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Elia brengt vogelkrullen aan op ‘zwarte’
lijn in Gentse Kanaalzone
België wordt doorkruist door 5.700 km aan hoogspanningslijnen, die voor
vogels vaak een levensgevaarlijke hindernis vormen. Volgens Natuurpunt
vallen er in België elk jaar naar schatting minimaal 170.000
‘draadslachtoffers’: vogels die tegen de kabels aanvliegen en zich zo
levensgevaarlijk verwonden. Elia - de beheerder van het Belgische
hoogspanningsnet - en Natuurpunt slaan de handen in elkaar om dit
probleem aan te pakken door het plaatsen van ‘vogelkrullen’, duidelijk
zichtbare veiligheidsbebakening op de lijn. Dit keer is het de beurt aan de
150kV-hoogspanningslijn in de Gentse Kanaalzone, tussen de
hoogspanningsposten van Rodenhuize en Langerbrugge.
In 2013 gaf Elia de opdracht om alle gevaarlijke ‘zwarte’ lijnen in haar netwerk te
identificeren. Deze studie werd uitgevoerd door Natuurpunt, AVES,
Vogelbescherming Vlaanderen en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. In
totaal bleek 3,4% (ca. 200 kilometer) van het Belgische hoogspanningsnet van
Elia een hoog risico op aanvliegingen te vormen. Medewerkers van Natuurpunt
en Natagora bezochten elk van deze risicolijnen en stelden een ranking op. Elia
stelt elk jaar een plan op om een aantal hoogspanningslijnen te voorzien van
vogelkrullen en houdt hierbij rekening met deze ranking. Deze week is het de
beurt aan de 150kV-hoogspanningslijn in de Gentse Kanaalzone, tussen de
hoogspanningsposten van Rodenhuize en Langerbrugge. De lijn is op dit moment
uit dienst en de weersomstandigheden laten het toe om op een hoogte van 35
meter veilig te werken.
Pendelzone voor watervogels
De ‘zwarte’ lijn die aangepakt wordt bevindt zich in de Gentse Kanaalzone, op de
linkeroever van het Zeekanaal Gent - Terneuzen, tussen het bedrijf Algist
Bruggeman in Doornzele en de oude elektriciteitscentrale in Langerbrugge.
Natuurpunt geeft aan dat dit traject een gevaar vormt voor de duizenden
(water)vogels die dagelijks pendelen tussen de Gentse haven en het
waterspaarbekken van Kluizen. De hoogspanningsleiding staat loodrecht op de
vliegbewegingen van (in hoofdzaak) beschermde meeuwsoorten die zich
verplaatsen tussen het waterspaarbekken van Kluizen, het kanaal GentTerneuzen en de havendokken. Veel vogels kruisen hierbij de bewuste lijn in het
schemerduister, zowel ’s ochtends als ’s avonds. De kans op een ‘aanvlieging’
met deze hoogspanningsleiding is dan ook aanzienlijk.
Enkele lijnen per jaar
Ilse Tant, directeur Public Acceptance Elia: “Ons actieplan voorziet dat we
enkele hoogspanningslijnen per jaar aanpakken. Daarbij moeten we rekening
houden met de onderhoudsplanning, waarbij lijnen uit dienst gaan, en de
weersomstandigheden. Werken met drones zou voor ons in elk geval een beter
alternatief zijn. Pilootprojecten in het buitenland tonen aan dat dit kan. Het is een
goedkopere, veiliger manier van werken die we ook gemakkelijker kunnen
inplannen. Er loopt een project met een externe partner om deze optie verder te
bekijken.” Elia plaatste het afgelopen jaar vogelkrullen op de lijn van Zeebrugge
naar Dudzele en op de lijn Herderen-Lixe.
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Dominique Verbelen, studiedienst Natuurpunt: “Natuurpunt is blij met deze
bebakening maar geeft tegelijk aan dat ze hoopt op een versneld actieplan van
Elia. Van de ‘zwartste’ lijnen die in 2015 in kaart werden gebracht, is tot nu toe
enkel de lijn langs de Doornikse Heirweg in Oudenaarde van vogelkrullen
voorzien. De krullen hebben daar al mooie resultaten opgeleverd: het aantal
draadslachtoffers liep er terug van 70 naar 2.”

Geïnteresseerde journalisten die ter plaatse een kijkje willen komen nemen,
kunnen dit doen op woensdag 29 maart. Gelieve eerst even telefonisch
contact op te nemen zodat we de juiste locatie kunnen doorgeven.

Foto’s: aanbrengen van vogelkrullen op de hoogspanningslijn tussen Zeebrugge
en Dudzele.
Voor meer foto’s:
https://www.flickr.com/photos/natuurpunt/sets/72157674055075333

________________________________________________________________
Over Elia
De Elia groep bestaat uit twee transmissienetbeheerders (TNB’S) voor elektriciteit, Elia
Transmission in België en (in samenwerking met IFM, Industry Funds Management)
50Hertz Transmission, een van de vier Duitse TNB’s, die actief is in het noorden en het
oosten van Duitsland.
Met meer dan 1.900 medewerkers en een net dat zich uitstrekt over ongeveer 18.300
km aan hoogspanningsverbindingen ten dienste van 30 miljoen eindgebruikers, is de
Groep één van de vijf grootste netbeheerders in Europa.
Elia groep zorgt voor het efficiënt, betrouwbaar en veilig transport van de elektriciteit
van de producenten naar de distributienetbeheerders en de grote industriële verbruikers,
alsook voor de in- en uitvoer van elektriciteit van en naar de buurlanden. De Groep is
een stuwende kracht in de ontwikkeling van de Europese elektriciteitsmarkt en de
integratie van hernieuwbare energie.
Naast zijn activiteiten als TNB in België en Duitsland biedt de Elia groep een ruim aanbod
van consultancy- en engineeringactiviteiten aan bedrijven aan via EGI (Elia Grid
International).
De Groep is actief onder de juridische entiteit Elia System Operator, een
beursgenoteerde onderneming waarvan de referentieaandeelhouder de gemeentelijke
holding Publi-T is.
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