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1 Inleiding 
 
Elia,  Natuurpunt  en  Natagora  werken  sinds  2012  samen  rond  de  problematiek  van  vogels  als 
hoogspanningsleidingsslachtoffers  in  België.  Dit  leidde  o.a.  tot  de  publicatie  van  een  risicoatlas 
(Derouaux et al., 2012), die  in 2020 werd geactualiseerd  (Derouaux et al., 2020).  In een  risicoatlas 
wordt gepoogd om op basis van een aantal avifaunistische datasets voor elke hoogspanningsleiding 
een zo nauwkeurig mogelijke inschatting te maken van het aanvliegrisico voor vogels. De risicoatlassen 
vormen  voor  de  netwerkbeheerder  dan  ook  een  zeer  concrete  tool  bij  de  opmaak  van 
bebakeningsplannen,  waarbij  lijnen  met  een  hoge  risicoscore  (i.e.  ‘zwarte’  lijnen)  een  hogere 
bebakeningsprioriteit toegekend krijgen dan lijnen met een lagere risicoscore. Dankzij deze prioritering 
kunnen de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk ingezet worden.  
 
Dat  Elia  in  haar  bedrijfsvoering  wel  degelijk  gebruik  maakt  van  de  risicoatlassen  blijkt  uit  de 
bebakeningen van ‘zwarte’ lijnen o.a. in Oudenaarde (2014), Noordschote (2019) en Kallo (2020). De 
monitoring van de ‘zwarte’ lijn van Oudenaarde toonde aan dat deze bebakening ‐ met vogelkrullen ‐ 
erg succesvol was: het aantal draadslachtoffers daalde er met 97%.  
 
Omdat Elia de  impact van bebakening verder wou  laten onderzoeken, vroeg de beheerder van het 
Belgisch  hoogspanningsleidingsnetwerk  om  een  aantal  risicovolle  hoogspanningsleidingen  op  te 
volgen. Intussen werd reeds een uitvoerig slachtofferonderzoek uitgevoerd bij de ‘zwarte’ lijnen van 
Ertvelde  (Verbelen, 2017; Verbelen & Swinnen, 2018a), Diepenbeek  (Verbelen & Swinnen, 2018b), 
Noordschote (Verbelen & Swinnen, 2018c) en Malle (Verbelen & Swinnen, 2019). 
 
In  de  marge  van  deze  onderzoeken  groeide  ook  de  vraag  naar  een  gebruiksvriendelijk 
registratiesysteem voor draadslachtoffers. Dit werd mogelijk gemaakt door een aanpassing die werd 
uitgevoerd in www.waarnemingen.be. Algauw bleek dat de mogelijkheid om draadslachtoffers online 
te  registreren  een  erg  (kosten)efficiënte  manier  was  om  losse  gegevens  in  te  zamelen  over 
draadslachtoffers. Doordat het onderwerp van hoogspanningsslachtoffers ook bekend werd gemaakt 
via voordrachten, persberichten, facebook, rapporten, artikelen, … leidde dit tot een sterke toename 
in het aantal meldingen1 van draadslachtoffers in www.waarnemingen.be. In het voorliggend rapport 
worden  alle meldingen  tot  en met  31  december  2020  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 één gegeven, dus één unieke waarneming zoals die 
wordt 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 hoogspanningsleidingsslachtoffers 
 
Om  een  beter  inzicht  te  krijgen  in  het  aantal  draadslachtoffers  werd  op  8  juli  2015  in 
www.waarnemingen.be  een  nieuwe  aanklikoptie  aangemaakt  zodat  slachtoffers  van 
(hoog)spanningsleidingen  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  aanklikoptie  werd  door  Natuurpunt  en  Natagora  aan  vrijwilligers  en  vogelwerkgroepen 
gecommuniceerd  via  digitale  flitsen,  regionale  mailinglijsten,  de  nieuwsrubriek  van 
www.waarnemingen.be, facebookpagina’s, natuurberichten en voordrachten. De bekendmaking van 
deze  nieuwe  optie werd  vergezeld  van  een  oproep  om  ook  oude,  historische waarnemingen  van 
draadslachtoffers met terugwerkende kracht 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  in een eigen registratiesysteem 
geregistreerd  in  de  categorie  ‘hoogspanning/afsluiting’.  Hierbij  werd  echter  geen  onderscheid 
gemaakt  tussen  slachtoffers  van  hoogspanningsleidingen  en  prikkeldraadslachtoffers. 
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Vogelbescherming  Vlaanderen  heeft  op  vraag  van  Natuurpunt  vanaf  2016  deze  opsplitsing  wel 
ingevoerd. Voor elk hoogspanningsleidingsslachtoffer werd aan de medewerkers van de opvangcentra 
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, 2019 en 2020 maar kreeg slechts in een beperkt aantal opvangcentra gevolg. Hier is 
zeker nog veel ruimte tot verbetering. 
 
De mogelijkheid om hoogspanningsleidingsslachtoffers nauwkeurig te registreren, zorgde tot nog toe 
voor 1.295 gegevens van in totaal 1.377 draadslachtoffers (dataset afgesloten op 31 december 2020).  
 
Kanttekening: aangezien slechts zelden wordt gezien dat een vogel een lijn aanvliegt, is het nooit 100% 
zeker dat een aanvlieging met een hoogspanningsleiding ook daadwerkelijk de oorzaak was van de 
waarneming die als hoogspanningsleidingsslachtoffer  in www.waarnemingen.be werd  ingevoerd.  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 die worden gevonden recht onder of in de 
onmiddellijke nabijheid van een hoogspanningsleiding.  
 
Tweede  kanttekening:  wanneer  de  exacte  locatie  van  de  ingevoerde 
hoogspanningsleidingsslachtoffers  wordt  vergeleken  met  de  locatie  van  de  bovengrondse 
hoogspanningsleidingen die door Elia worden beheerd, blijkt uit enkele gevallen dat er op sommige 
vindplaatsen geen Elia‐leiding aanwezig is. Dit kan betekenen dat:  
 

‐ het wel degelijk om een hoogspanningsleidingsslachtoffer ging maar dat de locatie niet correct 
werd ingevoerd in www.waarnemingen.be.  

‐ het ging om een slachtoffer van een midden‐ of laagspanningsleiding. Het onderscheid tussen 
hoog‐, midden‐ en laagspanning wordt door de meeste invoerders niet gemaakt. Bovendien 
kan dit onderscheid ook niet  in www.waarnemingen.be worden aangegeven  (zie ook 3.4). 
Momenteel beschikken Natuurpunt en Natagora nog niet over een geografische laag van de 
Belgische bovengrondse middel‐ of laagspanningsleidingen. Mocht dit wel het geval zijn, dan 
zouden de midden‐ en laagspanningsleidingsslachtoffers via een GIS‐analyse ook gemakkelijk 
kunnen worden opgespoord.  

 
 

3 Analyse dataset 
 

3.1 Gestandaardiseerde projectgegevens vs. losse gegevens 
 
Tot en met 31 december 2020 werden in totaal in www.waarneminge.be 1.295 gegevens ingevoerd 
waarbij  in  het  veld  ‘gedrag’  de  optie  ‘hoogspanningsleidingsslachtoffer’  werd  aangevinkt.  Op  31 
december 2019 bevatte de totale database 1.157 gegevens: 2020 was dus goed voor een aangroei met 
138 gegevens (+ 11,9%).  
 
Bij de verdere analyse van de volledige dataset wordt  steeds een onderscheid gemaakt  tussen de 
draadslachtoffers  die  werden  geregistreerd  tijdens  gestandaardiseerd  onderzoek  vs. 
draadslachtoffers die als ‘losse’ gegevens werden ingevoerd in www.waarnemingen.be. Tot de eerste 
categorie  behoren  o.a.  de  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), 
Noordschote 2018 (Verbelen & Swinnen, 2018c) en Malle 2019 (Verbelen & Swinnen, 2019) 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 
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‘historische’ monitoring van enkele hoogspanningsleidingen in de Gentse Kanaalzone in 1970 ‐ 1972 
(De Smet, 1973) en in het Antwerpse havengebied (Maes, niet gepubliceerd) werden weerhouden als 
projectgegevens. Dit geldt evenzeer voor de data die in 2019 werden bekomen in uitvoering van het 
individueel project van Eva Van Dyck onder de ‘zwarte’ lijn van Heindonk (Van Dyck, 2019) en alle data 
die door Jef De Prins werden verzameld tijdens het veldwerk voor zijn masterthesis (De Prins, 2020). 
Alle  andere  draadslachtoffers  die  in  www.waarnemingen.be  werden  ingevoerd  als 
hoogspanningsleidingsslachtoffer,  worden  beschouwd  als  ‘losse’  gegevens  die  dus  niet  tijdens 
specifieke projecten of gestandaardiseerd onderzoek werden aangetroffen. 
 
Figuur 2 toont de verhouding tussen het aantal gegevens dat werd ingezameld in een projectmatige 
context  vs.  het  aantal  ‘losse’  gegevens. Hierbij moet worden  opgemerkt  dat  bij  de  analyse werd 
gekeken naar de datum waarop een waarneming werd ingevoerd in www.waarnemingen.be en niet 
naar de datum waarop het slachtoffer werd gevonden. Bij de meeste (recent) ingevoerde gevallen zijn 
beide data identiek, aangezien draadslachtoffers steeds vaker meteen in het veld worden ingevoerd 
via  de  mobiele  applicaties  ObsMapp  (voor  android)  of  iObs  (voor  iPhones).  Bij  ‘historische’ 
waarnemingen, waarbij waarnemingen met  terugwerkende  kracht  in www.waarnemingen worden 
ingevoerd,  stemt de  invoerdatum echter niet overeen met de datum waarop het draadslachtoffer 
werd vastgesteld. De  reden waarom wordt gewerkt met de  invoerdatum  ‐ en niet met de datum 
waarop het  slachtoffer werd  gevonden  ‐  is dat we willen  achterhalen of het  aantal  gegevens  van 
draadslachtoffers (incl. historische gegevens die werden ingevoerd met terugwerkende kracht) stijgt 
naarmate  meer  bekendheid  aan  de  problematiek  van  hoogspanningsleidingsslachtoffers  wordt 
gegeven, o.a. via natuurberichten, persmomenten, voordrachten en publicaties.  
 

 
Figuur 2 Verhouding tussen het aantal projectgegevens en het aantal losse gegevens van 
hoogspanningsleidingsslachtoffers.  
 
Figuur 2 toont aan dat het aantal losse gegevens (n= 536 ) aanzienlijk lager ligt dan het aantal gegevens 
dat werd bekomen tijdens gestandaardiseerd onderzoek (n=759 ). Dit is logisch: gerichte zoekacties 
in het kader van een gestandaardiseerd onderzoek leveren meer data op dan terreinbezoeken waarbij 
het vinden van hoogspanningsleidingsslachtoffers niet het hoofddoel is. Toch mag het aantal van 536 
losse gegevens niet worden geminimaliseerd. Het geeft  immers aan dat de  invoermogelijkheid die 
werd  voorzien  in www.waarnemingen.be  een  zeer  kostenefficiënte manier  is  om  informatie  over 
draadslachtoffers te verkrijgen.  
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Zoals  al  eerder  vermeld,  werd  de  optie  om  hoogspanningsleidingsslachtoffers  in  te  voeren  in 
www.waarnemingen.be voorzien vanaf 8 juli 2015. Bij hoogspanningsleidingsslachtoffers die voor deze 
datum werden ingevoerd, kon de waarnemer wel al in het veld ‘opmerkingen’ aangeven dat het om 
een  hoogspanningsleidingsslachtoffer  ging. Door  een  screening  van  het  veld  ‘opmerkingen’  op  de 
woorden  ‘hoogspanning’,  ‘leiding’  en  ‘draad’  konden  77  gegevens  van 
hoogspanningsleidingsslachtoffers  worden  opgespoord  en  kon  bij  deze  waarnemingen  met 
terugwerkende kracht alsnog de optie ‘hoogspanningsleidingsslachtoffer’ in het veld ‘gedrag’ worden 
aangeklikt.  
 
Figuur 2 toont ook dat de promotie van de invoermogelijkheid ‘hoogspanningsleidingsslachtoffer’ in 
het veld  ‘gedrag’  (door natuurberichten, persmomenten, voordrachten, publicaties, …) ertoe heeft 
geleid dat het aandeel van deze losse gegevens sindsdien sterk steeg: daar waar er voor 2015 slechts 
77 hoogspanningsleidingsslachtoffers als los gegeven werden ingevoerd, was 2015 alleen al goed voor 
64 meldingen: bijna evenveel als het aantal losse gegevens van alle voorgaande jaren samen. Sinds de 
aanmaak  van  de  optie  ‘hoogspanningsleidingsslachtoffer’  in  het  veld  ‘gedrag’  werd  deze  optie 
aangeklikt bij 459  losse gegevens  , goed voor gemiddeld 77  losse gegevens per  jaar  . Met 84  losse 
gegevens werd 2020 het op één na beste jaar. Dit kan voor een deel worden verklaard door het feit 
dat twee deelnemers resp. 10 en 4 historische gegevens hebben ingevoerd als reactie op een oproep 
om oude waarnemingen uit de analoge archieven digitaal te ontsluiten. Deze oproep werd gelanceerd 
bij aanvang van de eerste lockdown‐periode.  
 
Losse  gegevens  leveren  echter  niet  altijd  evenveel  informatie  op  als  waarnemingen  die  werden 
ingezameld  tijdens gestandaardiseerd onderzoek. Losse waarnemingen bevatten doorgaans minder 
informatie dan projectwaarnemingen. Zo is bijvoorbeeld de zoekinspanning (i.e. aantal waarnemers, 
duur van  zoektocht, onderzocht  traject) bij  losse waarnemingen vaak niet gekend. Deze  info  is bij 
gegevens die werden bekomen tijdens gestandaardiseerd onderzoek doorgaans wel beschikbaar, wat 
resulteert in een meer gedetailleerde dataset die meer statistische analyses toelaat.  
 

3.2 Aantal invoerders vs. aantal ingevoerde losse gegevens 
 
Figuur 3 toont door hoeveel (verschillende)  invoerders de 536  losse gegevens over de verschillende 
jaren heen werden ingevoerd. Het aantal invoerders per jaar blijft (vanaf 2015) vrij constant, met een 
gemiddelde van  46 . De 536 losse gegevens werden ingevoerd door 229 verschillende invoerders . 
 

 
Figuur 3 Evolutie van het aantal ingevoerde losse gegevens van hoogspanningsleidingsslachtoffers en het aantal 
invoerders dat deze gegevens invoerde. 
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Figuur 4 toont dat 144 van de 229 invoerders (= 62,8% ) slechts één gegeven invoerden, 45 invoerders 
(=19,6% ) waren goed voor elk twee gegevens en 13 invoerders (= 5,6% ) voegden drie gegevens toe 
aan de databank Dit betekent dus dat 202 invoerders (= 88,2% ) in totaal 273 (= 50,9% ) van de 536 
losse  gegevens  doorgaven. De  lijst  van  de  veelinvoerders  (i.e.  personen  die  ≥  15  losse  gegevens 
invoerden) wordt  aangevoerd door de  coördinator  van het Opvangcentrum  voor Vogels en Wilde 
Dieren van Merelbeke. Deze persoon voerde 57 gegevens in van hoogspanningsleidingsslachtoffers die 
in het VOC werden binnengebracht. Het gaat  in dit geval dus niet om slachtoffers die door die ene 
persoon zelf werden gevonden. Op nummer twee staat  iemand die 36 gegevens  invoerde uit oude 
analoge  notaboekjes  om  deze  waarnemingen  alsnog met  terugwerkende  kracht  in  te  voeren  in 
www.waarnemingen.be. De andere twee personen met meer dan 15 gegevens zijn mensen die ook 
beroepshalve  werken  rond  hoogspanningsleidingsslachtoffers  en  daardoor  ook  buiten 
gestandaardiseerde onderzoeken extra aandacht hebben voor draadslachtoffers. Zij voerden resp. 17 
en 15 gegevens in. In totaal waren deze vier veelinvoerders goed voor 125 gegevens (of 23,3% van 
het totaal aantal ingevoerde losse gegevens) (Figuur 4). 
 

 
Figuur 4 Weergave van het aantal ingevoerde losse gegevens per waarnemer (t.e.m. 31 december 2020). 
 

3.3 Meerwaarde van foto’s bij ingevoerde gegevens 
 
Op het totale aantal van 536 losse gegevens die in www.waarnemingen werden ingevoerd, werden bij 
170 waarnemingen foto’s toegevoegd (= 31,8%), verdeeld over 54 soorten. In 2019 waren bij 127 van 
de 453 losse gegevens (= 28%) foto’s beschikbaar, verdeeld over 49 soorten. Het aantal gegevens dat 
fotografisch wordt gedocumenteerd, nam in 2020 dus licht toe (+3,8%). De meerwaarde van foto’s is 
groot. Foto’s laten vaak toe om de soortdeterminatie te verifiëren. Op basis van foto’s kan soms ook 
extra  informatie  aan  de  waarneming  worden  toegevoegd  (leeftijd,  geslacht,  kleed,  aard  van  de 
verwonding, onderscheid met slechtvalkprooien,…). 
 
Wanneer  (min  of meer)  intacte  draadslachtoffers worden  aangetroffen,  is  het  doorgaans  niet  zo 
moeilijk om tot een correcte determinatie te komen. In veel gevallen gaat het echter om (al dan niet 
aangevreten) kadavers of om een (beperkt) aantal veren. Een correcte determinatie ligt dan niet altijd 
voor de hand. Vaak worden dergelijke vondsten dan ook ingevoerd als ‘vogel onbekend’ of ‘meeuw 
spec.’. Op basis van de  ingevoerde foto’s  is het voor specialisten vaak wel nog mogelijk om tot een 
juiste soortdeterminatie  te komen. Hierdoor konden een aantal gegevens  toch nog op soortniveau 
worden bepaald, wat de kwaliteit van de data ten goede komt. 
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Momenteel  wordt  door  Francisco Moreira  van  het  Research  Center  in  Biodiversity  and  Genetic 
Resources  (Portugal)  gewerkt  aan  een  handleiding  voor  onderzoek  naar  slachtoffers  van 
hoogspanningsleidingen. Mogelijk  zal  in  deze  handleiding worden  voorgesteld  om  alle  gevonden 
slachtoffers op te delen in een aantal categorieën, gaande van enkele veren tot intacte vogels. Ook de 
aard van de verwonding zou meer gestandaardiseerd kunnen/moeten worden gedocumenteerd. Van 
zodra deze handleiding gefinaliseerd is, zou kunnen worden gekeken in welke mate het op basis van 
de  beschikbare  foto’s  mogelijk  is  om  deze  extra  informatie  met  terugwerkende  kracht  aan  de 
ingevoerde waarnemingen van hoogspanningsleidingsslachtoffers  in www.waarnemingen.be  toe  te 
voegen. 
 

3.4 Losse gegevens van slachtoffers van midden‐ en laagspanningsleidingen, 
trein‐ en tramleidingen 

 
Uit een GIS‐analyse van de 536  losse gegevens bleek dat 140 gegevens werden ingevoerd op ≥ 250 
meter van de dichtstbijzijnde hoogspanningsleiding (= 26,1%). Een aantal van deze gegevens konden 
worden gelinkt aan vogels die werden geëlektrocuteerd aan een midden ‐ of laagspanningsleiding. In 
totaal  bevat  de  dataset  48  waarnemingen  die  betrekking  hebben  op  één  of  meerdere 
geëlektrocuteerde  vogels.  Een  aantal  van  deze  slachtoffers werd meermaals  ingevoerd. Dit  heeft 
vooral te maken met het feit dat geëlektrocuteerde vogels vaak lange tijd aan de mast blijven hangen 
en dus een grotere detectiekans hebben. Bovendien gaat het geregeld om relatief zeldzame, grote 
soorten, wat de kans vergroot dat deze waarnemingen ook effectief door de waarnemer zullen worden 
ingevoerd  in  www.waarnemingen.be.  Wanneer  deze  dubbelmeldingen  uit  de  dataset  worden 
verwijderd, blijven 38 waarnemingen over,  goed  voor 48  vogels. Het  gaat om o.a. 1  Torenvalk,  1 
Buizerd, 1 Kerkuil, 10 Oehoes, 24 Ooievaars, 1 Rode wouw en 2 Slechtvalken. Ook  in 2020 werden 
enkele elektrocutieslachtoffers (n=4) gemeld: 1 Ooievaar (Figuur 5), 1 Blauwe reiger, 1 Torenvalk en 1 
Zwarte kraai. 
 

 
Figuur 5 Deze geëlektrocuteerde Ooievaar werd gefotografeerd op 25 augustus 2020 in Gesves. De vogel werd 
ook de dag ervoor al ingevoerd in www.waarnemingen.be (foto: van der Stegen). 
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Aangezien Elia niet verantwoordelijk  is voor het beheer van midden‐ en  laagspanningsleidingen  in 
België,  werden  deze  gegevens  bij  verdere  analyses  geweerd  uit  de  dataset  van  de  eigenlijke 
hoogspanningsslachtoffers. De verzamelde data geven wel aan dat deze problematiek van elektrocutie 
aan midden‐ en laagspanningsleidingen niet mag worden onderschat. Vooral voor roofvogels, uilen en 
Ooievaars zou dit een niet onbelangrijke doodsoorzaak kunnen zijn. Bij Ooievaars situeren 19 van de 
23 elektrocuties zich in augustus, wat duidelijk samenvalt met de najaarstrek. Er werd slechts 1 geval 
van elektrocutie van Ooievaar  ingevoerd  in mei,  tijdens de voorjaarstrek. Deze sterke discrepantie 
tussen het aantal slachtoffers in het voorjaar en het najaar kan vooral worden verklaard doordat er in 
het najaar veel meer ooievaars over op de trektelposten worden geregistreerd dan  in het voorjaar 
(Figuur 6). 
 

 
Figuur 6 Weergave van alle gegevens van Ooievaars in de database van www.trektellen.nl. Het gaat enkel om 
gegevens van Belgische trektelposten, weergegeven als totalen per week (bron: www.trektellen.nl).  
 
De najaarsgroepen zijn doorgaans veel groter dan de groepen die in het voorjaar over ons land trekken. 
Bovendien  hebben  ooievaars  in  het  najaar  veel  vaker  de  gewoonte  om  te  overnachten  op 
verlichtingspalen,  in  afgeknakte  bomen  of  op  electriciteitspylonen. Wanneer  zo’n  grote  groep wil 
landen op een pyloon om er  te overnachten, dan  is de kans op een gevaarlijke plaatsinname  (met 
elektrocutie  tot  gevolg)  op  een  hoog‐, midden  of  laagspanningsmast  groter  dan wanneer  slechts 
enkelingen een slaapplaats willen innemen. 
 
Een  aantal  van  de  gegevens  die  werden  ingevoerd  op  ≥  250  m  van  de  dichtstbijzijnde 
hoogspanningsleidingen  kon  echter  niet  in  verband  worden  gebracht  met  midden‐  of 
laagspanningsleidingen. Uit de opmerkingen die door de  invoerders bij deze waarnemingen werden 
geplaatst en uit een screening op topokaarten van de exacte invoerlocatie, kon worden afgeleid dat 
het (vermoedelijk) gaat om vogels die tegen een trein‐ of tramleiding zijn aangevlogen (Figuur 7). 
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Figuur 7 Bij een grondige screening van alle gegevens die werden ingevoerd op ≥ 250 meter van de dichtstbijzijnde 
hoogspanningsleiding kon worden vastgesteld dat een aantal van deze gegevens kon worden gelinkt aan 
treinleidingen. Linksboven: Zwarte kraai, 11 augustus 2015, Kallo (Tim Vochten), rechtsboven: Zanglijster, 29 
september 2018, Antwerpen (Bram Van Loock), linksonder: Kleine karekiet, 10 september 2016, Antwerpen (Tim 
Vochten), rechtsonder: Houtduif, 17 mei 2016, Heist-op-den-Berg (S. Hermans).  
 
In totaal ging het slechts om 6 gegevens. De impact van deze problematiek valt momenteel niet in te 
schatten aangezien deze beperkte data voornamelijk terug te  leiden zijn naar waarnemerseffecten. 
Weinig  mensen  lopen  immers  geregeld  langsheen  spoorwegtrajecten,  niet  in  het  minst  omdat 
‘spoorlopen’  verboden  is  en  onderzoek  langsheen  spoorwegen  enkel  kan  mits  hiervoor  een 
schriftelijke toelating wordt verleend door Infrabel. Een dergelijke vergunning werd vooralsnog niet 
aangevraagd  om  specifiek  onderzoek  te  verrichten  naar  slachtoffers  door  treinverkeer  of  trein‐
leidingen. 
 
De  resterende  gegevens  die  werden  ingevoerd  op  ≥  250  m  van  de  dichtstbijzijnde 
hoogspanningsleiding bleken wel degelijk te gaan om hoogspanningsleidingsslachtoffers waarvan de 
locatie echter niet (voldoende) nauwkeurig werd ingevoerd in www.waarnemingen.be. 
 
Uit  bovenstaande  analyse  kan  de  vraag  worden  gesteld  of  het  niet  zinvol  zou  zijn  om  in 
www.waarnemingen.be ‐ naast de optie voor hoogspanningsleidingsslachtoffers ‐ ook aanvinkopties 
te voorzien voor slachtoffers van midden‐ en  laagspanningsleidingen, trein‐ en tramleidingen. Deze 
vraag werd voorgelegd aan het team van www.waarnemingen.be. Er werd voorlopig besloten om niet 
op deze vraag in te gaan, omdat het voor waarnemers niet altijd duidelijk is of het gaat om een hoog‐ 
midden‐ of  laagspanningsleiding. Voorlopig wordt dus enkel verder gewerkt met de ene optie voor 
‘hoogspanningsleidingsslachtoffers’ en zal een uitfiltering van de andere categorieën voor aanvang van 
elke nieuwe analyse manueel moeten worden uitgevoerd. 
  
 



11 
 

3.5 Losse gegevens van hoogspanningsleidingsslachtoffers 
 
In Tabel 1 worden nog eens alle stappen opgelijst die werden uitgevoerd om de dataset van gegevens 
die in www.waaremingen.be werden ingevoerd als hoogspanningsleidingsslachtoffer ‘op te kuisen’.  
 
Tabel 1 Stappen die werden ondernomen om de databank met alle gegevens die werden ingevoerd als 
hoogspanningsleidingsslachtoffers ‘op te kuisen’. 

 
 
Het uitfilteren van slachtoffers van midden‐ en  laagspanningsleidingen,  treinleidingsslachtoffers en 
dubbelmeldingen was een arbeidsintensief werk maar de kwaliteit van de uitgezuiverde dataset is er 
wel sterk door toegenomen. 
 

3.5.1 Vergelijking tussen Belgische, Nederlandse en Duitse databanken 
 
Natuurpunt wil het doorgeven van hoogspanningsleidingsslachtoffers nog verder stimuleren door aan 
dit onderwerp nog meer kenbaarheid  te geven. Het aantal van 482  losse gegevens  (goed voor 520 
vogels) is ‐ in een internationale context ‐ echter niet slecht, zeker als in overweging wordt genomen 
dat de aanvinkoptie in www.waarnemingen.be pas werd geactiveerd op 8 juli 2015. 
 
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 
hoogspanningsleidingsslachtoffers in Nederland. Navraag leert dat in de databank van SOVON records 
aanwezig zijn van 549 hoogspanningsleidingsslachtoffers (dataset afgesloten op 31 december 2020). 
De  Nederlandse  databank  van  Stichting  Natuurinformatie  bevat  362  gegevens  van 
hoogspanningsleidingsslachtoffers  (dataset  afgesloten  op  31  december  2020).  Dit  is  het  aantal 
gegevens  zonder  dat  de  dataset werd  uitgefilterd. Ook  de Naturschutsbund Deutschland  (NABU) 
startte  in  oktober  2017  een  hotline  en  een  online  portal  om  een  beter  zicht  te  krijgen  op  de 
hoogspanningsleidingsslachtoffers  in  Duitsland  (contactpersonen:  Ute  Eggers,  Eric  Neuling).  Deze 
databank bevat intussen 182 records, goed voor een totaal van 292 vogels (dataset afgesloten op 31 
december 2020). Hiervan konden 140 records worden gelinkt aan elektriciteitsleidingen (verdeeld over 
hoog‐, midden‐ en laagspanningsleidingen), goed voor een totaal van 240 vogels. De resultaten van elk 
van deze dataportalen worden samengevat in Tabel 1 
  
Tabel 2: Aantal gegevens van (hoogspannings)leidingsslachtoffers in verschillende dataportalen (dataset 
afgesloten op 31 december 2020). 

land  instantie  aantal gegevens  aantal vogels 

België  Natuurpunt/Natagora  482  520 

Duitsland  NABU  182  292 

Nederland  SOVON    549 

alle gegevens 'hoogspanningsleidingsslachtoffers' # vogels

1.295 (incl. dubbelmeldingen) 1.377

deeldataset 1: alle projectgegevens hoogspanningsleidingsslachtoffers # vogels

759 (incl. dubbelmeldingen) 787

deeldataset 2: alle losse gegevens 'hoogspanningsleidingsslachtoffers' # vogels

536 (incl. dubbelmeldingen, incl. slachtoffers van midden‐, laagspanning en treinleidingen) 590

deeldataset 2a: alle losse gegevens midden ‐ of laagspanningsleidingsslachtoffers # vogels

48 (incl. dubbelmeldingen) 64

deeldataset 2b: alle losse gegevens treinleidingsslachtoffers # vogels

6 (incl. dubbelmeldingen) 6

deeldataset 2c: alle losse gegevens hoogspanningsleidingsslachtoffers # vogels

482 (incl. dubbelmeldingen, excl. slachtoffers van middenspanning‐, laagspanning‐ en treinleidingen) 520
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Nederland  Stichting Natuurinformatie  362   
Een aantal nuances: 
 
Nederland is niet alleen groter qua oppervlakte dan België maar heeft ook meer actieve waarnemers 
die gegevens doorgeven aan het centrale dataportaal: op 1 juni 2021 waren op www.waarneming.nl 
152.809 waarnemers actief, voor België waren op die datum 83.775 waarnemers geregistreerd of maar 
liefst 69.034 mensen minder. Het ‘oppervlakte‐argument’ geldt des te meer voor Duitsland. Over het 
aantal actieve waarnemers konden we voor dit  land echter geen vergelijkbare gegevens bekomen. 
Door een financiële bijdrage van een aantal Duitse TSO’s, kon/kan NABU gedurende een periode van 
meerdere  jaren  een  voltijds  personeelslid  inzetten  die  werkt  rond  de  problematiek  van 
hoogspanningsleidingsslachtoffers. Het opzetten en onderhouden van een online  invoerplatform  is 
één van de belangrijke  taken van dit personeelslid. Als alle elementen  (oppervlakte   van elk  land, 
dichtheid aan actieve waarnemers, professioneel tijdsbudget voor organisatie van datagaring) naast 
elkaar worden gelegd, kan worden besloten dat in België (zowel relatief als absoluut) aanzienlijk meer 
gegevens  worden  ingezameld  dan  in  Nederland  en  Duitsland.  Dit  is  vooral  het  gevolg  van  een 
intensieve  en  aangehouden  info‐campagne  en  van  de  vele  persoutput  over  de  problematiek  van 
hoogspanningsleidingsslachtoffers. 
 

3.5.2 Geografische spreiding van de losse gegevens van 

hoogspanningsleidingsslachtoffers 
 
In de volgende analyses wordt gebruik gemaakt van deeldataset 2c. Dit is dus de dataset van alle losse 
gegevens  van  hoogspanningsleidingsslachtoffers,  zonder midden‐  en  laagspanningsslachtoffers  en 
zonder  treinleidingsslachtoffers. De  dubbelmeldingen werden  voor  deze  analyse wél weerhouden 
omdat  de  analyse  betrekking  heeft  op  het  aantal  verschillende  gegevens  dat werd  ingevoerd  op 
www.waarnemingen.be en niet op het aantal verschillende vogels. Deze uitgezuiverde dataset bevat 
dus 482 gegevens (zie ook Tabel 1). 
 
De verdeling van deze  losse gegevens van hoogspanningsleidingsslachtoffers over de verschillende 
provincies wordt weergegeven in Figuur 8. 
  

 
Figuur 8 Provinciale verdeling van het aantal losse gegevens van hoogspanningsleidingsslachtoffers dat werd 
ingevoerd op www.waarnemingen.be (dataset afgesloten op 31 december 2020). 
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Vlaanderen  is  verantwoordelijk  voor  451  losse  gegevens  (=  93,5%  van  het  totale  aantal)  in  de 
databank. Oost‐Vlaanderen neemt het meeste van deze gegevens voor zich met 48,7% van het totaal 
aantal). Vlaams‐Brabant is de Vlaamse provincie met het laagste aantal exemplaren, met 6,2% van het 
totale aantal. Het hoge percentage in Vlaanderen is mogelijk rechtstreeks gerelateerd aan de ruime 
persaandacht die het project in dit landsgedeelte verkreeg. De communicatiekanalen van Natuurpunt 
en Vogelbescherming Vlaanderen werden volop  ingezet en ook de verschillende  infosessies hebben 
een aantal nieuwe losse gegevens opgeleverd. De prominente plek van Oost‐Vlaanderen werd eerder 
al geduid (zie 3.2) en heeft te maken met enkele  ‘veelinvoerders’. De campagne die door Natagora 
sinds 2017 bij haar achterban werd gevoerd om uit Wallonië meer losse gegevens te pakken te krijgen, 
leverde al 31 gegevens op (= 6,4% van het totale aantal). Een geringere waarnemersdichtheid zal hier 
ongetwijfeld aan de basis van liggen.  
 

3.5.3 Verdeling van losse gegevens hoogspanningsleidingsslachtoffers per jaar 
 
Figuur 9 toont in welk jaar de 482 losse gegevens werden ingevoerd. Hiervoor werd gebruik gemaakt 
van de  invoerdatum, en dus niet de datum waarop de waarneming werd verricht. De aanvinkoptie 
‘hoogspanningsleidingsslachtoffer’ bij het veld  ‘gedrag’ werd  in www.waarnemingen.be geactiveerd 
op 8 juli 2015. Sindsdien werd deze optie actief gepromoot bij de achterban. 
  

 
Figuur 9 Verdeling van het aantal ingevoerde losse gegevens, op basis van het jaar waarin deze gegevens werden 
ingevoerd in www.waarnemingen.be. 
 
Uit Figuur 9 blijkt dat er ook losse gegevens van hoogspanningsleidingsslachtoffer werden ingevoerd 
voor 2015. Hoe kan dat dan, aangezien die aanvinkoptie pas in 2015 werd geactiveerd? De gegevens 
van voor 2015 hebben betrekking op gegevens waarbij in het veld ‘opmerkingen’ werd vermeld dat 
het  om  hoogspanningsleidingsslachtoffers  ging.  Via  een  query werd  in  dat  veld  gezocht  naar  de 
trefwoorden  ‘hoogspanning’,  ‘spanning’  en  ‘draad’.  Voor  alle  extra  losse  gegevens  van 
hoogspanningsleidingsslachtoffers die op die manier konden werden gevonden, werd alsnog  ‐ met 
terugwerkende  kracht  ‐  de  optie  ‘hoogspanningsleidingsslachtoffer’  in  www.waarnemingen.be 
aangevinkt. De invoerdatum van deze waarneming werd door deze aanpassing in de databank echter 
niet gewijzigd. Dit verklaart het beperkt aantal losse gegevens van hoogspanningsleidingsslachtoffers 
dat voor 2015 in www.waarnemingen.be werd ingevoerd. De piek in 2018 kan o.a. worden verklaard 

7
2

12 13
8

32

57 57
63

96

57

78

0

20

40

60

80

100

120

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

# losse gegevens per jaar



14 
 

door  een  aantal  invoerders  die  in  dat  jaar  een  inhaalslag  hebben  uitgevoerd  en  historische  losse 
gegevens uit analoge notitieboekjes met  terugwerkende kracht hebben  ingevoerd. Met 78 nieuwe 
losse gegevens was 2020 het op één na beste jaar. 
 

3.5.4 Verdeling van losse gegevens hoogspanningsleidingsslachtoffers per maand 
 
Figuur 10  toont  in welke maand de  losse gegevens van hoogspanningsleidingsslachtoffers werden 
gevonden. Hiermee willen we achterhalen of er in bepaalde maanden meer slachtoffers vallen dan in 
andere. De deeldataset 2c werd voor deze analyse ontdubbeld, om te vermijden dat dubbelmeldingen 
zouden  zorgen  voor  een  bias  in  de  verdeling  van  de  ingevoerde  losse  gegevens  per maand.  De 
ontdubbeling herleidde het aantal van 482 naar 466 losse gegevens , verdeeld over 504 exemplaren . 
Voor  deze  analyse  werd  enkel  rekening  gehouden  met  de  waarnemingsdatum,  niet  met  de 
invoerdatum.  
 

 
Figuur 10 Verdeling van de 466 losse draadslachtoffers over het jaar. Deze gegevens hebben betrekking op alle 
losse draadslachtoffers die in www.waarnemingen.be werden ingevoerd t.e.m. 31 december 2020. 
Dubbelmeldingen werden voor deze analyse niet weerhouden. 
 
Vooraf werd verwacht dat er zich mogelijk een aantal pieken zouden kunnen aftekenen in december ‐ 
februari (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  466  hoogspanningsleidingsslachtoffers  die  als  los  gegeven  werden  ingevoerd  in 
www.waarnemingen.be blijkt echter een duidelijke piek  in maart en  (in mindere mate)  in  januari, 
februari en april (Figuur 10). Dit overlapt enigszins met de periode waarin hogere aantallen vogels in 
België overwinteren en met het begin van de voorjaarstrek van een aantal watervogels. Of de aantallen 
gemelde  hoogspanningsleidingsslachtoffers  echt  een  gevolg  zijn  van  een  effectief  hoger  aantal 
slachtoffers in die periode dan wel een artefact (bv. als gevolg van een hogere zoekinspanning in deze 
maande,  van  een  hogere  detectiekans  in  die  periode wegens  de  kortere  vegetatie  op  akkers  en 
graslanden,  of  van meer mensen  op  het  terrein  omwille  van  de  eerste  lockdown  van  de  corona‐
pandemie), werd niet verder onderzocht. Het zou interessant zijn om te weten of dit patroon zich ook 
aftekent in andere landen. Het zou eveneens de moeite lonen om na te gaan welke soorten wanneer 
pieken. 
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3.6 Soortverdeling van hoogspanningsleidingsslachtoffers (projectgegevens + 
losse gegevens) 

 
Om na te gaan hoe vaak welke soorten (dataset afgesloten op 31 december 2020) werden ingevoerd 
als  ‘echte’  hoogspanningsleidingsslachtoffers  ‐  dus  na  het  verwijderen  van  midden‐  en 
laagspanningsslachtoffers,  trein‐  en  tramleidingsslachtoffers  ‐  werden  zowel  de  resterende 
projectgegevens  als  de  ‘opgekuiste’  losse  gegevens  weerhouden.  In  totaal  ging  het  om  1.295 
waarnemingen. Een aantal hoogspanningsleidingsslachtoffers werd echter meerdere keren ingevoerd, 
soms door eenzelfde, meestal door andere waarnemers.  Indien ook alle dubbelmeldingen werden 
uitgefilterd, bleven nog 1.185 gegevens over van  in totaal 1.251 hoogspanningsleidingsslachtoffers 
over. De verdere analyses zullen worden uitgevoerd op deze ‘opgekuiste’ en ontdubbelde dataset. De 
aantallen die worden vermeld hebben dus steeds betrekking op het aantal exemplaren, niet op het 
aantal gegevens. 
 
De top 20 van de soorten die het vaakst als hoogspanningsleidingsslachtoffer werden  ingevoerd  in 
www.waarnemingen.be  wordt  weergegeven  in  Tabel  3.  Deze  tabel  geeft  per  soort  het  aantal 
ingevoerde  exemplaren  weer  en  hoe  zich  dit  procentueel  verhoudt  t.o.v.  alle  1.251 
hoogspanningsslachtoffers  die  in www.waarnemingen.be werden  ingevoerd. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat 82  ingevoerde slachtoffers niet tot op soortniveau konden worden gedetermineerd. 
Het gaat hierbij zowel om  slachtoffers waarvan het genus niet kon worden vastgesteld  (= meestal 
ingevoerd als  ‘vogel onbekend’) als om slachtoffers die wel op genusniveau maar niet  tot op soort 
konden  worden  gedetermineerd  (bv.  ‘meeuw  onbekend’).  In  een  extra  kolom  wordt  bijkomend 
weergegeven hoe het aantal slachtoffers van elke soort zich verhoudt tot het totale aantal van 1.169 
ingevoerde hoogspanningsleidingsslachtoffers dat tot op soortniveau kon worden bepaald. 
 
Tabel 3 Top 20 van het aantal hoogspanningsleidingsslachtoffers dat werd ingevoerd in www.waarnemingen.be 
(dataset afgesloten op 31 december 2020) met een procentuele weergave t.o.v. het totale aantal en t.o.v. het aantal 
op soort gedetermineerde hoogspanningsleidingsslachtoffers. 

 
 
Duiven  (Columbidae)  blijken  met  358  exemplaren  (=  28,6%  van  alle 
hoogspanningsleidingsslachtoffers)  het  talrijkst  aanwezig.  Houtduif  (n=192)  en  Stadsduif  (n=155) 

soort wetenschappelijke naam # % van totaal % van op soort gedetermineerd

Houtduif Columba palumbus 192 15,3 16,4

Stadsduif Columba livia forma domestica 155 12,4 13,3

Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus 146 11,7 12,5

Vogel onbekend Aves species 66 5,3 5,6

Stormmeeuw Larus canus 59 4,7 5,0

Kievit Vanellus vanellus 56 4,5 4,8

Zilvermeeuw Larus argentatus 39 3,1 3,3

Wilde Eend Anas platyrhynchos 35 2,8 3,0

Knobbelzwaan Cygnus olor 29 2,3 2,5

Grauwe Gans Anser anser 26 2,1 2,2

Spreeuw Sturnus vulgaris 26 2,1 2,2

Meerkoet Fulica atra 24 1,9 2,1

Blauwe Reiger Ardea cinerea 22 1,8 1,9

Houtsnip Scolopax rusticola 20 1,6 1,7

Wintertaling Anas crecca 19 1,5 1,6

Zwarte Kraai Corvus corone 18 1,4 1,5

Fazant Phasianus colchicus 17 1,4 1,5

Waterhoen Gallinula chloropus 16 1,3 1,4

Kauw Coloeus monedula 14 1,1 1,2

Koperwiek Turdus iliacus 14 1,1 1,2
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werden het vaakst gemeld maar ook Holenduif  (n=10) en Turkse  tortel  (n=1) werden geregistreerd 
(Tabel 4). 
 
Tabel 4 Aantal duiven dat als hoogspanningsleidingsslachtoffers werd ingevoerd in www.waarnemingen.be 
(dataset afgesloten op 31 december 2020) met een procentuele weergave t.o.v. het totale aantal en t.o.v. het aantal 
op soort gedetermineerde hoogspanningsleidingsslachtoffers. 

 
 
Ook meeuwen (Laridae) zijn met 258 exemplaren vaak ingevoerde hoogspanningsleidingsslachtoffers. 
Op  een  totaal  van  1.251  hoogspanningsleidingsslachtoffers  is  dit  goed  voor  20,6%  van  alle 
hoogspanningsleidingsslachtoffers  die  in  www.waarnemingen.be  werden  geregistreerd.  Naast 
Kokmeeuw  (n=146), Stormmeeuw  (n=59) en Zilvermeeuw  (n=39) werden ook Kleine mantelmeeuw 
(n=8), Zwartkopmeeuw (n=2), Grote mantelmeeuw (n=1) en enkele niet‐gedetermineerde meeuwen 
(n=3) ingevoerd .  
 
Tabel 5 Aantal meeuwen dat als hoogspanningsleidingsslachtoffers werd ingevoerd in www.waarnemingen.be 
(dataset afgesloten op 31 december 2020) met een procentuele weergave t.o.v. het totale aantal en t.o.v. het aantal 
op soort gedetermineerde hoogspanningsleidingsslachtoffers. 

 
 
Samen  zijn  meeuwen  en  duiven  dus  goed  voor  616  van  de  1.251  geregistreerde 
hoogspanningsleidingsslachtoffers, goed voor 49,2% van het totale aantal exemplaren. 
 
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,  lijsters)  of  in  ochtend‐  en  avondschemer  pendelen  tussen  de  rust‐  en  de 
foerageergebieden (bv. meeuwen). Deze vaststelling is van belang bij verdere bebakeningsprojecten 
aangezien bebakening met bv. vogelkrullen ’s nachts niet of nauwelijks zichtbaar is. Er moet dan ook 
worden overwogen om vaker in te zetten op nalichtende bebakening. Hierbij moet wel in overweging 
worden genomen dat mensen die in de nabijheid van een hoogspanningsleiding wonen mogelijk een 
negatieve attitude zouden kunnen hebben t.o.v. dergelijke nalichtende bebakening. Tabel 6 geeft een 
overzicht van het aantal hoogspanningsleidingsslachtoffers van soorten die vooral/uitsluitend ’s nachts 
op hoogspanningsleidingshoogte trekt/vliegt. 
 

soort wetenschappelijke naam # % van totaal % van op soort gedetermineerd

Houtduif Columba palumbus 192 15,3 16,4

Stadsduif Columba livia forma domestica 155 12,4 13,3

Holenduif Columba oenas 10 0,8 0,9

Turkse Tortel Streptopelia decaocto 1 0,1 0,1

totaal 358 28,6 30,6

soort wetenschappelijke naam # % van totaal % van op soort gedetermineerd

Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus 146 11,7 12,5

Stormmeeuw Larus canus 59 4,7 5,0

Zilvermeeuw Larus argentatus 39 3,1 3,3

Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus 8 0,6 0,7

Meeuw (Larus) onbekend Larus species 3 0,2 0,3

Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus 2 0,2 0,2

Grote Mantelmeeuw Larus marinus 1 0,1 0,1

totaal 258 20,6 22,1
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Tabel 6 Aantal hoogspanningsleidingsslachtoffers van soorten die vooral/uitsluitend ’s nachts op 
hoogspanningsleidingshoogte trekken/vliegen. 

 
 
Het valt op dat hier heel wat Rode Lijst‐soorten tussen staan (zie ook Tabel 7). Op zich zou dat een 
voldoende stimulans kunnen zijn om  ‘zwarte’  lijnen te bebakenen, zeker wanneer die over of nabij 
Natura 2000‐gebieden of natuurgebieden lopen. 
 
De  dataset  bevat  een  verrassend  hoog  aantal  gegevens  van minder  algemene  soorten  (Tabel  7). 
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 7 best opmerkelijk.  
 
Tabel 7 Opmerkelijke soorten die als hoogspanningsleidingsslachtoffer werden ingevoerd in 
www.waarnemingen.be, met opgave van de Rode Lijst-categorie voor Vlaanderen (Devos et al., 2016) en Wallonië 
(Jacob et al., 2010). 

 

soort wetenschappelijke naam # RL‐categorie in Vlaanderen RL‐categorie in Wallonië

Meerkoet Fulica atra 24

Houtsnip Scolopax rusticola 20 Bijna in gevaar

Waterhoen Gallinula chloropus 16

Fuut Podiceps cristatus 12

Watersnip Gallinago gallinago 7 Ernstig bedreigd Ernstig bedreigd

Waterral Rallus aquaticus 6 Bijna in gevaar

Dodaars Tachybaptus ruficollis 5

Roerdomp Botaurus stellaris 5 Ernstig bedreigd Ernstig bedreigd

Woudaap Ixobrychus minutus 3 Bedreigd Ernstig bedreigd

Bokje Lymnocryptes minimus 2

Geoorde Fuut Podiceps nigricollis 2 Bedreigd Bijna in gevaar

Kwartel Coturnix coturnix 2

Porseleinhoen Porzana porzana 2 Ernstig bedreigd Niet geëvalueerd

Ransuil Asio otus 2

Oehoe Bubo bubo 1 Niet geëvalueerd Kwetsbaar

Griel Burhinus oedicnemus 1

soort wetenschappelijke naam # RL‐categorie Vlaanderen RL‐categorie Wallonië

Meerkoet Fulica atra 20 Bijna in gevaar

Houtsnip Scolopax rusticola 18

Waterhoen Gallinula chloropus 14

Fuut Podiceps cristatus 11

Watersnip Gallinago gallinago 6 Ernstig bedreigd Ernstig bedreigd

Waterral Rallus aquaticus 5 Bijna in gevaar

Roerdomp Botaurus stellaris 4 Ernstig bedreigd Ernstig bedreigd

Dodaars Tachybaptus ruficollis 3

Woudaap Ixobrychus minutus 3 Bedreigd Ernstig bedreigd

Bokje Lymnocryptes minimus 2

Geoorde fuut Podiceps nigricollis 2 Bedreigd Bijna in gevaar

Kwartel Coturnix coturnix 2

Porseleinhoen Porzana porzana 2 Ernstig bedreigd Niet geëvalueerd

Ransuil Asio otus 2

Griel Burhinus oedicnemus 1

Oehoe Bubo bubo 1 Niet geëvalueerd Kwetsbaar
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3.7 Impact van hoogspanningsleidingen op Belgische broedpopulaties 

 
Hoogspanningsleidingen maken slachtoffers. Sommige soorten zijn meer aanvlieggevoelig dan andere 
en worden dan ook vaker gevonden als hoogspanningsleidingsslachtoffer. Maar wat is de impact van 
het aantal hoogspanningsleidingsslachtoffers op de Belgische broedpopulatie van elke soort? Deze 
vraag kan niet afdoende worden beantwoord. Het aantal territoria van elke soort die in België broedt, 
is ‐  in min of meerdere mate ‐ gekend (Vermeersch et al., 2020; Jacob et al., 2010). Maar omdat er 
geen  gestandaardiseerd,  gebiedsdekkend  monitoringsproject  loopt  om  ook 
hoogspanningsleidingsslachtoffers op jaarbasis in kaart te brengen, zijn hiervoor geen representatieve 
cijfers beschikbaar en kan dit niet worden afgezet tegen het jaarlijkse aantal territoria. 
 
Toch  kan  op  basis  van  de  beschikbare  data  van  hoogspanningsleidingsslachtoffers  uit 
www.waarnemingen.be worden afgeleid voor welke soorten de impact van hoogspanningsleidingen 
op de broedpopulaties het grootst is.  Tabel 8 en Tabel 9 tonen voor alle soorten van de Rode Lijst van 
de  broedvogels  in  Vlaanderen  (Devos  et  al.,  2016)  en  Wallonië  (Jacob  et  al.,  2010)  het  aantal 
geregistreerde hoogspanningsleidingsslachtoffers dat in www.waarnemingen werd ingevoerd (dataset 
afgesloten op 31 december 2020). 
 
Na ontdubbeling gaat het om 1.185 gevallen van 1.251 verschillende vogels. Voor elk van de Rode Lijst‐
soorten  waarvan  minstens  één  gegeven  van  een  hoogspanningsleidingsslachtoffer  in 
www.waarnemingen.be werd  ingevoerd, wordt zowel voor Vlaanderen als voor Wallonië de meest 
recente schatting van het minimaal en het maximaal aantal territoria weergegeven. Voor Vlaanderen 
gaat het om schattingen uit de periode 2013 ‐ 2018 (Vermeersch et al., 2020), voor Wallonië dateren 
de meest recente cijfers uit de periode 2001  ‐ 2007 (Jacob et al., 2010). Voor elk van deze soorten 
wordt  ook  weergegeven  binnen  welke  datumgrenzen  deze  soorten  in  België  territoriaal  gedrag 
vertonen (Sovon, 2016). Dit is van belang indien we enigszins een onderscheid willen kunnen maken 
tussen  overwinterende/doortrekkende  exemplaren  en  exemplaren  die mogelijk/vermoedelijk  deel 
uitmaken  van  de  Belgische  broedpopulatie.  Een  voorbeeld:  Stormmeeuwen  overnachten  in  het 
winterhalfjaar in grote aantallen op klassieke slaapplaatsen. Het gros van deze vogels zal echter niet in 
ons land broeden: de Vlaamse broedpopulatie wordt geschat op 21 ‐ 31 territoria, de Waalse populatie 
op  82  ‐  94  territoria.  Territoria  van  Stormmeeuw  kunnen  worden  bepaald  aan  de  hand  van 
territoriumindicerend gedrag en/of nesttellingen  tussen de datumgrenzen van 20 mei  ‐ 15  juni.  In 
totaal werden in www.waarnemingen.be 59 verschillende Stormmeeuwen ingevoerd  bekend die als 
hoogspanningsleidingsslachtoffers werden geregistreerd. Hiervan werd er geen enkele geregistreerd 
binnen de datumgrenzen van 20 mei  ‐ 15  juni. Er zou dus  (met de nodige voorzichtigheid) kunnen 
worden gesteld dat de gevonden slachtoffers niet werden gevonden in de broedperiode van deze soort 
en dat het dus (mogelijk) vooral om overwinterende/doortrekkende vogels ging. Het lijkt er dus naar 
dat de impact van hoogspanningsleidingen op de Belgische broedpopulatie van Stormmeeuwen eerder 
beperkt zou kunnen zijn. Door het aantal slachtoffers dat voor elke soort werd gevonden binnen de 
(soortspecifieke) datumgrenzen uit te zetten tegen het minimaal/maximaal aantal territoria van deze 
soort,  kan  voor  elke  Rode  Lijst‐soort  een  indicatie  worden  gegeven  over  de  impact  van 
hoogspanningsleidingen  op  de  Belgische  broedpopulatie.  Deze  indicatie  moet  met  de  nodige 
omzichtigheid worden geïnterpreteerd: 
 

‐ Van  de  hoogspanningsleidingsslachtoffers  die  per  soort  werden  geregistreerd  tussen  de 
soortspecifieke  datumgrenzen,  werd  niet  vooraf  gefilterd  op  slachtoffers  die  werden 
gevonden  in/nabij  geschikt  broedhabitat.  Ook  al  gaat  het  om  slachtoffers  die  werden 
gevonden  binnen  de  datumgrenzen,  toch  kan  het  ook  hier  nog  steeds  gaan  om  (late) 
doortrekkers. Dat zal vooral het geval zijn wanneer het slachtoffer niet werd gevonden in/nabij 
geschikt broedhabitat. 
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‐ Het aantal hoogspanningsleidingsslachtoffers per soort is het totaal van alle gevallen die voor 
die soort ooit werden ingevoerd in www.waarnemingen.be. Indien er in 10 verschillende jaren 
telkens  één  slachtoffer  werd  ingegeven,  wordt  10  als  totaal  voor  het  aantal 
hoogspanningsleidingsslachtoffers voor die soort weerhouden. Dit totale aantal wordt in Tabel 
8 en Tabel 9 uitgezet t.o.v. het minimale/maximale aantal territoria van die specifieke soort 
per  jaar. Dit procentuele aandeel geeft het belang van de slachtoffers weer, maar mag niet 
worden  gelezen  als  een %  van  de  broedpopulatie  aangezien  het  aantal  slachtoffers  over 
verschillende jaren verzameld werd, terwijl het aantal territoria per jaar wordt bepaald. 

‐ Het  aantal  hoogspanningsleidingsslachtoffers wordt  uitgezet  t.o.v.  het minimale/maximale 
aantal territoria op jaarbasis, zowel voor Vlaanderen als voor Wallonië. Hierbij moet worden 
benadrukt dat een territorium doorgaans wordt gevormd door een mannetje en een vrouwtje, 
die  samen een broedpaar vormen. Elk  territorium zou dus eigenlijk voor  twee exemplaren 
kunnen staan. In dat opzicht zou het dus correct(er) zijn om het aantal territoria om te zetten 
naar het aantal vogels. Hiervoor zouden de aantallen van de minimale/maximale territoria dus 
moeten worden verdubbeld. De reden waarom dit niet wordt gedaan, is net omdat het gaat 
om  territoria  en  niet  om  (al  dan  niet  geslaagde  broedgevallen).  Een  zingend,  ongepaard 
mannetje kan immers ook leiden tot een territorium, wanneer die zangpost voldoende vaak 
én binnen de soortspecifieke datumgrenzen werd vastgesteld. 

‐ De 1.251 weerhouden hoogspanningsleidingsslachtoffers omvatten zowel de losse gegevens 
als de gegevens die werden  ingezameld  in het kader van gestandaardiseerd onderzoek. De 
gestandaardiseerde onderzoeken werden vooral/uitsluitend uitgevoerd in het winterhalfjaar, 
omdat in die periode de slachtoffers het makkelijkst kunnen worden gevonden. Dit beïnvloedt 
in hoge mate de temporele spreiding van de gevonden slachtoffers, waarbij met name gevallen 
binnen de soortspecifieke datumgrenzen sterk zijn ondervertegenwoordigd. 
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Tabel 8 Het aantal geregistreerde hoogspanningsleidingsslachtoffers dat in www.waarnemingen werd ingevoerd (dataset afgesloten op 31 december 2020) van alle Rode 
Lijst-soorten van Vlaanderen (gerangschikt vogels Rode Lijst-categorie), met opgave van het minimaal en het maximaal aantal territoria in de periode 2013 - 2018, de 
datumgrenzen, het aantal hoogspanningsleidingsslachtoffers dat binnen deze datumgrenzen valt (‘0’ = van alle hoogspanningsleidingsslachtoffers die van deze soort in 
Vlaanderen werden geregistreerd, viel geen enkel binnen de datumgrenzen van deze soort) en het procentuele aandeel van dat aantal t.o.v. het minimaal en maximaal aantal 
territoria van elk van deze soorten in Vlaanderen in de periode 2013 - 2018. Soorten waarvan dat procentuele aandeel ≥ 1 worden in kleur opgelicht en verder in het rapport 
besproken. Dit procentuele aandeel geeft het belang van de slachtoffers weer, maar mag niet worden gelezen als een % van de broedpopulatie aangezien het aantal slachtoffers 
over verschillende jaren verzameld werd, terwijl het aantal territoria per jaar wordt bepaald.  

 

soort wetenschappelijke naam # slachtoffers Rode Lijst‐categorie min. # territoria max. # territoria datumgrenzen # binnen datumgrenzen % t.o.v. min. # territoria % t.o.v. max. # territoria

Stormmeeuw Larus canus 59 ernstig bedreigd 21 31 20 mei ‐ 15 juni 0 0,0 0,0

Watersnip Gallinago gallinago 7 ernstig bedreigd 20 35 20 april ‐ 30 juni 0 0,0 0,0

Kramsvogel Turdus pilaris 5 ernstig bedreigd 10 50 10 maart ‐ 30 juni 2 20,0 4,0

Roerdomp Botauris stellaris 5 ernstig bedreigd 25 32 1 april ‐ 10 juni 1 4,0 3,1

Lepelaar Platalea leucorodia 2 ernstig bedreigd 23 40 10 mei ‐ 15 juni 1 4,3 2,5

Porseleinhoen Porzana porzana 2 ernstig bedreigd 9 62 20 april ‐ 15 juli 0 0,0 0,0

Kievit Vanellus vanellus 56 bedreigd 5.000 15.000 1 april ‐ 10 mei 8 0,2 0,1

Wulp Numenius arquata 5 bedreigd 170 230 15 maart ‐ 31 mei 1 0,6 0,4

Ooievaar Ciconia ciconia 4 bedreigd 90 116 20 april ‐ 31 juli 0 0,0 0,0

Woudaap Ixobrychus minutus 3 bedreigd 29 51 15 mei ‐ 10 juli 1 3,4 2,0

Geoorde Fuut Podiceps nigricollis 2 bedreigd 150 200 20 april ‐ 20 juli 2 1,3 1,0

Slechtvalk Falco peregrinus 2 bedreigd 70 90 1 februari ‐ 30 juni 1 1,4 1,1

Ringmus Passer montanus 1 bedreigd 10.000 20.000 1 april ‐ 15 juni 0 0,0 0,0

Zomertaling Spatula querquedula 1 bedreigd 100 150 20 april ‐ 30 juni 0 0,0 0,0

Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus 146 kwetsbaar 10.500 13.000 20 mei ‐ 15 juni 0 0,0 0,0

Tureluur Tringa totanus 2 kwetsbaar 270 360 20 april ‐ 15 juni 0 0,0 0,0

Zwartkopmeeuw Ichtyaetus melanocephalus 2 kwetsbaar 1.500 2.500 1 mei ‐ 30 juni 0 0,0 0,0

Huismus Passer domesticus 1 kwetsbaar 100.000 200.000 10 maart ‐ 20 juni 0 0,0 0,0

Kluut Recurvirostra avosetta 1 kwetsbaar 400 550 5 mei ‐ 25 mei 0 0,0 0,0

Zilvermeeuw Larus argentatus 39 bijna in gevaar 1.200 2.250 20 mei ‐ 15 juni 0 0,0 0,0

Knobbelzwaan Cygnus olor 29 bijna in gevaar 300 400 20 april ‐ 20 juli 1 0,3 0,3

Houtsnip Scolopax rusticola 20 bijna in gevaar 250 750 15 maart ‐ 20 juli 5 2,0 0,7

Wintertaling Anas crecca 19 bijna in gevaar 450 750 30 april ‐ 30 juni 0 0,0 0,0

Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus 8 bijna in gevaar 1.500 4.000 20 mei ‐ 15 juni 0 0,0 0,0

Tafeleend Aythya ferina 4 bijna in gevaar 500 900 15 mei ‐ 10 juli 0 0,0 0,0

Slobeend Spatula clypeata 2 bijna in gevaar 600 900 20 april ‐ 30 juni 0 0,0 0,0

Zwarte Specht Dryocopus martius 1 bijna in gevaar 650 1.000 1 maart ‐ 20 juni 1 0,2 0,1

Smient Mareca penelope 7 Rode Lijst‐status niet bepaald 0 2 15 mei ‐ 10 juli 0 0,0

Grote Zilverreiger Casmerodius alba 6 Rode Lijst‐status niet bepaald 0 0 15 mei ‐ 30 juni 0

Pijlstaart Ana acuta 2 Rode Lijst‐status niet bepaald 3 7 10 mei ‐ 30 juni 0 0,0 0,0
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Tabel 9 Het aantal geregistreerde hoogspanningsleidingsslachtoffers dat in www.waarnemingen werd ingevoerd (dataset afgesloten op 31 december 2020) van alle Rode 
Lijst-soorten van Wallonië (gerangschikt vogels Rode Lijst-categorie), met opgave van het minimaal en het maximaal aantal territoria in de periode 2001 - 207, de datumgrenzen, 
het aantal hoogspanningsleidingsslachtoffers dat binnen deze datumgrenzen valt (‘0’ = van alle hoogspanningsleidingsslachtoffers die van deze soort in Wallonië werden 
geregistreerd, viel geen enkel binnen de datumgrenzen van deze soort) en het procentuele aandeel van dat aantal t.o.v. het minimaal en maximaal aantal territoria van elk van 
deze soorten in Wallonië in de periode 2001 - 2007. Soorten waarvan dat procentuele aandeel ≥ 1 worden in kleur opgelicht en verder in het rapport besproken. Dit procentuele 
aandeel geeft het belang van de slachtoffers weer, maar mag niet worden gelezen als een % van de broedpopulatie aangezien het aantal slachtoffers over verschillende jaren 
verzameld werd, terwijl het aantal territoria per jaar wordt bepaald. 

 

soort wetenschappelijke naam # slachtoffers Rode Lijst‐categorie min. # territoria max. # territoria # binnen datumgrenzen % t.o.v. min. # territoria % t.o.v. max. # territoria

Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus 146 kwetsbaar 180 400 20 mei ‐ 15 juni 0 0,0 0,0

Oehoe Bubo bubo 1 kwetsbaar 80 85 15 januari ‐ 20 juni 0 0,0 0,0

Waterral Rallus aquaticus 6 bijna in gevaar 220 280 15 april ‐ 10 juli 2 0,9 0,3
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Rekening houdend met de hierboven opgelijste methodologische beperkingen, wordt in onderstaande 
alinea’s ingegaan op die soorten waarvoor het totale aantal hoogspanningsleidingsslachtoffers ≥ 1% 
van het minimale  aantal  territoria  van die  soort, hetzij  voor Vlaanderen, hetzij  voor Wallonië. De 
soorten  worden  besproken  in  aflopende  volgorde  van  het  procentuele  aandeel  van  de 
hoogspanningsleidingsslachtoffers die binnen de datumgrenzen van die soort vallen, uitgezet t.o.v. het 
minimale aantal territoria, hetzij voor Vlaanderen, hetzij voor Wallonië. 
 

3.7.1 Kramsvogel (Turdus pilaris) 
 

 
Figuur 11 Kramsvogels overwinteren soms in grote groepen in ons land (Piet Munsterman/Saxifraga). 
 
Tabel  10  toont  alle  Kramsvogels  die  als  hoogspanningsleidingsslachtoffer  werden  ingevoerd  in 
www.waarnemingen.be: 
 
Tabel 10 Kramsvogels die als hoogspanningsleidingsslachtoffer werden ingevoerd in www.waarnemingen.be. De 
data die binnen de datumgrenzen van deze soort vallen, worden aangegeven met *¨. Voor elk van de locaties wordt 
de dichtstbijzijnde broedlocatie weergegeven. 

 
 
Het  feit  dat  het  procentuele  aandeel  van  de  hoogspanningsleidingsslachtoffers  dat  binnen  de 
datumgrenzen van deze soort valt, uitgezet t.o.v. het minimale aantal territoria, hoger is dan bij alle 
andere soorten komt vooral doordat Sovon voor Kramsvogel twee datumgrenzen hanteert: 
 

‐ 10 maart  ‐ 30  juni: waarnemingen binnen deze datumgrenzen kunnen  leiden  tot  territoria 
indien het gaat om territorium‐ en/of nestindicerende waarnemingen 

datum toponiem gemeente provincie broedhabitat in de buurt?

4 maart 2018 IJzervallei ‐ IJzerbroeken Merkem Houthulst West‐Vlaanderen nee

4 maart 2018 Merkem Houthulst West‐Vlaanderen nee

4 maart 2018 Merkem Houthulst West‐Vlaanderen nee

18 maart 2018* Merkem Houthulst West‐Vlaanderen nee

24 maart 2019* IJzervallei ‐ IJzerbroeken Merkem Houthulst West‐Vlaanderen nee
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‐ 15 mei ‐ 30 juni: indien het enkel gaat om een paar in broedbiotoop 
De eerste datumgrenzen werden voor deze oefening weerhouden, maar uiteraard kan van gevonden 
hoogspanningsleidingsslachtoffers nooit worden achterhaald welk gedrag ze vertoonden voordat ze 
tegen de  luchtlijn vlogen. Aangezien de vijf hoogspanningsleidingsslachtoffers van Kramsvogel alle 
werden gevonden tussen 4 maart  ‐ 24 maart en ze alle op hetzelfde  traject werden gevonden  (i.e. 
onder  de  ‘zwarte’  lijn  van  Noordschote)  mag  er  worden  van  uitgegaan  dat  het  hier  ging  om 
doortrekkers en niet om lokale broedvogels. De soort komt als broedvogel in deze regio immers niet 
(meer) voor maar overwintert er wel, soms zelfs in grote aantallen. 
 

3.7.2 Roerdomp (Botaurus stellaris) 
 

 
Figuur 12 En paartje Roerdomp in geschikt broedhabitat, 17 februari 2019, Berlare - Paardeweide (foto: Bernard 
Van Elegem). 
 
Tabel  11  toont  alle  Roerdompen  die  als  hoogspanningsleidingsslachtoffer  werden  ingevoerd  in 
www.waarnemingen.be: 
 
Tabel 11 Roerdompen die als hoogspanningsleidingsslachtoffer werden ingevoerd in www.waarnemingen.be. De 
data die binnen de datumgrenzen van deze soort vallen, worden aangegeven met *. Voor elk van de locaties wordt 
de dichtstbijzijnde broedlocatie weergegeven. 

 
      
Halfweg de jaren ’70 werden in Vlaanderen nog tot ca. 60 territoria geteld, maar daarna daalde het 
aantal broedparen gestaag, met een dieptepunt van drie tot acht koppels tussen 1994 ‐ 2000. Daarna 
trad er een  licht herstel op met 11  ‐ 12 paar  in de periode 2000  ‐ 2002 en ca. 25 tot 30 paar  in de 

datum toponiem gemeente provincie broedhabitat in de buurt?

11 mei 2007* Merelbeke Merelbeke Oost‐Vlaanderen nee

9 februari 2014 Avelgem ‐ Scheldegebied Avelgem West‐Vlaanderen nee

5 januari 2016 Zwijndrecht ‐ industriegebied Canadastraat Oost Zwijndrecht Antwerpen Kallo ‐ Groot Rietveld

1 maart 2017 Zonhoven ‐ Platwijers Zonhoven Limburg Zonhoven ‐ Platwijers

8 augustus 2020 Rupelmonde Kruibeke Oost‐Vlaanderen Kruibeke ‐ Kruibeke Polder
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periode  2013  ‐  2018.  Het  Vijvergebied  van Midden‐Limburg  vormt  het  belangrijkste  bastion.  De 
kolonisatie van enkele meer geïsoleerde gebieden buiten Limburg is bemoedigend. Hierbij valt vooral 
het Groot Rietveld van Kallo op, met maximaal vier territoria in 2013 (Everaert, 2020a). Het valt op dat 
drie van de vijf hoogspanningsleidingsslachtoffers afkomstig zijn uit geschikte broedgebieden. Hoewel 
deze exemplaren niet werden gevonden binnen de datumgrenzen van deze soort, kan het in elk van 
deze gevallen toch gaan om broedvogels. Roerdompen verblijven immers ook ’s winters in het gebied 
waar ze in het voorjaar een territorium bezetten. Het relatief hoge aantal slachtoffers van deze soort 
kan mogelijk deels worden verklaard door het feit dat de soort (deels) nachtactief is. Dit verhoogt de 
kans op aanvliegingen. 
 

3.7.3 Lepelaar (Platalea leucorodia) 
 

 
Figuur 13 In de broedkolonie op de Verrebroekse Plassen in Beveren worden tot maximaal 35 bezette nesten van 
Lepelaar geteld. Ook op andere locaties in het havengebied van Antwerpen begint de soort zich te vestigen, meestal 
op kunstmatig aangelegde broedeilanden die worden uitgerasterd om predatie door Vos te vermijden. Door de hoge 
dichtheid aan hoogspanningsleidingen in het havengebied, zijn aanvliegingen niet uitgesloten (foto: Glen 
Vermeersch). 
 
Tabel  12  toont  alle  Lepelaars  die  als  hoogspanningsleidingsslachtoffer  werden  ingevoerd  in 
www.waarnemingen.be: 
 
Tabel 12 Lepelaars die als hoogspanningsleidingsslachtoffer werden ingevoerd in www.waarnemingen.be. De data 
die binnen de datumgrenzen van deze soort vallen, worden aangegeven met *¨. Voor elk van de locaties wordt de 
dichtstbijzijnde broedlocatie weergegeven. 

 
 
Het aantal broedpaartjes in Vlaanderen blijft in de periode 2018 ‐ 2018 eerder beperkt, met 23 ‐ 40 
koppels, verspreid over een handvol locaties. De grootste aantallen zitten in de Verrebroekse Plassen 
in de Waaslandhaven en in de Blankaart in Diksmuide. Na de vestiging van een eerste broedpaar in de 

datum toponiem gemeente provincie nabije broedlocatie?

28 mei 2011* Kallo ‐ Rietmoerassen Beveren Oost‐Vlaanderen Verrebroek ‐ Verrebroekse Plassen

17 september 2016 Wintam ‐ Noordelijk Eiland Bornem Antwerpen Wintam ‐ Noordelijk Eiland
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Verrebroekse Plassen  in 2003, groeide de kolonie uit met gemiddeld een  twintigtal nesten en een 
maximum van 35 koppels  in 2017. De nestlocatie bleek er echter (te) gemakkelijk toegankelijk voor 
Vossen. Heel wat Lepelaars verhuisden na het verlies van de kolonie naar het Noordelijk Eiland  te 
Wintam. Enkele paartjes begonnen daar nog aan nestbouw. Wegens de late aanvangsdatum van de 
nestbouw, bleven deze broedpogingen zonder resultaat (Everaert, 2020b). Sinds 2013 heeft zich ook 
een kolonie gevestigd in de Blankaart te Woumen. In 2018 ging het om maximaal zes bezette nesten. 
De  twee  hoogspanningsleidingsslachtoffers  van  Lepelaar  werden  gevonden  nabij  bezette 
broedlocaties. 
 

3.7.4 Woudaap (Ixobrychus minutus) 
 

 
Figuur 14 Woudaapjes zijn, net als Roerdompen, deels nachtactief. Dat verhoogt de kans op aanvliegingen met 
hoogspanningskabels (foto: Johan Buckens). 
 
Tabel  13  toont  alle  Woudapen  die  als  hoogspanningsleidingsslachtoffer  werden  ingevoerd  in 
www.waarnemingen.be: 
 
Tabel 13 Woudapen die als hoogspanningsleidingsslachtoffer werden ingevoerd in www.waarnemingen.be. De 
data die binnen de datumgrenzen van deze soort vallen, worden aangegeven met *. Voor elk van de locaties wordt 
de dichtstbijzijnde broedlocatie weergegeven. 

 
 
De bolwerken  in   Vlaanderen zijn de Wijvenheide  in Zonhoven en de Maten te Genk. In de periode 
2013 ‐ 2018 bleef het aantal territoria in Genk ongeveer gelijk (vijf à zes) maar werd in Zonhoven een 
duidelijke achteruitgang vastgesteld (24 in 2013 vs. 10 in 2018) (Everaert, 2020c). Buiten Limburg is de 
soort  ook  aanwezig  op  een  aantal  vaste  locaties.  In  Vlaams‐Brabant  gaat  het  om  het  Vinne  in 
Zoutleeuw (jaarlijks één ‐ twee paar), de Doode Beemde in Huldenberg (jaarlijks één ‐ twee paar) en 

datum toponiem gemeente provincie broedhabitat in de buurt?

22 juli 1963 Nieuwerkerken Nieuwerkerken Limburg ?

21 juni 2015* Waarmaarde ‐ Scheldgebied Avelgem West‐Vlaanderen Waarmaarde ‐ Scheldegebied

12 mei 2016 Zwijndrecht Zwijndrecht Antwerpen Kallo ‐ Groot Rietveld
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in 2018 ook  in het Zennegat  in Mechelen  (één paar).  In Antwerpen  is Lier‐Anderstad een gekende 
locatie (jaarlijks één ‐ twee paar), maar ook in Zandhoven, Niel, Arendonk, Willebroek en het Noordelijk 
Eiland te Wintam werden er  in enkele jaren Woudaapjes waargenomen. In Oost‐Vlaanderen zijn de 
gebieden   in en rond de Waaslandhaven (met elk jaar twee ‐ zeven paar) en de Polder van Kruibeke ‐ 
Bazel ‐ Rupelmonde (één ‐ twee paar) een vaste waarde, maar ook in het Molsbroek in Lokeren (quasi 
jaarlijks één paar), de Bourgoyen  in Gent en het Donkmeer  in Berlare was de soort  in enkele  jaren 
aanwezig. In West‐Vlaanderen is de Gavers in Harelbeke een vaste broedstek (jaarlijks één ‐ twee paar), 
maar ook verderop  langs de Schelde  in Avelgem,  langs de Leie  in Waregem en Wielsbeke alsook  in 
Kortemark en Raversijde worden regelmatig Woudaapjes waargenomen, hoewel het soms wel gaat 
om ongepaarde mannetjes (Everaert, 2020c). 
 
Hoewel  strikt  genomen  enkel  de  waarneming  in  Waarmaarde  ‐  Scheldegebied  binnen  de 
datumgrenzen  van  de  soort  valt,  valt  op  dat  de  slachtoffers  vooral  vallen  in/nabij  de  gekende 
broedgebieden. Dat was ook al het geval bij Roerdomp en Lepelaar. Het slachtoffer  in Waarmaarde 
gaat om een adult vrouwtje. In 2015 werd hier een vrouwtje waargenomen op 21 mei. Op 6 juni werd 
op  dezelfde  locatie  ook  een  mannetje  opgemerkt.  Nadat  het  vrouwtje  tegen  de 
hoogspanningsleidingen aanvloog op 21 juni, werd enkel nog het mannetje gezien tot 18 juli. Door het 
wegvallen van het vrouwtje kan er worden van uit gegaan dat deze broedpoging niet succesvol kon 
worden voltooid. Ook het hoogspanningsleidingsslachtoffer van Zwijndrecht betreft zo goed als zeker 
een broedvogel: de datum (12 mei 2016) ligt slechts drie dagen voor de datumgrens en de locatie is 
vlakbij één van de Oost‐Vlaamse strongholds. 
 

3.7.5 Geoorde fuut (Podiceps nigricollis) 
 

 
Figuur 15 Het Antwerpse havengebied is een stronghold voor de broedpopulatie van de Geoorde fuut in België. 
Jammer genoeg lopen ook erg veel hoogspanningsleidingen over deze industriële hotspot, wat intussen al 
resulteerde in minstens twee hoogspanningsleidingsslachtoffers (foto: Glenn Vermeersch). 
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Tabel  14  toont  alle  Geoorde  futen  die  als  hoogspanningsleidingsslachtoffer werden  ingevoerd  in 
www.waarnemingen.be: 
 
Tabel 14 Geoorde futen die als hoogspanningsleidingsslachtoffer werden ingevoerd in www.waarnemingen.be. De 
data die binnen de datumgrenzen van deze soort vallen, worden aangegeven met *¨. Voor elk van de locaties wordt 
de dichtstbijzijnde broedlocatie weergegeven. 

 
 
De aantallen van de soort zijn vrij stabiel en liggen voor de periode 2013 ‐ 2018 op 150 ‐ 200 broedpaar 
per jaar. Het belangrijkste bolwerk in Vlaanderen ligt al enkele jaren in de compensatiegebieden voor 
de Antwerpse havenuitbreiding in de Waaslandhaven. Hoewel soms flinke schommelingen optreden, 
broeden er in het havengebied jaarlijks meerdere tientallen paartjes (Vermeersch, 2020). Andere vaste 
strongholds zijn het Molsbroek te Lokeren, het Vinne te Zoutleeuw en de bezinkingsputten van Tienen. 
De  soort broedt  in  alle provincies met o.a.  kleine  kernen  aan  de Westkust  (ca.  20  ‐  25  paar), de 
Middenkust (één  ‐ drie paar), en de Oostkust (eveneens één – drie paar). De broedpopulatie op de 
heidevennen  in de Antwerpse en Limburgse Kempen neemt stelselmatig af. Vaak wordt nestbouw 
en/of overzomering vastgesteld (bv. op het Stappersven in de Kalmthoutse Heide), maar succesvolle 
broedgevallen blijven uit. Kleinere aantallen worden vastgesteld  in natuurontwikkelingsgebieden  in 
uitvoering van het Sigmaplan  (o.a. op de Paardenweide  in Berlare). Voorlopig gaat het  slechts om 
enkele  paartjes maar Geoorde  futen  kunnen  het  zwaartepunt  van  hun  broedpopulatie  soms  snel 
verleggen omwille van wijzigende voedselsituaties op de oorspronkelijke broedlocaties. 
 
Beide hoogspanningsleidingsslachtoffers werden gevonden vlakbij/op de Rietmoerassen van Kallo. Op 
dit natuurinrichtingsgebied wordt de soort jaarlijks waargenomen (max. 34 ex. op 17 maart 2012) maar 
werden vooralsnog geen succesvolle broedgevallen vastgesteld. De dichtstbijzijnde broedlocatie is die 
van Drijdyck in Kieldrecht. 
 

3.7.6 Slechtvalk (Falco peregrinus) 
 

datum toponiem gemeente provincie broedhabitat in de buurt?

18 mei 2008* Melsele ‐ Polder Beveren Oost‐Vlaanderen Kieldrecht ‐ Drijdyck

28 juni 2014* Kallo ‐ Rietmoerassen Beveren Oost‐Vlaanderen Kieldrecht ‐ Drijdyck
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Figuur 16 Slechtvalken maken regelmatig gebruik van hoogspanningsmasten als uitkijkpost. In Vlaanderen werd er 
zelfs al een broedgeval vastgesteld op een hoogspanningsmast (foto: Rik Kruit/Saxifraga). 
 
Tabel  15  toont  alle  Slechtvalken  die  als  hoogspanningsleidingsslachtoffer  werden  ingevoerd  in 
www.waarnemingen.be: 
 
Tabel 15 Slechtvalken die als hoogspanningsleidingsslachtoffer werden ingevoerd in www.waarnemingen.be. De 
data die binnen de datumgrenzen van deze soort vallen, worden aangegeven met *¨. Voor elk van de locaties wordt 
de dichtstbijzijnde broedlocatie weergegeven. 

 
 
De broedpopulatie neemt nog steeds toe in Vlaanderen, met resp. 59 en 56 geslaagde broedgevallen 
in  2017  en  2018  (Everaert,  2020d).  Het  aantal  gekende  territoria  (dus  incl.  niet  succesvolle 
broedgevallen) ligt op 73, maar het werkelijke aantal ligt vermoedelijk nog wat hoger. De toename in 
Vlaanderen houdt  gelijke  tred met die  in Nederland  en  is het  rechtstreeks  gevolg  van  een  sterke 
toename in het Roergebied en in andere regio’s in Duitsland. In 2006 telde men in Nederland 34 paar, 
in 2018 was dit al gestegen naar 180 ‐ 200 paar.  Opvallend: een belangrijk aandeel van de Nederlandse 
populatie  broedt  op  hoogspanningspylonen.   Mogelijk wordt  (ook  in  België)  een  aantal  van  deze 
nestplaatsen over het hoofd gezien. 
 
De vondst in de IJzervallei betrof een rechtervleugel van een juveniel exemplaar, aangetroffen in het 
Noordschotebroek tijdens de monitoring van de ‘zwarte’ lijn van Noordschote. De vogel van Wambeek 
werd gekwetst gevonden onder een hoogspanningsleiding, was gekleurringd en werd overgebracht 
naar een opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Malderen. Het ging om een jonge vogel die 
enkele weken eerder geringd werd als nestjong op de Sint‐Gertrudiskerk in Ternat. De wonde aan de 
vleugel kon niet worden hersteld en de vogel werd geëuthanaseerd. 
 

datum toponiem gemeente provincie broedhabitat in de buurt?

24 maart 2019* IJzervallei ‐ IJzerbroeken Merkem Houthulst West‐Vlaanderen Ieper ‐ Sint‐Maartenskerk

16 juli 2020* Wambeek Ternat Vlaams‐Brabant Ternat ‐ Sint‐Gertrudiskerk
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3.7.7 Overige soorten 
 
In  de  bovenstaande  soortbesprekingen  werd  gepoogd  om  (in  grootteordes),  na  te  gaan  wat  de 
relatieve  impact  zou  kunnen  zijn  van hoogspanningsleidingsslachtoffers op de Vlaamse en Waalse 
broedvogelpopulaties  van  een  aantal  soorten.  Hierbij  werd  geen  rekening  gehouden  met  de 
slachtoffers die werden gevonden buiten de datumgrenzen van elke soort, omdat er wordt van uit 
gegaan dat dit in hoofdzaak vogels zouden kunnen zijn die niet in ons land broeden maar hier enkel 
overwinteren of doortrekken. Maar de vogels die  in België overwinteren en/of doortrekken, zullen 
natuurlijk  wel  ergens  broeden.  Daarom  is  het  interessant  om  de  cijfers  van  de  Belgische 
hoogspanningsleidingsslachtoffers ook in een breder geografisch kader plaatsen. Hierbij wordt dieper 
ingaan  op  de  gevallen  van  Kievit  en Wulp,  beide  soorten  die  op  de  Europese Rode  Lijst  (BirdLife 
International, 2015) zijn opgenomen in de categorie ‘kwetsbaar’. 
 
Tabel  16  toont  alle  soorten  van  de  Europese  Rode  Lijst  waarvan  in  België 
hoogspanningsleidingsslachtoffers werden aangetroffen, met opgave van het aantal slachtoffers (en 
een  opsplitsing  van  dit  aantal  naar  het  aantal  dat  binnen  en  buiten  de  datumgrenzen  werd 
geregistreerd) en de status op de Rode Lijst van Vlaanderen, Wallonië en Europa. 
 
Tabel 16 Soorten van de Europese Rode Lijst waarvan in België hoogspanningsleidingsslachtoffers werden 
aangetroffen, met opgave van het aantal slachtoffers (en een opsplitsing van dit aantal naar het aantal dat binnen 
en buiten de datumgrenzen werd geregistreerd) en de status op de Rode Lijst van Vlaanderen, Wallonië en Europa. 

 
 
Het hoge aantal Kieviten valt op, met 8 vogels binnen en 48 buiten de datumgrenzen. Hieruit zou 
kunnen worden afgeleid dat de meeste slachtoffers vallen bij overwinterende exemplaren. Op zich 
houdt  dit  steek:  het  aantal  Kieviten  dat  in  ons  land  overwintert  ligt  aanzienlijk  hoger  dan  de 
broedpopulatie.  Overwinterende  Kieviten  zitten  vaak  ook  in  erg  grote  groepen  (soms  ˃  1.000 
exemplaren).  Wanneer  zo’n  groep  wordt  opgeschrikt  (bv.  door  een  jagende  Slechtvalk,  een 
rondstruinende Vos, loslopende honden of recreanten die de openbare wegen verlaten), leidt dit vaak 
tot grote paniek. Indien deze ‘paniekvluchten’ plaatsvinden in gebieden met hoogspanningsleidingen, 
kan  dit  leiden  tot  botsingen  met  de  geleidings‐  of  waakdraden.  Dit  gebeurt  o.a.  vaak  in  het 
Noordschotebroek, waar 21 van de 56 gemelde slachtoffers werden geregistreerd. 
 

soort # slachtoffers # binnen datumgrenzen # buiten datumgrenzen RL‐categorie VL RL‐categorie WA RL‐categorie EU

Kievit 56 8 48 bedreigd momenteel niet in gevaar kwetsbaar

Scholekster 5 2 3 momenteel niet in gevaar RL‐status niet bepaald kwetsbaar

Wulp 5 1 4 bedreigd broedt niet in Wallonië kwetsbaar

Zilvermeeuw 39 0 39 bijna in gevaar broedt niet in Wallonië bijna in gevaar

Meerkoet 24 1 23 momenteel niet in gevaar momenteel niet in gevaar bijna in gevaar

Koperwiek 14 0 14 broedt niet in Vlaanderen broedt niet in Wallonië bijna in gevaar
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Figuur 17 Kievit als hoogspanningsleidingsslachtoffer onder de ‘zwarte’ lijn van Ertvelde, op 6 februari 2016 (foto: 
Yves Pieters). 
 
De soort zit op Europees niveau al langer in de gevarenzone en de negatieve trend houdt aan (BirdLife 
International, 2015). De Europese populatie is er tussen 1980 en 2016 op achteruit gegaan met 58%. 
De achteruitgang wordt vooral gelinkt aan een verlaagd broedsucces, wat op zijn beurt dan weer het 
gevolg zou zijn een verlies aan geschikte  leefgebieden en een daling  in het voedselaanbod. Hoewel 
hoogspanningsleidingsslachtoffers niet de voornaamste oorzaak zijn van de dalende aantallen, is het 
relatief hoge aantal geregistreerde slachtoffers dat in België werd gevonden met een relatief beperkte 
zoekinspanning toch verontrustend. 
 
Wulp  is  eveneens  opgenomen  op  de  Europese  Rode  Lijst  in  de  categorie  ‘kwetsbaar’  (BirdLife 
International,  2015).    Tabel  17  toont  het  aantal  Wulpen  dat  in  België  als 
hoogspanningsleidingsslachtoffer werden  geregistreerd, met  opgave  van  toponiem,  gemeente  en 
provincie. Vondsten die binnen de datumgrenzen van deze soort vallen, worden aangeduid met een *. 
 
Tabel 17 Aantal Wulpen dat in België als hoogspanningsleidingsslachtoffer werden geregistreerd, met opgave van 
toponiem, gemeente en provincie. Vondsten die binnen de datumgrenzen van deze soort vallen, worden aangeduid 
met een *. 

datum   toponiem  gemeente  provincie 

10 februari 1996  Kieldrecht ‐ Havenvlakte (HAVL)  Beveren  Oost‐Vlaanderen 

25 maart 2012*  Zandvliet ‐ Groot Buitenschoor  Antwerpen  Antwerpen 

12 maart 2014  Doornzele ‐ Doornzele (2120A)  Evergem  Oost‐Vlaanderen 

3 maart 2018  Doel ‐ Kerncentrale Dorp (KCDN)  Beveren  Oost‐Vlaanderen 

15 januari 2019  Kallo ‐ Groot Rietveld (GRRI)  Beveren  Oost‐Vlaanderen 
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Figuur 18 Wulp als hoogspanningsleidingsslachtoffer onder een hoogspanningsleiding vlakbij de kerncentrale van 
Doel, op 3 maart 2018 (foto: Ronny De Malsche). 
 
Het valt op dat vier van de vijf slachtoffers werden aangetroffen in het Antwerpse Havengebied. Uit 
recente slaapplaatstellingen tussen 2009 en 2020 blijkt dat er op Antwerpen Linkeroever de voorbije 
10 jaar niet minder dan 11 slaapplaatsen van Wulp waren, samen goed voor minimaal 351 exemplaren 
en maximaal 2.283 stuks (Tabel 17). 
 

 
Figuur 19 Resultaten van10  simultane slaapplaatstellingen van Wulpen op Antwerpen Linkeroever tussen 29 
januari 2011 en 25 januari 2020 
  
De voorbije  jaren komen Wulpen vooral overnachten op Drijdijck  (in Verrebroek) en op het Schor 
Ouden  Doel.  Het  ganse  havengebied  kent  een  hoge  dichtheid  aan  erg  risicovolle 
hoogspanningsleidingen. Zeker voor soorten die in schemerduister naar een slaapplaats vliegen/van 
een slaapplaats vertrekken, is een dergelijke cluster van ‘zwarte’ lijnen erg gevaarlijk. Op basis van de 
voorliggende  cijfers,  kan  worden  vermoed  dat  er  een  link  is  tussen  de  aanwezigheid  van  (veel) 
slaapplaatsen van Wulp en de concentratie van de geregistreerde hoogspanningsleidingsslachtoffers 
van  deze  soort.  Het  zou  interessant  kunnen  zijn  om  ook  op  andere  locaties met  hoge  aantallen 
overnachtende  Wulpen  en  een  cluster  van  ‘zwarte’  lijnen  gericht(er)  te  gaan  zoeken  naar 
draadslachtoffers. 
 

Antwerpen Linkeroever 29/01/2011 28/01/2012 26/01/2013 25/01/2014 24/01/2015 23/01/2016 21/01/2017 20/01/2018 19/01/2019 25/01/2020
Drijdijk Verrebroek 780 512 648 448 784 712 847 628 276
Puttenplas + weiden 520 260 154 220 101 250 180 164
Rietveld Kallo 0 0 0 10 0 0 0 408
Broedvlakte van Zwijndrecht 50 205 190 62 351 156 216 29
Ketenisseschor 72 0 100 21 0
Blokkersdijk 0 0 0 0 0 0 0
Scheldeoevers Dredging 513 201 8 0 1 0
Doelpolder - Doelpolder Noord 0 0 238 0 0 0 0 0
Schor Ouden Doel 420 150 420 0 421 209 276 372 450
Gedempt deel Doeldok 10 0
Bazel Noord 123 0 107
Totaal Antwerpen Linkeroever 2283 512 351 1533 1030 1569 1381 1752 1428 1434
Totaal Vlaanderen 13137 5293 1033 10536 8330 8298 7868 9528 7380 8796
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3.8 Relatief  belang  van  hoogspanningsleidingsslachtoffers  vs.  andere 
doodsoorzaken 

 
In  www.waarnemingen.be  kunnen  in  het  veld  ‘gedrag’  7  specifieke  doodsoorzaken  voor  vogels 
worden aangevinkt. Een overzicht van het aantal waarnemingen en het aantal exemplaren dat voor 
elk  van  deze  categorieën  werd  ingevoerd  (dataset  afgesloten  op  31  december  2020),  wordt 
weergegeven  in  Tabel  18.  Het  gaat  om  niet‐ontdubbelde  data.  De  weergegeven  cijfers  van  de 
hoogspanningsleidingsslachtoffers  omvatten  ook  de  slachtoffers  van midden‐  en  laagspanning  (in 
www.waarnemingen.be wordt hier geen onderscheid in gemaakt). In het dataplatform kunnen geen 
gegevens worden ingevoerd van andere doodsoorzaken (bv. jacht). 
 
Tabel 18 Aantal waarnemingen en individuen voor elk van de 7 specifieke doodsoorzaken die in 
www.waarnemingen.be kunnen worden aangevinkt (dataset afgesloten op 31 december 2020). 

doodsoorzaak  # waarnemingen  # individuen 

verkeersslachtoffer  24.707  25.716 

raamslachtoffer  1.570  1.613 

hoogspanningsleidingsslachtoffer  1.260  1.349 

vangst door kat  776  808 

windturbineslachtoffer  286  300 

prikkeldraadslachtoffer  34  34 

verdrinkingsslachtoffer  30  33 

 
Toch zijn deze cijfers niet geschikt om te vergelijken welke doodsoorzaak het grootste effect heeft op 
de  populatie  van  één  of meerdere  soorten. Het  dataplatform www.waarnemingen.be  capteert  in 
hoofdzaak losse waarnemingen. De aanwezigheid van een soort is bekend doordat er een waarneming 
geregistreerd werd, maar de zoekinspanning is vaak niet bekend. Hoelang en waar werd er gezocht 
alvorens de waarneming werd geregistreerd? Het  is hoogst onwaarschijnlijk dat de zoekinspanning 
tussen de verschillende types slachtoffers gelijk is. Aangezien de zoekinspanning meestal niet gekend 
is, is het moeilijk om de cijfers tegen elkaar af te wegen.  
 
Bovendien  werden  rond  het  registreren  van  verschillende  doodsoorzaken  specifieke  projecten 
opgezet. Via het project  ‘Dieren onder de wielen’ werd  in 3 projectcycli  ingezet op verzamelen van 
zoveel mogelijk  gegevens  over  verkeersslachtoffers.  De  intensieve  publiekscampagne  die  aan  dit 
project  was  gekoppeld,  heeft  geleid  tot  een  groot  aantal  ingevoerde  waarnemingen.  Ook  rond 
hoogspanningsleidingsslachtoffers wordt  al  enkele  jaren projectmatig  gewerkt. De  combinatie  van 
monitoring  van  een  aantal  ‘zwarte’  lijnen  en  een  herhaalde oproep naar de brede  achterban om 
hoogspanningsleidingsslachtoffers  in  te  voeren  in  www.waarnemingen.be,  heeft  geleid  tot  1.260 
waarnemingen van 1.349  individuele vogels. Dit relatief hoge aantal zegt echter vooral  iets over de 
mate waarin projectmatig rond deze doodsoorzaak werd gewerkt en gecommuniceerd. Verhoogde 
aandacht voor een specifieke doodsoorzaak leidt doorgaans tot een verhoogd aantal waarnemingen 
van die doodsoorzaak. Er kan dan ook worden verwacht dat doodsoorzaken waarrond een specifiek 
project  (incl.  communicatieluik)  werd  opgestart  verhoudingsgewijs  ‘overgerapporteerd’  zouden 
kunnen zijn t.o.v. andere doodsoorzaken. 
De  cijfers  uit  Tabel  18  moeten  ook  nog  om  andere  redenen  worden  genuanceerd.  Van 
hoogspanningsleidingsslachtoffers, maar ook windturbine‐, prikkeldraad‐ en verdrinkingsslachtoffers 
mag  worden  aangenomen  dat  er  mogelijk  ook  sprake  is  van  een  ‘onderrapportage’  t.o.v. 
verkeersslachtoffers. Een verkeersslachtoffer heeft een veel hogere kans om te worden gedetecteerd 
(vaak duidelijk zichtbaar langsheen de weg) op locaties waar doorgaans dagelijks veel mensen (en dus 
potentiële waarnemers) passeren. Raamslachtoffers vallen per definitie aan gebouwen en dus in de 
onmiddellijke  omgeving  van  menselijke  activiteit.  Hoogspanningsleidingen  en  windturbines 
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daarentegen  worden  vaak  ingeplant  op  sites  waar  weinig mensen  wonen/werken/langs  komen. 
Bovendien  bevinden  ze  zich  ook  vaak  niet  in  de  (directe)  omgeving  van  natuurgebieden, wat  de 
detectiekans door potentiële waarnemers verder verkleint. 
 
Hoewel voor een aantal doodsoorzaken  (verkeersslachtoffers, windturbines, vangst door kat) door 
Natuurpunt specifieke projecten werden opgezet,  is het erg moeilijk om de cijfers die op basis van 
deze projecten werden bekomen te vergelijken met die van de hoogspanningsleidingsslachtoffers. De 
redenen hiervoor zijn meervoudig en werden  in bovenstaande alinea’s al deels toegelicht. Naast de 
reeds eerder aangehaalde beperkingen, moet worden benadrukt dat bij het aantal slachtoffers dat 
wordt gemaakt door het verkeer, door katten en door windturbines, er enkel  totaalcijfers worden 
weergegeven. Bij verkeer, katten en windturbines gaat het dan om zowel vogels als zoogdieren (incl. 
vleermuizen), terwijl voor hoogspanningsleidingen enkel vogels als slachtoffer worden gerapporteerd.  
 
Kan  er  dan  op  basis  van  alle  beschikbare  data  een  schatting  worden  gemaakt  van  het  aantal 
hoogspanningsleidingsslachtoffers in ons land? In België werden de hoogspanningsleidingsslachtoffers 
enkel onder een aantal ‘zwarte’ lijnen gedurende een langere periode opgevolgd. Tabel 19 geeft een 
overzicht van de resultaten van elk van deze monitoringsprojecten, met opgave van:  
 

‐ de naam van de opgevolgde ‘zwarte’ lijn 
‐ het aantal pylonen in het opgevolgde traject 
‐ de lengte van het opgevolgde traject 
‐ start‐ en einddatum van het monitoringsproject 
‐ het aantal dagen van de onderzoeksperiode 
‐ het aantal terreinbezoeken dat in die periode werd uitgevoerd 
‐ het aantal geregistreerde hoogspanningsleidingsslachtoffers 
‐ het aantal soorten dat als hoogspanningsleidingsslachtoffer werd aangetroffen 
‐ het  (niet‐gecorrigeerde) aantal  slachtoffers voor het opgevolgde  traject, omgezet naar het 

aantal slachtoffers per jaar voor het opgevolgde traject 
‐ het (niet‐gecorrigeerde) aantal slachtoffers voor het opgevolgde traject, verrekend per km en 

omgezet naar het aantal slachtoffers per jaar voor het opgevolgde traject 
‐ het  (niet‐gecorrigeerde) aantal  slachtoffers voor het opgevolgde  traject, omgezet naar het 

aantal slachtoffers per jaar voor het ganse Belgische netwerk 
‐ het  (niet‐gecorrigeerde) aantal  slachtoffers voor het opgevolgde  traject, omgezet naar het 

aantal slachtoffers per dag voor het opgevolgde traject 
‐ het (niet‐gecorrigeerde) aantal slachtoffers voor het opgevolgde traject, verrekend per km en 

omgezet naar het aantal slachtoffers per dag voor het opgevolgde traject 
‐ het  (niet‐gecorrigeerde) aantal  slachtoffers voor het opgevolgde  traject, omgezet naar het 

aantal slachtoffers per dag voor het ganse Belgische netwerk 
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Tabel 19 Overzicht van de monitoringsresultaten van hoogspanningsleidingsslachtoffers van een aantal ‘zwarte’ 
lijnen. 

 
 
Uit Tabel 19 zou kunnen worden afgeleid dat het aantal hoogspanningsleidingsslachtoffers in België 
op jaarbasis oploopt tot gemiddeld 1.018.102 exemplaren (min. 289.772 ˂˃ max. 2.115.210) . Ook dit 
cijfer moet worden  genuanceerd  aangezien  het  hier  gaat  om  een  gemiddelde  van  resultaten  die 
werden bekomen bij de monitoring van hoogspanningsleidingen met een (zeer) hoge risico‐score. De 
risico‐score van de meeste hoogspanningsleidingen  in het Belgische netwerk  ligt echter aanzienlijk 
lager,  waardoor  ook  het  totale  aantal  hoogspanningsleidingsslachtoffers  in  België  op  jaarbasis 
aanzienlijk lager zal liggen.  
Om  tot  een  goed  onderbouwde  schatting  te  kunnen  komen,  zouden  voor  elke  risico‐klasse  een 
voldoende aantal trajecten voldoende  lang moeten worden opgevolgd. Er moet bovendien worden 
opgemerkt  dat  de  monitoring  van  hoogspanningsleidingsslachtoffers  onder  ‘zwarte’  lijnen  om 
praktische redenen steeds werd uitgevoerd in het winterhalfjaar, omdat de detectiekans van dode of 
gekwetste vogels dan het hoogste is omwille van de lage vegetatie. Er is echter niet gekend hoe het 
aantal  slachtoffers onder  eenzelfde  lijn doorheen het  jaar  evolueert. Ook hiermee moet  rekening 
worden gehouden bij de interpretatie van de cijfers uit Tabel 19. Tot slot is het van belang om aan te 
stippen dat slechts een gedeelte van de slachtoffers door onderzoekers wordt gevonden. Een aantal 
wordt  verwijderd  door  predatoren  nog  voor  ze  door  onderzoekers  kunnen  worden  opgemerkt. 
Momenteel zijn er voor België veel te weinig gegevens beschikbaar om een algemene correctiefactor 
te  kunnen  berekenen  voor  het  aantal  slachtoffers  dat  door  predatoren  wordt  verwijderd.  Deze 
correctiefactor  is bovendien ook nog afhankelijk van de regio, het seizoen en de frequentie van de 
uitgevoerde controles.      
 
Hoe het ook zij: het aantal vogels dat jaarlijks in België (en bij uitbreiding in de ganse wereld) sterft 
door hoogspanningsleidingen is aanzienlijk en kan geenszins worden afgedaan als onbelangrijk. Het is 
een belangrijke doodsoorzaak die ‐ mits de nodige maatregelen van preventie en mitigatie ‐ significant 
kan worden verlaagd. Elk slachtoffer dat kan worden vermeden tegen een aanvaardbare kost moet 
worden  vermeden.  Dit  geldt  zowel  voor  het  verkeer,  voor  vangst  door  katten,  voor 
windturbineslachtoffers  als  voor  hoogspanningsleidingen.  Elke  sector  moet  dan  ook  zijn 
verantwoordelijkheid  opnemen  in  een  poging  om  het  aantal  slachtoffers  dat  jaarlijks  worden 
veroorzaakt door menselijk toedoen aanzienlijk te verlagen. 
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zwarte' lijn IW 209 EV 217 EV 217 EK 209 IW 209 EA 207 EK 209 EA 212 IN 228

pylonen P1 ‐ P11 P9 ‐ P13 P9 ‐ P13 P9G ‐ P14G P1 ‐ P11 P37 ‐ P40 P10G ‐ P13G P57 ‐ P66 P191 ‐ P194

lengte onderzocht traject (m) 3.100 1.330 1.330 2.053 3.100 1.090 2.053 3.351 1.170

start onderzoek 5/03/2001 1/12/2015 31/10/2017 1/02/2018 4/03/2018 10/02/2019 9/02/2019 19/02/2019 20/01/2020

einde onderzoek 30/03/2001 31/03/2016 2/02/2018 31/03/2018 7/04/2018 12/03/2019 11/03/2019 23/03/2019 19/02/2020

≠ dagen onderzoeksperiode 54 26 122 95 59 35 31 31 33 29

≠ terreinbezoeken 36 11 105 20 59 11 24 29 31 7

≠ gevonden slachtoffers 45 30 40 22 22 112 33 9 94 7

aantal soorten 13 13 16 10 9 27 11 5 14 4

niet gecorrigeerd ≠ slachtoffers/integraal traject/jaar 433 421 120 85 136 1168 389 106 1040 88

niet gecorrigeerd ≠ slachtoffers/km traject/jaar 181 136 90 64 66 377 356 52 310 75

extrapolatie naar Belgisch netwerk ≠ slachtoffers/jaar 1.018.102 762.696 505.142 356.790 372.175 2.115.210 2.001.202 289.772 1.741.826 422.746

niet gecorrigeerd ≠ slachtoffers/integraal traject/dag 1,19 1,15 0,33 0,23 0,37 3,20 1,06 0,29 2,85 0,24

niet gecorrigeerd ≠ slachtoffers/km traject/dag 0,50 0,37 0,25 0,17 0,18 1,03 0,98 0,14 0,85 0,21

extrapolatie naar Belgisch netwerk ≠ slachtoffers/dag 2.789 2.090 1.384 978 1.020 5.795 5.483 794 4.772 1.158
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4 Voordrachten aan doelgroepen 
 
Indien de problematiek van hoogspanningsleidingsslachtoffers en het belang van het melden ervan 
nog  beter  bekend  zou  zijn,  zou  dit  vermoedelijk  leiden  tot  een  nog  hoger  aantal  losse  gegevens. 
Natuurpunt  gaf  daarom  al  een  aantal  voordrachten  aan  o.a.  personeelsleden  van Natuurpunt  en 
Vogelwerkgroepen die in hun werkgebied een hoge concentratie aan ‘zwarte’ lijnen hebben. 
 
Uit het verleden blijkt dat gerichte communicatie aan specifieke doelgroepen de kans op een stijgend 
aantal meldingen van hoogspanningsleidingsslachtoffers  in www.waarnemingen.be aanzienlijk doet 
stijgen.  De  voordrachten  die  werden  gegeven  benadrukten  ook  steeds  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 zeker die aandacht. 
 
Eerder werden al volgende voordrachten gegeven (deze gegevens werden ook reeds opgenomen in 
voorgaande rapporten): 
 
In 2018: 
 

‐ 1 februari 2018: Vogelwerkgroep Noord‐Oost‐Vlaanderen, Eeklo (18 aanwezigen). 
‐ 3 maart 2018: West‐Vlaamse Natuurstudiedag, Kortrijk (175 aanwezigen). 
‐ 12 oktober 2018: Vogelwerkgroep Gent+, Mariakerke (20 aanwezigen). 
‐ 11 december 2018: West‐Vlaamse Milieufederatie (focus op Ventilus‐project), Westmalle (8 

aanwezigen). 
 
In 2019: 
 

‐ 8  februari  2019:  Natuurpunt  De  Bron  (focus  op  slachtofferonderzoek  ‘zwarte’  lijn 
Noordschote), Woumen (42 aanwezigen). 

‐ 16 februari 2019: LIKONA‐contactdag, Diepenbeek (470 aanwezigen). 
‐ 3 april 2019: Vogelwerkgroep (focus op slachtofferonderzoek ‘zwarte’ lijn Malle), Westmalle 

(13 aanwezigen). 
‐ 8 mei 2019: Vogelwerkgroep Vlaamse Ardennen+, Heurne (18 aanwezigen). 
‐ 9  mei  2019:  West‐Vlaamse  Milieufederatie  (focus  op  Ventilus‐project),  Brugge  (18 

aanwezigen). 
 
De voordracht ‘Vogels onder hoogspanning’ werd dus al aan heel wat toehoorders gegeven. In 2019 
werd  de  problematiek  van  hoogspanningsleidingsslachtoffers  via  deze  weg  aangebracht  bij  561 
personen (in 2018 werd deze voordracht gegeven aan 221 personen). Het blijft zeker zinvol om ook in 
de  toekomst  nog  verder  voordrachten  te  kunnen  geven,  specifiek  afgestemd  op  bepaalde 
doelgroepen.  
 
Op 1 februari 2020 werd een voordracht gegeven op de BRAKONA‐studiedag in het Provinciehuis in 
Leuven (Figuur 20).  
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Figuur 20 Voordracht op de BRAKONA-contactdag 2021 (foto: Jorg Lambrechts). 
 
Door de uitbraak van Covid‐19 en de daaraan gekoppelde beperkingen, konden voor de rest van het 
jaar geen andere voordrachten of infomomenten worden georganiseerd. 
 
Momenteel zit de grootste lacune nog bij de mensen die instaan voor het dagelijks onderhoud van het 
netwerk van Elia. Vooral aan die personen die ter plaatse gaan na de uitval van een hoogspanningslijn 
zou  moeten  worden  aangeleerd  hoe  ze  eventuele  hoogspanningsleidingsslachtoffers  moeten 
opsporen, fotograferen en ter plaatse met ObsMapp of IObs invoeren in www.waarnemingen.be. Dit 
aanbod werd  reeds meermaals aan Elia gedaan, vooralsnog  zonder  resultaat. Natuurpunt  is ervan 
overtuigd dat  zo’n  infosessies  zouden kunnen  leiden  tot een aanzienlijke  toename  in gegevens en 
mogelijk  ook  tot  bijkomende  onderzoeksvragen,  bijkomende  bebakeningen,  minder 
hoogspanningsleidingsslachtoffers en vermoedelijk ook minder uitval. 
 

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  hoogspanningsleidingsslachtoffers  is  nog  steeds  relatief  nieuw  voor  de  Belgische 
media.  
 
In 2020  werd enkel een natuurbericht uitgestuurd over de bebakening van de ‘zwarte’ lijn van Kallo 
(Figuur 21). Het bericht werd verstuurd naar 10.476 abonnees en haalde een openingsrate van 44%. 
Het persmoment ging door op 10 maart 2021 en werd goed bijgewoond, wat zich vertaalde  in een 
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bijdrage op Radio 2 Oost‐Vlaanderen en  JOE. TV Oost maakte een  reportage  (van 1’ 49”) voor het 
regionale nieuws en ook VRT NWS bracht een item over de plaatsing van avispheres op de ‘zwarte’ lijn 
van Kallo. De Standaard titelde ‘Lichtgevende bollen moeten vogels redden’. De Gazet van Antwerpen 
bracht de bebakening op haar binnenlandpagina’s onder de kop  ‘Lichtgevende bollen om vogels te 
redden’.  In  Het  Laatste  Nieuws  werd  het  ‘Lichtbakens  om  levens  te  redden’  en  Het  Nieuwblad 
besteedde aandacht aan de actie  in een bijdrage met als  titel  ‘Lichtgevende ballen moeten vogels 
redden  van  hoogspanning’.  De  ruime  persaandacht  is  zeker  noemenswaardig  in  het  licht  van  de 
uitbraak van Covid‐19 die al weken alle nieuws domineerde. 
 

 
Figuur 21 Op 10 maart 2020 werd de ‘zwarte’ lijn van Kallo onder ruime persaandacht voorzien van avispheres 
(foto: Elia). 

 
6 Dankwoord 
 
Een  woord  van  dank  aan  alle  waarnemers  die  hoogspanningsleidingsslachtoffers  invoerden  op 

www.waarnemingen.be. Dankzij hun waarnemingen kan de  impact van de ‘zwarte’  lijnen nog beter 

worden ingeschat.  

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. Koen Devos  (Instituut voor Natuur en 

Bosonderzoek) wille we bedanken voor het aanreiken van gegevens over overwinterende watervogels. 

Het snel verstrekken van alle opgevraagde informatie wordt sterk gewaardeerd. 

Een bijzonder woord van dank aan Johan Mortier, Jeroen Mentens en Carolien Pouleyn. Door hun 

aanhoudend  enthousiasme  voor  de  problematiek  van  hoogspanningsleidingsslachtoffers  staat  dit 

thema op de agenda van Elia en worden er  inspanningen geleverd om zoveel mogelijk vogelleed te 

vermijden.  
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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.


