistisch belang van de omgeving van de ‘zwarte’ lijn van Diepenbeek 
wordt  relatief  veel  aandacht  besteed  aan  de  nabijheid  van  een  voorverzamelplaats  en  een 
slaapplaats van meeuwen (zie 5.1.2). Ondanks het relatief hoge aantal meeuwen dat in de omgeving 
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werd  geteld,  werd  tijdens  de  monitoringsperiode  ‘slechts’  één  meeuw  als  draadslachtoffer 
geregistreerd  (een  Kokmeeuw  op  9  februari  2018).  In  vergelijking  met  de  monitoring  die  werd 
uitgevoerd  onder  andere  ‘zwarte’  lijnen  in  de  nabijheid  van  meeuwenslaapplaatsen  (i.e.  in 
Noordschote en Ertvelde) ligt dit aantal erg laag. Dit kan mogelijk worden verklaard door het feit dat 
de  meeuwenslaapplaatsen  in  de  omgeving  van  de  ‘zwarte’  lijnen  van  Ertvelde  en  Noordschote 
worden gebruikt door veel hogere aantallen dan het aantal meeuwen dat op de voorverzamelplaats 
op het sluizencomplex van Diepenbeek en de slaapplaats aan de sluis van Genk aanwezig is. Minder 
meeuwen verlaagt uiteraard de kans op aanvliegingen. Tegelijk moet wel worden opgemerkt dat een 
groot deel (P14G ‐ P21G) van de ‘zwarte’ lijn van Diepenbeek, zoals bepaald in Verbelen et al. (2015), 
niet kon worden onderzocht (zie 2). Of  in de monitoringperiode ook tussen P14G  ‐ P21G meeuwen 
de hoogspanningslijn van Diepenbeek aanvlogen, is dus niet bekend. Gelet op het feit dat meeuwen 
aanvlieggevoelige soorten zijn, gelet op het feit dat  in de nabijheid van de onderzochte ‘zwarte’  lijn 
een voorverzamelplaats en een meeuwenslaapplaats aanwezig zijn en gelet op het  feit dat  slechts 
een deel van de  ‘zwarte’  lijn van Diepenbeek kon worden opgevolgd op draadslachtoffers mag het 
aanvlieggevaar van deze hoogspanningsleiding voor meeuwen niet worden onderschat, ook al blijkt 
dit  dan  niet meteen  uit  het  aantal meeuwen  dat  als  draadslachtoffer  tijdens  dit  onderzoek  kon 
worden vastgesteld. 
 
Een  gelijkaardige  opmerking  kan worden  gemaakt  over  het  belang  van Woudaap,  Roerdomp  en 
Blauwe reiger, waaraan veel gewicht wordt gehecht  in de bespreking van de broedvogels  (zie 5.2). 
Woudaap is een trekvogel die pas vanaf de laatste decade van april in Vlaanderen aankomt. Tijdens 
de monitoringperiode van de  ‘zwarte’  lijn van Diepenbeek was de  soort dus nog niet  terug uit de 
Afrikaanse  overwinteringsgebieden  en  kon  de  soort  dan  ook  niet  als  draadslachtoffer  vallen. Het 
belang van Woudaap als beleidsrelevante soort mag echter niet worden onderschat. Dit werd ook 
eerder  al  onderkend  door  Storm Windpower  die  in Genk  een windmolen  plaatste  vlak  naast  het 
Albertkanaal (Lambert‐coördinaten: 227596.806; 181411.815). Om de  impact van deze windturbine 
op  populatie Woudaap  van  de Maten  te meten, werd  nagegaan  hoeveel  dode Woudapen  er  in 
augustus  en  september  2016  dood werden  aangetroffen  onder  deze windturbine  (Nuyts,  2013). 
Hierbij werd  in  augustus  en  september  2016  elke week  twee  keer  gecontroleerd  of  er  zich  dode 
vogels bevonden in de omgeving van de windmolen. Er werden geen dode Woudapen gevonden. Op 
zich  is het risico dat Woudapen zouden sneuvelen door de ‘zwarte’  lijn van Diepenbeek (of door de 
windmolens van Windpower) gering aangezien de mobiliteit van de soort  tijdens het broedseizoen 
eerder beperkt is. De soort blijft vooral in het broedhabitat (= in de Maten), waar ze vooral op zoek 
gaat naar vis, amfibieën en  insecten. Verplaatsingen over grotere afstand en op grotere hoogte  is 
vooral beperkt tot de echte trek. In se zou het dus kunnen dat dat de Woudapen die broeden in de 
Maten slechts twee keer per jaar (op de heen‐ en terugtrek) de ‘zwarte’ lijn van Diepenbeek moeten 
kruisen.  
 
Blauwe  reigers  en  Roerdompen  zijn  in  de winter wel  aanwezig  in  Vlaanderen.  Sommige  Blauwe 
reigers  zijn  standvogels, andere verlaten hun broedplaats en  trekken naar  streken met een milder 
klimaat (Zuid‐Europa). In Nederland en België trekt de Blauwe reiger door van half juli tot diep in de 
winter en  in het voorjaar van begin maart  tot  in mei. Ook  zijn er vogels die bij ons overwinteren, 
maar  geen  grote  aantallen. De  soort  broedt  van  februari  tot  en met mei.  Blauwe  reigers  leggen 
meestal 4  tot 6 eieren die  in 23  tot 28 dagen worden uitgebroed. Anderhalve maand  later zijn de 
jongen vliegvlug, al blijven ze vervolgens nog 10 tot 20 dagen op en bij het nest. De periode waarin 
de volwassen Blauwe reigers de meeste voedselvluchten moeten uitvoeren om hun jongen van eten 
te voorzien, valt dus niet helemaal samen met de periode waarin de monitoring van de ‘zwarte’ lijn 
van Diepenbeek werd uitgevoerd. Net als bij de bespreking van de meeuwen is de aanwezigheid van 
territoria van Woudaap, Roerdomp en een kolonie van Blauwe reigers echter wel van belang om het 
risico  van  deze  hoogspanningsleiding  goed  te  kunnen  inschatten.  Het  ontbreken  van 
draadslachtoffers van deze soorten tijdens de monitoringperiode doet daar geen afbreuk aan. 
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Tot slot kan nog worden opgemerkt dat bij het bepalen van de  ‘zwarte’  lijnen door Derouaux et al. 
(2012)  geen  rekening  werd  gehouden  met  de  aanwezigheid  van  Houtsnip,  noch  tijdens  de 
winterperiode,  noch  als  broedvogel.  Indien  deze  soort  wel  zou  zijn  meegenomen  in  de 
achterliggende algoritmes die werden gebruikt om de risico‐score van elke pyloon te berekenen, zou 
de score van een aantal pylonen van de  ‘zwarte’  lijn van Diepenbeek misschien wat hoger hebben 
gelegen.  Gezien  het  feit  dat  Houtsnip  relatief  vaak  als  hoogspanningsleidingsslachtoffer  wordt 
geregistreerd,  zal  de  verspreiding  van  deze  soort  bij  een  update  van  het  algoritme  zeker worden 
toegevoegd als variabele (pers. med. Jean‐Yves Paquet). 
 

6.3 Dichtheid aan draadslachtoffers 
 
In  Vlaanderen  werd  nog  nauwelijks  gestandaardiseerd  onderzoek  verricht  naar  slachtoffers  van 
hoogspanningsleidingen.  Een  eerste monitoring werd  uitgevoerd  tussen  5 maart  2001  ‐  30 maart 
2001 (= een onderzoeksperiode van 26 dagen) op de ‘zwarte’ lijn van Noordschote IW 209, P1 ‐ P11. 
Tijdens deze periode werd de  lijn 11 keer belopen op zoek naar draadslachtoffers. In totaal werden 
op het traject van 3.100 m 30 draadslachtoffers geregistreerd, verdeeld over 13 soorten (Anonymus, 
2001).  Dit  komt  neer  op  0,37  draadslachtoffers  per  dag  per  km  hoogspanningsleiding  van  het 
onderzochte traject.  
 
Een tweede monitoring liep tussen 1 december 2015 ‐ 31 maart 2016 (= een onderzoeksperiode van 
122 dagen). Hierbij werd een  traject van 1.330 meter van de  ‘zwarte’  lijn van Ertvelde onderzocht 
(Verbelen,  2017).  Het  traject  op  de  hoogspanningslijn  EV217  werd  opgevolgd  tussen  pyloon  9  ‐ 
pyloon  13  en  werd  105  keer  bezocht.  Tijdens  deze  monitoring  konden  41  slachtoffers  worden 
geregistreerd,  verdeeld  over  16  soorten,  goed  voor  0,25  draadslachtoffers  per  dag  per  km 
hoogspanningsleiding van het onderzochte traject. 
 
Hetzelfde  traject  werd  opnieuw  belopen  tussen  31  oktober  2017  en  2  februari  2018  (=  een 
onderzoeksperiode van 95 dagen). Hierbij werd dezelfde onderzoeksmethode  toegepast als bij het 
eerdere trajectonderzoek. Alleen werd de lijn dit keer niet zes keer per week bezocht maar werd de 
bezoekfrequentie  verlaagd  naar  één  keer  om  de  vijf  dagen.  In  totaal  werd  het  traject  20  keer 
belopen. Tijdens dit onderzoek werden 25 draadslachtoffers geregistreerd, verdeeld over 10 soorten 
(Verbelen &  Swinnen,  2018a).  Dit  komt  neer  op  0,20  draadslachtoffers  per  dag  per  km  van  het 
onderzochte  traject.  In deze  studie werd voor het eerst met  trailcams onderzoek verricht naar de 
verdwijnsnelheid  van  (uitgelegde)  kadavers.  Uit  dit  onderzoek  kon  worden  berekend  hoeveel 
slachtoffers bij een bepaalde bezoekfrequentie werden gemist doordat ze werden verwijderd door 
aaseters  alvorens  ze  door  de  onderzoekers  konden  worden  gevonden.  Na  toepassing  van  deze 
‘verdwijnsnelheid‐correctiefactor’  kon  worden  berekend  dat  het  gecorrigeerde  aantal  dodelijke 
slachtoffers per  jaar per km  lijn 88  slachtoffers bedroeg, goed  voor een dagelijkse mortaliteit  van 
0,24 slachtoffers per dag per km ‘zwarte’ lijn van Ertvelde. 
  
Het onderzoek op de ‘zwarte’ lijn van Noordschote van 2001 werd herhaald tussen 4 maart 2018 en 
7  april  2018  (=  onderzoeksperiode  van  35  dagen).  Tijdens  11  terreinbezoeken  werden  136 
draadslachtoffers geregistreerd, verdeeld over 27  soorten, wat  resulteert  in 1,25 draadslachtoffers 
per dag per km op het opgevolgde tracé (Verbelen & Swinnen, 2018b). 
 
Als we kijken naar de resultaten van de monitoring van de ‘zwarte’ lijn van Diepenbeek, dan zien we 
dat  er  tussen  1  februari  2018  en  31 maart  2018  tijdens  59  dagen  24  draadslachtoffers  werden 
geregistreerd op een traject van 2.053 m, of 0,20 slachtoffers per dag per km van het onderzochte 
traject.  Dit  is  een  relatief  hoog  aantal  in  vergelijking  met  de  cijfers  van  de  ‘zwarte’  lijnen  van 
Noordschote (0,37 slachtoffers per km per dag in 2001 en 1,25 slachtoffers per km per dag in 2018) 
en Ertvelde (0,25 slachtoffers per km per dag  in 2015 ‐ 2016 en 0,20 slachtoffers per km per dag  in 
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2016 ‐ 2017), omdat  in Verbelen et al. (2015) aan de  lijn van Diepenbeek (0,20 slachtoffers per dag 
per  km)  een  lagere  score  werd  toegekend  (prioriteit:  2)  dan  aan  de  lijnen  van  Noordschote  en 
Ertvelde  (die  beiden  een  prioriteit  1++  kregen  toegekend).  Het monitoringsonderzoek maakt wel 
duidelijk dat de  ‘zwarte’  lijn van Diepenbeek best wel een hogere prioriteit krijgt  toegewezen. Op 
basis van een best professional judgement stellen we een upgrade voor naar 1++. 
 
Een overzicht  van de  resultaten  van  alle draadslachtoffermonitoring die  reeds werd uitgevoerd  in 
Vlaanderen wordt weergegeven in Tabel 6. De cijfers die in deze tabel worden weergegeven zijn niet‐
gecorrigeerde cijfers. De bekomen waarden voor het aantal draadslachtoffers werden in geen van de 
uitgevoerde  projecten  via  eenzelfde  onderzoeksmethodiek  verkregen.  Voor  verschillen  in  de 
onderzoeksperiode,  het  interval  tussen  twee  opéénvolgende  terreinbezoeken,  het  aantal 
uitgevoerde  terreinbezoeken,  het  verschil  in  vindpercentages  op  basis  van  de  grootte  van  de 
draadslachtoffers, de overzichtelijkheid van het onderzoeksgebied, de ervaring van de onderzoekers, 
het  aantal  mensen  dat  het  traject  beloopt,  de  verdwijnsnelheid  van  draadslachtoffers  door 
predatoren,  …)  kon  niet  worden  gecorrigeerd  aangezien  voor  deze  variabelen  geen  universeel 
toepasbare correctiefactoren beschikbaar zijn. 

 
Tabel 6 Overzicht van alle draadslachtoffermonitoring die reeds in België werd uitgevoerd.  
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zwarte' lijn  IW 209  EV 217  EV 217  EK 209  IW 209 

pylonen  P1 ‐ P11  P9 ‐ P13  P9 ‐ P13  P9G ‐ P21G P1 ‐ P11 

lengte onderzocht traject (m)  3.100  1.330  1.330  2.053  3.100 

start onderzoek  5/03/2001  1/12/2015  31/10/2017  1/02/2018  4/03/2018

einde onderzoek  30/03/2001 31/03/2016  2/02/2018  31/03/2018 7/04/2018

# dagen onderzoeksperiode  26  122  95  59  35 

# terreinbezoeken  11  105  20  59  11 

# gevonden draadslachtoffers  30  41  25  24  136 

aantal soorten  13  16  10  9  27 

niet gecorrigeerd # slachtoffers/jaar/integraal traject  421  123  96  148  1418 

niet gecorrigeerd # slachtoffers/jaar/km traject  136  92  72  72  458 

niet gecorrigeerd # slachtoffers/dag/km traject  0,37  0,25  0,20  0,20  1,25 
 

6.4 Advies voor bebakening 
 
Na een terreinbezoek op 12 maart 2014 werd reeds voorgesteld om beide waakdraden te bebakenen 
met vogelkrullen (Verbelen et al., 2015). Op basis van het uitgevoerde monitoringonderzoek blijft dit 
advies  van  kracht  maar  wordt  de  prioriteit  van  deze  lijn  verhoogd  van  2  naar  1++.  Er  zouden 
minimaal om de 5 à 10 meter grote vogelkrullen moeten worden aangebracht, alternerend op beide 
waakdraden  tussen pyloon 9G en pyloon 14G. Voor het deel van het  traject dat niet  kon worden 
onderzocht  (tussen  pyloon  14G  en  pyloon  21G)  zijn  geen  gegevens  over  draadslachtoffers 
beschikbaar.  Toch  lijkt  het  aangewezen  om  ook  voor  dit  traject  hetzelfde  advies  te  geven.  De 
nabijheid van een voorverzamelplaats en een slaapplaats van meeuwen, de nabijheid van territoria 
van nachtelijk actieve soorten als Woudaap en Roerdomp en de aanwezigheid van geschikt habitat 
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voor Houtsnippen in de bebossing onder het traject maken een advies voor nalichtende bebakening 
voor de hand liggend (Figuur 5). 
 

 
Figuur 5 Deze Houtsnip werd als draadslachtoffer gevonden tijdens een opleidingssessie op 27 januari 2018. Ook 
op 10 februari 2018 werd op het traject een dode Houtsnip onder de hoogspanningsleiding gevonden. 
Nalichtende bebakening zou er in de toekomst kunnen voor zorgen dat minder nachtactieve soorten deze lijn 
zouden aanvliegen (foto: Koen Thonissen).  
 

7 Draagvlakverbreding 
 
Sinds de  samenwerking  tussen Elia en Natuurpunt werd opgestart, werd  veel belang gehecht aan 
draagvlakverbreding. Natuurpunt berichtte vooral via het succesvolle medium van ‘natuurberichten’ 
over  de  samenwerking  tussen  de  beheerder  van  het  Belgische  hoogspanningsnet  en  de  grootste 
natuurvereniging  in  Vlaanderen.  Deze  berichten  werden  ruim  opgepikt  door  de  media.  Het 
onderwerp van ‘draadslachtoffers’, ‘zwarte’ lijnen en ‘vogelkrullen’ is nog steeds relatief nieuw voor 
de  Belgische media. Op  21  februari  2018 maakte  Bart  Cortoos  een  bijdrage  (van  01:24)  over  dit 
onderwerp voor VRT NWS  (Figuur 6). Elia en Natuurpunt waren niet tevreden met de sensationele 
titel die boven deze bijdrage werd geplaatst (‘Moordlijn in de lucht’).  
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Figuur 6 Richard Vuurstaek, voorzitter Natuurpunt Diepenbeek en lokale coördinator van de monitoring van de 
‘zwarte’ lijn van Diepenbeek, stond de VRT te woord. 
 
De monitoring van de draadslachtoffers onder de hoogspanningsleiding van Diepenbeek kwam op 21 
februari en op 2 april 2018 aan bod op Radio 2 Limburg en TV Limburg bracht op 27 februari 2018 
een uitgebreid  item  (van 01:22) over dit onderwerp  (Figuur 7). Hierin kon de goede samenwerking 
tussen Elia en Natuurpunt worden beklemtoond.  
 

 
Figuur 7 TV Limburg bracht een uitgebreide reportage over de ‘draadlopers’ van Diepenbeek. 
 
Ook  in  het maart‐nummer  van  Teng  (het  gemeentelijk  infoblad  van  Diepenbeek) werd  aandacht 
besteed aan het monitoringproject. 
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die  59  dagen  aan  een  stuk  de  ‘zwarte’  lijn  van  Diepenbeek  intensief  afspeurde  op  zoek  naar 
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Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in  
Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en 400 professionele  
medewerkers werken voor de bescherming van belangrijke 
leefgebieden, soorten en landschappen. Om dit doel te 
bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur 
in Vlaanderen door gebieden aan te kopen en beheren, 
door soorten en leefgebieden te bestuderen en  
monitoren, door mensen kennis te laten maken met de 
natuur en door beleidsbeïnvloeding op lokaal, regio-
naal en Europees niveau. Natuurpunt beheert meer dan 
20.000 ha natuur verspreid over 500 natuurgebieden. 
95.000 families zijn lid van Natuurpunt.
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