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Voorwoord
TenneT TSO bv (TenneT) wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aanleggen in
de Randstad. Omdat veel vogels kunnen omkomen door aanvaring met een
hoogspanningslijn, is het in verband met de Natuurbeschermingwet en de Flora- en
faunawet van belang om onderzoek te doen naar mogelijkheden ter mitigatie van dit
negatieve effect van hoogspanningslijnen op vogels. Een veelgebruikte methode ter
mitigatie is het markeren van de bliksemdraad om de zichtbaarheid hiervan te vergroten.
Recent is door de Duitse netwerkbeheerder RWE Transportnetz Strom in samenwerking
met Duitse vogelbeschermingsorganisaties en universiteiten een nieuw type
draadmarkeringen (vogelflappen) ontwikkeld. In juli 2009 heeft TenneT aan enkele delen
van de bestaande 150 kV hoogspanningslijn bij Hazerswoude, in de omgeving van het
Natura 2000-gebied De Wilck, vogelflappen aan de bliksemdraden laten bevestigen.
Bureau Waardenburg heeft in opdracht van TenneT de effectiviteit van deze
draadmarkering in het terugdringen van het aantal draadslachtoffers onderzocht. Met
name Jaqueline van Mourik wordt bedankt voor haar medewerking als contactpersoon
namens de opdrachtgever.
Het onderzoek was onderdeel van de eindstage van Jonne Hartman voor de Master
Environmental Biology aan de Universiteit Utrecht. Zij is onder begeleiding van Hein
Prinsen en in samenwerking met verscheidene medewerkers van Bureau Waardenburg
verantwoordelijk geweest voor het veldwerk, de data-analyse, de statistische toetsing en
deze rapportage.
Het projectteam van Bureau Waardenburg bestond uit de volgende personen:
Hein Prinsen:
projectleiding, begeleiding veldwerk en data-analyse,
eindredactie
Jonne Hartman:
veldwerk, data-analyse & statistische toetsing, rapportage
Abel Gyimesi:
veldwerk, begeleiding data-analyse & statistische toetsing
Jan van der Winden: interne kwaliteitscontrole

en

De volgende medewerkers van Bureau Waardenburg verleenden ondersteuning bij het
veldwerk. Ralph Smits, Robert Jan Jonkvorst, Rogier Verbeek en Mark Collier hebben
een bijdrage geleverd aan de slachtoffertellingen. Tevens zijn Rogier Verbeek en Mark
Collier verantwoordelijk geweest voor het uitleggen van vindkansproeven en heeft Mark
Collier een bijdrage geleverd aan het determineren van vogels aan de hand van veren en
foto’s. Daniël Beuker en Jim de Fouw zijn elk betrokken geweest bij één van de
veldonderzoeken met radars. Bij de totstandkoming van deze rapportage hebben Ralph
Smits en Karen Krijgsveld meegedacht over de te gebruiken statistische methoden en
hebben Lieuwe Anema, Maarten Japink en Peter van Horssen bijgedragen door
ondersteuning met GIS. Maarten Japink was daarnaast verantwoordelijk voor de
database, gebruikt voor het invoeren en vastleggen van alle gevonden slachtoffers. Allen
worden bedankt voor hun bijdragen en kritisch meedenken tijdens het project.
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Onze dank gaat uit naar Nico Kaptein, Johan de Jong, Hans Oostdam, Hans Heemskerk,
Jan Penning en Jan Dirk Corts voor het verlenen van toegang tot hun erf en/of
grondgebied en voor de gastvrijheid tijdens het veldwerk. Onze speciale dank gaat uit
naar Nico Kaptein voor het beschikbaar stellen van ruimte voor de opslag en het opladen
van de veldapparatuur en voor het doorgeven van enkele waargenomen
vogelaanvaringen met de 150 kV hoogspanningslijn.
We danken Dr. Gerrit W. Heil voor zijn persoonlijke begeleiding vanuit de Universiteit
Utrecht van de eindstage van Jonne Hartman en voor het kritisch meedenken over de
toe te passen statistische methoden.
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Samenvatting
In verband met de nieuw aan te leggen Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding
tussen Wateringen en Beverwijk, heeft Bureau Waardenburg voor landelijk netbeheerder
TenneT TSO (TenneT) de effectiviteit van een nieuw type draadmarkeringen
(vogelflappen) in het reduceren van het aantal draadslachtoffers onderzocht. Het
onderzoek is uitgevoerd onder de bestaande 150 kV hoogspanningslijn in de gemeente
Rijnwoude ten noorden en zuiden van Hazerswoude-Rijndijk en de Oude Rijn. De
bliksemdraden van enkele delen van deze hoogspanningslijn zijn in de zomer van 2009
voorzien van het nieuwe type draadmarkeringen. Het onderzoek richtte zich met name
op de vraag of dit nieuwe type draadmarkeringen gebruikt kan worden ter mitigatie van
de mogelijke negatieve effecten van de hoogspanningslijn op de soorten kleine zwaan en
smient. Beide soorten bezoeken het onderzoeksgebied onder andere vanuit het
nabijgelegen natuurgebied De Wilck, dat voor deze soorten is aangewezen als Natura
2000-gebied. Onderzocht wordt of de nieuwe hoogspanningsverbinding negatieve
effecten kan hebben op beide soorten (zoals draadslachtoffers) en hoe deze gemitigeerd
kunnen worden.
Het onderzoek was drieledig van opzet. Het hoofddoel was het onderzoeken van de
effectiviteit van het nieuwe type draadmarkeringen en het duiden van de omvang van
deze effectiviteit. Daarnaast is speciaal aandacht besteed aan de effectiviteit van de
vogelflappen voor vogels die ’s nachts de hoogspanningslijn passeren (onder andere de
smient). Tenslotte is onderzocht of er een verschil waarneembaar is in aantallen en
gedrag van vliegende vogels dichtbij of over gemarkeerde versus ongemarkeerde
lijnsegmenten.
In de winter van 2009/2010 zijn tweemaal per week slachtoffertellingen uitgevoerd
onder de bestaande 150 kV hoogspanningslijn en is wekelijks bij daglicht het gedrag van
vogels bij de lijn vastgelegd. Ook is viermaal ’s avonds na zonsondergang met behulp
van radars onderzoek gedaan naar de vliegbewegingen van vogels (voornamelijk
eenden) om en over de hoogspanningslijn. Tenslotte is wekelijks de verspreiding van de
kleine zwaan en de smient in het onderzoeksgebied in kaart gebracht en zijn de door
kleine zwanen gebruikte slaaptrekroutes en slaapplaatsen op hoofdlijnen onderzocht.
Het slachtofferonderzoek was opgezet volgens een BACI-ontwerp (Before-AfterControl-Impact). Dit houdt in dat er zowel voor als na het aanbrengen van de
draadmarkeringen metingen zijn uitgevoerd (Before & After) en dat het onderzochte
traject van de hoogspanningslijn na markering zowel ongemarkeerde als gemarkeerde
lijnsegmenten bevatte (Control & Impact).
Uit de resultaten blijkt dat het nieuwe type draadmarkeringen, voor soorten die met
name overdag de hoogspanningslijn passeren, een reductie van het aantal
draadslachtoffers bewerkstelligen van circa 67%. Voor vogelsoorten die dit voornamelijk
’s nachts doen is het effect van de vogelflappen meer soortspecifiek. Zo hebben de
draadmarkeringen een groot positief effect voor eenden, waarvoor het aanbrengen van
draadmarkering leidt tot een reductie van het aantal draadslachtoffers van 71 à 86%.
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Specifiek voor de smient bedraagt deze reductie 77 à 84%. Voor andere soorten die
voornamelijk ’s nachts de hoogspanningslijn passeren en die ook veel als draadslachtoffer
gevonden worden (meerkoet en kievit), resulteert de aanwezigheid van vogelflappen
echter niet in een significante reductie van het aantal draadslachtoffers. Voor alle
vogelsoorten samen is een reductiepercentage van 40 à 54% aangetoond. Deze reductie
was echter net niet significant.
Voor vogels die overdag de hoogspanningslijn passeren kan het effect van
draadmarkering op het vlieggedrag één van de verklarende factoren zijn voor de
aangetoonde reductie van het aantal draadslachtoffers. Zo is aangetoond dat meeuwen
en kraaiachtigen bij gemarkeerde lijnsegmenten significant vaker onder de fasedraden
door vliegen, in plaats van laag over de bliksemdraad heen. Ganzen vliegen daarentegen
juist vaker op grotere hoogte over de bliksemdraad van gemarkeerde lijnsegmenten
heen. In beide gevallen is de afstand tot de slecht zichtbare bliksemdraad tijdens de
passage groter, wat leidt tot een kleinere kans op een aanvaring. Er is aangetoond dat
over het algemeen de hieraan voorafgaande aanpassing van de vlieghoogte al op grote
afstand van de hoogspanningslijn plaatsvindt. Bij gemarkeerde lijnsegmenten vertoont
daarnaast een lager percentage van de nadere (groepen) vogels een zichtbare reactie,
wat er ook op wijst dat bij gemarkeerde segmenten meer vogels al op grotere afstand
hun vlucht aanpassen aan de naderende hoogspanningslijn. Uit de resultaten blijkt ook
dat vogels in aanwezigheid van vogelflappen in verhouding vaker op erg korte afstand
van de lijn (binnen 10 meter) een reactie vertonen. Het is aannemelijk dat het hierbij
gaat om vogels die anders de draden niet of te laat gezien zouden hebben, met
mogelijkerwijs een aanvaring als gevolg.
Voor eenden (die hoofdzakelijk ’s nachts de hoogspanningslijn passeren) is aangetoond
dat de passagefrequentie over ongemarkeerde en gemarkeerde lijnsegmenten niet
significant verschilt. Eenden ontwijken de gemarkeerde draden dus niet door er links of
rechts omheen te vliegen. Aangezien er voor eenden wel een sterke reductie van het
aantal draadslachtoffers is gevonden, is het aannemelijk dat de aanvaringskans van de
gemarkeerde segmenten lager is door een aanpassing van de vlieghoogte al dan niet in
combinatie met uitwijkingsgedrag op korte afstand van de lijn.
Van beide binnen het onderzoeksgebied belangrijke soorten kleine zwaan (n=1) en
smient (n=58) zijn in de winter van 2009/2010 draadslachtoffers gevonden. Voor de
kleine zwaan wijst het geringe aantal slachtoffers op incidentele in plaats van structurele
sterfte. Effectiviteit van de vogelflappen kon voor deze soort door het kleine aantal
draadslachtoffers niet getoetst worden. Voor de smient is op basis van het relatief grote
aantal gevonden draadslachtoffers, aangetoond dat vogelflappen een grote reductie van
het aantal draadslachtoffers bewerkstelligen. Daarom is het gebruik van het nieuwe type
draadmarkeringen ter mitigatie van het negatieve effect van de huidige 150 kV en
toekomstige 380 kV hoogspanningslijn, voor de smient zeer geschikt.
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1 Inleiding
1.1

Vogelsterfte door hoogspanningslijnen
In de afgelopen decennia is uit verschillende studies gebleken dat bovengrondse
hoogspanningslijnen voor aanzienlijke sterfte onder vogels kunnen zorgen. Geschat
wordt dat in Nederland jaarlijks 800.000 tot 1 miljoen vogels sterven door botsing met
een hoogspanningslijn (Heijnis 1976; Renssen 1977; Koops 1987). Het gaat hierbij zowel
om standvogels als om trekvogels (Heijnis 1976). De aanvaringen worden veroorzaakt
doordat vogels de lijnen te laat of zelfs helemaal niet zien, of er niet in slagen om de
afstand tot de lijn goed in te schatten (Osieck & de Miranda 1972; Koops 1987; Martin
& Shaw 2010). De meeste aanvaringen vinden dan ook plaats op de momenten dat de
hoogspanningslijn het slechtst zichtbaar is. Dit is ’s nachts en in de schemering het geval,
maar ook bij weersomstandigheden als mist of motregen (Heijnis 1976; Renssen 1977;
Hoerschelmann et al. 1988). Doordat de bliksemdraad dunner is dan de fasedraden en
niet gebundeld wordt met andere draden, is deze draad het slechtst zichtbaar waardoor
de meeste aanvaringen hiermee plaatsvinden (Hoerschelmann et al. 1988; Alonso et al.
1994). Omdat het aantal vogels dat jaarlijks sterft door botsing met een
hoogspanningslijn relatief groot is, ten opzichte van andere oorzaken van niet natuurlijke
sterfte, wordt er gezocht naar geschikte methoden ter mitigatie. Een veel gebruikte
methode is het markeren van de bliksemdraad om de zichtbaarheid hiervan te vergroten
(Koops 1987; Janss 2000).

1.2

Randstad 380 kV & De Wilck
In het kader van de Milieu Effect Rapportage (MER) voor de nieuwe Randstad 380 kV
hoogspanningsverbinding tussen Wateringen en Beverwijk, is in de winter van
2007/2008 door Bureau Waardenburg in opdracht van de landelijke netbeheerder
TenneT TSO (TenneT) onderzoek verricht naar draadslachtoffers onder de bestaande
150 kV hoogspanningslijn bij Hazerswoude. Er is specifiek onderzoek verricht naar de
effecten van verschillende alternatieven voor de plaatsing van de Randstad 380 kV
hoogspanningsverbinding op het Natura 2000-gebied De Wilck, wat van internationaal
belang is als overwinteringsgebied voor de kleine zwaan (Cygnus Bewickii) en de smient
(Anas penelope).
Als vervolg op bovenstaand onderzoek heeft TenneT in overleg met Bureau
Waardenburg besloten om in hetzelfde gebied een proef te starten met een nieuw type
draadmarkeringen. Het doel hiervan is het testen van de effectiviteit van deze
markeringen in het reduceren van het aantal draadslachtoffers. In het voorliggende
rapport worden de resultaten van dit onderzoek en de daaruit voortkomende adviezen
gepresenteerd.
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1.3

Mitigatie door draadmarkering
Er zijn verschillende maatregelen die het aantal draadslachtoffers bij bovengrondse
verbindingen kunnen verminderen. In het geval dat de hoogspanningslijn bovengronds
geplaatst wordt, kan bij de bepaling van de te volgen route het beste of minst
belastende alternatief gekozen worden. Dit kan onder andere gedaan worden door de
nieuw aan te leggen hoogspanningslijn te combineren met andere al aanwezige
landschapsdoorsnijdende elementen zoals snelwegen, spoorlijnen en andere
hoogspanningslijnen. Daarnaast kunnen de door vogels veel gebruikte rust- en
foerageergebieden en trekroutes gemeden worden. Ook kunnen effecten op vogels
worden verminderd door het vergroten van de zichtbaarheid van de bliksemdraden door
middel van draadmarkering. Deze maatregel is relatief goedkoop (in vergelijking met
bijvoorbeeld het ondergronds aanleggen van de lijn) en heeft geen invloed op de
betrouwbaarheid van het netwerk. In Nederland zijn de eerste draadmarkeringen in
1966 aangebracht (Koops & de Jong 1982). Door de jaren heen zijn verschillende typen
draadmarkeringen geproduceerd. Bekende voorbeelden zijn gekleurde of zilveren bollen
(origineel bedoeld voor de luchtvaart), zwarte of witte strips of vaantjes en gekleurde
kunststof spiralen, ook wel ‘varkenskrullen’ genoemd (Heijnis 1976; Koops 1987). Koops
(1987) noemt een aantal situaties waarin het toepassen van draadmarkering sterk
gewenst is. Ten eerste wanneer de hoogspanningslijn belangrijke vogeltrekroutes kruist,
ten tweede wanneer de lijn zich in de buurt van een broedkolonie van een beschermde
vogelsoort bevindt en tenslotte ook als de hoogspanningslijn voedsel- en slaaptrekroutes
kruist van bedreigde vogelsoorten of zich bevindt boven (weide)gronden met een goede
broedvogelbezetting.
Verschillende typen draadmarkeringen zijn eerder met wisselend succes getest. Heijnis
(1976) stelt dat de zilveren bollen die in Nederland op enkele plaatsen voor de luchtvaart
aan de bliksemdraden zijn bevestigd, meestal geen positief effect voor vogels hebben.
Daarentegen geeft Koops (1987) aan dat oranje en gele bollen aan de bliksemdraden
(ook bedoeld voor de luchtvaart) het aantal draadslachtoffers verminderen. Het
aanbrengen van zwarte en witte strips of vaantjes heeft geleid tot uiteenlopende
resultaten. Zo stelt het voormalig Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) dat het
aanbrengen van zwarte en witte strips aan de bliksemdraden in Polder Mastenbroek bij
Kampen heeft geleid tot een reductie van het aantal draadslachtoffers van 50%, vooral
onder overdag vliegende vogels. Daarentegen heeft in Polder Westzaan het aanbrengen
van zwarte kunststof strippen aan de bliksemdraden van een 380 kV hoogspanningslijn
niet geleid tot een vermindering van het aantal draadslachtoffers (Heijnis 1976). Ook
Janss & Ferrer (1998) vonden bij onderzoek aan een 13 kV distributielijn in Spanje, geen
significant effect van het aanbrengen van zwarte strips op het aantal draadslachtoffers.
Een nadeel van de strips is dat ze slecht bestendig zijn tegen weersinvloeden waardoor
ze snel kapot gaan. Daarom worden ze in Nederland niet meer gebruikt (Renssen 1977;
Koops 1987). Het aanbrengen van gekleurde kunststof spiralen aan de bliksemdraden
geeft over het algemeen positieve resultaten. De gemeten reducties in het aantal
draadslachtoffers lopen uiteen van 60% tot bijna 90% (Koops & de Jong 1982; Alonso
et al. 1994; Janss & Ferrer 1998). Netbeheerder TenneT heeft deze varkenskrullen op
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verschillende plaatsen in Nederland toegepast, zoals bijvoorbeeld in de Zeeuwse
Bathpolder, bij Den Hoorn (bij Delft) en bij Nesselande (bij Gouda).

1.4

‘Vogelflappen’ een nieuw type draadmarkeringen
De Duitse netbeheerder RWE Transportnetz Strom (RWE) heeft in samenwerking met
Duitse vogelbeschermingsorganisaties en universiteiten een nieuw type draadmarkering
ontworpen. Dit nieuwe type draadmarkeringen (ook wel ‘bird flight diverters’ of
‘vogelflappen’ genoemd) bestaat uit afwisselend zwarte en witte plastic strips van ca. 50
cm lang, bevestigd aan een aluminium constructie waarmee de flap aan de bliksemdraad
gehangen kan worden. De tot nu toe in Nederland veel gebruikte typen
draadmarkeringen (varkenskrullen en bollen) zijn mogelijk ’s nachts minder effectief
(Heijnis 1976; Renssen 1977), terwijl juist dan door de lagere zichtbaarheid van de
draden de meeste aanvaringen plaatsvinden. De nieuwe vogelflappen zijn daarom
speciaal ontworpen om ook bij slecht zicht en ’s nachts effectief te zijn. Zo zorgen de
afwisselend gebruikte zwarte en witte strips voor een groot contrast, kunnen de strips
bewegen en maken ze daarbij een ritselend geluid, zodat ze ook bij verminderd zicht nog
een waarschuwende werking uit kunnen oefenen. Daarnaast is bij het ontwerpen van de
vogelflappen gestreefd naar een hoge duurzaamheid, snelle en gemakkelijke montage en
minimale belasting van het elektriciteitsnetwerk. De vogelflappen worden vanuit een
speciaal aangepaste helikopter aan de bliksemdraden bevestigd. In Duitsland is dit
nieuwe type draadmarkering getest en daar is gebleken dat het gebruik van de
vogelflappen zorgt voor een aanzienlijke reductie in het aantal draadslachtoffers, met
name onder meeuwen en watervogels (Bernshausen et al. 2007).
TenneT heeft op 14 juli 2009 als proef in een aantal veldlengtes (ca. 400 meter lijn
tussen twee masten, in het vervolg segment genoemd) van de 150 kV hoogspanningslijn
bij Hazerswoude-Dorp, nabij het Natura-2000 gebied De Wilck, vogelflappen laten
bevestigen aan de bliksemdraden. Bureau Waardenburg heeft in opdracht van TenneT in
de winter van 2009/2010 onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze vogelflappen.
De testresultaten in Duitsland waren hoopgevend, maar aangezien zowel het
Nederlandse landschap als het aantal overwinterende (water)vogels verschilt met dat van
Duitsland, is een proef met de vogelflappen in Nederland gewenst. Aanvullend is ditmaal
ook specifiek gekeken naar de effectiviteit van de vogelflappen voor ’s nachts actieve
vogelsoorten. Als de resultaten van dit onderzoek positief zijn zal TenneT dit nieuwe type
draadmarkeringen ook kunnen toepassen op andere risicovolle trajecten in de nieuwe
Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding en bij andere nieuwe projecten.

1.5

Onderzoeksvragen en aandachtspunten
De hoofddoelstelling van dit onderzoek is het bepalen van de effectiviteit van het nieuwe
type draadmarkeringen (vogelflappen) in het terugdringen van het aantal
draadslachtoffers. Daarnaast is aanvullend onderzoek verricht naar vliegbewegingen en
–gedrag van vogels in de nabijheid van de hoogspanningslijn, om informatie te
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verzamelen over de mogelijke invloed van de vogelflappen op het gedrag en de
vliegroutes van vogels in de omgeving. De vragen die in dit onderzoek centraal staan
zijn:
1)

2)
3)

Resulteert het markeren van de bliksemdraad met het nieuwe type
draadmarkeringen in een reductie van het aantal draadslachtoffers en zo ja, hoe
groot is deze reductie?
Omvat deze eventuele reductie ook soorten die de hoogspanningslijn ’s nachts
passeren?
Is er een verschil waarneembaar in aantallen en gedrag van vliegende vogels
dichtbij of over gemarkeerde versus ongemarkeerde lijnsegmenten?

Het onderzoek is toegesneden op soorten van het formaat van een eend en groter. In
het winterhalfjaar gebruiken internationaal belangrijke aantallen kleine zwanen en
smienten het gebied De Wilck als slaapplaats respectievelijk dagrustplaats. De Wilck is
daarom in 2000 aangewezen als Natura 2000-gebied. Uitkomsten van de onderzoeken
uitgevoerd in 2007/2008 en 2009/2010 worden ook gebruikt om de effecten van de
nieuwe Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding op het Natura 2000-gebied te
duiden en eventueel mitigerende maatregelen te formuleren.

1.6

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 zijn alle gebruikte methoden gedetailleerd omschreven en geïllustreerd.
Hoofdstuk 3 geeft de resultaten van het onderzoek uit 2009/2010 weer en in hoofdstuk
4 worden deze resultaten bediscussieerd en in een breder kader geplaatst. Tenslotte zijn
in hoofdstuk 5 de belangrijkste conclusies van dit onderzoek kort en bondig
weergegeven.
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2 Materiaal en methoden
2.1

Onderzoeksgebied
Het onderzoek is uitgevoerd onder de bestaande 150 kV hoogspanningslijn in de
gemeente Rijnwoude. De onderzochte segmenten van de hoogspanningslijn bevinden
zich deels in de polders ten noorden van Hazerswoude-Dorp, ten zuiden van de N11 en
de Oude Rijn en deels ten noorden van de Oude Rijn in de Hondsdijkse Polder. Het
onderzoeksgebied bestaat voornamelijk uit graslanden en enkele akkerbouwpercelen.
Daarnaast zijn er in de omgeving twee natuurgebieden aanwezig, namelijk De Wilck en
het Spookverlaat/Kruiskade (figuur 2.1).
De Wilck
Dit gebied is ca. 120 hectare groot en ligt ten westen van de onderzochte
hoogspanningslijn tussen Hazerswoude-Dorp en Hazerswoude-Rijndijk (figuur 2.1). Het
bestaat uit vochtige en natte graslanden en valt onder het Hollands-Utrechtse
veenweidegebied. In De Wilck overwinteren elk jaar enkele duizenden smienten.
Daarnaast wordt de plas in het gebied in de winter door de kleine zwaan gebruikt als
slaapplaats. In 2009 heeft De Wilck vanwege de internationaal belangrijke aantallen van
deze soorten de status gekregen van Vogelrichtlijn gebied (inmiddels omgezet in Natura
2000). Het gebied is ook van belang voor weidevogels. Mede door de beschermde
status van het gebied is eerder besloten om de hogesnelheidslijn hier ondergronds aan te
leggen in plaats van dwars door het gebied. De Wilck wordt beheerd door
Staatsbosbeheer.
Spookverlaat/Kruiskade
Het Spookverlaat is ca. 25 hectare groot en is aangelegd als natuurcompensatie na
ruilverkaveling in de jaren ‘80. Het gebied bestaat uit een oude houtkade (Kruiskade)
met daaromheen bosjes, plasjes, sloten, moeras en ruigte (figuur 2.1). In de omgeving
zijn verschillende vogelsoorten waar te nemen en er is een ooievaarsnest geplaatst waar
regelmatig ooievaars broeden. Net als de plas in De Wilck worden ook de plassen van
het Spookverlaat (met name de Amaliaplas), in de winter door kleine zwanen en
smienten gebruikt als slaapplaats. Ook het beheer van dit gebied is in handen van
Staatsbosbeheer.
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Figuur 2.1

2.2
2.2.1

Ligging van de natuurgebieden De Wilck en het Spookverlaat/Kruiskade ten
opzichte van de onderzochte hoogspanningslijn. Het onderzochte deel van de
bestaande 150 kV hoogspanningslijn is in rood weergegeven. (Bron: Google Earth)

Veldonderzoek draadslachtoffers
Slachtoffertellingen
Van 14 oktober 2009 tot 19 maart 2010 is onder 9 lijnsegmenten van de bestaande 150
kV hoogspanningslijn gezocht naar draadslachtoffers. Van de onderzochte segmenten
lagen er vijf ten zuiden van de N11 en de Oude Rijn en vier ten noorden hiervan (figuur
2.2). De zuidelijke vijf segmenten zijn samen circa 2,1 km lang, de vier noordelijke
segmenten samen circa 1,9 km. In de zomer van 2009 zijn de bliksemdraden van de
segmenten 2, 4, 7 & 9 voorzien van vogelflappen. De markeringen zijn verspringend aan
de bliksemdraden aangebracht op een onderlinge afstand van 50 meter. Hierdoor is van
opzij gezien de afstand tussen twee vogelflappen ca. 25 meter. Van half november 2007
tot half februari 2008 is onder dezelfde segmenten gezocht naar draadslachtoffers. In
beide jaren is volgens hetzelfde protocol te werk gegaan, met als enige verschil dat in de
winter van 2007/2008 nog geen draadmarkering aanwezig was. Door deze
onderzoeksopzet vormen de resultaten uit 2007/2008 een goede nulmeting voor het
onderzoek uitgevoerd in de winter van 2009/2010 in aanwezigheid van het nieuwe type
draadmarkeringen.
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Figuur 2.2

Kaart van het onderzoeksgebied met daarin de onderzochte lijnsegmenten.
Segmenten 1 t/m 5 liggen ten zuiden van de Oude Rijn en segmenten 6 t/m 9 ten
noorden. De rode lijn geeft de grens van de telstrook weer. Segmenten 2, 4, 7 & 9
zijn in de zomer van 2009 van vogelflappen voorzien.

Tweemaal per week is door twee onderzoekers van Bureau Waardenburg naar
draadslachtoffers gezocht. Vanuit het midden van de lijn gezien is aan beide kanten een
40 meter brede strook doorzocht. In totaal bedroeg de telstrookbreedte dus 80 meter.
Op de heenweg is eerst één kant van de telstrook belopen en op de terugweg de andere
kant. De binnenste waarnemer liep op 10 meter van het midden van de lijn onder de
bliksemdraad en de buitenste waarnemer liep 20 meter verder naar buiten, op 30 meter
van het midden van de lijn. Beide waarnemers overzagen aan iedere zijde 10 meter, dus
doorzochten in totaal een strook van 20 meter (figuur 2.3). Als de buitenste waarnemer
buiten de officiële telstrook een slachtoffer zag, werd deze toch ingemeten en
meegenomen in de analyse.
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Figuur 2.3

De rode lijn geeft het centrum van de hoogspanningslijn weer. Waarnemers
doorzochten ieder een strook van 20 meter (lopend op de grijze stippellijn).

Bij het zoeken werd gebruik gemaakt van een dGPS waarmee de locatie van gevonden
dode vogels tot op 1 meter nauwkeurig is ingemeten in een veldcomputer. Iedere
gevonden dode vogel is in de veldcomputer ingevoerd met een uniek nummer (vogelID) en locatienummer. Daarnaast zijn op standaard veldformulieren (zo mogelijk) de
volgende kenmerken genoteerd: soort, geslacht, leeftijd, doodsoorzaak, versheid,
verwondingen, staat, aaseter(s) en de zichtbaarheid van het slachtoffer. De
doodsoorzaak is opgedeeld in verschillende klassen waaronder: (vrij) zeker
hoogspanningslijn, mogelijk hoogspanningslijn, roofvogel, zoogdier en verkeer.
Slachtoffers waarvan een andere doodsoorzaak dan de hoogspanningslijn met (redelijke)
zekerheid kon worden uitgesloten zijn ingedeeld in de categorie (vrij) zekere
draadslachtoffers. Tot de mogelijke draadslachtoffers behoren dode vogels waarvan een
andere doodsoorzaak dan de hoogspanningslijn niet geheel kon worden uitgesloten.
Slachtoffers waarvan met (redelijke) zekerheid een andere doodsoorzaak dan de
hoogspanningslijn vastgesteld was, zijn ingedeeld in één van de overige categorieën.
Voor de bepaling van de zichtbaarheid van het slachtoffer is gebruik gemaakt van vier
verschillende klassen zoals beschreven door Marti (1998).
Met behulp van GIS is in de veldcomputer alle ingevoerde informatie direct aan een
kaart van het gebied gekoppeld wat het terugzoeken van vogels vereenvoudigde en het
dubbel tellen van slachtoffers voorkwam. Slachtoffers die bij de eerste vondst nog niet
volledig gepredeerd waren, zijn de eerstvolgende zoekdag weer opgezocht om gegevens
te verzamelen over de staat en mogelijke aaseters. Dode vogels die in het veld niet
konden worden gedetermineerd, zijn gefotografeerd en er zijn zo veel mogelijk veren
meegenomen. Hiermee kon meestal op kantoor, met behulp van gedetailleerde websites
met foto’s van veren en verengidsen, de vogel alsnog op soort gebracht worden.
Tenslotte zijn iedere zoekdag notities gemaakt van verscheidene weersfactoren
waaronder: temperatuur, windrichting en –kracht, neerslagtype en
-duur, zicht en
grondbedekking. De grondbedekking geeft informatie over de moeilijkheidsgraad van
het zoeken. De aanwezigheid van rijp of sneeuw kan met name het vinden van
plukresten of veren in hoge mate bemoeilijken.
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2.2.2

Vindkans
Omdat men ervan uit kan gaan dat nooit alle aanwezige draadslachtoffers gevonden
worden, is het van belang een inschatting te maken van het percentage van de
aanwezige slachtoffers dat ook daadwerkelijk gevonden wordt. Dit is afhankelijk van
verscheidene factoren, waaronder het bodemgebruik, de bodembedekking en de
zoekefficiëntie van de waarnemers. Om een idee te krijgen van deze zoekefficiëntie is
tweemaal een vindkansproef uitgevoerd, de eerste in december 2009 en de tweede in
maart 2010. Doordat tweemaal een proef is uitgevoerd, kon ook inzicht verkregen
worden in de eventuele groei van de zoekefficiëntie van de waarnemers. Bij een
vindkansproef is, zonder dat de waarnemers hiervan op de hoogte waren, door een
derde medewerker van Bureau Waardenburg een aantal dode vogels uitgelegd binnen
het zoekgebied. Omdat bekend was hoeveel vogels er uitgelegd waren, kon uiteindelijk
berekend worden welk percentage van de uitgelegde vogels ook daadwerkelijk
teruggevonden werd. Dit percentage is in de uiteindelijke berekening van het werkelijke
aantal draadslachtoffers gebruikt als een correctiefactor. De uitgelegde vogels behoorden
tot de volgende soortgroepen: eenden, rallen, meeuwen, duiven, steltlopers,
kraaiachtigen, roofvogels en zangvogels. Vogels zijn zowel intact als in delen uitgelegd.
Dit omdat draadslachtoffers zelden intact gevonden worden, maar vaker enkel de
vleugels en wat botten of zelfs alleen een plukrest.

2.2.3

Verdwijnsnelheid
Naast het feit dat aanwezige slachtoffers soms niet gezien worden door de waarnemers,
kunnen draadslachtoffers ook gemist worden, doordat ze simpelweg verdwenen zijn.
Draadslachtoffers (en andere aanwezige dode vogels) worden namelijk opgegeten en/of
versleept door aaseters. Om een inschatting te kunnen maken van het aantal slachtoffers
dat hierdoor gemist is, is het van belang te weten hoe lang het gemiddeld duurt voor
een dode vogel onder de lijnen verdwenen is. Om dit te onderzoeken zijn slachtoffers die
intact gevonden zijn, in het veld achtergelaten en gedurende langere tijd gevolgd.
Daarnaast is in maart 2010 een verdwijnproef uitgevoerd. Hiervoor zijn 18 dode vogels
uitgelegd, waaronder 14 wilde eenden, 1 smient, 2 meerkoeten en 1 waterhoen.
Gedurende 5 dagen (inclusief het uitleggen) zijn de vogels iedere dag bezocht en zijn de
staat en eventuele aaseters genoteerd. Ook zijn iedere dag foto’s gemaakt. Hierna zijn
de uitgelegde vogels (als ze nog niet verdwenen waren) tijdens de reguliere zoekdagen
wederom bezocht. Wanneer van een vogel nog slechts veren over waren of enkel
vleugels en een borstbeen zonder vlees, is de vogel als verdwenen beschouwd. Ook
aaseters bezoeken resten in deze staat waarschijnlijk niet meer, aangezien ze voor hen
geen voedingswaarde mee bezitten. Verplaatsing van resten in deze staat is dan ook
zelden waargenomen. Aaseters die in het veld op de (uitgelegde) dode vogels werden
waargenomen, zijn genoteerd. De via de verdwijnproef berekende correctiefactor is het
best toepasbaar op vogels van het formaat van een eend.
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2.3
2.3.1

Veldonderzoek vliegpatronen en vlieggedrag
Passages bij daglicht
Van november 2009 tot en met maart 2010 zijn wekelijks door een medewerker van
Bureau Waardenburg observaties uitgevoerd van het vlieggedrag van vogels bij en over
de onderzochte 150 kV hoogspanningslijn. De waarnemer koos een positie op enkele
tientallen meters van een hoogspanningsmast met aan de ene zijde een gemarkeerd
lijnsegment en aan de andere zijde een ongemarkeerd segment. Alle waarnemingen zijn
in de ochtend- of avondschemering uitgevoerd. Gedurende 2 à 3 uur zijn notities
gemaakt op een standaard formulier van iedere vogel of groep vogels die de lijnen van
de twee segmenten passeerden (inclusief de vogels die op het laatste moment
omkeerden). Bij iedere waarneming werd het volgende genoteerd: segment, tijdstip,
soort, aantal, vliegrichting, aanvlieghoogte (dus niet de hoogte tijdens de passage maar
de vlieghoogte op het moment dat de waarnemer de vogel oppikte), positie ten opzichte
van de mast, positie ten opzichte van de lijnen (tijdens de passage), gedrag bij de
passage en eventuele reactieafstand. Aanvullend zijn notities gemaakt van de
weersomstandigheden. Omdat op grotere hoogte geen interactie met de lijn plaatsvindt,
zijn vogels die op meer dan 100 meter hoogte (50 meter boven de bliksemdraad) de
hoogspanningslijn passeerden, niet genoteerd. De trek van vogels (die zich vaak op meer
dan 100 m hoogte afspeelt) is in dit onderzoek dus grotendeels buiten beschouwing
gelaten. Voor de beschrijving van de positie van de vogels ten opzichte van de lijnen, de
reactieafstand en het gedrag tijdens de passage, is gebruik gemaakt van standaard
categorieën (tabel 2.1; 2.2 en 2.3).
Tabel 2.1

Standaard categorieën voor de positie van (groepen) vogels ten opzichte van de
draden tijdens de passage.

omschrijving

afkorting

onder de fasedraden
tussen de fasedraden
tussen de bliksem- en de fasedraad
laag over de bliksemdraad (tot 15 meter erboven)
hoog over de bliksemdraad (15 tot 50 meter erboven)
geen passage

OF
FF
BF
LB

Tabel 2.2

X

Standaard categorieën voor de geschatte reactieafstand loodrecht op de
hoogspanningslijn.

categorieën
0 - 10 meter
10 - 30 meter
30 - 50 meter
50 - 100 meter
>100 meter
geen reactie (X)
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HB

Tabel 2.3

2.3.2

Standaard categorieën gebruikt ter omschrijving van het type reactie dat werd
waargenomen.

omschrijving

afkorting

langzaam stijgen op afstand
langzaam stijgen dichtbij
STD
dichtbij reactie (dwarrelen, schrikken of plots stijgen) D
parallel vliegen en dan erover
dalen, lager vliegen
omkeren, maar daarna erover
omkeren, niet erover

AST

PA
L
OMO
NO

Vliegpatronen en -gedrag in de avond
In de winter van 2009/2010 zijn tijdens vier avonden met behulp van twee mobiele
scheepsradars (10 en 12 kW) de vliegbewegingen van eenden (voornamelijk smienten)
rond de hoogspanningslijn in het onderzoeksgebied in kaart gebracht (foto 2.1). Een
vergelijkbaar onderzoek is in 2007/2008 uitgevoerd. Toen zijn alle vliegbewegingen van
zonsondergang tot zonsopgang vastgelegd. Uit de resultaten van dat onderzoek is
gebleken dat de meeste vliegbewegingen vlak na zonsondergang plaatsvinden en
daarom is er nu voor gekozen om van zonsondergang tot ongeveer 2 uur daarna
waarnemingen te verrichten. Er zijn drie locaties bezocht, waarvan één locatie tweemaal
(figuur 2.4). Met een horizontaal opgestelde radar (12 kW; zoekstraal 1.350-2.700
meter) zijn de intensiteit en ruimtelijke patronen van de vliegbewegingen van eenden in
kaart gebracht (figuur 2.5). Met een verticaal opgestelde radar (10 kW; zoekstand 450
meter) zijn de vlieghoogte en het aantal passages over de bestaande 150 kV
hoogspanningslijn geregistreerd. Passages over twee segmenten (één gemarkeerd en één
ongemarkeerd) tot een maximale hoogte van ca. 450 meter zijn vastgelegd (figuur 2.6).
Tijdens het radaronderzoek zijn de vliegbewegingen die zichtbaar waren op het scherm
van de horizontale radar, afhankelijk van de drukte, per 5 of 10 minuten periodes
ingetekend op topografische kaarten. Gelijktijdig is van iedere passage die zichtbaar was
op het scherm van de verticale radar de positie, hoogte en richting vastgelegd op een
standaard formulier. De gegevens vastgelegd met behulp van de horizontale radar, zijn
gebruikt voor de algemene beeldvorming van de intensiteit en ruimtelijke patronen van
vliegbewegingen van de smient. Deze gegevens zijn echter niet kwantitatief uitgewerkt.
Voor aanvang van iedere radaractie zijn in de omgeving van de betreffende radarlocatie
door een onderzoeker van Bureau Waardenburg de aanwezige groepen zwanen, ganzen
en eenden in kaart gebracht.
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Foto 2.1

Opstelling van de horizontale en verticale scheepsradars op de tweemaal bezochte
locatie in de Hazerswoudse Droogmakerij ten noorden van Hazerswoude-Dorp
(foto links). Opstelling van de schermen van beide radars met links het scherm van
de horizontale radar (blauw met geel) en rechts het scherm van de verticale radar
(groen; foto rechts).

Figuur 2.4

Radarlocaties en (minimaal) bereik van de horizontale en verticale radar op (van
noord naar zuid): 1 februari 2010 in de Hondsdijkse Polder ten noordwesten van
Hazerswoude-Rijndijk, 2 maart 2010 in de Gemenewegse Polder ten zuidwesten
van Hazerswoude-Rijndijk en 20 januari 2010 en 9 maart 2010 in de
Hazerswoudse Droogmakerij ten noorden van Hazerswoude-Dorp.

Figuur 2.5

Foto van het beeld op het scherm van de horizontaal opgestelde radar. Vaste
landschapselementen zoals wegen, bebouwing en watergangen zijn geel van kleur.
De hoogspanningslijn is zichtbaar als een gele stippellijn (aangegeven met de rode
pijl). Echosporen van door het gebied vliegende (groepen) vogels zijn blauw
gekleurd, de gele stip aan het uiteinde van ieder spoor geeft de huidige positie van
de (groep) vogels weer (een voorbeeld is aangegeven met de groene pijl). De straal
van het gebied zichtbaar op het scherm is ca. 2700 meter.

Figuur 2.6

Links: Het beeld op het scherm van de verticale radar. Hoogspanningsmasten en
andere vaste landschapselementen zijn zichtbaar als een constante groene echo,
zoals helemaal links en rechts in het scherm zichtbaar is. Vogels die parallel aan de
lijn vliegen of de lijn passeren worden zichtbaar als een echo in de vorm van een
tijdelijke groen punt of een zich verplaatsende groene stippellijn (voorbeeld
aangegeven met de rode pijl). Rechts: overlay voor het scherm van de verticale
radar met daarop 10 verschillende hoogteklassen en vijf verschillende vakken die
gebruikt worden voor het vastleggen van de hoogte en positie van passages.
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2.4

Veldonderzoek verspreiding kleine zwaan en smient
Van begin november 2009 tot half maart 2010 is door een onderzoeker van Bureau
Waardenburg de verspreiding van kleine zwanen en smienten in het onderzoeksgebied
in kaart gebracht. Het onderzoeksgebied is wekelijks, in een straal van ca. 4 km rondom
het onderzochte traject van de 150 kV hoogspanningslijn, met de auto en deels te voet
doorkruist. De aanwezige groepen kleine zwanen en smienten zijn ingetekend op een
topografische kaart van het gebied en van iedere groep vogels zijn het tijdstip van
waarnemen, aantal en eventuele bijzonderheden (zoals het aantal jonge vogels en
aanwezigheid van een vogel met een halsband of pootring) genoteerd. Met behulp van
GIS zijn deze gegevens gedigitaliseerd en is zowel voor de smient als voor de kleine
zwaan een kaart gemaakt van de maandelijkse verspreiding van de soort in het
onderzoeksgebied. Om een beter beeld te krijgen van de regelmaat waarmee kleine
zwanen de hoogspanningslijn passeren is gedurende dezelfde periode ook de slaaptrek
van de aanwezige kleine zwanen op hoofdlijnen onderzocht. Daarvoor is enkele malen
door een onderzoeker van Bureau Waardenburg gepost bij de plas in De Wilck (een
bekende slaapplaats), om te tellen hoeveel kleine zwanen er kwamen slapen en om vast
te leggen uit welke richting deze zwanen aan kwamen vliegen. Ook is enkele malen
gepost bij een groep kleine zwanen in het veld om vast te stellen in welke richting deze
zwanen vertrokken.

2.5
2.5.1

Data analyse
Effectiviteit draadmarkeringen
Het onderzoek naar de effectiviteit van het nieuwe type draadmarkeringen is opgezet
volgens een Before-After-Control-Impact (BACI) ontwerp. Dit houdt in dat er metingen
gedaan zijn voor en na het toepassen van de behandeling, in dit geval het bevestigen
van draadmarkeringen. Daarnaast is in een BACI ontwerp sprake van een controlegroep
(de ongemarkeerde segmenten) en een impactgroep (de gemarkeerde segmenten). Voor
de statistische analyse zijn de datasets van de slachtoffertellingen van winter 2007/2008
en winter 2009/2010 gebruikt. Aangezien er in 2007/2008 tijdens een kortere periode
naar draadslachtoffers gezocht is, zijn uit de dataset van 2009/2010 alleen de
slachtoffers in de analyse opgenomen, die gevonden zijn in de vergelijkbare periode
tussen 10 november 2009 en 19 februari 2010. Daarnaast zijn van beide datasets de
slachtoffers, die gevonden zijn ten zuiden van segment 1 en ten noorden van segment 9,
weggelaten uit de analyse.
De datasets uit de verschillende jaren zijn afzonderlijk van elkaar getoetst met
behulp van t-toetsen voor twee onafhankelijke steekproeven. Eerst zijn de data van
2009/2010 getoetst op de aanwezigheid van verschillen tussen het aantal
draadslachtoffers gevonden onder gemarkeerde en ongemarkeerde segmenten. Als er in
2009/2010 een verschil aanwezig was, zijn vervolgens de data uit 2007/2008 op
dezelfde manier getoetst om te zien of hetzelfde verschil al aanwezig was vóór de
bevestiging van draadmarkeringen. Was dit niet het geval, dan is het gevonden verschil
in 2009/2010 beschouwd als het effect van de vogelflappen. De datasets zijn apart van
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elkaar geanalyseerd, omdat de afzonderlijke jaren van elkaar verschillen in bijvoorbeeld
weersomstandigheden en identiteit van de waarnemers. Deze analysemethode biedt
daarnaast goede mogelijkheden voor een heldere weergave van de resultaten.
Er zijn in totaal zeven analyses uitgevoerd. In de eerste analyse zijn de gevonden
draadslachtoffers van alle soorten opgenomen. Om meer inzicht te krijgen in de
effectiviteit van de markeringen bij nacht is vervolgens de effectiviteit van de
vogelflappen apart getoetst voor soorten die voornamelijk overdag de hoogspanningslijn
passeren en voor soorten die dit hoofdzakelijk ’s nachts doen. In de vierde analyse is de
effectiviteit van de vogelflappen voor de soortgroep eenden onderzocht. Eenden
foerageren en vliegen overwegend ’s nachts en de reactie van deze soortgroep op de
vogelflappen kan daardoor extra inzicht geven in de effectiviteit van de
draadmarkeringen in het donker. Aansluitend is in de vijfde analyse verder ingezoomd op
de smient (Anas penelope), die van speciaal belang is binnen het onderzoeksgebied in
verband met de instandhoudingsdoelen van het Natura-2000 gebied De Wilck. Tenslotte
zijn ook van de meerkoet (Fulica atra) en de kievit (Vanellus vanellus) aparte analyses
uitgevoerd, omdat deze soorten (net als de smient) in 2009/2010 veel gevonden zijn als
draadslachtoffer en zo een beter beeld verkregen kan worden van de soortspecifieke
effectiviteit van de draadmarkeringen.
Voor het uitvoeren van de tweede en derde analyse zijn alle gevonden vogelsoorten
verdeeld over twee groepen. De eerste groep bevatte de soorten die voornamelijk
overdag vliegbewegingen vertonen (in het vervolg ook wel dagactieve soorten
genoemd). De tweede groep bevatte soorten die voornamelijk in het donker en de
schemering foerageren en vliegen (verder ook wel nachtactieve soorten genoemd). De
verdeling van de soorten over deze twee groepen is subjectief en tot stand gekomen
door middel van overleg tussen enkele (vogel)ecologen. Indeling van een soort als dagof nachtactieve soort sluit niet uit dat de soort ook vliegbewegingen en andere
activiteiten in het andere dagdeel vertoont. Een aantal (slechts sporadisch als
draadslachtoffer gevonden) soorten is niet ingedeeld in één van bovenstaande groepen.
Deze soorten zijn niet meegenomen in de betreffende analyses. Bijlage 1 bevat de
verdeling van de gevonden vogelsoorten over bovengenoemde groepen.
Alle analyses zijn in duplo uitgevoerd, ten eerste van de (vrij) zekere en mogelijke
draadslachtoffers samen en ten tweede alleen van de (vrij) zekere draadslachtoffers.
Voor de kievit was een analyse van alleen de (vrij) zekere draadslachtoffers niet mogelijk
aangezien er in 2009/2010 binnen deze categorie slechts 2 draadslachtoffers van deze
soort gevonden zijn.
Voorafgaand aan het uitvoeren van de t-toetsen zijn de data met de Shapiro-Wilk
test getoetst op afwijking van een normale verdeling. In enkele gevallen bleek de
verdeling van de data af te wijken van normaal. Daarom is ervoor gekozen om alle data
te transformeren volgens de formule: X’ = (X)1/2 + 0,5 (Zar 1999). Deze transformatie
wordt in de literatuur aangeraden voor data die voortkomen uit tellingen (Sokal & Rohlf
1994; Zar 1999).
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De gepresenteerde reductiepercentages zijn berekend met behulp van de data uit
2009/2010 en representeren het verschil in het gemiddeld aantal draadslachtoffers
tussen ongemarkeerde en gemarkeerde lijnsegmenten.
2.5.2

Effect van draadmarkering op gedrag bij passages overdag
Als aanvulling op het onderzoek naar draadslachtoffers is aandacht besteed aan de
mogelijke invloed van het nieuwe type draadmarkeringen op het gedrag van vogels bij
het naderen en/of passeren van de hoogspanningslijn. Volgens het eerder beschreven
protocol is het gedrag van vogels die overdag de hoogspanningslijn passeren
geobserveerd. Met de verzamelde data is het mogelijke effect van draadmarkering op de
aanvlieghoogte (hoogte waarop de vogels vlogen op het moment dat de waarnemer ze
in het oog kreeg), passagehoogte en de reactieafstand ten opzichte van de
hoogspanningslijn onderzocht.
De waarnemingen van de passagehoogte en de reactieafstand zijn genoteerd in vijf
klassen (tabel 2.1 en 2.2). Verschillen tussen gemarkeerde en ongemarkeerde segmenten
in de gemiddelde aanvlieghoogte zijn getest met niet-parametrische Mann-Whitney
testen omdat uit Shapiro-Wilk testen bleek dat de data niet normaal verdeeld waren, ook
niet na het toepassen van de gangbare transformaties. Mogelijke verschillen tussen
gemarkeerde en ongemarkeerde lijnsegmenten in de distributies van de waarnemingen
over de verschillende klassen van de passagehoogte en de reactieafstand zijn ook
getoetst met Mann-Whitney testen, ditmaal in verband met het ordinale karakter van de
data. Bij alle toetsen is een passage van een groep vogels even zwaar meegeteld als een
passsage van een enkele vogel.
Van de aanvlieghoogte en de passagehoogte, zijn analyses uitgevoerd voor vier
soortgroepen waarvan regelmatig overdag passages van de hoogspanningslijn zijn
waargenomen. Deze soortgroepen zijn: meeuwen, kraaiachtigen, ganzen en duiven.
Tenslotte is de analyse ook uitsluitend voor de spreeuw uitgevoerd. Spreeuwen vallen
onder de soortgroep zangvogels maar zijn afzonderlijk geanalyseerd omdat het grootste
gedeelte van de waarnemingen van zangvogels betrekking had op spreeuwen (78%) en
omdat het soortenspectrum van de overige waarnemingen erg divers was betreffende
zowel soorten die meestal ’s nachts of in de schemer de hoogspanningslijn passeren als
soorten die dit voornamelijk overdag doen. Het effect van draadmarkering op de
reactieafstand is enkel getoetst voor de soortgroep meeuwen, aangezien van alle
waargenomen reacties bij de hoogspanningslijn 45% afkomstig was van meeuwen. Van
andere soortgroepen zijn niet voldoende reacties waargenomen om een betrouwbare
statistische analyse uit te kunnen voeren. De mogelijke invloed van draadmarkering op
de reactieafstand van de soortgroepen: kraaiachtigen, ganzen en duiven en de spreeuw
als afzonderlijke soort, is echter wel anekdotisch beschreven.

2.5.3

Effect van draadmarkering op de passagefrequentie van eenden
Met behulp van radars zijn waarnemingen gedaan van groepen eenden die in de eerste
uren na zonsondergang de hoogspanningslijn passeerden. Deze waarnemingen kunnen
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inzicht geven in de mogelijke invloed van draadmarkering op de passagefrequentie van
eenden. Om het verschil in de passagefrequentie tussen gemarkeerde en ongemarkeerde
lijnsegmenten te toetsen zijn gegevens gebruikt die verzameld zijn met de verticaal
opgestelde radar (10 kW). Echo’s van vliegbewegingen, waar met behulp van auditieve
waarnemingen met zekerheid andere soorten dan eenden aan gekoppeld konden
worden, zijn weggelaten uit de analyse.
Het scherm van de verticaal opgestelde radar was opgedeeld in 10 hoogteklassen (figuur
2.6) en alleen de onderste twee klassen zijn voor dit onderzoek interessant. De onderste
hoogteklasse besloeg de eerste 46 meter vanaf de grond en omvatte bijna het volledige
verticale bereik van de hoogspanningslijn. Vogels die binnen deze hoogteklasse de
hoogspanningslijn passeerden liepen risico op een aanvaring met de draden.
Daarentegen is het grootste deel van de vogels die in de tweede hoogteklasse vlogen
(46 tot 91 meter boven het maaiveld), de hoogspanningslijn gepasseerd met slechts een
kleine kans op een aanvaring. Vogels die in de onderste laag van deze hoogteklasse de
hoogspanningslijn passeerden vlogen desondanks in de risicozone, omdat de
bliksemdraad op 53 meter hoogte aan de hoogspanningsmasten bevestigd is. De
bliksemdraad doorsneed hier en daar dus de onderste laag van de tweede hoogteklasse
wat het van belang maakt om ook vliegbewegingen uit deze klasse op te nemen in de
analyse.
Naast de verdeling in hoogteklassen was het radarscherm ook opgedeeld in 5
vakken (figuur 2.6). Tijdens de eerste en laatste twee veldbezoeken met de radar besloeg
vak 2 (een deel van) een ongemarkeerd segment en vak 4 (een deel van) een
gemarkeerd segment (figuur 2.7A). Tijdens het tweede veldbezoek stond de radar zo
opgesteld dat vak 3 een gemarkeerd segment weergaf en de vakken 1 en 5
ongemarkeerde segmenten (figuur 2.7B). De analyse is voor de betreffende
veldbezoeken uitgevoerd op vliegbewegingen door bovengenoemde vakken, aangezien
alle andere vakken delen van zowel een gemarkeerd als een ongemarkeerd segment
weergaven. Van het tweede veldbezoek is het totaal aantal waarnemingen van
vliegbewegingen door de vakken 1 en 5 uiteindelijk door twee gedeeld om beter de
vergelijking te kunnen maken met het enkele vak dat de vliegbewegingen over het
gemarkeerde segment representeerde. Wanneer een enkele vliegbeweging zowel het
vak dat een ongemarkeerd segment representeerde als het vak wat een gemarkeerd
segment aangaf doorsneed, is hij niet opgenomen in de analyse.
Het aantal passages per veldbezoek over ongemarkeerde versus gemarkeerde
lijnsegmenten is voor beide hoogteklassen afzonderlijk getoetst met een t-toets voor
twee onafhankelijke steekproeven. Voorafgaand is de afwijking van de data van een
normale verdeling getoetst met de Shapiro-Wilk test. Omdat de data normaal verdeeld
waren zijn geen transformaties uitgevoerd.
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Figuur 2.7
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De verdeling van het scherm van de verticale radar in 10 verschillende
hoogteklassen en 5 vakken. Hierin is voor ieder veldbezoek weergegeven welke
segmenten zichtbaar waren in welke vakken. De bruine strepen geven de posities
van hoogspanningsmasten weer. Waarnemingen van vliegbewegingen door de gele
hokken zijn opgenomen in de analyse. A) veldbezoeken 1, 3 en 4 op respectievelijk
20 januari 2010, 2 maart 2010 en 9 maart 2010, B) veldbezoek 2 op 1 februari
2010.

3 Resultaten
3.1
3.1.1

Slachtoffertellingen
Aantallen in 2009/2010 en 2007/2008
In de periode 14 oktober 2009 tot en met 19 maart 2010 zijn onder de bestaande 150
kV hoogspanningslijn van 34 vogelsoorten in totaal 320 (mogelijke) draadslachtoffers
gevonden (tabel 3.1). Hiervan vallen 114 vogels binnen de categorie (vrij) zekere
draadslachtoffers. Van de overige slachtoffers kon een andere doodsoorzaak dan de
hoogspanningslijn (bijvoorbeeld prooi van een roofvogel) niet met voldoende zekerheid
worden uitgesloten. Er zijn 96 draadslachtoffers onder de gemarkeerde lijnsegmenten
gevonden en 224 onder de ongemarkeerde delen van de lijn. Deze cijfers duiden op een
aanzienlijk lager aantal draadslachtoffers onder gemarkeerde lijnsegmenten, maar men
moet zich realiseren dat het totaal aantal kilometers ongemarkeerde lijn ongeveer 1,5
keer groter is dan het aantal kilometers gemarkeerde lijn. De 3 meest gevonden soorten
waren: smient, meerkoet en kievit. Dit zijn soorten die overwegend in het donker en in
de schemering vliegen (nachtactief). Samen vormden deze soorten bijna de helft van het
totaal aantal gevonden draadslachtoffers.
In de winter van 2007/2008 is in hetzelfde onderzoeksgebied, destijds in afwezigheid
van draadmarkering, gezocht naar draadslachtoffers. In de periode van 12 november
2007 tot en met 18 februari 2008 zijn in totaal 250 (mogelijke) draadslachtoffers
gevonden van 33 vogelsoorten. In 146 van de gevallen ging het om (vrij) zekere
draadslachtoffers, van de overige 104 slachtoffers was niet met zekerheid vast te stellen
dat de hoogspanningslijn de oorzaak van de dood was. De 3 meest gevonden soorten
waren: kievit, meerkoet en wilde eend. Wederom soorten die de hoogspanningslijn
voornamelijk ’s nachts of in de schemering passeren. Samen vormden deze soorten
ongeveer eenderde van het totaal aantal gevonden draadslachtoffers. Bijlage 2 bevat een
overzicht van alle gevonden draadslachtoffers in dit veldseizoen.

3.1.2

Waarnemingen van aanvaringen
Tijdens het veldwerk in de nabijheid van de hoogspanningslijn, is door de waarnemers
enkele malen een aanvaring van een vogel met de hoogspanningslijn waargenomen.
Aangezien gedocumenteerde waarnemingen van aanvaringen schaars zijn, is het
interessant deze informatie hier beknopt te beschrijven.
24-11-2009: Ter hoogte van segment 1 (ongemarkeerd) passeerde een groep
duiven (vermoedelijk postduiven) de hoogspanningslijn. Eén van deze duiven raakte
daarbij een draad waarna hij duidelijk aangeslagen verder vloog, in een andere richting
dan de rest van de groep.
08-12-2009: Een eend vloog ter hoogte van segment 2 (gemarkeerd) met vrij
hoge snelheid tegen de bliksemdraad. Bij het naderen van de lijn vertoonde hij geen
enkele
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Tabel 3.1
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Vondsten van (mogelijke) draadslachtoffers onder gemarkeerde en ongemarkeerde
delen van de bestaande 150 kV hoogspanningslijn bij Hazerswoude in de periode
14 oktober 2009 - 19 maart 2010. De soorten zijn weergegeven in taxonomische
volgorde. De laatste kolom geeft van iedere soort het aantal gevonden slachtoffers
weer als percentage van het totaal aantal draadslachtoffers (320).

soort

gemarkeerd

ongemarkeerd

totaal

% van totaal

fuut
knobbelzwaan
kleine zwaan
kolgans
grauwe gans
Canadese gans
brandgans
gans spec
wilde eend
krakeend
smient
wintertaling
kuifeend
eend spec
waterhoen
meerkoet
goudplevier
kievit
wulp
houtsnip
watersnip
kokmeeuw
stormmeeuw
zilvermeeuw
meeuw spec
stadsduif
postduif
holenduif
houtduif
Turkse tortel
duif spec
veldleeuwerik
zanglijster
koperwiek
kramsvogel
merel
zwarte kraai
spreeuw
zangvogel spec
onbekende vogelsoort

0
2
0
2
1
0
0
0
4
0
9
0
0
6
2
28
5
8
1
2
3
1
0
0
1
0
2
0
1
1
2
1
2
1
3
1
1
1
1
4

2
3
1
1
4
1
1
2
4
1
49
3
1
14
3
29
5
25
15
2
5
4
4
5
1
1
3
2
1
1
1
0
1
2
14
1
0
6
2
4

2
5
1
3
5
1
1
2
8
1
58
3
1
20
5
57
10
33
16
4
8
5
4
5
2
1
5
2
2
2
3
1
3
3
17
2
1
7
3
8

0,6
1,6
0,3
0,9
1,6
0,3
0,3
0,6
2,5
0,3
18,1
0,9
0,3
6,3
1,6
17,8
3,1
10,3
5,0
1,3
2,5
1,6
1,3
1,6
0,6
0,3
1,6
0,6
0,6
0,6
0,9
0,3
0,9
0,9
5,3
0,6
0,3
2,2
0,9
2,5

totaal

96

224

320

100

enkele uitwijkende reactie. De eend was kort uit balans maar wist zijn vlucht te
vervolgen, waarna hij enkele weilanden verderop, ten oosten van de hoogspanningslijn
landde.
22-01-2010: Bewoners van een boerderij onder de hoogspanningslijn ten zuiden
van segment 1, zagen net ten noorden van de boerderijen een grote groep ganzen door
de draden vliegen. Vier van de ganzen raakten de draden en vielen naar beneden. Eén
van deze ganzen was gewond aan een vleugel, maar was in staat om de polder weer in
te trekken. De drie andere ganzen (2 kolganzen en 1 grauwe gans) waren op slag dood.
Van één van de kolganzen was de linkervleugel gebroken. Rond deze datum
foerageerden duizenden ganzen (voornamelijk kolganzen, grauwe ganzen en
brandganzen) op de weilanden rond de hoogspanningslijn en zij werden regelmatig
opgeschrikt door laagvliegende helikopters (meerdere malen waargenomen door
onderzoekers van Bureau Waardenburg). Mogelijkerwijs is de betreffende groep ganzen
ook in paniek opgevlogen, maar dat is niet met zekerheid vastgesteld.
10-02-2010: Bij het waarnemen van vogelgedrag ter hoogte van lijnsegmenten 1
en 2 zag de waarnemer een stormmeeuw ten oosten van de hoogspanningslijn
worstelen met de harde NNO wind (kracht 4). Uiteindelijk werd de stormmeeuw door de
wind met hoge snelheid richting de oostelijke bliksemdraad van segment 1
(ongemarkeerd) geblazen. De vogel haakte met één van zijn vleugels achter deze
bliksemdraad, slingerde er een keer omheen, schoot vervolgens los over de westelijke
bliksemdraad heen en vloog (schijnbaar ongeschonden) verder in westelijke richting.
16-02-2010: Vier eenden (waarschijnlijk wilde eenden) passeerden segment 5
(ongemarkeerd) net onder de fasedraden door. Eén van de eenden raakte daarbij één
van de onderste fasedraden en viel daardoor enkele meters naar beneden. Voordat de
eend de grond bereikt had, kon hij zich weer herstellen en vloog met de andere drie
eenden verder.
23-02-2010: Een groep van ca. 90 grauwe ganzen en kolganzen, foerageerde in
de nabijheid van de hoogspanningslijn ten oosten van segment 9. Geschrokken van een
vliegtuig vlogen de ganzen luid roepend op in de richting van de lijn. Door de ontstane
paniek leken de ganzen deze niet op te merken en ze passeerden de hoogspanningslijn
dan ook op draadhoogte. Eén van de waarnemers die op dat moment ter hoogte van
segment 8 naar draadslachtoffers zocht, zag één van de grauwe ganzen botsen met de
fasedraden en naar beneden vallen. Eenmaal bij segment 9 aangekomen (een
gemarkeerd segment) bleek de grauwe gans door de aanvaring met de lijn volledig
opengesneden te zijn. Behalve deze grauwe gans was ook een kolgans uit de groep
tegen de draden gevlogen, waarvan de rechtervleugel door de klap volledig was
afgerukt. Ook van deze gans was de buik opengesneden door de aanvaring met de lijn.
Beide ganzen moeten op slag dood geweest zijn (foto 3.1).
09-03-2010: Ca. 30 ganzen (vermoedelijk grauwe ganzen) vlogen op in de buurt
van de hoogspanningslijn, wederom geschrokken van een vliegtuig. De ganzen
passeerden ter hoogte van segment 3 (ongemarkeerd) luid roepend op draadhoogte de
lijn. Eén van de ganzen raakte daarbij de draden en was even uit balans waarna hij
echter wel zijn vlucht met de rest van de ganzen kon vervolgen.
Bovenstaande aanvaringen zijn waargenomen binnen de ca. 370-400 uur tijd die door
onderzoekers van Bureau Waardenburg, in verband met de slachtoffertellingen en
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gedragsobservaties, onder de hoogspanningslijn is doorgebracht. Het feit dat in een
dusdanig lange periode slechts 7 aanvaringen zijn waargenomen illustreert nogmaals dat
waarnemingen van aanvaringen over het algemeen schaars zijn.

Foto 3.1

3.1.3

De grauwe gans (links) en kolgans (rechts) die op 23 februari 2010 als gevolg van
paniek veroorzaakt door een vliegtuig tegen de hoogspanningslijn van segment 9
vlogen en op slag dood neervielen.

Vindkans
Om te bepalen welk percentage van de werkelijk in het onderzoeksgebied aanwezige
draadslachtoffers uiteindelijk ook gevonden is door de waarnemers, zijn op 15 december
2009 en 16 maart 2010 vindkansproeven uitgevoerd. De grootte van de uitgelegde
vogels varieerde van een spreeuw tot een buizerd. Bij de eerste vindkansproef bleek één
van de negen uitgelegde vogels, een houtsnip, binnen de uren tussen het uitleggen en
terugzoeken al meegenomen te zijn door een aaseter. Deze vogel kon dus ook niet meer
teruggevonden worden en is daarom niet meer opgenomen in de resultaten van deze
vindkansproef. De (duidelijk gemarkeerde) resten van deze houtsnip zijn een zoekronde
later teruggevonden onder één van de hoogspanningsmasten, ca. 1 kilometer ten
noorden van de uitlegplaats.
Van de acht overgebleven vogels en vleugels zijn er 7 teruggevonden door de
waarnemers. Eén uitgelegde houtduif, die binnen enkele uren al tot een plukrest
gereduceerd was, is wel gevonden maar is door de waarnemers aangezien voor een
oude plukrest. Deze vogel is daardoor niet ingemeten in de veldcomputer en zou in de
normale veldsituatie gemist zijn. In totaal zijn dus bij de eerste vindkansproef 7 van de 8
uitgelegde vogels teruggevonden, wat leidt tot een vindpercentage van 88%. In maart
zijn alle uitgelegde vogels door de waarnemers teruggevonden, waardoor het
vindpercentage uitkwam op 100%. Het gemiddelde van beide vindkansproeven leidt tot
een vindpercentage van 94%. Er kan dus vanuit gegaan worden dat vrijwel alle
aanwezige draadslachtoffers in de grootteklasse van spreeuw tot zwaan gevonden zijn
door de onderzoekers. Mogelijk zijn van zangvogels kleiner dan een spreeuw wel
draadslachtoffers gemist. Het onderzoek was echter ook niet opgezet om uitspraken te
kunnen doen over draadslachtoffers van soorten kleiner dan een spreeuw. Het feit dat
de zoekefficiëntie sterk kan verschillen tussen waarnemers wordt gedemonstreerd door
de vergelijking van het vindpercentage van het onderzoek uit 2007/2008 met het
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vindpercentage behaald in de huidige studie. In de winter van 2007/2008 is door andere
waarnemers dan in 2009/2010, bij het eerste bezoek 44% van de uitgelegde
eendenkadavers teruggevonden en 31% van de vleugels. Na het tweede bezoek was in
totaal 67% van de kadavers en 38% van de vleugels teruggevonden.
3.1.4

Verdwijnsnelheid
Om te bepalen hoeveel dagen het gemiddeld duurt voor een dode vogel onder de
hoogspanningslijn verdwenen is, is op 1 maart 2010 in het onderzoeksgebied een
verdwijnproef gestart. Bijlage 3 bevat een overzicht van de staat van de uitgelegde
vogels per dag. Tijdens de verdwijnproef zijn twee vogels (een waterhoen en een
meerkoet) in de eerste week na het uitleggen niet aangevreten door aaseters, pas in de
tweede week na het uitleggen zijn deze vogels verdwenen. Daarentegen was een derde
vogel (meerkoet) op de eerste dag na het uitleggen volledig verdwenen. Over het
algemeen zijn de uitgelegde eenden door de dagen heen geleidelijk aangevreten en
opgegeten tot er na enkele dagen alleen nog botresten, vleugels en veren over waren
(foto 3.2). Aaseters die tijdens de verdwijnproef op de uitgelegde vogels zijn
waargenomen, zijn in de eerste plaats zwarte kraaien. Daarnaast is op de eerste dag na
het uitleggen, bij segment 6 (het meest zuidelijke segment ten noorden van de Oude
Rijn) waargenomen dat 2 buizerden van de uitgelegde eenden aten en deze soms ook
enkele tientallen meters verplaatsten door ze in hun klauwen mee te nemen.
Voor het berekenen van de correctiefactor voor de verdwijnsnelheid is gekeken naar de
staat van het kadaver waarbij de vindkans sterk gereduceerd is. Dit is het geval wanneer
er alleen nog veren over zijn of de vogel volledig verdwenen is. Voor het onderzoek is
het van belang te weten welk percentage van de draadslachtoffers binnen 4 dagen (het
langste interval tussen twee zoekdagen) gereduceerd was tot alleen veren of minder. Dit
percentage van de vogels zou op een reguliere zoekdag gemist kunnen zijn. Binnen 4
dagen zijn van de 18 uitgelegde vogels, 4 exemplaren verdwenen. Hieruit volgt dat
maximaal 22% van de draadslachtoffers onder eenden gemist zou kunnen zijn door de
waarnemers als gevolg van het verdwijnen van slachtoffers door aaseters. Het is echter
zeer waarschijnlijk dat minder dan 22% van de eenden gemist is tijdens het zoeken,
aangezien de waarnemers ook eenden gevonden hebben waarvan enkel nog veren over
waren en het interval tussen de zoekdagen niet altijd 4, maar regelmatig ook slechts 3
dagen bedroeg.
Door combinatie van de uitkomsten van de vindkansproeven en de verdwijnproef kan
het maximale aantal eenden dat tussen 14 oktober 2009 en 19 maart 2010 als
draadslachtoffer gevallen is berekend worden. Ervan uitgaande dat 22% van de eenden
binnen 4 dagen verdwenen is, moeten de aantallen met de factor 1,282 gecorrigeerd
worden. Een vindpercentage van 94% levert een correctiefactor op van 1,064. In
2009/2010 zijn in totaal 91 eenden als draadslachtoffer gevonden. Het maximale aantal
(mogelijke) draadslachtoffers onder eenden in 2009/2010 volgt uit de volgende
berekening:
91 * 1,282 * 1,064 = 124.
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Dezelfde berekening kan uitgevoerd worden voor het maximale aantal (mogelijke)
draadslachtoffers onder smienten in 2009/2010 (58 gevonden):
58 * 1,282 * 1,064 = 79
Hierbij moet opgemerkt worden dat geen rekening is gehouden met vogels die de lijn
raken, verder vliegen en op grotere afstand van de lijn alsnog aan hun verwondingen
bezwijken.

Foto 3.2

Het geleidelijk verdwijnen van een uitgelegde wilde eend (man) door aaseters. A)
Dag 1 intact uitgelegd, B) dag 2 aangevreten, C) dag 5 bijna opgegeten en D) dag 9
alleen botresten, delen van de vleugels en losse veren zijn nog over. Hier wordt
niet meer van gegeten door aaseters en dergelijke resten zijn door de onderzoekers
niet meer gemonitord en uit het onderzoeksgebied verwijderd.

Als aanvulling op de verdwijnproef zijn vogels die (vrijwel) intact onder de lijnen zijn
aangetroffen, in het veld achtergelaten en iedere volgende zoekdag opnieuw bezocht
om de staat en mogelijke aaseters vast te stellen. In totaal zijn op deze manier 36 vogels
gevolgd, waaronder ook enkele vogels die uitgelegd waren voor de vindkansproeven.
Bijlage 3 bevat een overzicht van de staat van de gevolgde vogels per zoekdag. Aan de
hand van deze gegevens kunnen uitspraken gedaan worden over de verdwijnsnelheid
van soortgroepen die groter of kleiner van formaat zijn dan eenden. Over het algemeen
zijn soorten die kleiner zijn dan een eend sneller verdwenen. Zo is van kramsvogels
zelden meer teruggevonden dan veren en was van 2 van de 3 intact gevonden
zangvogels (2 spreeuwen en 1 merel), niets meer terug te vinden op de eerstvolgende
zoekdag. Het is dan ook waarschijnlijk dat een vrij groot deel van de draadslachtoffers
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onder deze soorten gemist is tijdens het zoeken. Soorten die groter zijn dan eenden
verdwijnen over het algemeen veel langzamer. Er zijn in totaal 4 zwanen gevolgd en
deze waren enkele weken tot maanden na de eerste vondst nog steeds goed zichtbaar,
ook als er enkel nog botten en veren over waren. Hetzelfde gold voor een intact
gevonden Canadese gans. Een kolgans en grauwe gans, waarvan de aanvaringen tijdens
het zoeken zijn waargenomen, waren weliswaar binnen 3 dagen volledig opgegeten,
maar de overgebleven resten waren nog gedurende enkele weken goed zichtbaar. Voor
soorten groter dan eenden kan er daarom van uitgegaan worden dat geen
draadslachtoffers gemist zijn als gevolg van het verdwijnen door aaseters.
Aaseters die op de draadslachtoffers zijn waargenomen, zijn voornamelijk zwarte
kraaien. Daarnaast ook buizerden, meeuwen, eksters en een blauwe reiger. Ook zijn
regelmatig sporen van vraat door zoogdieren waargenomen. Eenmaal zijn uitwerpselen
van een vos aangetroffen bij de resten van een kievit.

3.2

Effectiviteit van draadmarkeringen
Onderstaande resultaten volgen uit de statistische analyse met betrekking tot de
effectiviteit van het nieuwe type draadmarkeringen. De analyses zijn op een steeds
kleiner wordende groepsgrootte toegepast. Er is gestart met een analyse van alle
gevonden vogelsoorten samen, gevolgd door analyses van afzonderlijk de dag- en
nachtactieve soorten. Vervolgens zijn analyses uitgevoerd van de soortgroep eenden en
afzonderlijk van de drie meest als draadslachtoffer gevonden soorten: smient, meerkoet
en kievit. Dit zijn soorten die de hoogspanningslijn voornamelijk ’s nachts of in de
schemering passeren. De uitkomsten van de statistische toetsen van alle zeven analyses
(in duplo) zijn weergegeven in tabel 3.3. De significantie van de t-toetsen (p-waarden)
uitgevoerd van de dataset van 2007/2008, zijn niet weergegeven aangezien slechts in
één geval een significant resultaat behaald is. Deze p-waarde is in de tekst vermeld. De
weergegeven reductiepercentages representeren het verschil tussen het gemiddeld
aantal draadslachtoffers onder gemarkeerde en ongemarkeerde lijnsegmenten in de
winter van 2009/2010. De berekende reductiepercentages zijn weergegeven in tabel
3.2.

3.2.1

Alle vogelsoorten
Voor alle gevonden vogelsoorten samen was er net geen significant verschil in het aantal
draadslachtoffers onder gemarkeerde versus ongemarkeerde lijnsegmenten. Er is echter
wel een sterke trend aangetoond (p < 0,1), die erop wijst dat onder gemarkeerde
lijnsegmenten minder draadslachtoffers gevonden zijn dan onder ongemarkeerde
segmenten (figuur 3.1), resulterend in een reductie van 40% inclusief en 54% exclusief
de mogelijke draadslachtoffers (tabel 3.2). In 2007/2008 was er geen significant verschil
in het aantal draadslachtoffers onder lijnsegmenten van de controlegroep vergeleken
met de segmenten van de impactgroep.
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Tabel 3.2

Procentuele reductie van het aantal draadslachtoffers door markering van de
bliksemdraden met vogelflappen (2009/2010). n.s. = er is geen significante
reductie van het aantal draadslachtoffers als gevolg van het aanbrengen van
draadmarkering. trend = de reductie is niet significant, maar de waarden zitten
dicht bij significantie (p-waarde < 0,1). X = de analyse kon niet uitgevoerd worden.
+ = in plaats van een reductie is hier sprake van een groter aantal draadslachtoffers
onder gemarkeerde lijnsegmenten

soort(groep)

alle soorten
dagactieve soorten
nachtactieve soorten
eenden
smient
meerkoet
kievit

3.2.2

reductie (%)
(vrij) zekere & mogelijke
draadslachtoffers

(vrij) zekere
draadslachtoffers

40 (trend)
66
38 (trend)

54 (trend)
67
49 (n.s.)

71

86
77
+25 (n.s)
48 (n.s.)

84
+79 (n.s.)
X

Overdag en ’s nachts actieve vogelsoorten
Van de soorten die met name overdag de hoogspanningslijn passeren zijn in 2009/2010
significant minder draadslachtoffers gevonden onder de gemarkeerde lijnsegmenten. Dit
geldt zowel voor alle draadslachtoffers samen als uitsluitend voor de (vrij) zekere
draadslachtoffers (figuur 3.1). In 2007/2008 zijn duidelijk meer draadslachtoffers van
dagactieve vogelsoorten gevonden, maar er was geen verschil tussen de segmenten van
de controlegroep en de impactgroep. Voor dagactieve soorten resulteert het aanbrengen
van vogelflappen als draadmarkering in een significante reductie van het aantal
(mogelijke) draadslachtoffers van 66%. Voor alleen de (vrij) zekere draadslachtoffers is
de reductie vergelijkbaar, namelijk 67% (tabel 3.2).
Gezamenlijk hadden de vogelsoorten die voornamelijk ’s nachts de
hoogspanningslijn passeren minder baat bij de bevestiging van de draadmarkeringen dan
de dagactieve vogelsoorten. Voor alleen de (vrij) zekere draadslachtoffers was er geen
significant verschil in het aantal draadslachtoffers onder gemarkeerde versus
ongemarkeerde lijnsegmenten. Voor alle (mogelijke) draadslachtoffers samen was er een
trend dat in 2009/2010 minder draadslachtoffers gevonden zijn onder gemarkeerde
lijnsegmenten (figuur 3.1) resulterend in een reductie van 38%. In de situatie voor
markering (2007/2008) was deze trend niet aanwezig.
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Figuur 3.1

Het gemiddeld aantal draadslachtoffers onder de segmenten in de controlegroep en
de impactgroep weergegeven per veldseizoen voor alle vogelsoorten, dagactieve
soorten en nachtactieve soorten. Voor markering = 2007/2008, na markering =
2009/2010. Foutbalken geven de standaarddeviatie weer.

Tabel 3.3

Significantie (p-waarden) van de t-toetsen voor twee onafhankelijke steekproeven,
uitgevoerd op de dataset van 2009/2010. X = uitvoering van deze toets was niet
mogelijk. n.s. = niet significant; * = p < 0,050.

soort(groep)

(vrij) zekere & mogelijke
draadslachtoffers

(vrij) zekere
draadslachtoffers

alle soorten
dagactieve soorten
nachtactieve soorten
eenden
smient
meerkoet
kievit

0,056
0,041*
0,076

0,088
0,047*
n.s.

0,025*

0,039*
0,019*
n.s.
n.s.

0,046*
n.s.
X
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3.2.3

Eenden en smient
In 2009/2010 zijn onder gemarkeerde lijnsegmenten significant minder eenden als
draadslachtoffers gevonden dan onder ongemarkeerde lijnsegmenten. Dit geldt voor
zowel alle (mogelijke) draadslachtoffers als voor alleen de (vrij) zekere draadslachtoffers
(figuur 3.2). In 2007/2008 was er geen verschil in het aantal gevonden draadslachtoffers
tussen de segmenten uit de controle- en de impactgroep. De reductie in het aantal
(mogelijke) draadslachtoffers onder eenden door het aanbrengen van vogelflappen
bedraagt 71%. Als alleen de (vrij) zekere draadslachtoffers in ogenschouw genomen zijn,
stijgt deze reductie tot een waarde van 86% (tabel 3.2).
Van smienten zijn in 2009/2010 beduidend meer draadslachtoffers gevonden dan
in 2007/2008. Dit neemt niet weg dat vogelflappen ook voor de smient een significante
reductie van het aantal draadslachtoffers bewerkstelligen (figuur 3.2). Wederom is het
patroon voor alle draadslachtoffers samen vergelijkbaar met het patroon voor alleen de
(vrij) zekere draadslachtoffers. In beide gevallen was in 2007/2008 het aantal
draadslachtoffers onder segmenten uit de controlegroep niet significant verschillend van
het aantal draadslachtoffers gevonden onder de segmenten behorend tot de
impactgroep. De reductie in het aantal (mogelijke) draadslachtoffers onder smienten
bedraagt 77%. Voor alleen de (vrij) zekere draadslachtoffers is de reductie 84% (tabel
3.2).

Figuur 3.2
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Het gemiddeld aantal draadslachtoffers onder de segmenten in de controlegroep en
de impactgroep voor eenden en voor de smient, weergegeven per veldseizoen.
Voor markering = 2007/2008, na markering = 2009/2010. Foutbalken geven de
standaarddeviatie weer.

3.2.4

Meerkoet en kievit
In 2009/2010 was er geen significant verschil in het aantal (mogelijke) draadslachtoffers
van de meerkoet tussen de gemarkeerde en ongemarkeerde lijnsegmenten (figuur 3.3).
Ook in 2007/2008 was er geen verschil in het aantal (mogelijke) draadslachtoffers onder
meerkoeten tussen segmenten uit de controlegroep en segmenten uit de impactgroep.
Wanneer echter alleen de (vrij) zekere draadslachtoffers geanalyseerd worden blijken er
in 2007/2008 significant minder meerkoeten als draadslachtoffer gevonden te zijn onder
de segmenten uit de impactgroep vergeleken met segmenten uit de controlegroep (p =
0,006).
Ook voor de kievit was er in 2009/2010 geen significant verschil in het aantal
(mogelijke) draadslachtoffers onder gemarkeerde en ongemarkeerde segmenten.
Daarentegen was er in 2007/2008 een trend dat er minder (mogelijke) draadslachtoffers
gevonden waren onder segmenten uit de impactgroep vergeleken met segmenten uit de
controlegroep (p = 0,077).
Het is duidelijk dat het aantal draadslachtoffers onder de meerkoet en de kievit en
de verdeling hiervan over de segmenten niet bepaald zijn door de aanwezigheid van
draadmarkering.

Figuur 3.3

Het gemiddeld aantal draadslachtoffers onder de segmenten uit de controlegroep
en de impactgroep voor de meerkoet en de kievit, weergegeven per veldseizoen.
Door gebrek aan waarnemingen kon de analyse voor enkel de (vrij) zekere
draadslachtoffers van de kievit niet uitgevoerd worden. Voor markering =
2007/2008, na markering = 2009/2010. Foutbalken geven de standaarddeviatie
weer.
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3.2.5

Ganzen en zwanen
Er zijn in totaal niet genoeg ganzen en zwanen gevonden om de effectiviteit van de
draadmarkeringen voor deze soortgroepen statistisch te toetsen. Daarom volgt hier een
anekdotische beschrijving van de waarnemingen van draadslachtoffers onder ganzen en
zwanen. In 2007/2008 zijn slechts 2 grauwe ganzen als draadslachtoffer gevonden. In
2009/2010 zijn in totaal 14 ganzen gevonden van 4 verschillende soorten: grauwe gans
(6), kolgans (5), brandgans (1) en Canadese gans (1). Van één van de gevonden ganzen
kon de soort niet meer achterhaald worden. Er zijn 11 ganzen onder ongemarkeerde
segmenten gevonden, tegen 3 onder gemarkeerde segmenten.
Wat betreft de zwanen zijn in 2007/2008 zijn in totaal 10 vogels als
draadslachtoffers gevonden, waarvan 7 knobbelzwanen, 2 kleine zwanen en 1 zwaan
spec. In 2009/2010 zijn 6 zwanen als draadslachtoffer gevonden, waaronder 5
knobbelzwanen (2 onder gemarkeerde en 3 onder ongemarkeerde lijnsegmenten) en 1
kleine zwaan onder een ongemarkeerd segment. Daarnaast is in het seizoen 2009/2010
ook een juveniele knobbelzwaan waargenomen, die met een gebroken linkervleugel
onder de lijn liep. Na enkele weken is de vogel buiten het zoekgebied dood in een
slootkant aangetroffen. Het is zeer waarschijnlijk dat deze knobbelzwaan tegen de
hoogspanningslijn is gevlogen, waardoor hij zijn vleugel gebroken heeft. Er is echter niet
te zeggen of dit bij een gemarkeerd of een ongemarkeerd segment gebeurd is.
Op basis van bovenstaande gegevens kunnen geen harde uitspraken gedaan worden
over de effectiviteit van de vogelflappen voor deze soortgroepen of soorten. Er zijn in
2009/2010 meer ganzen als draadslachtoffer gevonden onder ongemarkeerde
lijnsegmenten dan onder gemarkeerde segmenten, maar daarbij moet opgemerkt
worden dat het totaal aantal kilometers ongemarkeerde lijn bijna 1,5 keer groter was dan
het aantal kilometers gemarkeerde lijn. Echter lijkt het dan alsnog zo te zijn dat ook voor
ganzen de vogelflappen een reductie van het aantal draadslachtoffers bewerkstelligd
hebben. Het is in ieder geval duidelijk dat ook ganzen en zwanen regelmatig het
slachtoffer worden van een aanvaring met de hoogspanningslijn.

3.3
3.3.1

Draadmarkering in relatie tot gedrag
Gedrag bij passages overdag
In totaal zijn in 49 uur tijd 983 passages (of pogingen daartoe) waargenomen van 38
vogelsoorten. Van deze passages vonden er 541 plaats over gemarkeerde segmenten en
442 over ongemarkeerde segmenten. De meeste waargenomen passages waren van
meeuwen (veel stormmeeuwen), kraaiachtigen (hoofdzakelijk zwarte kraaien) en
spreeuwen. Bij 85% van de waarnemingen ging het om dagactieve soorten die ook als
draadslachtoffer gevonden zijn en 7% van alle waarnemingen representeerden
nachtactieve soorten die ook als draadslachtoffer gevonden zijn. Voor de dagactieve
soorten ging het dan bijvoorbeeld om vogelsoorten als de spreeuw, stormmeeuw,
knobbelzwaan en Turkse tortel, voor de nachtactieve vogelsoorten ging het om soorten
als de smient, meerkoet en wilde eend. De overige 8% van de waarnemingen had
betrekking op soorten waarvan niet duidelijk is of ze voornamelijk overdag, ’s nachts of
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in de schemering de hoogspanningslijn passeren, of op soorten die niet als
draadslachtoffer gevonden zijn. Hierbij ging het bijvoorbeeld om roofvogels als de
buizerd, torenvalk en slechtvalk en om een soort als de grote zilverreiger, die tijdens de
slaaptrek in de schemering, vrijwel altijd op grote hoogte de hoogspanningslijn
passeerde.
Bij 305 van de passages is een reactie waargenomen (31%). Voor gemarkeerde
lijnsegmenten was dit percentage iets lager (25%) dan voor ongemarkeerde
lijnsegmenten (38%). Van alle reacties vond 77% plaats op minder dan 30 meter
afstand van de hoogspanningslijn.
3.3.2

Vlieghoogte
De invloed van draadmarkering op de vlieghoogte is op twee manieren geanalyseerd. Er
is gekeken naar de aanvlieghoogte (hoogte waarop de vogels vlogen op het moment dat
de waarnemer ze in het oog kreeg) en naar de vlieghoogte tijdens de passage. Vogels
die op meer dan 100 meter hoogte vlogen (zoals veel trekvogels) zijn buiten
beschouwing gelaten. Passages van vogels op minder dan 15 meter boven de
bliksemdraad vallen binnen de categorie ‘laag over de bliksemdraad’. Wanneer wordt
gesproken over passages ‘hoog over de bliksemdraad’, gaat het om passages op 15 tot
50 meter boven de bliksemdraad (50 meter boven de bliksemdraad komt overeen met
een hoogte van ca. 100 meter boven de grond).
Over het algemeen (ongeacht de aanwezigheid van draadmarkeringen) vlogen de
meeste vogels onder de fasedraden door (51%) of laag over de bliksemdraad heen
(31%). Zo nu en dan vloog een vogel of groep vogels hoog over de bliksemdraad heen
of tussen de bliksem- en fasedraad door (beide 8%) en slechts zelden zijn de
hoogspanningslijnen tussen de fasedraden door gepasseerd (1%). Niet alle soortgroepen
lieten hetzelfde patroon zien wat betreft de passagehoogte, zo vlogen kraaiachtigen
vrijwel altijd onder de fasedraden door terwijl van ganzen vaak een passage over de
bliksemdraad heen is waargenomen.
Van de soortgroepen meeuwen en kraaiachtigen was de aanvlieghoogte significant lager
bij gemarkeerde lijnsegmenten, respectievelijk gemiddeld 8,5 en 6,7 meter lager. Ganzen
naderden daarentegen gemarkeerde lijnsegmenten gemiddeld op significant grotere
hoogte. Dit scheelde gemiddeld 11,6 meter met ongemarkeerde lijnsegmenten. De
vogelflappen hadden geen invloed op de waargenomen aanvlieghoogte van duiven en
spreeuwen (figuur 3.4; tabel 3.4).
Voor de passagehoogte is een vergelijkbaar patroon gevonden. Meeuwen en
kraaiachtigen passeerden in aanwezigheid van vogelflappen de hoogspanningslijn
significant vaker onder de fasedraden door in plaats van laag over de bliksemdraad heen.
Daarentegen lijken ganzen de gemarkeerde lijnsegmenten vaker hoog over de
bliksemdraad (15 tot 50 meter erboven) gepasseerd te zijn, maar dit is slechts een trend
en geen significant verschil. De vogelflappen hadden geen effect op de passagehoogte
van duiven en spreeuwen (figuur 3.5; tabel 3.5). De vlieghoogte van steltlopers kon door
gebrek aan data niet statistisch geanalyseerd worden, maar het is wel interessant om te
vermelden dat waargenomen passages van bijvoorbeeld de kievit en de wulp, zich zowel
bij gemarkeerde als ongemarkeerde lijnsegmenten over het algemeen op erg grote
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hoogte afspeelden, dusdanig dat in de regel geen sprake was van een interactie met de
hoogspanningslijn.
Aangezien de meeste waargenomen passages afkomstig waren van soorten
behorend tot de soortgroepen meeuwen en kraaiachtigen was voor alle soorten samen
de aanvlieghoogte ook significant lager bij gemarkeerde lijnsegmenten (p < 0,001).
Daarnaast is ook voor alle soorten samen aangetoond dat in aanwezigheid van
draadmarkering de hoogspanningslijn significant vaker onder de fasedraden door
gepasseerd is in plaats van laag over de bliksemdraad heen (p < 0,001).

Figuur 3.4
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De gemiddelde aanvlieghoogte (m) bij controlesegmenten (zonder markering) en
impactsegmenten (met markering) is weergegeven voor de soortgroepen meeuwen,
kraaiachtigen, ganzen en duiven en voor de soort spreeuw. Let op de variatie in de
schaal van de verticale as. Foutbalken geven de standaarddeviatie weer.

Tabel 3.4

Het verschil in de gemiddelde aanvlieghoogte (m) tussen gemarkeerde en
ongemarkeerde lijnsegmenten is weergegeven voor de soortgroepen meeuwen,
kraaiachtigen, ganzen en duiven en voor de soort spreeuw. De significantie (pwaarden) van de Mann-Whitney testen is weergegeven voor iedere analyse. n.s. =
niet significant; * = p < 0,050; ** = p < 0,010; *** = p ! 0,001. De laatste kolom
geeft het aantal waarnemingen weer dat was opgenomen in de afzonderlijke
analyses.

soort(groep)

hoogteverschil (m)

p-waarde

aantal waarnemingen

meeuwen
kraaiachtigen
ganzen
duiven
spreeuw

-8,5
-6,8
11,6
-3,1
-2,9

<0,001***
0,036*
0,005**
n.s.
n.s.

324
164
82
76
137

Figuur 3.5

Procentuele verdeling van alle passages over de vijf posities ten opzichte van de
lijnen, weergegeven voor lijnsegmenten zonder en met draadmarkering. De
verdeling is weergegeven voor de soortgroepen meeuwen, kraaiachtigen, ganzen en
duiven en voor spreeuw als afzonderlijke soort.
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Tabel 3.5

3.3.4

Significantie (p-waarden) van de Mann-Whitney testen voor de afzonderlijke
analyses van de verschillen in de distributie van de passagehoogte tussen
gemarkeerde en ongemarkeerde lijnsegmenten. Waarnemingen waarbij (op het
laatste moment) geen passage plaatsvond zijn niet opgenomen in de analyse. n.s. =
niet significant; *** = p ! 0,001.

soort(groep)

p-waarde

aantal waarnemingen

meeuwen
kraaiachtigen
ganzen
duiven
spreeuw

0,001***
0,001***
0,078
n.s.
n.s.

307
163
77
76
135

Reactieafstand
Zoals eerder vermeld vond het grootste gedeelte van de zichtbare reacties plaats binnen
30 meter van de hoogspanningslijn. Dit gold voor de meeste soortgroepen, behalve voor
de ganzen. Zij reageerden over het algemeen op iets grotere afstand. De meeste reacties
waren afkomstig van vogels uit de soortgroep meeuwen (45% van alle reacties).
Markering van de bliksemdraad met het nieuwe type draadmarkeringen heeft voor
meeuwen geleid tot een significante verschuiving van de distributie in de richting van de
kleinere reactieafstanden (figuur 3.6). Dit wil zeggen dat in aanwezigheid van
vogelflappen een significant hoger percentage van de meeuwen binnen 10 meter van de
lijn reageerde. Voor de reacties van alle soorten samen is ook aangetoond dat er
significant vaker binnen 10 meter van de hoogspanningslijn een reactie plaatsvond (p =
0,001). Het is echter vanzelfsprekend dat dit patroon overeenkomt met dat van de
soortgroep meeuwen aangezien bijna de helft van alle reacties afkomstig was van
meeuwen.
Van de overige soortgroepen zijn te weinig reacties waargenomen om een betrouwbare
statistische toetsing van de data uit te voeren. De data laten voor verscheidene
soortgroepen echter wel bepaalde patronen zien die interessant zijn om te bespreken. Zo
zijn van kraaiachtigen, bij lijnsegmenten zonder draadmarkering, voornamelijk reacties
waargenomen op 10 tot 30 meter afstand van de hoogspanningslijn. In aanwezigheid
van draadmarkering zijn voor deze soortgroep echter meer reacties waargenomen op
minder dan 10 meter afstand van de draden. Ook van ganzen zijn bij gemarkeerde
lijnsegmenten procentueel meer reacties op korte afstand van de lijn waargenomen, en
minder op een afstand groter dan 50 meter van de hoogspanningslijn. Van duiven zijn
daarentegen bij gemarkeerde lijnsegmenten procentueel minder reacties waargenomen
binnen 10 meter van de hoogspanningslijn vergeleken met ongemarkeerde segmenten,
maar iets meer in de klassen 10-30 en 50-100 meter afstand tot de hoogspanningslijn.
Spreeuwen reageerden in aanwezigheid van draadmarkering procentueel vaker binnen
30 meter afstand van de lijn en minder vaak in de klasse 30-50 meter. Bij deze patronen
moet men wel in het achterhoofd houden dat ze gebaseerd zijn op een klein aantal
waarnemingen van reacties, wat ertoe leidt dat enkele reacties meer of minder in een
bepaalde afstandsklasse, zorgt voor een grote procentuele verschuiving van de
distributie.
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Figuur 3.6

3.3.5

De procentuele verdeling van het totaal aantal reacties over de vijf klassen van de
reactieafstand is weergegeven voor de soortgroep meeuwen (n = 137; p = 0,002).

Reactietypen
Van de 7 waargenomen reactietypen was het langzaam stijgen dicht bij de
hoogspanningslijn het meest voorkomend, gevolgd door het dalen en lager vliegen
(tabel 3.6). Bij 16% van de waargenomen reacties ging het om een reactie erg dicht bij
de lijnen. Vaak was dan sprake van een schrikreactie, ook wel kritische reactie genoemd,
die ervoor zorgt dat een draad op het laatste moment niet geraakt wordt. Over het
algemeen vond zo’n schrikreactie plaats bij de bliksemdraad, die regelmatig pas op het
laatste moment werd opgemerkt. Het gros van de waargenomen schrikreacties was
afkomstig van meeuwen, die de hoogspanningslijn vaak ter hoogte van de bliksemdraad
naderden en deze pas op het laatste moment zagen. Vaak reageerden de meeuwen
hierop door binnen 1 meter afstand van de bliksemdraad alsnog wild flapperend terug te
deinzen en een stukje te stijgen, alvorens de lijn te passeren. Het omkeren om vervolgens
alsnog de draden te passeren is zelden waargenomen.
Ondanks het feit dat statistische toetsing van deze data niet haalbaar was, geven de
percentages in tabel 3.6 geen reden om te vermoeden dat markering van de
bliksemdraad met vogelflappen heeft geleid tot een andere verdeling van de reacties
over de verschillende reactietypen. In het veld is geen verschil in reactietypen tussen
gemarkeerde en ongemarkeerde lijnsegmenten opgevallen. Verschillen tussen soorten of
soortgroepen waren veel prominenter aanwezig. Zo vlogen duiven vaak op grote
snelheid net onder de fasedraden door of ertussendoor, om soms in het centrum van de
hoogspanningslijn ineens van schrik wild te gaan flapperen. Kraaiachtigen en ook
aalscholvers maakten regelmatig een glijvlucht omlaag om vervolgens onder de
fasedraden door te vliegen, terwijl ganzen vaker geleidelijk stegen. Meeuwen reageerden
ook vaak door te stijgen, maar deden dit vaak pas op het laatste moment. Spreeuwen
passeerden de hoogspanningslijn vaak op vrij grote snelheid, zonder enige reactie te
vertonen.
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Tabel 3.6

3.3.6

Procentuele verdeling van het totaal aantal reacties over de verschillende
reactietypen, weergegeven voor alle passages waarbij een reactie is waargenomen
samen en afzonderlijk voor de reacties bij ongemarkeerde (controle -) en
gemarkeerde (impact +) lijnsegmenten.

reactietype

% van alle reacties
totaal
controle (-)

impact (+)

langzaam stijgen op afstand
langzaam stijgen dichtbij
dichtbij reactie (dwarrelen, plots omhoog)
parallel vliegen en dan erover
dalen, lager vliegen
omkeren, maar daarna erover
omkeren, niet erover

9
40
16
5
19
2
10

6
36
16
5
23
3
12

12
44
15
4
15
1
8

Passagefrequentie van eenden na zonsondergang
In totaal zijn tijdens de vier veldbezoeken met de verticaal opgestelde radar 737
vliegbewegingen van groepen eenden geregistreerd. Van deze vliegbewegingen vonden
er 210 plaats in hoogteklasse 1 en 273 in hoogteklasse 2. Uit de analyse van deze
vliegbewegingen, blijkt voor beide hoogteklassen dat de aanwezigheid van vogelflappen
niet geleid heeft tot een significant verschil tussen gemarkeerde en ongemarkeerde
lijnsegmenten in de passagefrequentie van eenden. In de grafiek lijkt het zelfs zo te zijn
dat met name in hoogteklasse 1, gemiddeld meer eenden over de gemarkeerde
segmenten zijn gevlogen. Dit is echter geen significant verschil, noch een trend (figuur
3.7).

Figuur 3.7
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De passagefrequentie van eenden over delen van lijnsegmenten (met en zonder
markering) gemeten in de eerste uren na zonsondergang. De passagefrequentie is
weergegeven voor twee verschillende hoogteklassen en voor ongemarkeerde
(controle) en gemarkeerde (impact) lijnsegmenten. Een vak = een van de vijf
vakken waarin het radarscherm verdeeld was (figuur 2.6). Foutbalken geven de
standaarddeviatie weer.

3.4
3.4.1

Verspreiding kleine zwaan en smient
Verspreiding van de kleine zwaan in het onderzoeksgebied
De kleine zwaan broedt op de Russische toendra’s en heeft zijn belangrijkste
overwinteringsgebieden in Nederland, Engeland en Ierland (Lensink et al. 2002). Hier
verblijft de kleine zwaan ieder jaar van oktober/november tot en met februari/maart. De
verspreiding van de soort binnen zijn overwinteringsgebied is met name afhankelijk van
de temperatuur (Bijlsma et al. 2001). Het voornaamste voedsel van de kleine zwaan
bestaat uit waterplanten (met name de wortelknolletjes van het schedefonteinkruid),
oogstresten en gras. Kleine zwanen slapen bij voorkeur in groepen op open water, waar
ze relatief veilig zijn voor predatoren. Sinds de millenniumwisseling krimpt de
deelpopulatie waartoe de in Nederland overwinterende kleine zwanen behoren. De
huidige grootte van deze populatie wordt geschat op ca. 20.000 exemplaren, waarvan
jaarlijks gemiddeld 60% in Nederland overwintert (Hustings et al. 2009).
In het onderzoeksgebied verblijven ‘s winters gemiddeld zo’n 200 à 300 kleine
zwanen. Zij foerageren dan voornamelijk op de graslanden met een hoge
voedingswaarde ten westen van De Wilck en/of ten noorden van de Oude Rijn. Ook
foerageert de kleine zwaan regelmatig op graslanden ten westen van het
onderzoeksgebied, ondermeer in de Zoetermeersche Meerpolder en de Drooggemaakte
Grote Polder. De graslandpolders in de omgeving van het Spookverlaat worden in de
meeste winters ook gedurende enige tijd door kleine zwanen bezocht (Prinsen et al. in
prep.).
Winter 2009/2010
Door de aanhoudende zachte temperaturen in november 2009 duurde het relatief lang
voordat de kleine zwanen in het onderzoeksgebied arriveerden. Op 9 oktober 2009 zijn
de eerste kleine zwanen, vliegend over De Wilck waargenomen (waarneming A. de
Groot; ©www.vogeldagboek.nl). De eerste twee kleine groepen foeragerende kleine
zwanen in het onderzoeksgebied (respectievelijk 5 en 12 exemplaren) zijn waargenomen
op 19 november 2009. Vervolgens waren gedurende een maand steeds slechts kleine
groepen kleine zwanen aanwezig (figuur 3.8). Op 17 december 2009 is de eerste groep
van meer dan 50 exemplaren waargenomen (65) in Polder Groenendijk ten noordwesten
van De Wilck.
Begin januari 2010 waren met regelmaat enkele tientallen kleine zwanen
aanwezig in de Gemenewegse Polder, ca. 300 meter ten oosten van de
hoogspanningslijn. Tijdens het zoeken naar draadslachtoffers zijn ter hoogte van de
lijnsegmenten 4 en 5, door onderzoekers van Bureau Waardenburg, ook regelmatig
passages van kleine zwanen waargenomen. De kleine zwanen passeerden de
hoogspanningslijn altijd door over de bliksemdraad heen te vliegen. Bij het grootste
gedeelte van de passages is geen reactie waargenomen, maar een enkele keer stegen de
kleine zwanen licht, op ca. 30 meter afstand van de hoogspanningslijn.
Pas vanaf eind januari waren met regelmaat grotere groepen kleine zwanen in het
onderzoeksgebied aanwezig. In de laatste week van januari en de eerste week van
februari bevonden zich regelmatig grotere groepen foeragerende kleine zwanen in de
Lagenwaardse Polder ten noorden van Koudekerk aan den Rijn en in de meer noordelijk
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gelegen Doespolder en Vlietpolder. In deze periode zijn ook vliegbewegingen van kleine
zwanen waargenomen ter hoogte van segment 9 of noordelijker. In enkele gevallen
werd de hoogspanningslijn gepasseerd (altijd over de bliksemdraad heen), maar vaak
speelden de vliegbewegingen zich uitsluitend ten oosten van de hoogspanningslijn af.
Op 4 februari 2010 was voor het eerst die winter een grote groep kleine zwanen
aanwezig in de Riethoornse Polder ten noorden van het natuurgebied
Spookverlaat/Kruiskade. Deze kleine zwanen (150 tot 200 exemplaren) hebben hier tot
het vertrek naar hun broedgebieden, in de laatste week van februari, op de weilanden
gefoerageerd.
De polders waarin de kleine zwanen in de winter van 2009/2010 foeragerend zijn
waargenomen worden ook door Prinsen et al. (in prep.) genoemd als polders waar de
zwanen jaarlijks aanwezig zijn. De aantallen kleine zwanen ten westen van De Wilck zijn
dit veldseizoen erg laag geweest in vergelijking met eerdere jaren. Ook is het totaal
aantal kleine zwanen dat in 2009/2010 in het onderzoeksgebied foerageerde lager dan
de gemiddeld 200 à 300 exemplaren in eerdere jaren. Dit is hoogstwaarschijnlijk
veroorzaakt door de strenge winter van 2009/2010 met veel sneeuw, waardoor in
Nederland veel kleine zwanen (veel meer dan eerdere jaren) in het Rivierengebied
verbleven, en ook relatief veel exemplaren doorgetrokken zijn naar Engeland (Tijsen
2010; Tijsen & Schobben 2010).
3.4.2

Verspreiding van de smient in het onderzoeksgebied
De smient overwintert in grote aantallen in Nederland, van circa 100.000 eind jaren
zestig tot ongeveer 800.000 in de jaren tachtig en negentig (Bijlsma et al. 2001). Het
gros van deze smienten is afkomstig uit Scandinavië. De smient foerageert in de
winterperiode uitsluitend op graslanden, maar in het najaar wordt eerst ook in
getijdengebieden gefoerageerd op zaden van zoutresistente planten (Bijlsma et al.
2001). Het foerageren gebeurt voornamelijk ’s nachts en vrijwel altijd in de buurt van
water omdat smienten veel moeten drinken om het gras goed te kunnen verteren. Wat
betreft slaapplaatsen kan er onderscheid gemaakt worden tussen zogenoemde ‘poldersmienten’ en ‘plas-smienten’. Polder-smienten verblijven het gehele etmaal in graslanden
en rusten op sloten en vaarten e.d., plas-smienten slapen overdag op plassen en meren
en foerageren ’s nachts in de polder (van Roomen et al. 2007).
Vele duizenden smienten overwinteren jaarlijks in De Wilck en de omliggende
polders. In de winter van 2007/2008 varieerden de aantallen in De Wilck per wekelijkse
telling tussen de 1.000 en 4.000 vogels. Ook in de polders ten oosten van de Wilck
verblijven redelijke aantallen smienten. In de polders ten noorden van HazerswoudeRijndijk zijn gedurende de gehele winter van 2007/2008 kleinere aantallen
waargenomen (Prinsen et al. in prep.).
Winter 2009/2010
De smient was gedurende het gehele winterhalfjaar in het onderzoeksgebied aanwezig,
steeds op ongeveer dezelfde locaties (figuur 3.8). Met name in De Wilck waren
regelmatig grote aantallen smienten aanwezig (maximaal ca. 3.100). Daarnaast waren
ten oosten van De Wilck, ten zuiden van de Vierheemskinderenweg, bij de Westvaart
ook
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Hazerswoude-Rijndijk

Hazerswoude-Rijndijk

Hazerswoude-Dorp

Figuur 3.8

Verspreiding van de kleine zwaan (links) en de smient (rechts) in het
onderzoeksgebied in het winterhalfjaar van 2009/2010. De maanden zijn
weergegeven in verschillende kleuren, de grootte van de stip geeft een indicatie
van de grootte van de groep. De blauwe lijn geeft de bestaande 150 kV
hoogspanningslijn weer, onder de segmenten tussen de masten aangegeven met
driehoekjes, is in de betreffende winter naar draadslachtoffers gezocht.

ook vrij constant enkele honderden smienten aanwezig (maximaal ca. 2.000). Zij
bevonden zich op ongeveer 100 meter van de hoogspanningslijn. Ook in de Amaliaplas
van het natuurgebied Spookverlaat/Kruiskade bevonden zich steeds enkele honderden
smienten (maximaal ca. 300), vaak samen met honderden krakeenden en enkele
tientallen kuifeenden, wilde eenden en slobeenden. De strenge winter van 2009/2010
kende enkele lange vorstperiodes (zie bijlage 4 voor een vergelijking van de gemiddelde
etmaaltemperaturen van 2007/2008 en 2009/2010), waarin ook de bredere
watergangen bevroren waren, waaronder de Westvaart, de plas in De Wilck en de
Hoogeveensche Vaart waar vaak grote aantallen smienten verbleven. In deze periodes
liep het aantal smienten in het onderzoeksgebied dan ook flink terug. Waarschijnlijk
hebben de smienten in deze periodes hun toevlucht gezocht in en om grotere, nog niet
dichtgevroren wateren zoals bijvoorbeeld Vogelplas Starrevaart. In de polders ten
noorden van de Oude Rijn waren gedurende de hele winter relatief kleine aantallen
smienten aanwezig, altijd ter hoogte van de Molenwetering. Alleen in maart 2010 waren
noordelijker in de Hondsdijkse Polder groepen smienten aanwezig. Ook in de
Hazerswoudse Droogmakerij was zo nu en dan een redelijk grote groep smienten
aanwezig. Deze polder is echter met de auto of te voet slecht toegankelijk, waardoor
hier de aanwezige groepen smienten niet wekelijks gekarteerd zijn. De waargenomen
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verspreiding van de smient in de winter van 2009/2010 komt in grote mate overeen met
het beeld van de voorgaande jaren geschetst door Prinsen et al. (in prep.).
3.4.3

Slaapplaatsen en waargenomen slaaptrekroutes van de kleine zwaan
Binnen het onderzoeksgebied bevinden zich enkele open wateren die regelmatig door
kleine zwanen als slaapplaats gebruikt worden, zoals de plassen in De Wilck en het
Spookverlaat (figuur 3.9). Daarnaast bevinden zich in de nabije omgeving van het
onderzoeksgebied nog een aantal (wat grotere) open wateren waar kleine zwanen, die
overdag in de polders binnen het onderzoeksgebied foerageren, ’s avonds kunnen gaan
slapen, zoals Vogelplas Starrevaart, de Kagerplassen, het Braassemermeer en de Wijde
Aa. In 2007/2008 is waargenomen dat de kleine zwanen die overdag in de polders ten
westen en direct ten noorden van De Wilck verbleven, in de avondschemer meestal
rechtstreeks naar De Wilck vlogen. Ook is eenmaal waargenomen dat zwanen die ten
westen van De Wilck verbleven, ’s avonds richting Vogelplas Starrevaart vlogen. Van
zwanen die ten noorden van Hazerswoude-Rijndijk foerageerden zijn in 2007/2008 twee
verschillende slaaptrekroutes waargenomen. De kleine zwanen zijn een keer naar het
zuidwesten weggevlogen in de richting van De Wilck en er is een keer waargenomen dat
ze vertrokken in de richting van het Braassemermeer en de Wijde Aa. Kleine zwanen die
overdag foerageerden in de Riethoornse Polder, gebruikten De Wilck, het Spookverlaat
en (waarschijnlijk) het Zaans Rietveld als slaapplaats (Prinsen et al. in prep.).
Winter 2009/2010
In de winter van 2009/2010 zijn in de avondschemering van 4, 9 en 17 december 2009
respectievelijk 3, >10 en >50 kleine zwanen waargenomen op de plas in De Wilck. De
ruim 50 kleine zwanen waargenomen op 17 december kwamen uit noordwestelijke
richting aanvliegen en kwamen hoogstwaarschijnlijk uit Polder Groenendijk waar eerder
die dag 65 foeragerende kleine zwanen waren geteld. Onderweg van de Groenendijkse
Polder naar de plas in De Wilck is de bestaande 150 kV hoogspanningslijn niet
gepasseerd. Na 17 december zijn door de onderzoekers van Bureau Waardenburg geen
kleine zwanen meer waargenomen in De Wilck, maar de plas was ook gedurende lange
tijd (grotendeels) bevroren.
Op 5 januari 2010 is gepost bij een groep kleine zwanen (23 exemplaren), die
overdag ten oosten van de hoogspanningslijn in de Gemenewegse Polder foerageerden.
De kleine zwanen vertrokken eerst in westelijke richting (richting de hoogspanningslijn),
maar bogen voor de lijn af naar het noorden om vervolgens uit het zicht te verdwijnen.
Helaas is van deze zwanen niet te zeggen waar ze uiteindelijk zijn gaan slapen en of ze
onderweg de hoogspanningslijn gepasseerd zijn.
Op de avond van 3 februari 2010 is door een onderzoeker van Bureau
Waardenburg gepost bij twee groepen kleine zwanen, één groep in de Lagenwaardse
Polder (93 exemplaren) en één groep in de Doespolder (ruim 60 exemplaren). Deze
kleine zwanen vertrokken in de late schemering in noordoostelijke richting,
hoogstwaarschijnlijk om te gaan slapen op de Wijde Aa of het Braassemermeer. Deze
kleine zwanen zijn daarbij de hoogspanningslijn niet gepasseerd.
Een week later op 10 februari 2010 is voor het eerst een grote groep kleine
zwanen (ca. 150 exemplaren) in de avondschemering waargenomen op de Amaliaplas in
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het Spookverlaat. In de ochtendschemering van 11 februari 2010 vlogen deze kleine
zwanen uit naar de Riethoornse Polder. Op 16 februari zijn ca. 70 kleine zwanen in de
ochtendschemering op dezelfde plas waargenomen, terwijl al ca. 75 kleine zwanen
foeragerend aanwezig waren in de Riethoornse Polder ten noorden van het
Spookverlaat. Er kan vanuit gegaan worden dat de 150-200 kleine zwanen die van 4 tot
en met 24 februari regelmatig foeragerend aanwezig waren in de Riethoornse Polder,
steeds hebben overnacht op de Amaliaplas in het Spookverlaat. Deze groep kleine
zwanen is dus hoogstwaarschijnlijk in de betreffende periode, tijdens de slaaptrek de
hoogspanningslijn niet gepasseerd. De in de winter van 2009/2010 waargenomen
slaaptrekroutes komen sterk overeen met de slaaptrekroutes waargenomen in
2007/2008 (Prinsen et al. in prep.).

Figuur 3.9

Locaties van slaapplaatsen van kleine zwanen (aangegeven met een ster) in, of in
de nabije omgeving van het onderzoeksgebied.
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4 Discussie
4.1

Draadslachtoffers: aantallen en soorten
In de onderzoeksperioden voor en na het aanbrengen van de draadmarkeringen is een
vergelijkbaar aantal draadslachtoffers gevonden. Na markering in 2009/2010 waren dit
er 320 in ruim 5 maanden tijd, tegen 250 binnen ruim 3 maanden in 2007/2008.
Wanneer uit beide jaren een overeenkomende tijdsperiode wordt vergeleken, zoals in de
analyse van de effectiviteit van de draadmarkeringen is gedaan, zijn in 2009/2010 in
totaal 192 slachtoffers gevonden en 218 in 2007/2008. Waarnemingen van aanvaringen
waarna de vogel doorvliegt, gedaan tijdens dit onderzoek en bijvoorbeeld beschreven
door Heijnis (1976), tonen aan dat de hierboven genoemde aantallen onderschattingen
zijn van het werkelijke aantal draadslachtoffers. Daarnaast laat het resultaat van de
verdwijnproef zien dat het verdwijnen van slachtoffers door aaseters een niet te
verwaarlozen factor is. Ook niet bij een relatief hoge zoekfrequentie van 2 maal per
week. In 2007/2008 is in hetzelfde onderzoeksgebied ook een verdwijnproef uitgevoerd.
Het resultaat hiervan was dat 15% van de uitgelegde eenden binnen 4 dagen
verdwenen was (22% in het huidige onderzoek). Het (kleine) verschil in verdwijnsnelheid
tussen beide veldseizoenen zou veroorzaakt kunnen zijn door verschillen in bijvoorbeeld
temperatuur, voedselaanbod en/of populatiegrootte van de verschillende aaseters.
Draadslachtoffers per soort
De drie meest gevonden soorten in 2009/2010 waren: smient, meerkoet en kievit.
Opvallend is dat deze soorten (met name smient en meerkoet) voornamelijk ’s nachts de
hoogspanningslijn passeren. Dit onderbouwt de stelling uit eerdere onderzoeken dat de
meeste aanvaringen met hoogspanningslijnen plaatsvinden wanneer deze het slechtst
zichtbaar zijn, namelijk in de schemering en ’s nachts (Heijnis 1976; Renssen 1977;
Heijnis 1980; Hoerschelmann et al. 1988; Jenkins et al. 2010). In de data van
2009/2010 valt daarnaast op dat de kramsvogel relatief veel gevonden is. Een verklaring
hiervoor is dat de winter van 2009/2010 een lange periode met vorst en sneeuw heeft
gekend (bijlage 4), waardoor er in Nederland sprake was van een influx van
kramsvogels. In deze periode is deze soort ook in grote aantallen foeragerend onder de
hoogspanningslijn waargenomen.
In 2007/2008 waren de drie meest gevonden soorten: kievit, wilde eend en
meerkoet. Twee van deze soorten (kievit en meerkoet) komen ook voor in de top 3 van
2009/2010. De smient is in 2009/2010 opvallend vaker gevonden dan in 2007/2008
wat waarschijnlijk het gevolg is van omvangrijke vorsttrek door de strenge winter
(Bijlsma et al. 2001; Lensink et al. 2002). In 2009/2010 zijn minder wilde eenden en
kieviten gevonden, wat eveneens verklaard zou kunnen worden door de strenge winter
waardoor veel vogels gedurende een bepaalde periode uit het onderzoeksgebied zijn
weggetrokken. Met name de kievit is in 2009/2010 gedurende een periode van ca. 2
maanden niet waargenomen in het onderzoeksgebied. Van 18 december 2009 tot en
met 23 februari 2010 zijn dan ook (bijna) geen kieviten als draadslachtoffer gevonden,
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slechts tweemaal (22 januari 2010 & 28 januari 2010) zijn wat oude resten gevonden. In
2007/2008 zijn gedurende het gehele veldseizoen (van 12 november 2007 tot en met
18 februari 2008), kieviten als draadslachtoffer gevonden.
Soorten veel als draadslachtoffer gevonden in eerdere studies
In eerdere Nederlandse studies zijn over het algemeen de kievit, meerkoet, wilde eend,
postduif, spreeuw, kokmeeuw en watersnip vaak als draadslachtoffer gevonden (Heijnis
1976; Renssen 1977; Koops & de Jong 1982; Koops 1987). Al deze soorten zijn ook
(regelmatig) in dit onderzoek gevonden. In tegenstelling tot de huidige studie, is de
grutto in veel andere Nederlandse studies ook een vaak gevonden draadslachtoffer
(Heijnis 1976; Renssen 1977; Koops & de Jong 1982). Dit verschil wordt echter verklaard
door het feit dat er in de huidige studie alleen in het winterseizoen naar draadslachtoffers
gezocht is, wanneer de grutto zich in zuidelijkere streken ophoudt.

4.2
4.2.1

Effectiviteit van draadmarkering
Effectiviteit van vogelflappen voor alle soorten
Reductiepercentages
Met behulp van de resultaten van de statistische analyse van de slachtoffertellingen kan
de eerste onderzoeksvraag beantwoord worden. Deze onderzoeksvraag luidt: Resulteert
het markeren van de bliksemdraad met het nieuwe type draadmarkeringen in een
reductie van het aantal draadslachtoffers en zo ja, hoe groot is deze reductie?
Uit de resultaten blijkt dat toepassing van het nieuwe type draadmarkering voor
vogels die voornamelijk overdag de hoogspanningslijn passeren een significante reductie
van het aantal draadslachtoffers bewerkstelligt van circa 67%. Voor de vogelsoorten die
veel in het donker vliegen, is een soortspecifiek effect van de draadmarkeringen
aangetoond. Zo blijken de vogelflappen voor eenden (71-86%) en in het bijzonder ook
voor de smient (77-84%) te zorgen voor een sterke reductie van het aantal
draadslachtoffers, terwijl voor de meerkoet en de kievit, na het aanbrengen van de
draadmarkering, geen reductie van het aantal draadslachtoffers is waargenomen. Deze
soortspecifieke werking zal ook voor de soorten die voornamelijk overdag veel
vliegbewegingen vertonen een rol spelen. Het relatief kleine aantal draadslachtoffers per
(dagactieve) soort liet echter een soortspecifieke analyse zoals voor de veel gevonden
nachtactieve soorten niet toe. De soortspecifieke werking van de vogelflappen heeft
ertoe geleid dat over het algemeen (dus voor alle vogelsoorten samen) net geen
significante reductie van het aantal draadslachtoffers aangetoond kon worden. Er is
daarentegen wel een sterke trend aangetoond die wijst in de richting van een reductie
van het totaal aantal draadslachtoffers van 40-54%.
Vergelijking met andere onderzoeken
De reductiepercentages gevonden in deze studie vallen binnen de range van
reductiepercentages van ongeveer 50-90%, gevonden in eerdere onderzoeken met
verscheidene typen draadmarkeringen (Koops 1987; Jenkins et al. 2010). Op het eerste
gezicht komt de effectiviteit van de vogelflappen dus overeen met de effectiviteit van
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andere typen draadmarkeringen. Het is echter moeilijk om de reductiepercentages
gevonden in de huidige studie rechtstreeks te vergelijken met reductiepercentages
behaald in andere studies, aangezien vele factoren waaronder onderzoeksmethode en –
periode en het weer, soortaanbod en landschapstype, van grote invloed zijn op de
resultaten. Bernshausen et al. (2007) spreken voor meeuwen en watervogels van een
reductiepercentage van ruim 90%, behaald door toepassing van hetzelfde type
draadmarkering (vogelflappen). Het gaat hierbij echter (anders dan in de huidige studie)
om een ‘before-after’ studie waarin het reductiepercentage berekend is op basis van
eenzelfde lijnsegment voor en na het aanbrengen van de markering. Met andere
woorden: er is in de betreffende studie geen controle opgenomen, waarmee voor andere
factoren (bijvoorbeeld afname van het aantal vliegbewegingen doordat minder vogels in
het gebied aanwezig zijn) gecorrigeerd kon worden. Een precieze inschatting van de
effectiviteit van vogelflappen ten opzichte van andere typen markeringen is dus moeilijk,
maar het feit dat de aangetoonde reductiepercentages binnen de range van
reductiepercentages van eerdere studies valt, duidt op zijn minst op een vergelijkbare
effectiviteit.
4.2.2

Effectiviteit van vogelflappen bij nacht
Aangezien het nieuwe type draadmarkeringen speciaal ontworpen is om ook effectief te
zijn in het donker, is daar in dit onderzoek speciaal aandacht aan besteed. De
bijbehorende onderzoeksvraag luidt: Omvat de eventuele reductie (in het aantal
draadslachtoffers) ook soorten die de hoogspanningslijn ’s nachts passeren?
Het antwoord hierop volgt uit de drie analyses van de eenden, de smient en alle
nachtactieve soorten samen. Voor eenden en afzonderlijk voor de smient resulteerde het
toepassen van vogelflappen in een significante en grote reductie van het aantal
(mogelijke) draadslachtoffers. Eenden foerageren en vliegen hoofdzakelijk ‘s nachts en er
kan dus gesteld worden dat de reductie ook soorten omvat die ’s nachts de
hoogspanningslijn passeren. Hiermee behoren vogelflappen tot de weinige typen
draadmarkeringen, waarvan effectiviteit voor ’s nachts actieve vogelsoorten
daadwerkelijk is aangetoond. Voor alle nachtactieve soorten samen is echter alleen een
trend in de richting van een reductie van het aantal draadslachtoffers gevonden (alleen
inclusief de mogelijke draadslachtoffers) en voor specifiek de meerkoet en de kievit blijkt
het nieuwe type draadmarkeringen geen effect te hebben op het aantal
draadslachtoffers.
Samenvattend kan er geconcludeerd worden dat het aanbrengen van de
vogelflappen heeft geleid tot een significante (grote) reductie van het aantal
draadslachtoffers onder eenden en dat de algehele reductie dus inderdaad soorten
omvat die ’s nachts de hoogspanningslijn passeren. Daarentegen geldt dit zeker niet voor
alle nachtactieve soorten (denk aan meerkoet en kievit).
Meerkoet en kievit
Zowel de meerkoet als de kievit zijn vaak als draadslachtoffer gevonden, maar hebben
geen baat bij de bevestiging van vogelflappen. Het feit dat er van beide soorten ondanks
de aanwezigheid van markering veel draadslachtoffers vallen kan meerdere oorzaken
hebben. Ten eerste passeren beide soorten de hoogspanningslijn vaak (de meerkoet
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vrijwel uitsluitend) ’s nachts en met name de meerkoet doet dit op lagere hoogte (ter
hoogte van de fasedraden). In de winter gaat het voor beide soorten om een diffuus
patroon van verplaatsingen over kleine afstanden, tussen foerageer- en rustgebieden en
tussen foerageergebieden onderling. In het donker leiden lage vliegbewegingen ter
hoogte van de fasedraden tot een grotere aanvaringskans, aangezien de fasedraden ’s
nachts niet of nauwelijks zichtbaar zijn en ook geen markering dragen. Het is dan ook
niet vreemd dat in de winter van 2009/2010 veel meerkoeten als draadslachtoffer
gevonden zijn onder segment 4 (gemarkeerd), waar overdag gedurende enkele weken
een groep van ca. 350 meerkoeten foeragerend is waargenomen. Het is aannemelijk dat
veel van deze meerkoeten zijn omgekomen door een aanvaring met een fasedraad. Uit
eerder onderzoek is daarnaast ook bekend dat de lichaamsbouw van de meerkoet de
kans op een aanvaring vergroot. Meerkoeten hebben een groot gewicht ten opzichte
van hun vleugeloppervlak, wat ertoe leidt dat ze tot de slechtere vliegers behoren en
daardoor een groter risico lopen om draadslachtoffer te worden (Renssen 1977;
Bevanger 1998; Janss 2000; Jenkins et al. 2010).
4.2.3

Verhoging van de effectiviteit
Het verhogen van de effectiviteit van de draadmarkeringen voor nachtactieve soorten als
de meerkoet en de kievit, maar ook voor soorten waarvoor de markering nu al effectief
is gebleken, zou mogelijk gerealiseerd kunnen worden door de vogelflappen op kleinere
afstand van elkaar aan de bliksemdraad te bevestigen. In eerdere studies is aangetoond
dat het dichter op elkaar plaatsen van markeringen over het algemeen leidt tot hogere
reductiepercentages (Koops & de Jong 1982; Brauneis et al. 2003; Jenkins et al. 2010).
Een andere mogelijkheid die onderzocht zou kunnen worden is het aanbrengen van een
lichtgevend element in de markeringen, waardoor de waarschuwende werking voor
vogels die ’s nachts de hoogspanningslijn passeren vergroot zou kunnen worden.
Daarnaast vormen de fasedraden voor vogels die ’s nachts de hoogspanningslijn
passeren, een groter gevaar dan voor vogels die overdag de hoogspanningslijn passeren
(met name voor soorten die zich lokaal op lage hoogte verplaatsen zoals de meerkoet en
de kievit). In tegenstelling tot de situatie overdag, zijn de fasedraden ’s nachts, net als de
bliksemdraad, niet tot nauwelijks zichtbaar (ondanks de grotere dikte van de draden en
de aanwezigheid van afstandhouders, die overdag de zichtbaarheid van de fasedraden
vergroten). De vogelflappen zijn alleen aangebracht aan de bliksemdraad, omdat het
aanbrengen van markering aan de fasedraden, door de hoge spanning niet mogelijk is.
Het is interessant om te onderzoeken of het aanbrengen van een extra met vogelflappen
gemarkeerde (spanningsloze) lijn, tussen of vlak onder de fasedraden, het aantal
draadslachtoffers (met name onder de ’s nachts laagvliegende vogelsoorten) verder kan
reduceren. Hierbij moet echter wel rekening gehouden worden met het feit dat het
toevoegen van een extra lijn ook weer voor extra draadslachtoffers kan zorgen.
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4.3

Draadmarkering in relatie tot gedrag
Het aanbrengen van het nieuwe type draadmarkeringen is niet alleen van invloed op het
aantal draadslachtoffers maar blijkt op sommige punten ook van invloed te zijn op het
gedrag dat vogels vertonen bij het naderen en/of passeren van de hoogspanningslijn.
Daarmee is deels al antwoord gegeven op de derde onderzoekvraag die luidt: Is er een
verschil waarneembaar in aantallen en gedrag van vliegende vogels dichtbij of over
gemarkeerde lijnsegmenten versus ongemarkeerde lijnsegmenten? Door een verband te
leggen tussen de resultaten van de analyses van de slachtoffertellingen en het gedrag
kan beoordeeld worden of de reductie van het aantal draadslachtoffers onder
gemarkeerde lijnsegmenten (met name voor eenden en vogelsoorten die overdag de
hoogspanningslijn passeren) deels verklaard kan worden door een verandering in het
vlieggedrag.

4.3.1

Vlieghoogte
Van alle (groepen) vogels waarvan overdag is waargenomen dat ze de hoogspanningslijn
passeerden, vloog ruim de helft onder de fasedraden door (51%). Daarnaast vloog
ongeveer eenderde van de vogels laag over de bliksemdraad heen (31%).
Hoerschelmann et al. (1988) vonden daarentegen dat 52% van de passages over de
bliksemdraad heen plaatsvond, tegen slechts 14% onder de fasedraden door. In het
onderzoek van Bernshausen et al. (1997) vloog 44% van de vogels over de
bliksemdraad heen en 22% onder fasedraden door. Heijnis (1976) rapporteerde zelfs een
percentage van 90% van de vogels dat over de hoogspanningslijn heen vloog, tegen 5%
eronderdoor. Rechtstreekse vergelijking van deze percentages is echter niet goed
mogelijk. In de data van de huidige studie zijn namelijk alleen waarnemingen
opgenomen van vliegbewegingen op minder dan 100 meter hoogte. In bovengenoemde
studies was geen sprake van een dergelijke ‘hoogtelimiet’, waardoor logischerwijs een
groter percentage van de passages over de bliksemdraad heen plaatsvond. Daarnaast
zijn in de huidige studie alleen waarnemingen gedaan in de winter, terwijl in
bovengenoemde studies ook waarnemingen gedaan zijn in de trekperioden. Trek vindt
over het algemeen op grotere hoogte plaats (Renssen 1977; Koops 1987) en een hoger
percentage trekbewegingen in de data leidt dus automatisch tot een hoger percentage
passages over de bliksemdraad heen.
Het markeren van de bliksemdraad met vogelflappen resulteerde voor de soortgroepen
meeuwen en kraaiachtigen, in een lagere aanvlieghoogte. Ganzen vlogen daarentegen
significant hoger bij het naderen van een gemarkeerd lijnsegment en voor duiven en
spreeuwen had markering van de bliksemdraad geen invloed op de aanvlieghoogte.
Waarschijnlijk zijn deze verschillen in aanvlieghoogte tussen gemarkeerde en
ongemarkeerde segmenten veroorzaakt, doordat vogels de hoogspanningslijn door
toedoen van de vogelflappen in een eerder stadium opmerkten en daardoor al op
grotere afstand de vlieghoogte aan konden passen. De data zijn niet systematisch
genoeg verzameld om hier met zekerheid uitspraak over te kunnen doen. Daarentegen is
het patroon is wel duidelijk aanwezig.
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De aanwezigheid van vogelflappen resulteerde voor meeuwen en kraaiachtigen ook in
een hoger aandeel passages onder de fasedraden door in plaats van laag over de
bliksemdraad heen. Voor ganzen was er een trend dat ze in aanwezigheid van
draadmarkering de hoogspanningslijn vaker hoog over de bliksemdraad passeerden.
Door onder de fasedraden door, of hoog over de bliksemdraad heen te vliegen in plaats
van laag over de bliksemdraad heen is de afstand tot deze slecht zichtbare draad tijdens
de passage groter. Aangezien de meeste aanvaringen plaatsvinden met de bliksemdraad
(Hoerschelmann et al. 1988; Alonso et al. 1994), zou dit deels een verklaring kunnen zijn
voor de waargenomen reductie in het aantal draadslachtoffers.
4.3.2

Reactieafstand
Voor (groepen) vogels die de hoogspanningslijn overdag passeren heeft bevestiging van
vogelflappen niet alleen effect op de vlieghoogte, maar ook op de afstand waarop
vogels reageren bij het naderen van de lijn. Gemiddeld liet ongeveer eenderde van alle
vogels een reactie zien bij het naderen van de lijn, voor de gemarkeerde segmenten was
dit percentage wat lager (25%) en voor de ongemarkeerde segmenten iets hoger (38%).
In totaal vond 77% van de reacties plaats op minder dan 30 meter afstand van de
hoogspanningslijn. Hierbij is deels sprake van een neveneffect van de methode van
waarnemen. Hoe verder een vogel zich van de lijn bevond, hoe kleiner de kans was dat
de vogel gezien werd door de waarnemer. Dit leidt tot een groter aantal waarnemingen
(en dus reacties) op kortere afstand van de hoogspanningslijn. Deze onderschatting van
het aantal reacties op grotere afstand van de hoogspanningslijn is hetzelfde voor
gemarkeerde en ongemarkeerde segmenten. Het is niet aannemelijk dat het grote
verschil tussen het aantal reacties dichtbij (binnen 30 meter) en op grotere afstand van
de hoogspanningslijn volledig veroorzaakt is door een neveneffect van de methode van
waarnemen. In twee eerdere studies is ook het grootste deel van de reacties binnen 30
meter van de hoogspanningslijn waargenomen. Het gaat hierbij om percentages van
67% (Hoerschelmann et al. 1988) en 83% (Bernshausen et al. 1997).
Bij gemarkeerde lijnsegmenten is in vergelijking met ongemarkeerde segmenten, bij een
kleiner percentage van de passages een reactie waargenomen. Dit kan erop wijzen dat
(groepen) vogels bij het naderen van een gemarkeerd lijnsegment de draden al eerder
opmerken en daardoor al op grotere afstand een reactie vertonen (bijvoorbeeld het
aanpassen van de vlieghoogte), waardoor deze niet waargenomen is door de waarnemer
in het veld. Bij gemarkeerde lijnsegmenten was ook het aandeel vogels dat op kortere
afstand van de lijn reageerde (binnen 10 meter), significant groter. Dit patroon werd
hoofdzakelijk veroorzaakt door de soortgroep meeuwen. Het is aannemelijk dat het
hierbij gaat om vogels die zonder draadmarkering de draden niet opmerken en
vervolgens zonder reactie te vertonen de lijn passeren. In aanwezigheid van
draadmarkering lijken meer vogels op korte afstand van de hoogspanningslijn het
obstakel alsnog waar te nemen als gevolg waarvan relatief meer vogels op korte afstand
van de hoogspanningslijn een reactie vertonen. Als dit opgaat wijzen de resultaten erop
dat de vogelflappen ervoor zorgen dat meer vogels de lijnen op het laatste moment nog
zien en daarom uitwijken, wat een verklaring zou kunnen zijn voor de gevonden reductie
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in het aantal draadslachtoffers onder overdag actieve vogelsoorten (met name
meeuwen).
4.3.3

Reactietypen
Er zijn verschillende typen reacties die (groepen) vogels kunnen vertonen bij nadering
van een hoogspanningslijn. Niet alle typen reacties zijn even vaak waargenomen. Zo
kwam het vaak voor dat vogels relatief dicht bij de draden langzaam stegen of bij het
naderen van de lijn daalden, maar is zelden waargenomen dat een vogel in eerste
instantie omkeerde om vervolgens alsnog de hoogspanningslijn te passeren. Ook
Bernshausen et al. (1997) vonden dat het grootste gedeelte van de reacties bestond uit
een verandering van de vlieghoogte (51%). Het percentage kritische dichtbij reacties
(15,4%) gevonden door Bernshausen et al. (1997) komt verrassend goed overeen met
het aandeel kritische reacties gevonden in de huidige studie (16%). Ook zij stellen dat
deze kritische reacties voornamelijk plaatsvinden bij de bliksemdraad. Het geringe aantal
waarnemingen aan reactietypen liet statistische toetsing van deze data niet toe. Er is
echter op basis van de resultaten geen reden om te vermoeden dat het markeren van de
bliksemdraden heeft geleid tot een verschuiving in het voorkomen van de verschillende
typen zichtbare reacties. Ook is door de waarnemer in het veld geen verschil opgemerkt
tussen gemarkeerde en ongemarkeerde lijnsegmenten in het voorkomen van bepaalde
reactietypen. Verschillen tussen soorten of soortgroepen waren daarentegen veel
duidelijker aanwezig. Zo reageerden meeuwen en ganzen vrijwel altijd door te stijgen,
zetten aalscholvers en kraaiachtigen regelmatig een daling in en passeerden spreeuwen
en duiven de draden vaak op vrij hoge snelheid zonder van vlieghoogte te veranderen.
Duiven vertoonden daarbij soms in het centrum van de hoogspanningslijn, alsnog
tekenen van een schrikreactie.

4.3.4

Passages van eenden na zonsondergang
De resultaten van de waarnemingen met de verticaal opgestelde radar tonen aan dat er
geen verschil is in de passagefrequentie van eenden (na zonsondergang) over
gemarkeerde en ongemarkeerde lijnsegmenten. De grote effectiviteit van vogelflappen
in het reduceren van het aantal draadslachtoffers onder eenden komt dus niet voort uit
een reductie van het aantal passages over de gemarkeerde lijnsegmenten, of een daaruit
volgende toename van het aantal passages over ongemarkeerde lijnsegmenten. Dit
demonstreert dat eenden de gemarkeerde draden niet ontwijken door er links of rechts
omheen te vliegen. Het grote aantal smienten dat in 2009/2010 als draadslachtoffer
onder ongemarkeerde segmenten gevonden is, kan dus niet verklaard worden door het
uitwijken voor gemarkeerde segmenten met een aanvaring als gevolg. Dit onderbouwt
de stelling dat dit grote aantal draadslachtoffers onder smienten, ten opzichte van de
zachtere winter 2007/2008, hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt is door een omvangrijke
vorsttrek in de strenge winter 2009/2010 (bijlage 4). Aangezien er, ondanks een gelijke
passagefrequentie, wel een sterke reductie van het aantal draadslachtoffers onder
eenden is aangetoond onder de gemarkeerde lijnsegmenten, is het duidelijk dat de
draadmarkeringen de overvliegende eenden attenderen op de aanwezigheid van de
lijnen. Omdat is aangetoond dat de eenden de gemarkeerde segmenten niet ontwijken
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door er links of rechts omheen te vliegen, is het aannemelijk dat de eenden de draden
ontwijken door een aanpassing van de vlieghoogte al dan niet in combinatie met
uitwijkingsgedrag op korte afstand van de lijn. Dit is echter niet statistisch getoetst met
de data van de verticale radar. Met behulp van deze radar kunnen echter ook alleen vrij
grove veranderingen van de vlieghoogte waargenomen worden (enkele tientallen
meters).

4.4

Effect van draadmarkering voor kleine zwaan en smient
Zowel de kleine zwaan als de smient waren gedurende de gehele winter van 2009/2010
in het onderzoeksgebied aanwezig. De Wilck heeft ook deze winter voor beide soorten
gediend als nacht- en respectievelijk dagrustplaats. Net als in winter 2007/2008 zijn ook
deze winter draadslachtoffers onder beide soorten vastgesteld bij de 150 kV
hoogspanningslijn, wat aangeeft dat deze voor beide soorten leidt tot sterfte. Voor de
kleine zwaan ging het om één draadslachtoffer. Voor de smient is, rekening houdend
met de vindkans en de verdwijnsnelheid, berekend dat er in de winter van 2009/2010
maximaal 79 exemplaren zijn omgekomen door een aanvaring. Met de gegevens van de
slachtoffertellingen van 2007/2008 is eerder, rekening houdend met dezelfde factoren,
berekend dat jaarlijks in totaal 45-60 smienten draadslachtoffer worden (Prinsen et al. in
prep.). De data van 2009/2010 tonen nu aan dat dit aantal in een strenge winter groter
uit kan vallen.
Kleine zwaan
In twee winterseizoenen zijn in totaal drie kleine zwanen als draadslachtoffer
aangetroffen onder de 150 kV hoogspanningslijn (2 in 2007/2008 en 1 in 2009/2010).
In beide winterseizoenen was gedurende enkele weken een groep van ca. 200 kleine
zwanen in de omringende polders aanwezig. In beide winters hebben van de kleine
zwaan dan ook enkele honderden zo niet duizenden passages van de hoogspanningslijn
plaatsgevonden. Hiervan uitgaande is een totaal van 3 draadslachtoffers gering, wat
erop wijst dat de in het onderzoeksgebied aanwezige hoogspanningslijn bij kleine
zwanen leidt tot incidentele in plaats van structurele sterfte. In Engeland is daarentegen
aangetoond dat kleine zwanen in relatief grote aantallen sterven als gevolg van
aanvaringen met hoogspanningslijnen (Rees 2006). Op basis van 3 slachtoffers kan niet
bepaald worden of vogelflappen voor de kleine zwaan effectief zijn in het reduceren van
het aantal draadslachtoffers.
In de winter van 2009/2010 zijn verschillende passages van kleine zwanen
waargenomen, altijd over de bliksemdraad heen. Slechts zelden werd een reactie
waargenomen en als een kleine zwaan een reactie op de hoogspanningslijn vertoonde
zag dit er altijd gecontroleerd en nooit paniekerig uit. Dit in tegenstelling tot de
knobbelzwaan, die veel vaker onder of zelfs tussen de draden door passeerde en daarbij
regelmatig een schikreactie op korte afstand vertoonde. Het gedrag van de kleine zwaan
tijdens passage lijkt dus niet te wijzen op een verhoogd aanvaringsrisico. Daarentegen
zorgt het grote/zware postuur van de zwanen voor een verminderde wendbaarheid, wat
uitwijken op het laatste moment bemoeilijkt en de kans op een aanvaring juist vergroot
(Renssen 1977; Rees 2006).
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Resultaten van het onderzoek naar slaaptrekroutes van kleine zwanen in het
onderzoeksgebied, laten zien dat kleine zwanen slechts onregelmatig tijdens de slaaptrek
de hoogspanningslijn passeren. De drie in winter 2009/2010 waargenomen
(vermoedelijke) slaaptrekroutes; van Polder Groenendijk naar De Wilck, van de
Lagenwaardse Polder en de Doespolder naar de Wijde Aa of het Braassemermeer en van
de Riethoornse Polder naar het Spookverlaat, passeren geen van allen de
hoogspanningslijn. In 2007/2008 zijn echter wel passages en slaaptrekroutes over de lijn
vastgesteld (Prinsen et al. in prep.).
Smient
Wat betreft de smient is aangetoond dat het aanbrengen van het nieuwe type
draadmarkeringen leidt tot een significante en grote reductie van het aantal
draadslachtoffers (inclusief en exclusief mogelijke draadslachtoffers respectievelijk 77%
en 84%). Daarentegen vallen er wel geregeld draadslachtoffers onder deze soort, dus de
aanwezigheid van de hoogspanningslijn in het gebied leidt tot sterfte.
Met behulp van zowel de verticale als de horizontale radar zijn in de eerste uren
na zonsondergang, zowel in 2007/2008 als in 2009/2010, honderden passages van
smienten over de 150 kV hoogspanningslijn waargenomen. Deze smienten vlogen van
hun dagrustplaats (hoofdzakelijk De Wilck) naar de omliggende graslanden om daar te
foerageren. ’s Winters lopen dus iedere nacht enkele honderden smienten risico op een
aanvaring. Daarnaast waren gedurende de gehele winter enkele honderden smienten
aanwezig in de Westvaart op ongeveer 100 meter afstand van de hoogspanningslijn.
Deze smienten lopen ook overdag, bijvoorbeeld bij het ontstaan van paniek, een relatief
groot risico op een botsing met de draden.
Gemiddeld overwinteren 6.000 smienten in en om De Wilck (Prinsen et al. in
prep.). Tussen 14 oktober 2009 en 19 maart 2010 zijn, rekening houdend met de
verdwijnsnelheid en vindkans, maximaal 79 smienten draadslachtoffer geworden. Dit is
1,3% van de gemiddeld 6.000 overwinterende smienten. In de huidige situatie met de
bestaande 150 kV hoogspanningslijn, is het aantal draadslachtoffers onder smienten dus
niet zo groot dat het daadwerkelijk een gevaar oplevert voor de lokaal overwinterende
populatie of voor het instandhoudingsdoel van de soort in het Natura 2000-gebied De
Wilck.
Samenvattend leidt de aanwezigheid van de bestaande 150 kV hoogspanningslijn zowel
voor de kleine zwaan als voor de smient tot sterfte. Wat betreft de smient is deze sterfte
relatief groot, maar vormt geen bedreiging voor de lokaal overwinterende populatie.
Voor de kleine zwaan gaat het om incidenten in plaats van structurele sterfte. Er is
aangetoond dat het nieuwe type draadmarkeringen zeer effectief is in het reduceren van
het aantal draadslachtoffers van de smient. Deze kennis kan worden gebruikt ter
ondersteuning van de keuze van mitigatie van effecten van de nieuw te ontwikkelen 380
kV lijn en andere toekomstige hoogspanningsverbindingen.
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5 Conclusies
Iedere winter worden enkele honderden vogels slachtoffer van de bestaande 150 kV
hoogspanningslijn bij Hazerswoude. Daaronder bevinden zich ook soorten die binnen het
onderzoeksgebied, in verband met het aanwezige Natura 2000-gebied De Wilck, een
belangrijke status hebben, zoals de kleine zwaan en de smient.
Wat betreft soorten die voornamelijk overdag de hoogspanningslijn passeren, zorgt
bevestiging van vogelflappen voor een reductie van het aantal draadslachtoffers van
circa 67%. Deze reductie zal voor de ene soort wat groter zijn dan voor de andere, maar
het aantal draadslachtoffers per soort was te gering om dit aan te tonen.
Voor de soorten die hoofdzakelijk in het donker de hoogspanningslijn passeren is
aangetoond dat het effect van het aanbrengen van vogelflappen sterk soortspecifiek is.
Voor eenden bewerkstelligen vogelflappen een reductie van het aantal draadslachtoffers
van 71 à 86% en specifiek voor de smient is een reductie van het aantal
draadslachtoffers van 77 à 84% aangetoond.
Voor de veel als draadslachtoffer gevonden soorten meerkoet en kievit (die de
hoogspanningslijn overwegend ’s nachts passeren) is daarentegen aangetoond dat de
aanwezigheid van het nieuwe type draadmarkeringen niet leidt tot een significante
reductie in het aantal draadslachtoffers.
Er is aangetoond dat de reductie van het totaal aantal draadslachtoffers, soorten omvat
die voornamelijk ’s nachts de hoogspanningslijn passeren (met name eenden). Daarmee
behoren vogelflappen tot één van de weinige typen draadmarkeringen waarvan specifiek
de effectiviteit voor ’s nachts actieve soorten is bewezen.
Voor het totaal van alle vogelsoorten waarvan draadslachtoffers gevonden zijn, is een
sterke trend aangetoond die wijst in de richting van een reductie van het aantal
draadslachtoffers van 40 à 54%. Deze reductie was echter net niet significant, doordat
de soortspecifieke werking van de vogelflappen leidt tot een grote spreiding in de data.
De werking van het nieuwe type draadmarkeringen voor vogels die overdag de
hoogspanningslijn passeren, kan deels toegeschreven worden aan veranderingen in het
vlieggedrag van vogels veroorzaakt door de markeringen. Zo passeren meeuwen en
kraaiachtigen in aanwezigheid van vogelflappen, de hoogspanningslijn vaker onder de
fasedraden door en vliegen ganzen juist significant vaker op grotere hoogte over de
bliksemdraad heen. In beide gevallen is de afstand tot de slecht zichtbare bliksemdraad
tijdens de passage groter waardoor de aanvaringskans kleiner is.
Daarnaast reageren vogels (met name meeuwen) in aanwezigheid van
vogelflappen vaker op erg korte afstand van de hoogspanningslijn, wat erop kan wijzen
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dat meer vogels de lijnen op het laatste moment zien en nog kunnen ontwijken
waardoor een aanvaring voorkomen wordt. Zowel het aangetoonde verschil in
aanvlieghoogte tussen gemarkeerde en ongemarkeerde lijnsegmenten als het lagere
percentage reacties bij gemarkeerde segmenten, duiden erop dat vogels de draden door
toedoen van vogelflappen waarschijnlijk al op grotere afstand waarnemen en daardoor al
op grotere afstand hun vlucht aan de naderende hoogspanningslijn aanpassen.
Het positieve effect van de vogelflappen voor eenden en met name de smient is niet te
verklaren door een verschil in passagefrequentie tussen gemarkeerde en ongemarkeerde
lijnsegmenten. Er is aangetoond dat eenden de gemarkeerde lijnsegmenten niet
ontwijken door er links of rechts omheen te vliegen. Het is daarom aannemelijk dat voor
eenden de aanvaringskans bij de gemarkeerde segmenten lager is door een aanpassing
van de vlieghoogte, al dan niet in combinatie met uitwijkingsgedrag op korte afstand
van de hoogspanningslijn.
Van zowel de kleine zwaan (n=1) als de smient (n=58) zijn in het onderzoeksgebied
draadslachtoffers gevonden. Het is duidelijk dat de aanwezigheid van de bestaande 150
kV hoogspanningslijn voor beide soorten leidt tot sterfte. Voor de kleine zwaan gaat het
hierbij enkel om incidenten. Ook voor de smient is de sterfte niet dusdanig groot van
omvang dat het een gevaar oplevert voor de lokaal overwinterende populatie. Voor deze
soort is daarnaast aangetoond dat de bevestiging van vogelflappen leidt tot een sterke
reductie van het aantal draadslachtoffers. Daarom zouden de vogelflappen in de
bestaande 150 kV hoogspanningslijn en in de toekomst in de Randstad 380 kV en
andere nieuwe hoogspanningsverbindingen toegepast kunnen worden ter mitigatie van
de negatieve effecten voor deze soort.
De effectiviteit van de draadmarkeringen kan mogelijk nog verder vergroot worden door
de onderlinge afstand tussen de vogelflappen te verkleinen. Een andere te onderzoeken
mogelijkheid, die voornamelijk de effectiviteit voor nachtactieve soorten zou kunnen
vergroten, is het aanbrengen van lichtgevende elementen in de markeringen. Daarnaast
zijn voor soorten die ’s nachts de hoogspanningslijn passeren naast de bliksemdraad ook
de fasedraden erg gevaarlijk, aangezien deze in het donker net als de bliksemdraad niet
of nauwelijks zichtbaar zijn. De fasedraden zijn echter niet gemarkeerd en het zou
daarom interessant zijn om te onderzoeken of het mogelijk is om een spanningsloze met
vogelflappen gemarkeerde draad tussen of vlak onder de fasedraden aan te brengen, om
de in het donker passerende vogels te waarschuwen voor de fasedraden. De
positionering van zo’n eventuele lijn vereist veel aandacht, aangezien het aanbrengen
van een extra lijn ook weer kan leiden tot extra draadslachtoffers.
Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de vogelflappen in hun
huidige staat (zonder bovengenoemde aanpassingen) een effectieve vorm van
draadmarkering zijn. Met name op trajecten waar veel eenden de hoogspanningslijn
passeren zal de toepassing van vogelflappen kunnen leiden tot een grote reductie van
het aantal draadslachtoffers.
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Bijlage 1: Dag- en nachtactieve soorten
Tabel B1

Verdeling van de gevonden vogelsoorten over de groepen dag- en nachtactieve
soorten. Dagactieve soorten zijn soorten die voornamelijk overdag
vliegbewegingen vertonen, ’s nachts actieve soorten doen dit hoofdzakelijk in het
donker en in de schemering. Indeling van een soort in een bepaalde groep sluit
activiteit in het andere dagdeel niet uit. De soorten zijn door middel van overleg,
dus op een subjectieve manier over de twee groepen verdeeld. Soorten niet
opgenomen in de analyse zijn zowel overdag als ’s nachts actief of er is te weinig
over het gedrag van deze soorten bekend om ze in te kunnen delen. Per groep zijn
de soorten in taxonomische volgorde weergegeven.

dagactief

nachtactief

aalscholver
heilige ibis
knobbelzwaan
kleine zwaan
zwaan spec
kolgans
grauwe gans
Canadese gans
brandgans
wulp
kokmeeuw
stormmeeuw
zilvermeeuw
kleine mantelmeeuw
meeuw spec
stadsduif
postduif
holenduif
houtduif
Turkse tortel
duif spec
zwarte kraai
spreeuw

fuut
wilde eend
krakeend
slobeend
smient
wintertaling
kuifeend
soepeend
eend spec
waterral
waterhoen
meerkoet
goudplevier
kievit
houtsnip
watersnip
zanglijster
koperwiek
kramsvogel
merel
keep

niet in analyse
blauwe reiger
bonte strandloper
zangvogel spec
onbekende vogelsoort
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Bijlage 2: Draadslachtoffers 2007/2008
Tabel B2
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Draadslachtoffers gevonden in 2007/2008 onder de 150 kV hoogspanningslijn bij
Hazerswoude, in afwezigheid van draadmarkering. De soorten zijn weergegeven in
taxonomische volgorde. De laatste kolom geeft het percentage van het totaal
aantal draadslachtoffers (250) weer dat tot de betreffende soort behoord.

soort

draadslachtoffers

% van totaal

fuut
aalscholver
blauwe reiger
heilige ibis
knobbelzwaan
kleine zwaan
zwaan spec
grauwe gans
wilde eend
slobeend
smient
wintertaling
soepeend
eend spec
waterral
waterhoen
meerkoet
goudplevier
kievit
bonte strandloper
wulp
houtsnip
watersnip
kokmeeuw
stormmeeuw
zilvermeeuw
kleine mantelmeeuw
meeuw spec
postduif
houtduif
Turkse tortel
duif spec
merel
kramsvogel
zwarte kraai
spreeuw
keep
onbekende vogelsoort

1
1
1
1
7
2
1
2
27
1
20
5
1
16
1
6
29
9
32
1
11
4
8
5
15
2
1
5
4
13
2
2
1
1
3
2
1
6

0,4
0,4
0,4
0,4
2,8
0,8
0,4
0,8
10,8
0,4
8
2
0,4
6,4
0,4
2,4
11,6
3,6
12,8
0,4
4,4
1,6
3,2
2
6
0,8
0,4
2
1,6
5,2
0,8
0,8
0,4
0,4
1,2
0,8
0,4
2,4

totaal

250

100

Bijlage 3: Verdwijnsnelheid

Figuur B3.1

Legenda bij de figuren B3.2 en B3.3.

Figuur B3.2

Staat van de vogels uitgelegd voor de verdwijnproef weergegeven per dag. Zie
figuur B3.1 voor verklaring van de coderingen.
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Figuur B3.3
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Staat van de draadslachtoffers gevolgd als aanvulling op de verdwijnproef
weergegeven per dag. De draadslachtoffers zijn alleen bezocht op reguliere
zoekdagen. Zie figuur B3.1 voor verklaring van de coderingen.

Bijlage 4: Temperatuur 2007/2008 & 2009/2010

Figuur B4

De gemiddelde temperatuur per etmaal is weergegeven voor beide
veldwerkseizoenen (2007/2008 & 2009/2010) voor de maanden november tot en
met februari.
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