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1 Inleiding 
 
Elia en Natuurpunt werken al  sinds 2012 samen om het aantal draadslachtoffers  in België  te doen 
dalen.  In  twee  uitvoerige  studies  (Derouaux  et  al.,  2012;  Verbelen  et  al.,  2015)  formuleerden 
Natuurpunt, Natagora, Vogelbescherming Vlaanderen en het Instituut‐ voor Natuur‐ en Bosonderzoek 
(INBO) een aantal concrete adviezen. Elia nam deze adviezen ernstig, stelde een meerjarenplan op en 
ging  in december 2014 over tot de bebakening van een ‘zwarte’  lijn  langs de Doornikse Heirweg in 
Oudenaarde. Een doorgedreven monitoring door Natuurpunt toonde aan dat deze bebakening (met 
vogelkrullen) succesvol was: het aantal draadslachtoffers daalde er met 97,1 %.  
 
Omdat Elia de  impact van bebakening verder wou  laten onderzoeken, vroeg de beheerder van het 
Belgisch  hoogspanningsleidingsnetwerk  om  ook  de  ‘zwarte’  lijn  van  Ertvelde meer  in  detail  op  te 
volgen.  In  de  marge  groeide  ook  de  vraag  naar  een  gebruiksvriendelijk  registratiesysteem  voor 
draadslachtoffers, een analyse van alle historische gegevens en adviezen voor nieuwe knelpunten die 
mogelijk uit deze analyse zouden naar voor komen. De resultaten van dit onderzoek worden besproken 
in Verbelen (2017). 
 
Uit dit onderzoek bleek dat de mogelijkheid om draadslachtoffers online te registreren een geschikt 
medium  was  om  op  een  (kosten)efficiënte  manier  gegevens  te  verzamelen.  Elia  gaf  in  2017  aan 
Natuurpunt en Natagora de opdracht om hiermee verder  te gaan. Bovendien stelden zich ook aan 
aantal nieuwe onderzoeksvragen. Eén van de vragen was in welke mate en hoe snel draadslachtoffers 
onder hoogspanningsleidingen  zouden kunnen worden  verwijderd door predatoren en hoe dit  het 
onderzoek naar draadslachtoffers zou kunnen beïnvloeden. De resultaten van dit onderzoek worden 
besproken in Verbelen & Swinnen (2018a). 
 
In 2018 kwam de samenwerking tussen Elia en Natuurpunt in een stroomversnelling. Zowel de ‘zwarte’ 
lijn  van  Diepenbeek  als  de  ‘zwarte’  lijn  van  Noordschote  werden  via  een  gestandaardiseerde 
monitoring  opgevolgd  (Verbelen  &  Swinnen,  2018b,  2018c).  Daarnaast  werd  het  onderwerp  van 
hoogspanningsslachtoffers verder bekend gemaakt via voordrachten, persberichten, facebook, … Dit 
leidde  tot  een  sterke  toename  in  het  aantal  meldingen1  van  draadslachtoffers  in 
www.waarnemingen.be.  In het  voorliggend  rapport worden alle meldingen geanalyseerd en wordt 
besproken hoe de problematiek van hoogspanningsleidingsslachtoffers bekend werd gemaakt bij een 
breder publiek. 

   

                                                            
1  In  het  rapport  wordt  met  een  ‘melding’  verwezen  naar  een  record  zoals  die  werd  ingevoerd  in 
www.waarnemingen.be. Melding, record, waarneming en gegeven worden in het rapport als synoniemen van 
elkaar  gebruikt.  Een  melding  (=  record/waarneming/gegeven)  kan  betrekking  hebben  op  één  of  meerdere 
exemplaren (= individuen). 
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2 Registratie draadslachtoffers 
 
Om  een  beter  inzicht  te  krijgen  in  het  aantal  draadslachtoffers  werd  op  8  juli  2015  in 
www.waarnemingen.be  een  nieuwe  optie  aangemaakt  zodat  slachtoffers  van 
(hoog)spanningsleidingen  efficiënt  zouden  kunnen  worden  geregistreerd.  Hiervoor  werd  aan  het 
invoerveld  ‘gedrag’  de  optie  ‘hoogspanningsleidingslachtoffer’  toegevoegd  in  het  drop  down‐menu 
(Figuur 1). 
 

 
Figuur 1 In www.waarnemingen.be werd in het veld ‘gedrag’ een aanvinkoptie ‘hoogspanningsleidingsslachtoffer’ 
voorzien. 
 
Deze  nieuwe  optie  werd  door  Natuurpunt  en  Natagora  aan  de  vrijwilligers  en  vogelwerkgroepen 
gecommuniceerd  via  digitale  flitsen,  regionale  mailinglijsten,  de  nieuwsrubriek  van 
www.waarnemingen.be,  facebookpagina’s en natuurberichten. De bekendmaking van deze nieuwe 
optie werd vergezeld van een oproep om ook oude, historische waarnemingen van draadslachtoffers 
in te voeren. 
 
In Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren ( VOC’s)  worden  jaarlijks  duizenden  gewonde  vogels 
binnengebracht.  Van  elke  soort wordt  de  reden  van  opname  geregistreerd.  Tot  voor  kort werden 
hoogspanningsleidingsslachtoffers door de medewerkers van VOC’s steeds genoteerd in de categorie 
‘hoogspanning/afsluiting’.  Hierbij  werd  echter  geen  onderscheid  gemaakt  tussen  slachtoffers  van 
hoogspanningsleidingen  enerzijds  en  prikkeldraadslachtoffers  anderzijds.  Vogelbescherming 
Vlaanderen  heeft  op  vraag  van  Natuurpunt  vanaf  2016  deze  opsplitsing  wel  ingevoerd.  Voor  elk 
hoogspanningsleidingsslachtoffer werd aan de medewerkers gevraagd om bij opname onmiddellijk de 
exacte  locatie  in  te  voeren  in  www.waarnemingen.be  (met  opgave  van 
‘hoogspanningsleidingsslachtoffer’  in  het  invoerveld  ‘gedrag’).  Deze  oproep  werd  ook  herhaald  in 
2018. 
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De bevraging  van de achterban om draadslachtoffers nauwkeurig  te  registreren,  zorgde  totnogtoe 
voor 737 records van in totaal 774 draadslachtoffers (dataset afgesloten op 31 augustus 2018). Een 
aantal  draadslachtoffers werd meermaals  ingevoerd  (door  verschillende waarnemers).  Nadat  deze 
‘dubbele’  records werden verwijderd,  telde de volledige dataset nog 691 records van  in  totaal 728 
exemplaren. Sinds het afsluiten van de dataset die werd besproken in Verbelen & Swinnen (2018a) 
(dataset afgesloten op 31 oktober 2017) werden nog 396 (ontdubbelde) records van 415 exemplaren 
ingevoerd. Een analyse van alle ontdubbelde data wordt in het volgende hoofdstuk besproken.  
 
Eerste kanttekening: aangezien slechts zelden wordt gezien dat een vogel een lijn aanvliegt, is het nooit 
100% dat  een aanvlieging ook daadwerkelijk  de oorzaak was van de gekwetste/dode vogel.  In het 
merendeel  van  de  gevallen  zal  dit  echter wel  het  geval  zijn  aangezien  het  gros  van  de meldingen 
betrekking heeft op vogels met typische aanvliegkwetsuren, gevonden onder of in de onmiddellijke 
nabijheid van een hoogspanningsleiding.  
 
Tweede  kanttekening:  wanneer  de  exacte  locatie  van  de  ingevoerde  draadslachtoffers  wordt 
vergeleken met  de  locatie  van de hoogspanningsleidingen die  door  Elia worden beheerd,  blijkt  uit 
enkele gevallen dat er op sommige vindplaatsen geen Elia‐leiding aanwezig is. Vermoedelijk zal het in 
dergelijke gevallen gaan om vogels die tegen een middel‐ of  laagspanningsleiding zijn aangevlogen. 
Aangezien Natuurpunt en Natagora niet beschikt over een geografische laag van alle Belgische middel‐ 
of laagspanningsleidingen kon dit vermoeden echter nog niet worden bevestigd. Bovendien beschikt 
Natuurpunt en Natagora enkel over een  laag met de pylonen van Elia. Om een analyse  te  kunnen 
uitvoeren op het aantal geregistreerde draadslachtoffers en de nabijheid van hoogspanningsleidingen, 
zouden we ook moeten beschikken over een laag met de eigenlijke lijnen. Deze laag kon vooralsnog 
niet door Elia worden aangeleverd. 
 
 

3 Analyse dataset 
 

3.1 Project draadslachtoffers vs. losse draadslachtoffers 
 
In totaal werden 737 records ingevoerd van 774 exemplaren (dataset afgesloten op 31 augustus 2018). 
Een record heeft doorgaans betrekking op één exemplaar. In een aantal gevallen kan een record echter 
betrekking op meerdere exemplaren.  
 
In het voorliggende rapport wordt een onderscheid gemaakt tussen de draadslachtoffers die werden 
geregistreerd  tijdens  gestandaardiseerd  onderzoek  (=  project  draadslachtoffers)  en  de 
draadslachtoffers  die  als  ‘losse’  waarneming  (=  losse  draadslachtoffers)  werden  ingevoerd  in 
www.waarnemingen.be. Tot de eerste categorie behoren die draadslachtoffers die werden gevonden 
tijdens de monitoring van de ‘zwarte’ lijn van Noordschote in 2001 (Anonymus, 2001), Ertvelde 2015 ‐ 
2016 (Verbelen, 2017), Ertvelde 2016 ‐ 2017 (Verbelen & Swinnen, 2018a), Diepenbeek 2018 (Verbelen 
& Swinnen, 2018b) en Noordschote 2018  (Verbelen & Swinnen, 2018c) evenals de exemplaren die 
werden aangetroffen tijdens het veldwerk dat werd uitgevoerd voor de prioriteitsbepaling (Verbelen 
et al., 2015). Ook de draadslachtoffers die werden gevonden tijdens de ‘historische’ monitoring van 
enkele  hoogspanningsleidingen  in  de  Gentse  Kanaalzone  in  1970  ‐  1972  werden  als  ‘project 
draadslachtoffers’  weerhouden  (De  Smet,  1973).  Alle  andere  draadslachtoffers  die  in 
www.waarnemingen.be werden ingevoerd, worden beschouwd als ‘losse draadslachtoffers’, die dus 
niet tijdens specifieke projecten of gestandaardiseerd onderzoek werden aangetroffen.  
 
Figuur  2  toont  de  verhouding  tussen  het  aantal  project  draadslachtoffers  en  het  aantal  losse 
draadslachtoffers, opgesplitst over de verschillende periodes waarover de dataset in de voorgaande 
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rapporten werd  geanalyseerd.  De  figuur  toont  zowel  de  totale  aantallen  als  de  aantallen  zoals  ze 
werden besproken in elk van de rapporten: draadslachtoffers ingevoerd ≤ 30 november 2016 werden 
besproken  in Verbelen  (2017),  ˃ 30 november 2016 en ≤ 31 oktober 2017  in Verbelen & Swinnen 
(2018a) en draadslachtoffers ingevoerd ˃ 31 oktober 2017 en ≤ 31 augustus 2018 komen aan bod in 
voorliggend rapport. Hierbij moet worden opgemerkt dat bij de analyse steeds werd gekeken naar de 
datum waarop een waarneming werd  ingevoerd  in www.waarnemingen.be en niet naar de datum 
waarop een draadslachtoffer werd gevonden. In de meeste (recente) gevallen zijn beide data identiek, 
aangezien  draadslachtoffers  steeds  vaker meteen  in  het  veld  via  ObsMapp worden  ingevoerd.  Bij 
‘historische’ waarnemingen, waarbij oudere waarnemingen met terugwerkende kracht alsnog aan de 
databank  van  www.waarnemingen  werden  toegevoegd,  zal  de  invoerdatum  echter  niet 
overeenstemmen met de datum waarop het draadslachtoffer werd vastgesteld. De  reden waarom 
wordt  gewerkt  met  de  invoerdatum  en  niet  met  de  datum  waarop  het  draadslachtoffer  werd 
geregistreerd,  is  dat  we  willen  achterhalen  of  het  aantal  meldingen  van  draadslachtoffers  (incl. 
meldingen die worden ingevoerd met terugwerkende kracht) stijgt naarmate meer aandacht aan deze 
problematiek wordt geschonken.  
 

 
Figuur 2 Verhouding tussen het aantal project draadslachtoffers en het aantal losse draadslachtoffers, opgesplitst 
over de verschillende periodes waarover de dataset in de voorgaande rapporten werd geanalyseerd. 
 
Figuur  2  toont  dat  het  aantal  losse  draadslachtoffers  (n=380)  hoger  ligt  dan  het  aantal  project 
draadslachtoffers  (n=348).  Dit  geeft  aan  dat  de  invoermogelijkheid  die  werd  voorzien  in 
www.waarnemingen.be  om  hoogspanningsleidingsslachtoffers  te  registreren  een  zeer 
kostenefficiënte  manier  is  om  informatie  over  draadslachtoffers  in  te  zamelen.  Door  verder  te 
investeren in de promotie van deze module (door voordrachten, artikels, natuurberichten, …) kan het 
aandeel aan losse draadslachtoffers in de toekomst nog verder stijgen. Dit geeft ons o.a. een idee over 
de  soorten  die  gevoelig  zijn  aan  botsingen  met  hoogspanningsleidingen.  Toch  zijn  losse  en 
projectwaarnemingen niet gewoon uitwisselbaar aangezien de losse waarnemingen minder informatie 
bevatten dan de projectwaarnemingen. Zo is bijvoorbeeld de zoekinspanning bij losse waarnemingen 
niet gekend, en ook locaties die bezocht werden en waar geen draadslachtoffers werden gevonden, 
kunnen niet rechtstreeks bepaald worden. Bij de gestandaardiseerde monitoring weet je wel wanneer 
er op welke locatie(s) gezocht werd, en dit resulteert in volledigere data die eenvoudiger te analyseren 
zijn.  
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3.2 Evolutie losse draadslachtoffers 
 
Figuur 3 toont hoeveel waarnemingen van hoeveel losse draadslachtoffers door hoeveel waarnemers 
werden ingevoerd. Hieruit blijkt o.a. dat er sinds het afsluiten van de vorige dataset (op 31 oktober 
2017) een aantal waarnemers meer waarnemingen is beginnen invoeren. Dit zou er kunnen op wijzen 
dat  er  ‘kern’  aan  het  ontstaan  is  van  mensen  die  op  een  meer  systematische  manier  elk 
hoogspanningsslachtoffer dat ze zien effectief ook registreert in www.waarnemingen.be. Een andere 
mogelijke  verklaring  zou  kunnen  zijn  dat  een  aantal  mensen  meer  gericht  op  zoek  gaat  naar 
draadslachtoffers (met een grote kans dat ze er dan ook meer vinden). 
  

 
Figuur 3 Evolutie van het aantal ingevoerde losse draadslachtoffers en het aantal waarnemers dat losse 
draadslachtoffers invoerde. 
 

3.3 Soorten 
 
In vergelijking met het vorige rapport ‐ waarbij alle data werden geanalyseerd die werden ingevoerd 
tot  31  oktober  2017  ‐  werden  in  het  kader  van  voorliggend  rapport  396  nieuwe  records  van  415 
draadslachtoffers ingevoerd in www.waarnemingen.be. De top 20 van de soorten die het vaakst als 
hoogspanningsleidingsslachtoffer  werden  ingevoerd  in  www.waarnemingen.be  (incl.  de 
draadslachtoffers van de opgevolgde ‘zwarte’ lijnen) wordt weergegeven in Tabel 1. Deze tabel geeft 
per soort ook het % weer t.o.v. alle 728 ingevoerde draadslachtoffers (incl. draadslachtoffers die niet 
tot op soortniveau konden worden gedetermineerd) en t.o.v. enkel de 671 draadslachtoffers die tot 
op soortniveau konden worden gedetermineerd (dus excl. draadslachtoffers die bv. werden ingevoerd 
als  ‘Vogel  onbekend’).  De  aantallen  hebben  betrekking  op  alle  draadslachtoffers  die  in 
www.waarnemingen.be werden ingevoerd t.e.m. 31 augustus 2018. Aangezien vanaf dat ogenblik ook 
historische waarnemingen konden worden ingevoerd, kent de dataset geen begindatum. 
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Tabel 1 Top 20 van de soorten die als draadslachtoffer werden ingevoerd in www.waarnemingen.be (incl. de data 
van de monitoring van de ‘zwarte’ lijnen (dataset afgesloten op 31 augustus 2018). 
SOORT  wetenschappelijke naam  #  % van totaal  % soort 

Kokmeeuw  Chroicocephalus ridibubdus  84 11,5  12,5

Stadsduif  Columba livia forma domestica  82 11,3  12,2

Stormmeeuw  Larus canus  48 6,6  7,2

Vogel onbekend  Aves species  47 6,5    

Houtduif  Columba palumbus  45 6,2  6,7

Kievit  Vanellus vanellus  40 5,5  6,0

Spreeuw  Sturnus vulgaris  24 3,3  3,6

Knobbelzwaan  Cygnus olor  22 3,0  3,3

Zilvermeeuw  Larus argentatus  21 2,9  3,1

Meerkoet  Fulica atra  17 2,3  2,5

Wilde Eend  Anas platyrhynchos  17 2,3  2,5

Blauwe Reiger  Ardea cinerea  14 1,9  2,1

Houtsnip  Scolopax rusticola  13 1,8  1,9

Ooievaar  Ciconia ciconia  13 1,8  1,9

Waterhoen  Gallinula chloropus  12 1,6  1,8

Zwarte Kraai  Corvus corone  11 1,5  1,6

Fuut  Podiceps cristatus  9 1,2  1,3

Grauwe Gans  Anser anser  9 1,2  1,3

Oehoe  Bubo bubo  9 1,2  1,3

Koperwiek  Turdus iliacus  8 1,1  1,2

 
Meeuwen (Laridae) zijn met 163 exemplaren de meest getelde hoogspanningsleidingsslachtoffers. Op 
een  totaal  van  728  exemplaren  is  dit  goed  voor  22,3%  van  alle  draadslachtoffers  die  in 
www.waarnemingen.be  werden  geregistreerd.  Naast  Kokmeeuw  (n=84),  Stormmeeuw  (n=48)  en 
Zilvermeeuw  (n=21)  ‐  drie  soorten  die  deel  uitmaken  van  de  top  20  van  de  vaakst  ingevoerde 
draadslachtoffers  in  www.waarnemingen.be  ‐  werden  ook  Kleine  mantelmeeuw  (n=4), 
Zwartkopmeeuw (n=2), Grote mantelmeeuw (n=1) en enkele niet gedetermineerde meeuwen (n=3) 
ingevoerd.  Ook  duiven  (Columbidae)  werden  met  132  ex.  (=  18,1%)  vaak  ingevoerd  als 
draadslachtoffer. Stadsduif  (n=82) en Houtduif  (n=45) staan  in de top 20 maar ook Holenduif  (n=4) 
werd  als  draadslachtoffer  gemeld.  Meeuwen  en  duiven  zijn  samen  goed  voor  295  van  de  728 
ingevoerde draadslachtoffers (= 40,5%). Opvallend in de top 20 is de aanwezigheid van Houtsnip, met 
13 gemelde exemplaren. Deze minder algemene soort vliegt vooral bij schemerduister en is hierdoor 
gevoeliger voor ‘aanvliegingen’ dan soorten die vooral overdag vliegen.  
 
Bij een analyse van de dataset valt op hoeveel nachtactieve soorten er werden gemeld. Het gaat niet 
enkel om soorten die (hoofdzakelijk) ’s nachts op zoek gaan naar voedsel (bv. uilen) maar evenzeer om 
soorten die vanaf schemerduister baltsen (bv. Houtsnip) of ’s nachts trekken (bv. Waterral). Naast de 
uitgesproken nachtactieve soorten zijn er ook nog heel wat soorten die zowel overdag als ’s nachts 
trekken  (bv.  reigers)  of  in  ochtend‐  en  avondschemer  pendelen  tussen  de  rust‐  en  de 
foerageergebieden (bv. meeuwen). Deze vaststelling is van belang bij verdere bebakeningsprojecten 
aangezien  de  standaard‐bebakening  doorgaans  ’s  nachts  niet  zichtbaar  is.  Op  trajecten  waar 
regelmatig/vooral nachtactieve soorten als draadslachtoffer worden gevonden, moet dan ook worden 
overwogen om nalichtende bebakening te voorzien. Hierbij moet wel in overweging worden genomen 
dat  deze  nalichtende  bebakening  veel  duurder  is  en  dat  mensen  die  in  de  nabijheid  van  een 
hoogspanningsleiding wonen vaak negatief staan t.o.v. het aanbrengen van nalichtende bebakening. 
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De dataset bevat een verrassend hoog aantal meldingen van minder algemene soorten. Mogelijk is dit 
het gevolg van een waarnemers‐bias: zeldzame(re) soorten worden immers gemakkelijker gemeld dan 
algemene(re) soorten. Toch is de soortenlijst in Tabel 2 best opmerkelijk. 
 
Tabel 2 Opmerkelijke soorten die als draadslachtoffer werden ingevoerd in www.waarnemingen.be (incl. de data 
van de ‘zwarte’ lijnen), met opgave van de Rode Lijst-categorie voor Vlaanderen (Devos et al., 2016) en Wallonië 
(Jacob et al., 2010). Van soorten die met een * staan aangeduid, werden ook waarnemingen ingevoerd sinds 1 
november 2017. Van de meeste van de soorten die met een * staan aangeduid, werden ook al waarnemingen 
ingevoerd  voor 1 november 2017. 
SOORT  wetenschappelijke naam  RL‐categorie Vlaanderen  RL‐categorie Wallonië  # 

Ooievaar*  Ciconia ciconia  Bedreigd     13

Oehoe*  Bubo bubo     Kwetsbaar  9

Waterral*  Rallus aquaticus     Bijna in gevaar  6

Roerdomp*  Botaurus stellaris  Ernstig bedreigd  Ernstig bedreigd  4

Bokje  Lymnocryptes minimus        3

Grote Zilverreiger*  Casmerodius albus        3

Geoorde Fuut*  Podiceps nigricollis  Bedreigd  Bijna in gevaar  2

Lepelaar*  Platalea leucordia  Ernstig bedreigd     2

Porseleinhoen  Porzana porzana  Ernstig bedreigd     2

Woudaap  Ixobrychus minutus  Bedreigd  Ernstig bedreigd  2

Zwartkopmeeuw  Larus melanocephalus  Kwetsbaar     2

Beflijster  Turdus torquatus     Ernstig bedreigd  1

Griel  Burhinus oedicenmus        1

Kokardezaagbek  Lophodytes cucullatus        1

Rode Wouw  Milvus milvus     Kwetsbaar  1

Zomertaling*  Anas querquedula  Bedreigd  Ernstig bedreigd  1

Zwarte Specht*  Dryocopus martius  Bijna in gevaar     1

 
Van  de  soorten  waarvan  nieuwe  draadslachtoffers  werden  ingevoerd  sinds  1  november  2017 
(aangeduid met *) merken we vooral de drie meldingen van Ooievaar op, resp. op 25 juli 2018 (1 ex., 
Méan, Namen), 1 augustus 2018 (2 ex., Flostoy, Namen) en 3 augustus 2018 (1 ex. Malmédy, Luik). De 
periode waarin deze draadslachtoffers werden gevonden, valt samen met de klassieke doortrekpiek 
van de soort in België (Figuur 4).  
 

 
Figuur 4 De doortrekperiode van Ooievaar start doorgaans eind juli om te pieken in de eerste decade van augustus 
(bron: www.waarnemingen.be). 
 
Hoewel  de  exemplaren  van  Méan  en  Malmedy  werden  ingevoerd  als 
hoogspanningsleidingsslachtoffer, zijn er in de buurt van de vindplaats geen hoogspanningsleidingen 
aanwezig  (de vindplaats van de twee draadslachtoffers van Flostoy bevindt  zich op 325 m van een 
hoogspanningsleiding van Elia). Vermoedelijk vlogen de Ooievaars van Méan en Malmedy zich dan ook 
te  pletter  tegen  midden‐  of  laagspanningsleidingen.  Ook  in  Verbelen  &  Swinnen  (2018a)  werd  al 
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opgemerkt  dat  een  aantal  Ooievaars  door  de  waarnemers  onterecht  als 
hoogspanningsleidingsslachtoffer  werden  ingevoerd  in  www.waarnemingen.be.  Tabel  3  toont  de 
resultaten  van  een  ruimtelijke  analyse  van  alle  13  Ooievaars  die  in  www.waarnemingen.be  als 
hoogspanningsleidingsslachtoffer werden ingevoerd. 
 
Tabel 3 Overzicht van alle Ooievaars die als hoogspanningsleidingsslachtoffer werden ingevoerd in 
www.waarnemingen.be, met opgave van de afstand tot de dichtstbijzijnde hoogspanningsleiding. 

datum  #  Toponiem  gemeente Provincie  hoogspanningsleiding 

2013‐09‐04  1  Sint‐Niklaas ‐ Zuid  Temse  Oost‐Vlaanderen  51 m tot EV220 

2015‐08‐24  1  Lompret  Chimay  Henegouwen  1.697 m tot SEL207 

2016‐08‐15  1  Mariembourg  Couvin  Namen  2.364 m tot SEL204 

2017‐01‐06  1  Werchter ‐ Werchtersbroek  Haacht  Vlaams‐Brabant  319 m tot IN339 

2017‐08‐19  1  Desteldonk ‐ Mendonk  Gent  Oost‐Vlaanderen  414 m tot EV206 

2017‐08‐24  1  Abée  Tinlot  Luik  1.123 m tot UL204 

2017‐08‐27  1  Jallet  Ohey  Namen  1.490 m tot UM231 

2017‐08‐29  1  Dourbes  Viroinval  Namen  5.787 m tot SEL204 

2018‐07‐22  1  Méan  Havelange Namen  8.896 m tot UR234 

2018‐08‐01  2  Flostoy  Havelange Namen  325 m tot UR234 

2018‐08‐03  2  Malmedy  Stavelot  Luik  5.256 m tot UM232 

 
Hieruit  blijkt  dat  er  slechts  vijf  exemplaren  in  een  straal  van  500  meter  tot  de  dichtstbijzijnde 
hoogspanningsleiding werden gevonden. Alle andere exemplaren kunnen dus (met quasi zekerheid) 
niet in verband worden gebracht met het netwerk van Elia. 
 
Om  eenzelfde  reden werden  ook  de  gegevens  van  Oehoe  onderzocht  (Tabel  4).  De  database  telt 
records  van  negen  verschillende  exemplaren  die  als  hoogspanningsleidingsslachtoffer  werden 
ingevoerd www.waarnemingen.be.  
 
Tabel 4 Overzicht van alle Oehoes die als hoogspanningsleidingsslachtoffer werden ingevoerd in 
www.waarnemingen.be, met opgave van de afstand tot de dichtstbijzijnde hoogspanningsleiding. 

datum  Toponiem  gemeente  provincie  hoogspanningsleiding 

2014‐04‐12  Lives‐Sur‐Meuse  Namur  Namen  1.285 m tot UR241A 

2014‐10‐03  Thuillies  Thuin  Henegouwen  1.175 m tot IS210 

2015‐07‐22  Rouveroy  Estinnes  Henegouwen  7.878 m tot IS244 

2016‐06‐01  Walcourt  Walcourt  Namen  1878 m tot SEL205 

2017‐01‐03  Ramillies‐Offus  Ramillies  Waals‐Brabant  1.308 m tot UR241A 

2017‐01‐23  Loyers  Namur  Namen  1.305 m tot UR241A 

2017‐08‐18  Rouveroy  Estinnes  Henegouwen  7.574 m tot IS244 

2015‐09‐15  Loyers  Namur  Namen  1.305 m tot UR241A 

2018‐02‐26  Lives‐Sur‐Meuse  Namur  Namen  1.308 m tot UR241A 

 
Uit deze analyse blijkt dat geen van de negen Oehoes die als draadslachtoffer werden geregistreerd in 
www.waarnemingen.be kan worden gelinkt aan een hoogspanningsleiding. Het gaat dus vermoedelijk 
steeds  om  elektrocuties  door  midden‐  en/of  laagspanningsleidingen.  Opvallend:  vier  exemplaren 
werden dood gevonden onder één en dezelfde pyloon  (in Lives‐sur‐Meuse/Loyers),  tussen 12 april 
2014  en  26  februari  2018.  Dit  toont  aan  dat  ook  met  de  beheerders  van  het  midden‐  en 
laagspanningsnet  dringend  een  dialoog  moet  worden  opgestart  om,  net  als  Elia,  mitigerende 
maatregelen te nemen op hun ‘zwarte’ lijnen. 
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3.4 Waarnemers losse draadslachtoffers 
 
Indien de draadslachtoffers die werden geregistreerd tijdens gerichte zoekacties (bv. in het kader van 
de monitoring van de ‘zwarte’ lijnen) niet worden weerhouden en enkel wordt gekeken naar ‘losse’ 
waarnemingen, dan bevat de dataset 353  records van  in  totaal 380 draadslachtoffers. Deze  ‘losse’ 
waarnemingen werden ingevoerd door 162 waarnemers: 94 van de 162 invoerders (= 58%) voerden 
slechts één draadslachtoffer in, 38 invoerders (= 23,5%) gaven twee draadslachtoffers door, van 11 
invoerders (= 6,8%) zijn er drie gegevens aanwezig in de databank en vijf invoerders (3%) gaven vier 
hoogspanningsleidingsslachtoffers  door  (Figuur  5).  Enkele  veelinvoerders  voerden  aanzienlijk meer 
slachtoffers in, met één uitschieter, goed voor 47 draadslachtoffers.  
 

 
Figuur 5 Weergave van het aantal ingevoerde hoogspanningsleidingsslachtoffers per waarnemer (excl. de data van 
de monitoring van de ‘zwarte’ lijnen’). 
 
In de top 10 van de veelinvoerders (i.e. personen die zeven of meer draadslachtoffers registreerden in 
www.waarnemingen.be)  staan  twee  waarnemers  die  werkzaam  zijn  in  het  Opvangcentrum  voor 
Vogels en Wilde Dieren  in Merelbeke. Zij  voerden alle gegevens  in van vogels die  in het VOC voor 
verzorging werden binnengebracht en waarvan bij afgave werd gemeld dat het om (vermoedelijke) 
hoogspanningsleidingsslachtoffers ging.  

 
3.5 Geografische spreiding losse draadslachtoffers 
 
In  totaal werden 353  ‘losse’  (ontdubbelde) waarnemingen  ingevoerd van 380 exemplaren  (dataset 
afgesloten op 31 augustus 2018). Deze aantallen hebben dus enkel betrekking op draadslachtoffers 
die als  los gegeven werden  ingevoerd  in www.waarnemingen.be (i.e. excl. de draadslachtoffers die 
werden geregistreerd tijdens de monitoring van de ‘zwarte’ lijnen). 
 
Een overzicht van de geografische spreiding van alle 380 losse draadslachtoffers wordt weergegeven 
in Figuur 6. 
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Figuur 6 Geografische spreiding van de losse waarnemingen die werden ingevoerd op www.waarnemingen.be 
(excl. de draadslachtoffers die werden geregistreerd tijdens de monitoring van de ‘zwarte’ lijnen) (dataset afgesloten 
op 31 augustus 2018). 
 
De verdeling van deze draadslachtoffers over de verschillende provincies wordt weergegeven in Figuur 
6.  Er  wordt  een  onderscheid  gemaakt  tussen  enerzijds  alle  losse  draadslachtoffers  die  werden 
ingevoerd en anderzijds de losse draadslachtoffers die werden ingevoerd sinds 1 november 2017 en 
dus  in het kader van voorliggend project aan de dataset werden toegevoegd. Hierbij valt vooral de 
sterke stijging van het aantal exemplaren in Oost‐Vlaanderen op. De campagne die door Natagora in 
2017 bij haar achterban werd gevoerd om meer Waalse gegevens te pakken te krijgen, leverde slechts 
negen nieuwe losse waarnemingen op. Een geringere waarnemersdichtheid zal hier ongetwijfeld aan 
de basis van liggen. 
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Figuur 6 Provinciale verdeling van het aantal losse draadslachtoffers dat werd ingevoerd op www.waarnemingen.be 
(dataset afgesloten op 31 augustus 2018). 
 
De Vlaamse provincies zijn goed voor 242 losse draadslachtoffers (= 89,7%). Oost‐Vlaanderen neemt 
het leeuwendeel van de draadslachtoffers voor zich met 43,9% van het totaal aantal. Vlaams‐Brabant 
is de Vlaamse provincie met het laagste aantal exemplaren, met 8,2% van het totale aantal. Het hoge 
percentage  in  Vlaanderen  is mogelijk  rechtstreeks  gerelateerd  aan  de  ruime persaandacht  die  het 
project  in  Vlaanderen  verkreeg.  De  communicatiekanalen  van  Natuurpunt  en  Vogelbescherming 
Vlaanderen  werden  volop  ingezet  en  ook  de  infosessies  (o.a.  bij  Vogelwerkgroep  Noord‐Oost‐
Vlaanderen) hebben een aantal nieuwe  losse gegevens opgeleverd. De prominente plek  van Oost‐
Vlaanderen heeft ook te maken met enkele ‘veel‐invoerders’ (zie 3.4). 
 

3.6 Verdeling van losse draadslachtoffers per maand 
 
Wanneer  worden  de  meeste  losse  draadslachtoffers  gevonden?  Om  deze  vraag  te  kunnen 
beantwoorden  werd  uiteraard  wel  gekeken  naar  de  waarnemingsdatum  (en  niet  naar  de 
invoerdatum).  Er  kon  worden  verwacht  dat  er  zich  mogelijk  een  aantal  pieken  zouden  kunnen 
aftekenen in december ‐  januari (omdat dan het aantal overwinterende vogels piekt),  in april ‐ mei 
(voorjaarstrek), in juni ‐ augustus (jonge, onervaren vogels die uitvliegen) en in september ‐ oktober 
(najaarstrek). Uit de analyse van de 380 losse draadslachtoffers lijkt er een onverwachte piek in maart 
en (in mindere mate) in januari en april (Figuur 7). Of dit echt een gevolg is van een verhoogd aantal 
slachtoffers of een hogere zoekinspanning is momenteel onduidelijk. Of dit patroon bevestigd wordt 
in de toekomst valt nog af te wachten. Er werd niet onderzocht welke soorten wanneer pieken. 
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Figuur 7 Verdeling van de 380 losse draadslachtoffers over het jaar. Deze gegevens hebben betrekking op alle 
losse draadslachtoffers die in www.waarnemingen.be werden ingevoerd t.e.m. 31 augustus 2018. 

 
 

4 Voordrachten aan doelgroepen 
 
Indien de problematiek van draadslachtoffers en het belang van het melden van draadslachtoffers nog 
beter bekend zou zijn, zal dit vermoedelijk leiden tot een nog hoger aantal meldingen. Natuurpunt gaf 
daarom een aantal voordrachten aan o.a. personeelsleden van Natuurpunt en Vogelwerkgroepen die 
in  hun werkgebied  een  hoge  concentratie  aan  ‘zwarte’  lijnen  hebben.  Het  onderwerp  van  ‘Vogels 
onder hoogspanning’ werd ook toegelicht op de West‐Vlaamse Studiedag. 
 
Uit het verleden blijkt dat gerichte communicatie aan specifieke doelgroepen de kans op een stijgend 
aantal  meldingen  van  draadslachtoffers  in  www.waarnemingen.be  aanzienlijk  doet  stijgen.  De 
voordrachten die werden gegeven focusten op de constructieve en resultaatsgerichte samenwerking 
tussen  Elia  en Natuurpunt/Natagora.  Een  succesvolle  samenwerking  tussen  een  grote  actor  uit  de 
energiesector en de grootste natuurverenigingen uit België is immers uniek en verdient dan ook alle 
mogelijke aandacht. 
 
Op 1 februari werd in Eeklo een voordracht gegeven aan de leden van de Vogelwerkgroep Noord‐Oost‐
Vlaanderen.  Deze  voordracht  werd  bijgewoond  door  18  deelnemers.  In  het  werkgebied  van  deze 
Vogelwerkgroep ligt o.a. de ‘zwarte’ lijn van Ertvelde, die in opdracht van Elia al twee keer intensief op 
draadslachtoffers werd opgevolgd. Bij de aanwezigen was o.a. iemand die tussen 1984 en 1992 in de 
Heifortstraat nr. 60 te Ertvelde woonde, tussen pyloon 19 en 20 van de hoogspanningsleiding EV217. 
Beide pylonen kregen  in Derouaux et al.  (2012) een risicoscore van 48 en werden daarom net niet 
weerhouden  in  de  selectie  van  ‘zwarte’  lijnen  (i.e.  lijnen met  pylonen  die  een  risicoscore  kregen 
toebedeeld van 50 of meer). Als duivenliefhebber lette Yves op hoogspanningslijnslachtoffers, die hij 
alle  nauwkeurig  noteerde.  Tijdens  de  voordracht  in  Eeklo  werd  een  oproep  gelanceerd  om  ook 
historische  gegevens  met  terugwerkende  kracht  alsnog  in  te  voeren  als 
hoogspanningsleidingsslachtoffer  in  www.waarnemingen.be.  Yves  ging  op  zoek  naar  zijn  oude 
notaboekjes en kon de details van 23 draadslachtoffers terugvinden. Het ging om 21 Stadsduiven, een 
Gaai en een Zwartkop. Deze historische waarnemingen werden opgetekend tussen 21 juli 1984 en 14 
juli 1991. Al deze waarnemingen werden intussen ingevoerd in www.waarnemingen.be. Yves voerde 
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intussen in totaal al 26 ‘losse’ draadslachtoffers in. Ook een andere persoon die onder de lijn EV217 
en IW20 woont, woonde de voordracht bij. Deze lijn werd in Verbelen & Swinnen (2018a) besproken 
als een nieuwe ‘zwarte’ lijn. Op 12 maart 2018 liet deze persoon alvast weten dat er op dat moment 
zwermen Spreeuwen kwamen slapen in de bamboestruiken van zijn buren. ‘s Avonds verzamelen die 
Spreeuwen op de hoogspanningsmast en bij de slaapvluchten vlogen recent acht Spreeuwen tegen de 
hoogspanningsleiding. 

‘Vogels onder hoogspanning’ werd ook gebracht als één van de voordrachten op de West‐Vlaamse 
Natuurstudiedag  op  3  maart  2018.  Deze  studiedag  werd  bijgewoond  door  175  aanwezigen  De 
voordracht werd o.a. bijgewoond door Karel Ameije, managing director van SHE consultancy. Enkele 
dagen  na  de  lezing  stelde  Karel  de  vraag  of  hij  de  casus  van  de  hoogspanningsleidingsslachtoffers 
mocht brengen in het kader van de opleidingen ‘Project Management’ en meer specifiek in de module 
‘Risk Management’  bij  de  Europese  Commissie, met  als  doelgroep  EU‐ambtenaren  die  voor  de  33 
Directoraten Generaal van de Europese Commissie werken. 
 
Op  19  september  2018  werd  het  item  van  hoogspanningsleidingsslachtoffers  in  de  nieuwsrubriek 
geplaatst  op  www.waarnemingen.be.  Intussen  wordt  deze  portaalsite  al  gebruikt  door  37.346 
waarnemers en is het uitgegroeid tot de grootste digitale databank over de biodiversiteit  in België. 
Met een nieuwsitem op deze site kan dan ook een zeer grote doelgroep worden bereikt. 
 
Op 12 oktober 2018 werd een voordracht gegeven voor de Vogelwerkgroep Gent+. De voordracht 
werd bijgewoond door 20 personen. Het werkingsgebied van deze werkgroep omvat o.a. de Gentse 
Kanaalzone  en  telt  zes  ‘zwarte’  lijnen,  naast  een  aantal  lijnen die  net  niet  als  ‘zwarte’  lijn werden 
weerhouden omdat de risico‐score van de pylonen ˂ 50 was (o.a. de lijn nabij het Sifferdok). De leden 
van  de werkgroep  zijn  zeer  actief  in  de  Gentse  Kanaalzone.  Er  wordt  dan  ook  verhoopt  dat  deze 
voordracht een aantal extra meldingen van draadslachtoffers zal opleveren. Eén van de aanwezigen 
beloofde  alvast  om  de  lijn  van  het  Liedermeerspark  (Merelbeke)  de  komende  maanden  iets 
nauwlettender te zullen opvolgen. 
 
Op 11 december 2018 organiseerde de West‐Vlaamse Milieufederatie een informele infosessie over 
nieuwe aanlandingsplaatsen, omvormingsstations en hoogspanningsleidingen die in de periode 2020 
‐  2025  zullen  moeten  worden  gerealiseerd  om  alle  windenergie  die  op  de  Noordzee  zal  worden 
gewonnen aan  land te kunnen brengen. Alle betrokken actoren (administraties, middenveld,  lokale 
besturen en burgers) worden zo vroeg als mogelijk in een participatief traject ‐ dat wordt getrokken 
door gouverneur Carl Decaluwé ‐ betrokken. Voor de middenveldsector ‘natuur en milieu’ wordt deze 
proces  mee  ondersteund  en  begeleid  door  de  Bond  Beter  Leefmilieu  en  Natuurpunt.  Dominique 
Verbelen  lichtte  op  deze  infosessie  de  langlopende  samenwerking  tussen  Elia  en  Natuurpunt  toe. 
Hierbij  werd  vooral  ingegaan  op  het  model  dat  toelaat  om  voor  alle  bestaande  én  toekomstige 
hoogspanningsleidingen  een  risicoanalyse  uit  te  voeren  waardoor  de  kans  op 
hoogspanningsleidingsslachtoffers  zo  goed  als mogelijk  kan worden  ingeschat.  De  infosessie  werd 
bijgewoond door 8 deelnemers.     

 
 

5 Media 
 
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  Belgisch  hoogspanningsnet  en  de  grootste 
natuurvereniging  in  Vlaanderen.  Deze  berichten  werden  vaak  ruim  opgepikt  door  de  media.  Het 
onderwerp van ‘draadslachtoffers’, ‘zwarte lijnen’ en ‘vogelkrullen’ is nog steeds relatief nieuw voor 
de Belgische media.  
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In 2018  werd  enkel  bericht  over  de  monitoring  van  de  draadslachtoffers  onder  de 
hoogspanningsleiding van Diepenbeek. Op 21 februari 2018 maakte Bart Cortoos een bijdrage (van 
01:24)  over  dit  onderwerp  voor  VRT  NWS.  Elia  en  Natuurpunt  waren  niet  echt  opgezet  met  de 
sensationele titel die boven deze bijdrage werd geplaatst (‘Moordlijn in de lucht’).  
 

 
Richard Vuurstaek, voorzitter Natuurpunt Diepenbeek en lokale coördinator van de monitoring van de ‘zwarte’ lijn 
van Diepenbeek, stond de VRT te woord. 
 
Dit natuurbericht werd ook opgepikt door TV Limburg die er op 28 februari 2018 een item over maakte. 
 

 
Ook TV Limburg bracht een uitgebreide reportage over de ‘draadlopers’ van Diepenbeek. 
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Ook  in  het  maart‐nummer  van  Teng  (het  gemeentelijk  infoblad  van  Diepenbeek)  werd  aandacht 
besteed aan het monitoringproject. 
 
De  resultaten  van  de  monitoring  van  de  ‘zwarte  lijn’  van  Diepenbeek  werden  toegelicht  in  een 
natuurbericht dat op 10 december 2018 verscheen. Dit bericht werd opgepikt door BELGA, Radio 2 
Limburg, Het Laatste Nieuws (regionaal en nationaal), Het Belang van Limburg, Het Nieuwsblad en De 
Standaard. Opnieuw een erg grote persoutput. 
 
 

6 Aanbevelingen voor verder onderzoek 
 

6.1 Onderzoek naar verdwijnsnelheid draadslachtoffers op andere locaties 
en/of in andere periodes 

 
Uit  het  onderzoek naar  de  verdwijnsnelheid  van  kadavers  in  Ertvelde  (Verbelen &  Swinnen,  2018) 
kunnen een aantal interessante resultaten worden gehaald over de verdwijnsnelheid van uitgelegde 
kadavers.  Toch  moet  worden  benadrukt  dat  deze  resultaten  niet  zomaar  kunnen  worden 
geëxtrapoleerd naar andere onderzoekslocaties en/of ‐periodes. De verdwijnsnelheid van kadavers en 
de daaraan verbonden correctiefactoren voor het aantal gevonden draadslachtoffers zijn immers sterk 
afhankelijk van plaats en tijd. 
 
De dichtheid aan predatoren  kan  tussen verschillende  locaties  sterk  verschillen. Op de ene  locatie 
kunnen  meer  predatoren  zitten  dan  op  de  andere,  waardoor  de  kans  op  detectie  van  een 
draadslachtoffer door een Vos op die ene locatie groter zal zijn dan op de locatie waar minder Vossen 
zijn. Ook de aanwezigheid van soorten zal mee de verdwijnsnelheid van draadslachtoffers bepalen. 
Wilde zwijnen komen niet overal in België voor (Figuur 8). Op plaatsen waar de soort wel voorkomt, 
zal de verdwijnsnelheid van draadslachtoffers vermoedelijk hoger liggen dan op plaatsen waar geen 
Wilde zwijnen voorkomen.  
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Figuur 8 Heat map Wild zwijn, op basis van de gegevens die werden ingevoerd in www.waarnemingen.be tussen 
1 januari 2000 - 31 december 2017. 
 
Maar  ook  de  periode  waarin  een  onderzoek  wordt  gevoerd,  is  een  belangrijke  variabele  voor  de 
verdwijnsnelheid van draadslachtoffers. Hierbij kunnen verschillende factoren een significante invloed 
hebben.  De  aantallen  per  predatorsoort  variëren  doorheen  het  jaar.  In maanden met  een  hogere 
dichtheid  aan  predatoren  (trek,  winter,  voortplantingsperiode)  is  het  aannemelijk  dat 
draadslachtoffers sneller zullen verdwijnen dan in periodes met lagere dichtheden. In periodes met 
een lager voedselaanbod (winter, sneeuwval)  is de kans groter dat draadslachtoffers zullen worden 
gepredeerd dan wanneer er een voldoende groot aanbod is aan ‘vers’ voedsel. In een periode waarin 
geen gewassen op de akkers  staan,  zijn draadslachtoffers voor predatoren die hun voedsel visueel 
opsporen veel gemakkelijker detecteerbaar dan in een periode wanneer er wel gewassen staan. 
 
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen op de invloed van alle variabelen, is het noodzakelijk om het 
gevoerde  onderzoek  op  een  grotere  geografische  en  temporele  schaal  uit  te  voeren.  Wanneer 
voldoende datareeksen beschikbaar zijn uit (bij voorkeur) elke provincie en alle seizoenen zullen de 
beschikbare correctiefactoren mogelijk ook kunnen worden gebruikt bij nieuw uit te voeren onderzoek 
naar draadslachtoffers. 
 
Zoals reeds eerder werd aangegeven, is het steeds nuttig/wenselijk om simultaan met de tellingen van 
draadslachtoffers een onderzoek naar verdwijnsnelheid te houden omdat het onderzoek van Ertvelde 
aangeeft dat de aantallen draadslachtoffers zelfs na 24 uur al een onderschatting van minstens 19% 
opleverde. Hoe variabel dit getal is, is momenteel onduidelijk. Verder zou het goed zijn om een zicht 
te krijgen op het verband tussen grootteklassen van de draadslachtoffers en de verdwijnsnelheid. Een 
gestandaardiseerder proefopzet (i.e. een vooraf bepaald aantal kleine, middelgrote en grote prooien), 
of een grotere steekproef is hiervoor nodig. De conclusies uit de literatuur of grootte nu wel of geen 
invloed heeft op deze verdwijnsnelheid zijn immers niet altijd even éénduidig. 
 
De lijnen die zich het meeste lenen voor een onderzoek naar de verdwijnsnelheid, gekoppeld aan een 
simultaantelling  van  het  aantal  draadslachtoffers,  zijn  de  ‘zwarte’  lijnen  van  Noordschote  en 
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Diepenbeek,  omdat  op  beide  plaatsen  reeds  een  ervaren  groep  van  vrijwillige  ‘draadlopers’ 
beschikbaar is.  
 

6.2 Monitoring van ‘witte’ lijnen 
 
De impact van bebakening kan het meest accuraat worden ingeschat wanneer een monitoring naar 

draadslachtoffers wordt opgestart kort voor de bebakening. Momenteel werden in Vlaanderen vijf T‐

1 studies uitgevoerd:  

‐ Noordschote: 5 maart 2001 ‐ 1april 2001, pyloon 9 ‐ 13 (30 draadslachtoffers) 

‐ Oudenaarde: 16 december 2013 ‐ 10 maart 2014, pyloon 12 ‐ 17 (91 draadslachtoffers) 

‐ Ertvelde: 1 december 2015 ‐ 31 maart 2016, pyloon 9 ‐ 13 (41 slachtoffers) 

‐ Ertvelde: 31 oktober 2017 ‐ 2 februari 2018, pyloon 9 ‐ 13 (25 draadslachtoffers) 

‐ Diepenbeek: 1 februari 2018 ‐ 31 maart 2018, pyloon 9 ‐ 14 (24 draadslachtoffers) 

‐ Noordschote: 4 maart 2018 ‐ 7 april 2018, pyloon 9 ‐ 13 (136 draadslachtoffers) 

 

Een overzicht van de score die aan elke pyloon per traject werd toegekend, wordt weergegeven  in 

Tabel 5. 

 

 

 
Tabel 5 Scores die aan elke pyloon werden toegekend op elk van de trajecten waar gestandaardiseerd werd 
gezocht naar draadslachtoffers. 

pyloonnummer  1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 11 12 13  14  15  16 17

Noordschote  58  94  94  100  100 100 100 100 100 95 95 59 59             

Oudenaarde  48  48  48  48  38 38 38                              

Ertvelde                          39 39 57 57 57             

Diepenbeek                          53 53 53 53 54  54          

 

De scoreverdeling over alle pylonen uit het Belgische netwerk van Elia wordt weergegeven in  

 

Tabel 6.  

Een vergelijking met Figuur 9 toont aan dat vooralsnog vooral trajecten met een hoge score werden 

gecontroleerd op de aanwezigheid van draadslachtoffers. Het zou nuttig zijn om de datasets van de 

voorbije onderzoeken nauwkeuriger te analyseren, om na te gaan of de trajecten met lagere scores 

ook daadwerkelijk lagere aantallen aan draadslachtoffers lieten registreren. Om eenzelfde reden zou 

het ook nuttig zijn om een aantal trajecten met de laagste scores gedurende een bepaalde periode te 

controleren op de aanwezigheid van draadslachtoffers. Indien deze steekproef meermaals zou worden 

uitgevoerd  en  telkens  zou  blijken  dat  trajecten  met  hoge(re)  scores  systematisch  meer 

draadslachtoffers opleveren dan trajecten met een lage score van eenzelfde lengte, opgevolgd met 

eenzelfde  frequentie  en  gedurende  eenzelfde  periode,  zou  dit  een  bevestiging  vormen  voor  de 

betrouwbaarheid van de scores die door de desktop‐analyse werden toegekend. 
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Tabel 6 Verdeling van de pylonen uit het Belgische Elia-netwerk volgens de scores die werden toegekend op basis 
van de desktop-analyse (Derouaux et al., 2012). Hoe hoger de score, hoe gevaarlijker de lijn is voor aanvliegingen 
door vogels. Pylonen met een score ≥ 50 werden weerhouden voor het bepalen van de ‘zwarte’ lijnen. 

Scoreverdeling  aantal pylonen  % in het totale netwerk 

0‐10  3015 13,20%

11‐20  6608 29%

21‐30  7066 31%

31‐40  3751 16,50%

41‐50  1567 6,90%

51‐60  494 2,20%

˃ 60  265 1,20%

 

 
Figuur 9 Verdeling van het aantal pylonen op de trajecten die werden gecontroleerd op draadslachtoffers, volgens 
de score toegekend door de desktop-analyse. 
 

6.3 Analyse van alle bestaande datasets uit de Benelux 
 
Natuurpunt  wil  de  eigen  dataset  aanzienlijk  uitbreiden  door  nog  meer  promotie  maken  voor  de 
invoermogelijkheid  van  hoogspanningsleidingsslachtoffers  in  www.waarnemingen.be.  Intussen 
werden met terugwerkende kracht reeds enkele historische datasets toegevoegd aan het databestand 
(o.a. de 30 draadslachtoffers die werden geregistreerd tijdens de eerste monitoring die in 2001 werd 
uitgevoerd onder de ‘zwarte’ lijn van Noordschote (Anonymus, 2001)). In Verbelen & Swinnen (2018) 
werd als doel vooropgesteld om het aantal unieke (= ontdubbelde) meldingen van draadslachtoffers 
tegen  31  december  2018  op  minimaal  500  exemplaren  te  brengen  (één  melding  kan  betrekking 
hebben  om meerdere  exemplaren).  Bij  het  afsluiten  van  de  dataset  voor  de  analyses  die werden 
uitgevoerd in het kader van voorliggend rapport telde de database reeds unieke meldingen van 728 
verschillende  draadslachtoffers:  393  draadslachtoffers  werden  geregistreerd  tijdens  gericht 
onderzoek,  335  slachtoffers  werden  als  losse  waarneming  ingevoerd  in  www.waarnemingen.be 
(dataset afgesloten op 31 augustus 2018).  
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Natuurpunt  heeft  goede  contacten met Nederlandse Particuliere Gegevensbeherende Organisaties 
(PGO’s) zoals Stichting Natuurinformatie (contactpersoon: Hisko De Vries) en Sovon Vogelonderzoek 
Nederland  (contactpersonen:  Jeroen Nienhuis, Roy Slaterus). Beide organisaties beheren data over 
draadslachtoffers in Nederland. Indien alle data van draadslachtoffers in de Benelux zouden kunnen 
worden samengebracht in één databank, zou de dataset aanzienlijk in omvang toenemen en zouden 
de resultaten van een uitgebreide analyse een beter inzicht kunnen verschaffen in de omvang van de 
problematiek  van  hoogspanningsleidingsslachtoffers  in  de  Lage  Landen.  Navraag  leert  dat  in  de 
databank  van  SOVON  records  aanwezig  zijn  van  513  draadslachtoffers  (dataset  afgesloten  op  31 
augustus 2018). De databank van Stichting Natuurinformatie bevat records van 253 draadslachtoffers 
(dataset  afgesloten  op  31  augustus  2018).  Voor  de  Nederlandse  databanken  konden  de 
dubbelwaarnemingen  nog  niet  worden  uitgefilterd.  Ook  de  Naturschutsbund  Deutschland  (NABU) 
startte  in  december  2017  een  hotline  om  een  beter  zicht  te  krijgen  op  de 
hoogspanningsleidingsslachtoffers in Duitsland (contactpersonen: Marius Adrion, Eric Neuling). Deze 
databank bevat intussen 30 records (dataset afgesloten op 31 augustus 2018) waarvan er slechts zes 
konden  worden  gelinkt  aan  een  hoogspanningsleiding  en  zes  aan  een  middenspanningsleiding. 
Mogelijk kan dit lage aantal van 30 records worden verklaard door de relatief recente opstart en de 
(vooralsnog) beperkte bekendheid van deze hotline. 
 
Hoe het ook zij: het samenvoegen van alle beschikbare data over hoogspanningsleidingsslachtoffers 
zou gegevens opleveren van bijna 1.500 draadslachtoffers. Mogelijk is een voorafgaand overleg tussen 
de verschillende Nederlandse PGO’s de Belgische actoren (Natuurpunt, Natagora) en misschien ook 
NABU vereist om een standaardopzet voor data af te spreken. Zo’n initiatief zou ook op een ruimere 
geografische  schaal  erg  nuttig  kunnen  zijn.  Momenteel  zit  veel  informatie  immers  verspreid  over 
verschillende instanties en is er geen overkoepelend orgaan die alle data centraliseert.  
 

 
7 Dankwoord 
 
Een woord van dank aan alle waarnemers die draadslachtoffers invoerden op www.waarnemingen.be. 

Dankzij hun waarnemingen kan de impact van de ‘zwarte’ lijnen nog beter worden ingeschat.  

Jimmy  Pycke  (Vogelbescherming  Vlaanderen)  riep  de  verantwoordelijken  van  alle  Vlaamse 

Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren ook nu weer op om alle binnengekomen slachtoffers van 

hoogspanningsleidingen meteen  in  te  voeren  in www.waarnemingen.be.  Hierop  kwam  vooral  een 

positieve respons van het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde dieren in Merelbeke. 

Een  bijzonder  woord  van  dank  aan  Johan  Mortier.  Door  zijn  aanhoudend  enthousiasme  voor  de 

problematiek van hoogspanningsleidingsslachtoffers staat dit thema nu hoog op de agenda van Elia en 

worden er heel wat  inspanningen geleverd om alle mogelijke vogelleed  te vermijden. Ook van alle 

vogels die nu veiliger over de bebakende lijnen kunnen vliegen: een dikke dank je wel! 
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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 
23.000 ha natuur verspreid over 500 natuurgebieden. 
107.000 families zijn lid van Natuurpunt.
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