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1 Inleiding 
 
De impact van de bebakening van een hoogspanningslijn op het aantal draadslachtoffers kan het meest 
accuraat worden ingeschat indien een monitoring naar hoogspanningsleidingsslachtoffers kan worden 
uitgevoerd (kort) voor een bebakening (T0) en (kort) na een bebakening (T+1). Aangezien de luchtlijn 
Noordschote IW 209 van pyloon 1 tot pyloon 24 op termijn zou worden bebakend, schreef Elia in 2018 
een opdracht uit om het meest ‘aanvlieggevoelige’ deel van het traject (i.e. van pyloon 1 tot pyloon 
12) op te volgen alvorens dit werd bebakend. In wat volgt zal naar dit meest risicovolle deel van de 
luchtlijn worden  verwezen  als  de  ‘zwarte’  lijn  van Noordschote. De  resultaten  van  de monitoring 
voorafgaand aan de bebakening werden reeds uitvoerig besproken in een eerder rapport (Verbelen & 
Swinnen, 2018).  
 
In oktober 2019 werd de  luchtlijn Noordschote  IW 209 van pyloon 1  tot pyloon 24 bebakend met 
Firefly’s. Deze bakens worden met een clip vastgemaakt op de kabels en bewegen in de wind (Figuur 
1). De reflectoren weerkaatsen het licht en zo merken vogels de lijnen beter op. Dit is vooral nuttig in 
het schemerduister ‐ zowel ‘s ochtends als ’s avonds ‐ wanneer de vliegbewegingen van vogels pieken, 
op de heen‐ en terugvluchten tussen de foerageergebieden en de slaapplaatsen. 
 

 
Figuur 1 Op 4 oktober 2019 werd gestart met de bebakening van de ‘zwarte’ lijn van Noordschote (foto: Elia). 
 
Dit rapport geeft de resultaten weer van de monitoring die werd uitgevoerd onder de ‘zwarte’ lijn van 
Noordschote tussen 7 maart 2021 en 11 april 2021, na de bebakening met Firefly’s. Deze resultaten 
worden vergeleken met de resultaten van eerdere onderzoeksperiodes die werden uitgevoerd toen 
deze luchtlijn nog niet was bebakend. 
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2 Situering 
 
De ‘zwarte’ lijn Noordschote IW 209 telt 12 pylonen (P1 ‐ P12) en loopt parallel aan de Ieperlee, de 
deels gekanaliseerde waterloop die van het West‐Vlaams Heuvelland via de stad Ieper naar de rivier 
de IJzer loopt, ter hoogte van de Knokkebrug op de grens van Diksmuide, Houthulst en Lo‐Reninge. De 
afstand  tussen  pyloon  1  en  pyloon  12  bedraagt  3.289 meter.  Voor  de  vergelijkbaarheid  van  de 
gegevens werd het monitoringtraject  in 2021 afgestemd op het traject dat ook  in 2001 (Anonymus, 
2001) en in 2018 (Verbelen & Swinnen, 2018) werd opgevolgd. In elk van deze jaren kon het stuk tussen 
pyloon 11 en pyloon 12 niet worden opgevolgd omdat dit deel van de ‘zwarte’ lijn over de IJzer loopt. 
De totale lengte van het effectief onderzochte traject (P1 ‐ P11) bedraagt 3.100 meter.  
 
In een eerste risicoanalyse uitgevoerd voor het rapport  ‘Reducing bird mortality with high and very 
high voltage lines in Belgium’ werd de ‘zwarte’ lijn van Noordschote weerhouden als een ‘prioritaire’ 
lijn  (Derouaux et al., 2012). De  risicoscores per pyloon varieerden er  tussen 58  (pyloon 1) en 100 
(pylonen 4  ‐ 8); 100 was meteen ook de hoogste  score die door een pyloon  in het Belgische Elia‐
netwerk werd gehaald. Ook de andere pylonen haalden met 94 (pylonen 2 en 3) en 95 (pylonen 9 ‐ 12) 
een erg hoge score. Voor de duidelijkheid: hoe hoger de score, hoe groter het risico dat vogels tegen 
een  luchtlijn  kunnen  aanvliegen.  Een  latere  quick‐scan  leidde  ertoe  dat  de  ‘zwarte’  lijn  van 
Noordschote werd opgenomen in de hoogste prioriteitsklasse 1++ (Verbelen et al., 2015). De ‘zwarte’ 
lijn  van  Noordschote,  de  pyloonnummers  en  de  risicoscore  van  elk  van  deze  pylonen  worden 
weergegeven in Figuur 2. 
 

 
Figuur 2 Situering van de ‘zwarte’ lijn van Noordschote, met aanduiding van de prioriteitsklasse (zoals bepaald in 
Verbelen et al., 2015), de pyloonnummers en de risicoscore van elke pyloon (zoals bepaald in Derouaux et al., 
2012). 
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In de update van de risicoanalyse, uitgevoerd in 2020, bleef de ‘zwarte’ lijn van Noordschote erg hoge 
risicoscores halen (Derouaux et al., 2020). In deze analyse werden de risicoscores niet langer berekend 
per pyloon maar wel per km‐hok waarin elke pyloon. De minimale risicoscore van alle Belgische km‐
hokken waar een hoogspanningslijn doorheen liep was 0, de maximale waarde was 133. De risicoscore 
van de km‐hokken waar de ‘zwarte’ lijn van Noordschote doorloopt, varieert van 96 (pyloon 1), over 
106 (pylonen 2 ‐ 4) en 112 (pylonen 5 ‐7) tot 116 (pylonen 8 ‐ 12) (Figuur 3). Bij het berekenen van de 
risicoscore wordt enkel gewerkt met beschikbare data van vogels. Of een lijn al dan niet is bebakend, 
werd niet weerhouden als een variabele in de risicoanalyse omdat deze data niet voor het ganse Elia‐
netwerk beschikbaar waren. Indien deze variabele wel in rekening zouden kunnen worden gebracht, 
dan zou de risicoscore van bebakende  lijnen  (in theorie) altijd  lager moeten zijn dan de risicoscore 
waarbij geen rekening werd gehouden met bebakeningen. 
 

 
Figuur 3 Situering van de ‘zwarte’ lijn van Noordschote, met aanduiding van de risicoscore van elk km-hok (zoals 
bepaald in Derouaux et al., 2020).  
 
De ‘zwarte’ lijn van Noordschote telt 12 pylonen met een hoogte variërend van 15 m (pyloon 8) tot 36 
m (pylonen 11 en 12). De pylonen 1 ‐ 6 variëren in hoogte tussen 33 en 35 meter en vertonen dus geen 
opvallend hoogteverschil. Vanaf pyloon 7 daalt de  lijn naar 17 meter en bereikt bij pyloon 8 haar 
laagste punt (15 meter) om daarna via pyloon 9 (17 meter) en 10 (20 meter) naar het hoogste punt 
van de lijn te stijgen (pyloon 11 en 12 hebben beide een hoogte van 36 meter).  
 
De ‘zwarte’ lijn van Noordschote loopt parallel aan de Ieperlee en is noordwest georiënteerd. De zes 
meest zuidelijke pylonen (IW 209, P1 ‐ P6) hebben drie elektriciteitsdraden (twee aan de oostzijde, één 
aan de westzijde) die elk op een verschillende hoogte hangen (Figuur 4). Tussen de top van elk van 
deze pylonen is één waakdraad gespannen. Vanaf pyloon 7 wijzigt de hoogte. Door de geringe hoogte 
van pylonen  7  ‐ 10 hangen de  elektriciteitsdraden hier  erg  laag. Vanaf pyloon 10 wordt opnieuw 
geswitcht naar de configuratie die werd gebruikt voor het eerste beschreven traject, maar dan zonder 
waakdraad.  
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Figuur 4 De configuratie van de zes zuidelijkste pylonen is quasi identiek: alle pylonen hebben ongeveer dezelfde 
hoogte, tussen elk van de pylonen hangt één waakdraad, twee elektriciteitsdraden aan de oostkant, één aan de 
westkant. Elk van deze draden hangt op een verschillende hoogte (foto: Dominique Verbelen). 
 
De bebakening van de  ‘zwarte’  lijn van Noordschote kaderde  in een ruimer bebakeningsproject. Er 
werden op het hele traject (van P1 tot P24, dus ruimer dan enkel de ‘zwarte’ lijn van Noordschote) 549 
Firefly’s  geplaatst.  Vanaf  P1  tot  P6  werden  Firefly’s  geplaatst  op  de  bovenste  en  onderste 
elektriciteitsdraad en op de waakdraad. Vanaf P6 tot P24 werd de bebakening aangebracht op de drie 
elektriciteitsdraden. De bebakening werd uitgevoerd tussen 1 en 24 oktober 2019. 
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3  Methodiek 
 
Om de  impact van hoogspanningslijnen op vogels  te onderzoeken,  is het belangrijk om het aantal 
draadslachtoffers onder deze lijnen in kaart te brengen. Bij de opstart van het monitoringsproject werd 
gepoogd om maximaal  rekening  te houden met een aantal methodologische aandachtspunten. Zo 
werd de periode waarin de ‘zwarte’ lijn van Noordschote in de verschillende jaren werd opgevolgd, zo 
constant mogelijk gehouden. Dit geldt ook voor het aantal terreinbezoeken. 
 

‐ In 2001 werd het traject 11 keer belopen tussen 5 maart 2001 ‐ 30 maart 2001.  
‐ In 2018 werd het traject 11 keer belopen tussen 4 maart 2018 ‐ 7 april 2018.  
‐ In 2021 werd het traject 11 keer belopen tussen 7 maart 2021 ‐ 11 april 2021. 

 
Aangezien het kostenplaatje erg hoog zou worden indien de vooropgestelde monitoring zou moeten 
worden  uitgevoerd  door  professionele  krachten,  werd  alle  veldwerk  uitgevoerd  door  lokale 
vrijwilligers.  De  data  dienden  in  elk  van  de  drie  onderzoekperiodes  te worden  afgestemd  op  de 
beschikbaarheid van vrijwilligers. Dit verklaart waarom niet alle data waarop het traject in 2001, 2018 
en 2021 werden bezocht, identiek zijn. Het traject werd tijdens elk bezoek standaard door (minimaal) 
twee personen afgelopen. 
 

‐ In 2018 namen 18 vrijwilligers deel aan het onderzoek. Een aantal van deze vrijwilligers had in 
2001  al  ervaring  opgedaan  met  onderzoek  naar  draadslachtoffers  onder  dezelfde 
hoogspanningslijn.  

‐ In 2021 namen 33 vrijwilligers deel aan het onderzoek. Vanaf 28 maart 2021 moest het aantal 
vrijwilligers per ronde worden beperkt tot maximaal vier. Dat was het gevolg van beperkende 
maatregelen die door de federale overheid werden voorgeschreven in het kader van de Covid 
19‐pandemie. 

 
Het onderzoek werd in 2001, 2018 en 2021 steeds uitgevoerd in maart en april, wanneer de vegetatie 
nog  laag stond. Hierdoor kon het volledige  traject maximaal worden afgezocht en kon de kans dat 
draadslachtoffers  werden  gemist,  worden  geminimaliseerd.  Bij  elk  terreinbezoek  werden  alle 
gevonden  draadslachtoffers  gemarkeerd  of  integraal  verwijderd,  om  dubbeltellingen  bij  volgende 
terreinbezoeken te voorkomen. Van elke vondst werden foto’s genomen en werden (indien relevant) 
veren ingezameld voor verder determinatie‐onderzoek.  
 
Alle draadslachtoffers die werden gevonden, werden ingevoerd in www.waarnemingen.be. Tijdens de 
monitoring werden niet enkel intacte vogels maar ook losse veren/veerpartijen gevonden. Omdat het 
onderzochte gebied erg vogelrijk is en vogels ook op een natuurlijke wijze veren verliezen (bv. tijdens 
de  rui of bij het poetsen) werden enkel concentraties van meer dan 10 veren/m² weerhouden als 
draadslachtoffer. 
 

3.1 Intermezzo: onderzoek verdwijnsnelheid 
 
Een aantal  factoren kunnen ervoor zorgen dat het effectief aantal gevonden draadslachtoffers een 
onderschatting is van het echte aantal slachtoffers. Slachtoffers kunnen verdwijnen door aaseters of 
door ontbinding. De densiteit aan aaseters maar ook het tijdsinterval tussen twee zoekmomenten kan 
een  effect  hebben  op  de  kans  dat  een  kadaver  verdwijnt  of  niet.  Ook  het  zoekbeeld  van  de 
onderzoekers kan bepalend zijn: iemand met meer zoekervaring zal doorgaans meer draadslachtoffers 
vinden dan  iemand met minder zoekervaring. Tot slot worden sommige slachtoffers niet gevonden 
doordat ze  in  (te) dichte vegetatie zijn gevallen, een goede schutkleur hebben, of te klein zijn. Het 
aantal gevonden exemplaren moet in elk onderzoek naar draadslachtoffers onder hoogspanningslijnen 
worden beschouwd als een absoluut minimum.  
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Om na  te gaan welk effect predatoren hebben op de  inschatting van het aantal  slachtoffers werd 
gelijktijdig met de monitoring van de ‘zwarte’ lijn van Noordschote een afzonderlijk onderzoek naar de 
verdwijnsnelheid  uitgevoerd.  Hierbij  werd  op  een  aantal  locaties  een  gekend  aantal  kadavers 
uitgelegd. Met behulp van cameravallen die reageren op bewegende warmte, kon worden nagegaan 
wanneer door welke predator een kadaver werd verwijderd. In het voorliggend onderzoek werden drie 
cameravallen gebruikt, waarbij elk toestel zodanig werd ingesteld dat er drie foto’s werden genomen 
bij elke ‘trigger’. De kadavers werden uitgelegd op dag 1. Op dag 5 werd elke ‘kadaverlocatie’ opnieuw 
bezocht en werd de staat van het kadaver  ‐  indien nog aanwezig  ‐ nauwkeurig beschreven  (intact, 
verplaatst, aangevreten, …). Indien er op dag 5 nog restanten aanwezig waren, werden die integraal 
verwijderd en werd bij elk van de drie cameravallen een nieuw kadaver uitgelegd. Voor meer duiding 
over het opzet en de uitvoering van een verdwijnsnelheidsonderzoek verwijzen we naar Verbelen & 
Swinnen (2018b). De locatie van de drie cameravallen wordt weergegeven in Figuur 5. 
 

 
Figuur 5 Situering van de drie cameravallen tijdens het verdwijnsnelheidsonderzoek. 
 
In totaal werden 21 kadavers uitgelegd. De eerste drie kadavers werd uitgelegd op 7 maart 2021. Op 
12, 17, 22 en 27 maart, 1 en 6 april 2021 werden de drie cameravallen gecontroleerd en werd bij elke 
cameraval  telkens  een  nieuw  kadaver  uitgelegd.  Alle  kadavers  waren  afkomstig  van  het 
Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren van Oostende. Tabel 1 toont welke soort (+ gewicht) op 
welke datum voor welke cameraval werd uitgelegd en in welke staat het kadaver zich bevond bij de 
controle vijf dagen na uitleg. 
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Tabel 1 Overzicht van de kadavers die werden uitgelegd voor elk van de drie cameravallen, met opgave van het 
gewicht per kadaver en de status bij controle (5 dagen na uitleg). 

 
 
De cameravallen registreerden heel wat  ‘toevallige passanten’ die geen  interesse vertoonden  in de 
uitgelegde kadavers. Er werden beelden gemaakt van Bergeend, Fazant, Kokmeeuw, Spreeuw, Velduil 
en Wilde eend. Ook Hazen en Reeën (bok en geit) werden door de cameravallen geregistreerd. Het is 
opmerkelijk dat op heel wat beelden  verschillende Roodborsttapuiten werden  geregistreerd,  vaak 
zittend op de uitgelegde kadavers  (Figuur 6). Vermoedelijk werden deze vogels aangetrokken door 
insecten of maden die zich op of in de kadavers bevonden. 
 

 
Figuur 6 Roodborsttapuit op uitgelegde kadavers, vermoedelijk op zoek naar vliegen of maden. 
 
Een aantal roofdieren/aaseters ging in interactie met de uitgelegde kadavers. Buizerds gingen over tot 
een volledige pluk, terwijl Hermelijn en Steenmarter (vermoedelijk) enkel aan het kadaver snuffelden 
(Figuur 7). Er werden ook beelden gemaakt van een Vos die de prooi verplaatste, ze markeerde door 
er twee keer op te urineren maar verder toch ongemoeid liet.  
 

soort gewicht (g) cameraval datum uitleg kadaver status kadaver bij controle (na 5 dagen)

Kauw 181 1 7 maart 2021 intact, zelfde locatie

Sperwer 218 2 7 maart 2021 verplaatst

Watersnip 65 3 7 maart 2021 verplaatst en aangevreten

Watersnip 62 1 12 maart 2021 intact, zelfde locatie

Roodborst 22 2 12 maart 2021 intact, zelfde locatie

Watersnip 69 3 12 maart 2021 intact, zelfde locatie

Watersnip 62 1 17 maart 2021 verdwenen

Blauwe reiger 1189 2 17 maart 2021 intact, zelfde locatie

Stadsduif 232 3 17 maart 2021 verplaatst en aangevreten

Watersnip 72 1 22 maart 2021 verdwenen

Waterhoen 322 2 22 maart 2021 intact, zelfde locatie

Stadsduif 174 3 22 maart 2021 intact, zelfde locatie

Graspieper 11 1 27 maart 2021 verdwenen

Torenvalk 189 2 27 maart 2021 intact, zelfde locatie

Stadsduif 199 3 27 maart 2021 intact, zelfde locatie

Huismus 16 1 1 april 2021 verdwenen

Stadsduif 230 2 1 april 2021 intact, zelfde locatie

Roodborst 12 3 1 april 2021 intact, zelfde locatie

Koolmees 14 1 6 april 2021 verdwenen

Spreeuw 56 2 6 april 2021 verdwenen

Roodborst 15 3 6 april 2021 verdwenen
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Figuur 7 Linksboven: twee Buizerds plukken het uitgelegde kadaver (Watersnip, cameraval 3); rechtsboven: 
Hermelijn detecteert het uitgelegde kadaver (Stadsduif, cameraval 3) maar laat het vermoedelijk ongemoeid; 
linksonder: Vos verplaatst het kadaver (Sperwer, cameraval 2) maar laat het verder ongemoeid; linksonder: 
Steenmarter besnuffelt het kadaver (Sperwer, cameraval 2) maar heeft er vermoedelijk niet van gegeten. 
 
Tijdens het onderzoek werden zeven van de uitgelegde kadavers verwijderd binnen de vijf dagen. In 
vijf gevallen ging het om een kadaver dat voor cameraval 1 was uitgelegd. De kadavers die op deze 
locatie verdwenen, waren twee Watersnippen, een Graspieper, een Huismus en een Koolmees. Helaas 
heeft de cameraval door technische problemen niet goed gefunctioneerd en werd niet geregistreerd 
op welk  tijdstip en door welke predator elk van de uitgelegde kadavers werd verwijderd. Ook een 
spreeuw, uitgelegd op 6 april 2021 voor cameraval 2, verdween maar ook hier werd niet vastgelegd 
wanneer en door welke aaseter het kadaver werd meegenomen. Een Roodborst, uitgelegd op 6 april 
2021 voor cameraval 3, werd gedetecteerd door een Blauwe reiger (Figuur 8). Vermoedelijk heeft deze 
reiger de Roodborst ook meegenomen.  
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Figuur 8 Blauwe reiger bij Roodborst (uitgelegd op 6 april 2021 voor cameraval 3). Merk op dat de datum op deze 
camera verkeerd was ingesteld. 
 
Conclusie:  er  werden  door  de  cameravallen  een  aantal  potentiële  aaseters  geregistreerd  in  de 
onmiddellijk  omgeving  van  de  uitgelegde  kadavers.  Er  konden  een  aantal  interacties  worden 
vastgelegd tussen de aaseters en de kadavers en er verdwenen zeven van de 21 uitgelegde kadavers 
binnen de vijf dagen nadat ze waren uitgelegd. Door technische problemen zijn er te weinig gegevens 
over  het  exacte  moment  van  verdwijnen  beschikbaar.  Hierdoor  kon  jammer  genoeg  geen 
correctiefactor worden berekend. Toch blijkt uit het verdwijnsnelheidsonderzoek dat een derde van 
de uitgelegde kadavers binnen de vijf dagen was verdwenen. Het lijkt dan ook zeer aannemelijk dat 
ook een  aantal  van de hoogspanningsleidingsslachtoffers  zal  zijn  verdwenen  alvorens die door de 
onderzoekers konden worden opgemerkt. Het aantal gevonden draadslachtoffers zal dus ook in deze 
concrete casus een onderschatting zijn van het werkelijke aantal draadslachtoffers.  
  
Indien een correctiefactor kon worden berekend, kon deze worden toegepast op het aantal gevonden 
draadslachtoffers dat werd gevonden tijdens de monitoring van de ‘zwarte’ lijn van Noordschote, om 
zo tot een meer reële schatting te komen van het werkelijke aantal slachtoffers. Het ontbreken van 
deze  correctiefactor  is  een  tegenvaller  in  het  onderzoek maar  heeft  geen  verdere  impact  op  het 
vergelijken van het aantal draadslachtoffers dat in elk van de drie monitoringsjaren werd gevonden. 
Aangezien  er  ook  voor  het  aantal  draadslachtoffers  dat  werd  gevonden  in  2001  en  2018  geen 
correctiefactor beschikbaar is, zal in de rest van het rapport verder worden gewerkt met de cijfers die 
niet gecorrigeerd werden voor verdwijnsnelheid door predatoren.  
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4 Resultaten 
 
Alle draadslachtoffers werden in het veld ingevoerd in ObsMapp (doorgaans met een GPS‐precisie van 
minder dan 5 meter) en deze waarnemingen werden opgeladen in www.waarnemingen.be, het online‐
dataportaal  van  Natuurpunt.  De  meeste  draadslachtoffers  werden  gefotografeerd  en  de  foto’s 
werden,  samen  met  de  waarneming,  opgeladen  op  www.waarnemingen.be.  Hierdoor  kon  de 
determinatie van alle ingevoerde draadslachtoffers nadien worden geverifieerd door soortexperten. 
Tussen 7 maart 2021 en 11 april 2021 werden in totaal 17 draadslachtoffers geregistreerd, verdeeld 
over negen soorten (incl. Stadsduif).  
 
Omdat  het  niet  altijd  éénvoudig  is  om  een  onderscheid  te  maken  tussen  draadslachtoffers  en 
vogels/veren  die  om  een  andere  reden  onder  een  hoogspanningslijn  liggen,  werden  alle  foto’s 
voorgelegd aan de Nederlandse slechtvalkenexpert Peter Van Geneijgen. Zijn expertise werd eerder al 
ingeroepen bij de monitoring van de ‘zwarte’ lijn van Malle (Verbelen & Swinnen, 2019). Hij gaf aan 
dat  volgens  hem  11  slachtoffers  zeker  of waarschijnlijk  slechtvalkprooien waren.  Deze  gegevens 
werden uit de dataset van hoogspanningsleidingsslachtoffers geweerd (Tabel 2).  
 
Tabel 2 Veerpartijen die werden gevonden tijdens de monitoring van de ‘zwarte’ lijn van Noordschote en die na 
analyse van alle foto’s werden bestempeld als (restanten van) slechtvalkprooien. Deze gegevens werden geweerd 
uit de dataset van de hoogspanningsleidingsslachtoffers.  

 
 
Een screening van slechtvalkprooien bij monitoring van draadslachtoffers wordt standaard aanbevolen 
om een zo goed mogelijk onderscheid te kunnen maken tussen draadslachtoffers en slechtvalkprooien 
(Costantini et al., 2016). 
 
Slechtvalken  zijn  uitgesproken  luchtjagers  die  bijna  uitsluitend  jagen  op  levende  vogels. Geslagen 
prooien  ‐ die  soms kunnen worden herkend aan een gebroken nek of een beet  in de hersenpan  ‐ 
worden doorgaans meegenomen naar een rustige, vaak hoger gelegen plek (een weidepaal, een hoge 
kraan,  een  kerktoren)  om  te worden  geplukt.  Ook  pylonen  vormen  een  uitgelezen  plek  om  een 
geslagen prooi te plukken. Uit eigen onderzoek bleek dat Slechtvalken vaak prooien laten vallen bij het 
landen op zo’n hooggelegen plukplaats (Verbelen, 2007). Meestal nemen ze niet de moeite om een 
gevallen prooi nog van de grond te recupereren. Dit werd ook bevestigd in het onderzoek dat werd 
gevoerd onder de ‘zwarte’ lijn van Malle (Verbelen & Swinnen, 2019). Bij dat onderzoek kon op basis 
van een ruimtelijke analyse van alle gevonden vogels/veren een statistisch significant clustereffect van 
slachtoffers worden vastgesteld rond sommige pylonen.  
 
Bij de monitoring van de ‘zwarte’ lijn van Noordschote gaven gebiedsexperten aan dat in de winter van 
2020 ‐ 2021 minstens één adult vrouwtje en één tweedejaars mannetje Slechtvalk aanwezig waren in 
het onderzoeksgebied  (mededeling: Koen Devos). Vermoedelijk zijn de gevonden slechtvalkprooien 

datum uur soort wetenschappelijk naam waarnemer prooi Slechtvalk?

7 maart 2021 10:01 Meerkoet Fulica atra Filip Declerck zeker

7 maart 2021 10:10 Tafeleend Aythya ferina Filip Declerck zeker

7 maart 2021 10:10 Wintertaling Anas crecca Filip Declerck zeker

7 maart 2021 11:11 Wintertaling Anas crecca Wim Bovens waarschijnlijk

10 maart 2021 10:05 Spreeuw Sturnus vulgaris Joop van der Laan zeker

10 maart 2021 10:15 Kievit Vanellus vanellus Wim Bovens zeker

14 maart 2021 9:23 Watersnip Gallinago gallinago Wim Bovens zeker

14 maart 2021 9:27 Wintertaling Anas crecca Filip Declerck zeker

14 maart 2021 9:39 Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus Wim Bovens zeker

14 maart 2021 9:46 Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus Filip Declerck waarschijnlijk

14 maart 2021 10:06 Wintertaling Anas crecca Wim Bovens zeker
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grotendeels  aan  deze  overwinterende  Slechtvalken  toe  te  schrijven.  Figuur  9  toont  een  aantal 
vogels/veerpartijen die  ‐ op basis van het  ‘best professional  judgment’ van Peter Van Geneijgen  ‐ 
werden geklasseerd als slechtvalkprooien.  
  

 
Figuur 9 Typische prooiresten van een Slechtvalk waarbij het borstbeen en de vleugels met elkaar verbonden zijn 
door de schoudergordel en alle vlees is afgekloven. Deze resten werden gevonden tijdens de monitoring van de 
‘zwarte’ lijn van Noordschote tussen 7 maart 2021 en 11 april 2021. Linksboven: Tafeleend, 7 maart 2021; 
rechtsboven: Spreeuw, 10 maart 2021; linksonder: Meerkoet, 7 maart 2021; rechtsonder: Wintertaling, 14 maart 
2021 (foto’s: Filip Declerck). 
 
Na  de  ‘slechtvalk‐screening’  restten  nog  zes  draadslachtoffers,  verdeeld  over  vijf  soorten  (incl. 
Stadsduif) (Tabel 3).  
 
Tabel 3 Chronologisch overzicht van alle hoogspanningsleidingsslachtoffers die werden gevonden tijdens de 
monitoring van de ‘zwarte’ lijn van Noordschote tussen 7 maart 2021 en 11 april 2021. 

 
 
In Bijlage 10.1 wordt een overzicht gegeven van alle hoogspanningsleidingsslachtoffers die tijdens de 
monitoring van de ‘zwarte’ lijn van Noordschote in elk van de drie onderzoeksjaren (2001, 2018, 2021) 
werden gevonden.   

datum uur soort wetenschappelijke naam

7 maart 2021 10:14 Wintertaling Anas crecca

7 maart 2021 10:42 Meerkoet Fulica atra

7 maart 2021 10:50 Meerkoet Fulica atra

7 maart 2021 11:01 Houtduif Columba palumbus

14 maart 2021 10:03 Stadsduif Columba livia forma domestica

17 maart 2021 9:27 Spreeuw Sturnus vulgaris
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5 Discussie 
 
De  ‘zwarte’  lijn  van Noordschote werd  door  de  jaren  heen  drie  keer  nauwkeurig  onderzocht  op 
draadslachtoffers: twee keer voorafgaand aan de bebakening (2001, 2018), één keer na de bebakening 
(2021). 
 
Belangrijk: in vergelijking met het vorige monitoringsrapport (Verbelen & Swinnen, 2018a) wordt het 
aantal slachtoffers van de monitoring uitgevoerd in 2018 bijgesteld van 136 naar 113. Die bijstelling 
kwam er doordat alle beschikbare foto’s van de draadslachtoffers van 2018 ‐ net zoals alle fotografisch 
gedocumenteerde slachtoffers van 2021 ‐ alsnog werden voorgelegd aan Peter Van Geneijgen met de 
vraag om alle waarschijnlijke/zekere slechtvalkprooien eruit te filteren. Enkel de dataset van 2001 kon 
niet  worden  ‘uitgefilterd’  op  slechtvalkprooien  omdat  niet  van  alle  slachtoffers  (voldoende 
kwalitatieve) beelden  ter beschikking waren.  In het  vervolg  van dit  rapport worden dus  volgende 
aantallen aangehouden: 
 

‐ aantal hoogspanningsleidingsslachtoffers monitoring 2001: 30 
‐ aantal hoogspanningsleidingsslachtoffers monitoring 2018: 113 
‐ aantal hoogspanningsleidingsslachtoffers monitoring 2021: 6 

 
De  resultaten  van  de  eerste  twee  onderzoeken  kwamen  reeds  aan  bod  in  eerdere  rapporten 
(Anonymus, 2001; Verbelen & Swinnen, 2018a). In Verbelen & Swinnen (2018a) werden de verschillen 
tijdens de beide onderzoeken voorafgaand aan de bebakening uitvoerig geduid. Hierbij werd vooral 
aangegeven dat het aantal vogels dat  in het Blankaartgebied en de  IJzervallei verblijft de voorbije 
decennia aanzienlijk is gestegen, vooral als gevolg van een aantal natuurinrichtingsprojecten die in het 
gebied werden gerealiseerd. Meer vogels betekent ook meer vliegbewegingen en dus meer kans op 
aanvliegingen met hoogspanningslijnen. Daarom is het zinvol om na te gaan in welke mate de stijgende 
aantallen  vogels  die  in  het  gebied  verblijven  een  impact  zouden  kunnen  hebben  op  het  aantal 
draadslachtoffers dat in elk van de onderzoeksjaren werd geregistreerd. Hierbij wordt vooral aandacht 
besteed aan de evolutie van de aantallen watervogels en meeuwen die in het winterhalfjaar verblijven 
in het Blankaartgebied en de IJzervallei. 
 

5.1 Watervogels (excl. meeuwen) 
 
Het Instituut voor Natuur‐ en Bosonderzoek coördineert in Vlaanderen tijdens het winterhalfjaar de 
midmaandelijkse  watervogeltellingen.  Hierbij  worden  in  zoveel mogelijk  waterrijke  gebieden  alle 
watervogels (met uitzondering van meeuwen) geteld. Ook voor het Blankaartgebied en de IJzervallei 
is een lange reeks aan data beschikbaar. Figuur 10 toont de trend van het totaal aantal watervogels 
(excl.  meeuwen)  in  het  betreffende  gebied  op  basis  van  de  wintermaxima  geteld  tijdens  de 
midmaandelijkse watervogeltellingen vanaf de winter van 1990 ‐ 1991 tot en met de winter van 2020 
‐ 2021. Meeuwen worden afzonderlijk behandeld (zie 5.2). 
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Figuur 10 Trend van het totaal aantal watervogels (excl. meeuwen) geteld in het Blankaartgebied en de 
IJzerbroeken op basis van de wintermaxima tijdens de midmaandelijkse watervogeltellingen vanaf de winter van 
1990 - 1991 tot en met de winter van 2020 - 2021 (bron: INBO). De aantallen die werden vastgesteld tijdens de 
winterhalfjaren waarin een monitoringsonderzoek werd uitgevoerd onder de ‘zwarte’ lijn van Noordschote worden 
met een rode pijl aangeduid. 
 
De  trendlijn  toont  een  duidelijke  toename  van  het  aantal  overwinterende  watervogels  in  het 
Blankaartgebied en de IJzerbroeken in de voorbije decennia. Tegelijk valt ook op dat die aantallen per 
winterhalfjaar sterk kunnen variëren, vaak als een gevolg van weersomstandigheden en het al dan niet 
voorkomen  van  overstromingen  in  de  IJzerbroeken.  Indien  enkel  wordt  gekeken  naar  de 
winterhalfjaren waarin de ‘zwarte’ lijn van Noordschote werd onderzocht op draadslachtoffers, gaat 
het om 35.400 ex. (2000 ‐ 2001), 100.600 ex. (2017 ‐ 2018) en 57.875 ex. (2020 ‐ 2021).  
 
De periode waarin een onderzoek naar draadslachtoffers wordt uitgevoerd en daaraan gekoppeld het 
aantal  vogels  dat  in  die  periode  in  het  gebied  verblijft,  zijn  belangrijke  variabelen  die  het  aantal 
draadslachtoffers kunnen beïnvloeden. Om na te gaan in welke mate de vastgestelde reductie in het 
aantal draadslachtoffers het gevolg zou kunnen zijn van de bebakening, dan wel van een verandering 
van  het  aantal  vogels  dat  in  het  studiegebied  verblijft, werden  bij  het  Instituut  voor Natuur‐  en 
Bosonderzoek  voor de drie onderzoeksjaren  (2001,  2018, 2021) de  aantallen opgevraagd  van  alle 
watervogels  (excl.  meeuwen)  uit  de  drie  deelgebieden  (IJzerbroeken  Merkem,  IJzerbroeken 
Noordschote, Spaarbekken Merkem) die het dichtst bij de ‘zwarte’ lijn van Noordschote liggen. Figuur 
11 toont de ligging van deze drie watervogeltelgebieden t.o.v. de ‘zwarte’ lijn van Noordschote. 
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Figuur 11 Situering van de drie telgebieden waarvoor de gegevens van watervogels (excl. meeuwen) werden 
opgevraagd bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 
 
Tabel 4 toont het gemiddelde van het aantal watervogels (excl. meeuwen) dat werd geteld tijdens de 
midmaandelijkse  februari‐  en  maarttellingen  in  2001,  2018  en  2021  in  de  drie  voornoemde 
telgebieden. Enkel de aantallen van februari en maart werden weerhouden, omdat de data waarop 
deze  tellingen werden  uitgevoerd  het  dichtste  aansluiten  bij/vallen  in  de  periode waarin  ook  de 
monitoring  van  de  draadslachtoffers  werd  uitgevoerd.  In  Tabel  4  worden  enkel  die  soorten 
weerhouden  waarvan  in  één  of  meerdere  jaren  van  de  monitoring  draadslachtoffers  werden 
gevonden. 
 
Tabel 4 Gemiddeld aantal exemplaren dat werd vastgesteld tijdens de midmaandelijkse watervogeltellingen van 
februari en maart 2001, 2018 en 2021, aangevuld met het aantal draadslachtoffers dat van elke soort in elk van de 
drie onderzoeksjaren werd gevonden tijdens de monitoring van de ‘zwarte’ lijn van Noordschote (bron: Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek; Anonymus, 2001; Verbelen & Swinnen 2018; Verbelen & Swinnen, 2021). 

 
 

jaar

soort gemiddelde februari‐maart # slachtoffers gemiddelde februari‐maart # slachtoffers gemiddelde februari‐maart # slachtoffers

Blauwe Reiger 4 2 3 1 3

Bokje 1

Eend, Gans of Zwaan onbekend 1 4

Goudplevier 3.121 1

Kemphaan 211 210 1 94

Kievit 1.132 3.198 18 180

Kleine Rietgans 1

Knobbelzwaan 9 1 16 18

Meerkoet 152 2 181 4 514 2

Toendrarietgans 28 1 322

Tureluur 4 1 1

Waterhoen 24 2 3 2 2

Watersnip 2 2 185

Wilde Eend 40 25 2 219

Wintertaling 342 3 211 3 1.058 1

Zomertaling 2 1

totaal 1.916 12 7.002 42 2.596 3

2001 2018 2021
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Van  de  soorten  waarvan  het  gemiddeld  aantal  exemplaren  dat  werd  vastgesteld  tijdens  de 
midmaandelijkse watervogeltellingen in februari en maart 2021 meer dan 10 bedroeg, wordt in wat 
volgt het aantal slachtoffers berekend dat op basis van de cijfers uit het verleden zou mogen worden 
verwacht, gesteld dat de lijn ook in 2021 niet bebakend zou zijn geweest. Bokje en Watersnip worden 
in deze verdere analyse niet weerhouden: vanwege hun verborgen levenswijze zijn de aantallen die 
van beide soorten worden vastgesteld tijdens de watervogeltellingen doorgaans immers een (sterke) 
onderschatting van het reële aantal dat op dat ogenblik in het gebied verblijft. Van de meeste soorten 
waarvan het gemiddeld aantal  individuen  in februari en maart 2021 meer dan 10 bedroeg, werden 
enkel in 2001 en/of 2018 (en dus niet 2021) één of meerdere draadslachtoffers gevonden. Hierdoor 
kan er voor deze soorten niet worden nagegaan of het aantal geregistreerde slachtoffers dat na de 
bebakening (in 2021) gevonden werd lager ligt dan het verwachte aantal.  
 
Voor  twee  soorten  (Meerkoet  en Wintertaling)  kan  deze  oefening wél worden  gemaakt.  In  2001 
werden twee Meerkoeten als hoogspanningsleidingsslachtoffer geregistreerd, op een februari‐maart‐
gemiddelde van 152 Meerkoeten (= 1/76). In 2018 ging het om vier slachtoffers op een februari‐maart‐
gemiddelde van 181 getelde Meerkoeten (= 1/45). Aangezien het februari‐maart‐gemiddelde van 2021 
voor Meerkoet 514 bedroeg, kon op basis van de cijfers van 2001 en 2018 worden verwacht dat het 
aantal draadslachtoffers van Meerkoet  in 2021 zou  liggen tussen 7 slachtoffers (i.e. 514 = februari‐
maart‐gemiddelde van Meerkoet  in 2021/76  (per 76 getelde  individuen werd  in 2001  immers één 
slachtoffer gevonden)) en 11 slachtoffers (i.e. 514 = februari‐maart‐gemiddelde van Meerkoet in 2021/ 
45 (per 45 getelde individuen werd in 2018 immers één slachtoffer gevonden)), gesteld dat de lijn niet 
bebakend zou zijn geweest. De monitoring van de bebakende ‘zwarte’ lijn van Noordschote leverde 
‘slechts’ twee Meerkoet‐draadslachtoffers op: een aanzienlijk lager aantal dan verwacht. 
 
Eenzelfde oefening kan ook worden gemaakt voor Wintertaling: voor deze soort werden in 2001 drie 
draadslachtoffers gevonden op een februari‐maart‐gemiddelde van 342 (= 1/114). In 2018 ging het om 
drie  draadslachtoffers  op  een  februari‐maart  gemiddelde  van  211  (=  1/70).  Het  februari‐maart 
gemiddelde van 2021 bedroeg 1.058 Wintertalingen, wat ‐ op basis van de cijfers van 2001 en 2018 ‐ 
zou  neerkomen  op  een  verwacht  aantal  slachtoffers  tussen  negen  (i.e.  1.058  =  februari‐maart‐
gemiddelde  van Wintertaling  in  2021/114  (per  114  getelde  individuen werd  in  2001  immers  één 
slachtoffer gevonden)) en 15 (i.e. 1.058 = februari‐maart‐gemiddelde van Wintertaling in 2021/70 (per 
70 getelde  individuen werd  in 2018  immers één slachtoffer gevonden)). Het monitoringsonderzoek 
leverde  slechts één Wintertaling‐draadslachtoffer op, aanmerkelijk minder dan  verwacht.  In beide 
gevallen lijkt de bebakening de meest voor de hand liggende verklaring voor de lagere aantallen. 
 
Hoewel de afwezigheid van een slachtoffer in 2001 of 2018 verhindert om voor een individuele soort 
een inschatting te maken van een daling van het aantal slachtoffers na bebakening kan dit wel indien 
alle  soorten opgeteld worden. Deze berekening gebeurde op basis van de aantallen van de  zeven 
soorten waarvan het februari‐maart‐gemiddelde van 2021 hoger lag dan 10. Daaruit blijkt dat in 2001 
het aantal slachtoffers lag op zes op een februari‐maart‐gemiddelde van 1.886 exemplaren (= 1/314). 
Voor  2018  ging  het om  acht  slachtoffers op  een  februari‐maart‐gemiddelde  van  3.869  aanwezige 
vogels  (= 1/484). Op basis van de  telling uit 2021 van 2.405  individuen zou dit neerkomen op een 
verwacht aantal van acht (i.e. 2.405 = som van februari‐maart‐gemiddelde van de zeven soorten  in 
2021/314 (per 314 getelde vogels van de zeven soorten samen werd in 2001 immers één slachtoffer 
gevonden in 2001) tot vijf (i.e. 2.405 = som van februari‐maart‐gemiddelde van de zeven soorten in 
2021/484  (per  484  getelde  vogels  van  de  7  soorten  samen werd  in  2001  immers  één  slachtoffer 
gevonden) hoogspanningsleidingsslachtoffers, terwijl er voor de weerhouden soorten samen slechts 
drie werden geregistreerd.  
 
Bovenstaande cijfers tonen aan dat de afname in slachtoffers niet kan worden verklaard door een lager 
aantal watervogels dat tijdens de midmaandelijkse watervogeltellingen van februari en maart 2021 in 
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het  gebied  verbleef.  Hierbij  moet  worden  opgemerkt  dat  bovenstaande  berekeningen  zeker 
onderhevig zijn aan een aantal methodologische beperkingen.  
 
De  cijfers  die  werden  weerhouden  om  de  februari‐maart‐gemiddelden  te  berekenen,  werden 
bekomen  tijdens  de  midmaandelijkse  watervogeltellingen.  Deze  tellingen  zijn  uiteraard  slechts 
momentopnamen. Piekaantallen worden  in het Blankaartgebied en de  IJzerbroeken vooral bepaald 
door  het  al  dan  niet  voorkomen  van  overstromingen  in  de  IJzerbroeken.  Hierbij  zijn  vooral  de 
oppervlakte van het overstroomde gebied, de duur en het tijdstip belangrijke variabelen, net als de 
weersomstandigheden (bv. vorst). Ook het moment waarop de midmaandelijkse telling plaatsvindt, 
kan een rol spelen (telling aan het begin of op het einde van een overstromingsperiode). 
 
Een  voorbeeld uit de periode waarin  de  laatste monitoring  van hoogspanningsleidingsslachtoffers 
onder  de  ‘zwarte’  lijn  van  Noordschote werd  uitgevoerd.  Tijdens  het winterhalfjaar  2020  ‐  2021 
overstroomde een aanzienlijk deel van het gebied van 12  januari 2021 tot ca. 20 februari 2021. Dit 
zorgde voor  ideale omstandigheden voor grote aantallen watervogels. De watervogeltelling van 15 
januari 2021 kwam echter iets te vroeg om al grote effecten op de aantallen watervogels te zien. De 
telling in februari kwam wél op het ideale moment, maar door een stevige winterprik die begon op 9 
februari  2021  waren  tijdens  die  telling  alle  plassen  dichtgevroren.  Hierdoor  trokken  de  meeste 
steltlopers weg uit de IJzerbroeken en bleven er nog amper een 2000‐tal over. Op 4 februari 2021 lag 
dat aantal nog op ruim 16.000. En ook de ganzen vonden al die bevroren ondergelopen graslanden 
(met veel schaatsers) maar niets en zaten tijdens de telling voor een groot deel (> 17.000 Kolganzen) 
net  aan  de  overkant  van  de  IJzer  (net  buiten  het  Blankaartgebied  en  de  IJzerbroeken).  Hierdoor 
verbleven  er  tijdens  de  midmaandelijkse  watervogeltelling  van  februari  2021  meer  dan  30.000 
watervogels minder in het beschouwde gebied t.o.v. enkele weken eerder. Uit het bovenstaande kan 
worden afgeleid dat de nodige voorzichtigheid aan de dag moet worden gelegd bij de interpretatie van 
het  maximum  aantal  watervogels  (excl.  meeuwen)  dat  in  een  winterhalfjaar  tijdens  de 
midmaandelijkse  watervogeltellingen  wordt  vastgesteld.  Het  zou  beter  zijn  geweest  indien  er 
meerdere watervogeltellingen  zouden  zijn  uitgevoerd  kort  voor  en  tijdens  de  onderzoeksperiode, 
maar bij gebrek aan meerdere tellingen  in elk van de drie onderzoeksjaren wordt noodgedwongen 
gebruik gemaakt van ‘slechts’ twee tellingen, telkens uitgevoerd rond 15 februari en 15 maart.  
 
Een andere methodologische beperking komt voort uit het feit dat het niet zeker is dat de watervogels 
die  bij  de  monitoring  van  de  ‘zwarte’  lijn  van  Noordschote  werden  vastgesteld,  ook  effectief 
pleisterden in één van de drie dichtst bijgelegen deelgebieden (en dus mogelijk zijn opgenomen in het 
februari‐maart‐gemiddelde dat  voor deze  gebieden werd weerhouden).  Een  voorbeeld:  tijdens de 
monitoring in 2018 werd één Kleine rietgans als hoogspanningsleidingsslachtoffer aangetroffen terwijl 
deze  soort  tijdens  de  midmaandelijkse  watervogeltellingen  van  februari  en  maart  niet  werd 
vastgesteld in de drie weerhouden deelgebieden. Mogelijk gaat het dus om een exemplaar dat tijdens 
die tellingen niet in de regio aanwezig was of pleisterde in een ander deelgebied. 
 

5.2 Meeuwen 
 
Sinds  2000  wordt  elk  jaar  (doorgaans  in  de  tweede  helft  van  januari)  één  simultaantelling  van 
meeuwenslaapplaatsen in Vlaanderen georganiseerd. De tellingen op het Spaarbekken van Merkem 
zijn relevant voor de ‘zwarte’ lijn van Noordschote. Op deze slaapplaats komen in het winterhalfjaar 
elke avond tienduizenden meeuwen slapen die overdag  in de regio (of daarbuiten) foerageren. Een 
slaapplaatstelling  levert  dan  ook  bij  uitstek  de  meest  betrouwbare  informatie  over  het  aantal 
overwinterende meeuwen in de regio. 
 
De aantallen van alle tellingen die op deze locatie werden geregistreerd tussen 2000 ‐ 2018 werden 
reeds behandeld  in het voorgaande monitoringrapport  (Verbelen & Swinnen, 2018a).  In wat volgt 
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wordt enkel gefocust op de aantallen die werden geregistreerd tijdens die tellingen die het dichtst bij 
elk van de drie monitoringsperiodes van de  ‘zwarte’  lijn van Noordschote  liggen. Tabel 5  toont de 
resultaten  van de  slaapplaatstellingen die werden uitgevoerd op het  Spaarbekken  van Merkem  in 
2001, 2018 en 2021. Merk op dat de telling in 2021 een maand later werd uitgevoerd dan in 2001 en 
2018 omdat eind januari een groot deel van de meeuwen verspreid bleef slapen in de overstroomde 
IJzerbroeken (en daar moeilijk te tellen was). Aangezien dit voor 2021 echter de enige telling  is die 
werd uitgevoerd, worden deze resultaten in de verdere bespreking toch weerhouden.  
 
Tabel 5 Resultaten van tellingen van de meeuwenslaapplaats op het Spaarbekken van Merkem in 2001, 2018 en 
2021, met opgave van het aantal hoogspanningsleidingsslachtoffers dat van elke soort werd geregistreerd tijdens 
de monitoring die werd uitgevoerd in 2001, 2018 en 2021 (bron: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek). 

 
 
Deze tellingen kunnen gebruikt worden om na te gaan of populatiegrootte gebruikt kan worden om 
een verandering  in het aantal slachtoffers te verklaren. Tabel 5 toont de aantallen van alle soorten 
meeuwen die tijdens de drie tellingen op het Spaarbekken van Merkem aanwezig waren. In wat volgt 
worden enkel de aantallen van Kokmeeuw, Stormmeeuw en Zilvermeeuw weerhouden. Dit zijn de drie 
soorten  waarvan  op  elke  telling  minstens  100  exemplaren  werden  geteld  en  waarvan  ook 
hoogspanningsleidingsslachtoffers werden geregistreerd tijdens de monitoring in 2001, 2018 en 2021. 
 
In 2021 werden er geen meeuwen als draadslachtoffer gevonden. Op basis van de populatiegrootte 
en het aantal  slachtoffers  t.o.v. de populatiegrootte  in 2001 en 2018, werd het verwachtte aantal 
slachtoffers  voor  2021  berekend  voor  Kokmeeuw,  Stormmeeuw  en  Zilvermeeuw,  gesteld  dat  de 
hoogspanningslijn niet bebakend zou zijn geweest. Voor Kokmeeuw werden er vier draadslachtoffers 
verwacht  (i.e. 25.250 = geteld aantal Kokmeeuwen  in 2021/6.167  (per 6.167 getelde Kokmeeuwen 
werd  er  in  2001  immers  één  slachtoffer  gevonden))  met  een  identieke  uitkomst  uit  2018.  Het 
verwachte aantal draadslachtoffers voor Stormmeeuw  lag  tussen  twee  (i.e. 38.800 = geteld aantal 
Stormmeeuwen  in 2021/16.750  (per 16.750 getelde  Stormmeeuwen werd er  in 2001  immers één 
slachtoffer gevonden)) en vijf  (i.e. 38.800 = geteld aantal Stormmeeuwen  in 2021/8.400  (per 8.400 
getelde Stormmeeuwen werd er in 2018 immers één slachtoffer gevonden)) en voor Zilvermeeuw lag 
de verwachting tussen 0 (i.e. 520 = geteld aantal Zilvermeeuwen in 2021/4.230 (per 4.230 getelde werd 
in 2001  immers één slachtoffer gevonden) tot 5 (i.e. 520 geteld aantal Zilvermeeuwen  in 2021/108 
(per  108  getelde  werd  in  2018  immers  één  slachtoffer  gevonden)).  Een  vergelijking  tussen  het 
verwachte en het gevonden aantal draadslachtoffers geeft aan dat de afname in het aantal slachtoffers 
niet het gevolg  is van een reductie  in de populatiegrootte en dat de bebakening waarschijnlijk een 
belangrijke  rol  speelde  in  de  afname  van  het  aantal  meeuwen  dat  tegen  de  ‘zwarte’  lijn  van 
Noordschote aan vloog. 
 

5.3 Zangvogels 
 
Voor  zangvogels  zijn  er  geen  cijfers  over  de  lokale  winterpopulatie  bekend.  Daarom  wordt  er 
noodgedwongen  aangenomen  dat  die  lokale  aantallen  over  de  jaren  heen  stabiel  zijn  gebleven. 
Fluctuaties  in  weersomstandigheden,  trends  in  populaties  en  natuurinrichtingswerken  die  in  het 
gebied werden gerealiseerd, spelen allemaal een rol in het aantal aanwezige individuen.  
  

soort telling 30/01/01 # slachtoffers telling 25‐26/01/18 # slachtoffers telling 1‐2/03/2021 # slachtoffers

Kokmeeuw 18.500 3 17.000 3 25.250 0

Stormmeeuw 33.500 2 42.000 5 38.800 0

Zilvermeeuw 4.230 1 325 3 520 0

Kleine mantelmeeuw 7 0 1 0 4 0

Grote mantelmeeuw 45 0 0 0 0 0

Geelpootmeeuw 0 0 0 0 0 0

Zwartkopmeeuw 1 0 0 0 0 0

totaal 56.283 6 59.326 11 64.574 0
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In 2001 werden er 12 zangvogel‐slachtoffers geregistreerd,  in 2018 waren dat er 60. Indien er geen 
bebakening zou hebben plaatsgevonden, werd aangenomen dat er tijdens de monitoringsperiode in 
2021 12 tot 60 draadslachtoffers hadden moeten vallen onder ‘zwarte’ lijn van Noordschote. In 2021 
werden  echter maar drie  zangvogels  als  slachtoffer  gevonden. Dit wijst  erop dat  ‐  gesteld dat de 
winteraantallen van zangvogels over de jaren heen in de beschouwde onderzoeksperiode identiek zou 
zijn geweest  ‐ er slechts 5%  tot 25% van het verwacht aantal zangvogelslachtoffers na bebakening 
gevonden werd,  in  vergelijking met  een  situatie waarin  de  hoogspanningslijn  niet  bebakend  zou 
geweest zijn. Dit is een reductie van 75% tot 95%. 
 

5.4 Clean sweeps 
 
In elke onderzoeksperiode werden 11 tellingen uitgevoerd. De eerste telling zou in se altijd het hoogste 
aantal slachtoffers moet opleveren. Deze  telling werd  immers niet voorafgegaan door een eerdere 
telling waarbij alle gevonden  slachtoffers werden verwijderd, om dubbeltellingen bij een volgende 
controlebeurt te vermijden. Dit type telling wordt omschreven als een ‘clean sweep’.  
 
Tabel 6 geeft een overzicht van de draadslachtoffers die bij elke clean sweep werden aangetroffen. 
 
Tabel 6 Draadslachtoffers tijdens zes ‘clean sweeps’. De oranje data gaan vooraf aan de bebakening, de groene 
data werden uitgevoerd nadat de ‘zwarte’ lijn van Noordschote was bebakend. 

 
 
Merk op dat niet enkel de clean sweeps van de drie monitoringsperiodes werden opgenomen. De clean 
sweep van 24 maart 2019 werd georganiseerd als een éénmalig event om de vinger aan de pols te 
houden en om de enthousiaste ploeg van  lokale vrijwilligers  ‘warm’ te houden. Op 1 februari 2020 
werd opnieuw een clean sweep uitgevoerd. Dit was echter een vergissing: de lokale coördinator dacht 
dat de monitoring van 2020 moest worden gestart begin februari terwijl de eigenlijke startdag was 
voorzien eind februari ‐ begin maart (net zoals in 2001 en 2018). Op 29 februari werd dan de echte 
start van de monitoring van 2020 gegeven. De clean sweep van 29 februari 2020 is dus de enige die 
werd voorafgegaan door een eerdere clean sweep in dezelfde maand en is daardoor eigenlijk ook geen 
echte,  zuivere  ‘clean  sweep’.  Mogelijk  kan  die  voorafgaande  telling  de  afwezigheid  van 
draadslachtoffers deels verklaren. Jammer genoeg voor het onderzoek trad de IJzer in februari 2020 
buiten haar oevers waardoor het  traject van de  ‘zwarte’  lijn van Noordschote zo goed als volledig 
onbereikbaar werd  (Figuur  12).  In onderling overleg met de opdrachtgever werd  besloten om  de 
monitoring te verdagen naar 2021. 
 

soort wetenschappelijke naam 5 maart 2001 4 maart 2018 24 maart 2019 1 februari 2020 29 februari 2020 7 maart 2021

Blauwe Reiger Ardea cinerea 1 1

Fazant Phasianus colchicus 2

Goudplevier Pluvialis apricaria 1

Grauwe Gans Anser anser 1

Houtduif Columba palumbus 2 1

Kemphaan Calidris pugnax 1

Kievit Vanellus vanellus 5

Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus 1 1 3

Koperwiek Turdus iliacus 1

Kramsvogel Turdus pilaris 3

Meerkoet Fulica atra 1 2 1 2

Spreeuw Sturnus vulgaris 2 2

Stadsduif Columba livia forma domestica 1

Stormmeeuw Larus canus 1 3 2

Toendrarietgans Anser serrirostris 1

Vogel onbekend Aves indet. 3 11 1

Wilde Eend Anas platyrhynchos 1

Wintertaling Anas crecca 1 2 1 1 1

Zanglijster Turdus philomelos 1

Zilvermeeuw Larus argentatus 1 2 1

Zwarte Kraai Corvus corone 1

totaal 8 37 16 5 0 4
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Figuur 12 In februari stonden grote delen van de IJzerbroeken blank. Grote delen van het traject van de ‘zwarte’ 
lijn van Noordschote waren onbereikbaar.. 
 
De laatste clean sweep dateert van 7 maart 2021 (Figuur 13). Dit was dan ook meteen de startdag van 
de derde en (voorlopig) laatste monitoringcampagne. De resultaten van alle clean sweeps geven aan 
dat het aantal hoogspanningsleidingsslachtoffers na de bebakening aanzienlijk is afgenomen. 
 

 
Figuur 13 Geladderd sloten oversteken tijdens de ‘clean sweep’ van 7 maart 2021 (foto: Wim Bovens). 
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6 Persaandacht 
 
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  hoogspanningsleidingsslachtoffers  is  nog  steeds  relatief  nieuw  voor  de  Belgische 
media. 
 
Naar  aanleiding  van  de bebakening  van  de  ‘zwarte’  lijn  van Noordschote werd op  4 oktober  een 
natuurbericht  uitgestuurd.  Het  bericht  werd  verstuurd  naar  9.991  abonnees  en  haalde  een 
openingsrate van 44,9%. Het persmoment dat die dag door Elia en Natuurpunt werd georganiseerd, 
werd goed bijgewoond (Figuur 14). 
 

 
Figuur 14 Bebakenen van een hoogspanningslijn blijft een indrukwekkende aangelegenheid die ook nu weer op 
ruime persbelangstelling kon rekenen (foto: Dominique Verbelen). 
 
Het persagentschap Belga pikte dit bericht op, waardoor het snel op de redactie van heel wat media 
belandde.  Radio  2  West‐Vlaanderen  besteedde  ruime  aandacht  aan  de  bebakening.  In  hun 
radioreportage  kwam  zowel Carolien Pouleyn  (Elia)  als Dominique Verbelen  (Natuurpunt)  aan het 
woord. Op de website werd een korte bijdrage geplaatst met als titel ‘Reflectoren waarschuwen vogels 
voor  hoogspanningskabels’.  Carolien  Pouleyn  werd  die  dag  ook  geïnterviewd  door  Radio  1.  De 
geschreven pers  toonde eveneens heel wat belangstelling. Het Laatste Nieuws kopte  'Firefly’s aan 
hoogspanningslijn moet vogels redden’ en  in Het Belang van Limburg werd dit ‘Vuurvliegjes moeten 
vogels  redden’. Een aantal kranten brachten de bebakening ook als een  item op hun website. Het 
Laatste  Nieuws  meldde  ‘Fluorescerende  hangertjes  moeten  vogels  waarschuwen  voor 
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hoogspanningslijnen’  en  Het  Nieuwsblad  titelde  ‘Firefly’s  moet  vogels  weghouden  van 
hoogspanningslijnen’.  In  De  Krant  van  West‐Vlaanderen  werd  dit  ‘Elia  hangt  Firefly’s  aan 
hoogspanningslijnen zodat deze beter zichtbaar zijn voor vogels’. 
 
De hoofdvogel blijft altijd wel een TV‐item. De regionale televisie Focus‐WTV maakte een reportage 
(1’45”) waarin zowel Elia als Natuurpunt aan bod kwamen. Het grootste bereik werd gehaald door de 
reportage (1’30”) die door journalist Peter Decroubele werd gedraaid voor het VRT‐journaal (Figuur 
15). Het item eindigde met de volgende quote: ‘Meer dan 500 Firefly’s zullen hier binnenkort aan de 
hoogspanningslijnen hangen. De IJzervallei zal heel wat veiliger zijn voor de vogels. Of: hoe natuur en 
industrie elkaar kunnen vinden’.  
 

 
Figuur 15 Carolien Pouleyn (Elia) stond de VRT te woord tijdens het persmoment n.a.v. de bebakening van de 
‘zwarte’ lijn van Noordschote (video-still: VRT NWS).  
 
Geheel toevallig: 4 oktober wordt elk jaar ook Werelddierendag gevierd. Het voor de hand liggende 
bruggetje tussen de Werelddierendag en de bebakening van de ‘zwarte’ lijn van Noordschote zal zeker 
voor wat extra persaandacht hebben gezorgd. Misschien  is het een goed  idee om op de volgende 
Werelddierendag uit te pakken met de erg verheugende resultaten van de bebakening. 
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7 Conclusies 
 
De  ‘zwarte’  lijn  van Noordschote werd  in  2001,  2018  en  2021  telkens  11  keer  onderzocht  op  de 
aanwezigheid  van  draadslachtoffers.  Het  aantal  slachtoffers  dat  voor  elk  van  de  drie 
onderzoeksperiodes  finaal  werd  weerhouden  was  30  (2001),  113  (2018)  en  6  (2021).  Rekening 
houdend met de beschikbare informatie over het aantal watervogels én meeuwen dat in het gebied 
aanwezig was in de periode waarin elk van de onderzoeken werd uitgevoerd, wordt gepoogd om een 
zo correct mogelijke inschatting te maken van het effect van de bebakening met Firefly’s. 
  
Hiervoor werd  gebruik  gemaakt  van  de  beschikbare  tellingen  van  de winterpopulatie  van  zeven 
soorten watervogels  en drie meeuwensoorten. Deze  aantallen werden  vergeleken met het  aantal 
gevonden hoogspanningsleidingsslachtoffers. 
  
In 2001 werd er één slachtoffer per 4.843 getelde vogels gevonden, in 2018 ging het om één slachtoffer 
per 1.580 vogels. In 2021 werden van de 10 weerhouden soorten 66.975 vogels geteld. Indien de lijn 
niet  bebakend  was  geweest  met  Firefly’s,  mocht  worden  verwacht  dat  dit  zou  leiden  tot  14 
(66.975/4.843) à 42 (66.975/1.580) slachtoffers. In realiteit werden er echter maar drie slachtoffers 
gevonden van de groep ‘watervogels en meeuwen’. Dit wil zeggen dat er in 2021 na bebakening slechts 
7% tot 22% van het verwachte aantal slachtoffers van de groep ‘watervogels en meeuwen’ gevonden 
werd (in vergelijking met een situatie waarbij de hoogspanningslijn niet bebakend zou zijn geweest). 
Dit is een reductie van 78% tot 93%, rekening houdend met de variatie in het aantal aanwezige vogels 
van de 10 weerhouden soorten. 
  
Voor de zangvogels zijn er geen cijfers over de  lokale winterpopulatie beschikbaar. Daarom wordt 
noodgedwongen  aangenomen  dat  die  aantallen  over  de  jaren  heen  stabiel  zijn  gebleven  (wat  in 
werkelijkheid niet het geval zal zijn geweest). In 2001 werden er 12 slachtoffers geregistreerd, in 2018 
waren dat er 60. Indien er geen bebakening zou hebben plaatsgevonden, mocht worden aangenomen 
dat er tijdens de monitoringsperiode in 2021 dus 12 tot 60 hoogspanningsleidingsslachtoffers hadden 
moeten vallen onder ‘zwarte’ lijn van Noordschote. In 2021 werden echter maar drie zangvogels als 
slachtoffer gevonden. Dit wijst erop dat ‐ gesteld dat de winteraantallen van zangvogels over de jaren 
heen in de beschouwde onderzoeksperiode identiek zouden zijn geweest ‐ er na bebakening slechts 
5%  tot 25% van het verwacht aantal zangvogelslachtoffers werd gevonden,  in vergelijking met een 
situatie waarbij de hoogspanningslijn niet bebakend zou geweest zijn. Dit is een reductie van 75% tot 
95%. 
  
Hoewel  de  resultaten  van  het  onderzoek  kunnen  zijn  beïnvloed  door  enkele  methodologische 
beperkingen (verschillende tellers in verschillende jaren, variërend aantal onderzoekers per telbeurt, 
…), zijn er op basis van de beschikbare data sterke indicaties dat de bebakening van de ‘zwarte’ lijn van 
Noordschote  met  Firefly’s  heeft  gezorgd  voor  een  betekenisvolle  afname  van  het  aantal 
hoogspanningsleidingsslachtoffers. Daarom is het niet langer gepast om te spreken van de ‘zwarte’ lijn 
van Noordschote en is dit knelpunt op een zeer efficiënte wijze weggewerkt. 
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8 Dankwoord 
 
Een grote dank‐je‐wel aan Wim Bovens. Hij slaagde er  in om een ploeg vrijwilligers op de been  te 
krijgen  die  11  keer  de  zwarte’  lijn  van  Noordschote  intensief  afspeurden  op  zoek  naar 
draadslachtoffers. Wim zamelde restanten  in van de meeste draadslachtoffers, zodat die  later voor 
determinatie kon worden voorgelegd aan soortspecialisten. Een ferme merci aan de 33 vrijwilligers die 
deelnamen aan deze monitoring. Een traject van 3.100 meter nauwlettend afspeuren, op een moeilijk 
begaanbaar en afzoekbaar terrein is geen sinecure. Over sloten en plassen, gezwind en geladderd: je 
moet het maar doen (Figuur 16). 
 

 
Figuur 16 Het dichte slotenpatroon dat het Noordschotebroek doorkruist, vereiste heel wat klauterwerk met ladders 
om vlot (en liefst ook droog) van het ene perceel naar het andere te geraken. Noordschote, 11 april 2021 (foto: Wim 
Bovens). 
 
Koen Devos  en  (INBO)  leverde  gegevens  aan  van  de midmaandelijkse watervogeltellingen  van  de 
IJzervallei  van Merkem,  de  IJzervallei  van Noordschote  en het  Spaarbekken  van Merkem. Ook de 
resultaten van de meeuwenslaapplaats van het Spaarbekken werden door Koen aangeleverd. Geert 
Spanoghe hielp bij de determinatie van een aantal ingezamelde veren en Peter Van Geneijgen was erg 
behulpzaam in het herkennen van slechtvalkprooien. Aan allen onze oprechte dank! 
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10 Bijlages 
 

10.1 Overzicht hoogspanningsleidingsslachtoffers ‘zwarte’ lijn Noordschote 
 

 

soort wetenschappelijke naam 2001 2018 2021 totaal

Blauwe Reiger Ardea cinerea 2 1 3

Bokje Lymnocryptes minimus 1 1

Eend, Gans of Zwaan onbekend Anatidae spec. 1 4 5

Ekster Pica pica 2 2

Fazant Phasianus colchicus 7 7

Goudplevier Pluvialis apricaria 1 1

Houtduif Columba palumbus 3 6 1 10

Kauw Coloeus monedula 1 1

Kemphaan Calidris pugnax 1 1

Kievit Vanellus vanellus 18 18

Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus 1 1

Knobbelzwaan Cygnus olor 1 1

Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus 3 3 6

Koperwiek Turdus iliacus 1 2 3

Kramsvogel Turdus pilaris 4 4

Meerkoet Fulica atra 2 4 2 8

Sperwer Accipiter nisus 1 1

Spreeuw Sturnus vulgaris 7 1 8

Stadsduif Columba livia forma domestica 1 1 2

Stormmeeuw Larus canus 2 5 7

Toendrarietgans Anser serrirostris 1 1

Tureluur Tringa totanus 1 1

Vogel onbekend Aves indet. 5 30 35

Waterhoen Gallinula chloropus 2 2 4

Watersnip Gallinago gallinago 2 2

Wilde Eend Anas platyrhynchos 2 2

Wintertaling Anas crecca 3 3 1 7

Zanglijster Turdus philomelos 2 2

Zilvermeeuw Larus argentatus 1 3 4

Zomertaling Spatula querquedula 1 1

totaal 30 113 6 149



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.


