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Nestkasten in Elia-masten zijn succesvolle 
broedkamers voor de torenvalk 

— Elia werkt samen met buurtbewoners, landbouwers, natuurliefhebbers- en bewegingen om de biodiversiteit in de 

buurt van haar luchtlijnen te verbeteren; 

— Nestkasten in hoogspanningsmasten zijn een populaire plek voor torenvalken; 

— Ook landbouwers profiteren mee: ze hebben minder teeltverlies doordat de roofvogels muizen en andere kleine 

knagers verjagen; 

— De voorbije 15 jaar zijn er meer dan 300 jongen geboren in de nestkasten op de Elia-masten tussen Tienen en 

Sint-Truiden;  

— Dit jaar waren 8 van de 10 nestkasten succesvol. 

 

Sinds 2007 zijn meer dan 300 jonge torenvalken geboren in nestkasten die op de hoogspanningslijn van Elia 

tussen Tienen en Sint-Truiden hangen. Tien nestkasten hangen er ongeveer tien meter boven de grond. Door 

de ligging (hoog en in de buurt van landbouwgebied) zijn de nesten een groot succes voor deze vogelsoort. 

Ook dit jaar waren 8 nestkasten bewoond: in 2 nestkasten waren de jongen al groot genoeg om te ringen. Op 

vrijdag 24 juni worden de andere jongen geringd. Met de nestkasten bevordert Elia de biodiversiteit in de 

buurt van haar installaties. 

 

 

 

 

 

 

We zijn ons ervan bewust dat onze luchtlijnen een impact hebben op de omgeving. 
We nemen maatregelen die gunstig zijn voor het ecosysteem en de biodiversiteit om 
de impact te beperken. Deze actie is daar een mooi voorbeeld van. We zetten onze 
inspanningen in de toekomst verder.  
 
                                                           Ilse Tant, chief community relations officer 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

De populatie van de torenvalk staat onder druk. De nestkasten in de masten zijn een 
veilige broedplaats waar ze in alle rust hun jongen kunnen grootbrengen. Met de hulp 
van Elia, die de jongen uit de nestkasten haalt, kunnen we de vogels ringen en zo de 
verplaatsingen die ze maken opvolgen. We hopen dat Elia deze acties blijft onderne-
men en verder uitbreidt.  
 
                                                                   Philippe Smets, wetenschappelijk ringer  
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In 2006 kreeg Elia de vraag om nestkasten voor torenvalken te hangen op masten van de luchtlijn tussen Tienen en 

Sint-Truiden. Na analyse van de beste oriëntatie voor het broedsucces, de bereikbaarheid van de mast en de moge-

lijkheid om de nestkast stevig vast te hangen, besliste Elia om 10 nestkasten te hangen. Door de ligging in landbouw-

gebied is het project een echte win-win: landbouwers hebben namelijk minder teelverlies doordat de valken op de 

muizen en andere kleine knagers jagen die in hun gewassen zitten. Ook voor de vogels zelf is het een zeer geschikte 

habitat.  

 

De nestkasten hangen 8 à 10 meter boven de grond, de torenvalken kunnen zo goed prooien spotten en vrij in- en 

uitvliegen. De nestkasten hangen stevig vast en bewegen niet door de wind, zo geniet de torenvalk van een rustige 

omgeving. De kans op eierroof is daardoor ook heel klein. Deze factoren zorgden ervoor dat vanaf de start de nest-

kasten succesvol waren. In 2007 konden we al 30 jongen ringen. 2011 was het beste jaar met het ringen van 43 jon-

gen. Er zijn ook jaren waren de nesten minder succesvol zijn, zoals in 2016 met slechts 12 jongen. Maar in 2020 za-

ten we weer op 32 jongen Dit jaar konden we 2 nesten ringen (9 torenvalken). De anderen nesten zaten nog met te 

kleine jongen of eieren.  

 

Om de jongen te ringen, klimt een medewerker van Elia in de mast. Hij of zij is hiervoor opgeleid en gemachtigd. 

Eenmaal bij de nestkast, steekt hij/zij de jongen in een speciale zak en brengt ze naar beneden. Daar wacht een we-

tenschappelijke ringer die enkele paramaters opneemt zoals vleugellengte en geslacht. Daarna worden de jongen 

geringd en veilig terug naar hun nest gebracht. 

 

Elia hing op diverse locaties in België nestkasten voor toren- en slechtvalken en zelfs voor een visarend. In de Rupel-

streek werden onlangs nog 3 slechtvalken geringd. De teller staat daar op meer dan 50 slechtvalkjes tijdens de voor-

bije 20 jaar. Maar Elia denkt ook aan de kleinere vogels. In Schelle hing Elia nestkasten voor de gierzwaluw en in 

Tisselt voor de bosuil.  
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Over Elia Group 

 

Een Europese top 5 speler 

Elia Group is actief in elektriciteitstransmissie. We 

zorgen dat productie en verbruik op elk moment in 

balans zijn. Zo voorzien we 30 miljoen eindverbrui-

kers van elektriciteit. Met fialen in België (Elia) en het 

noorden en oosten van Duitsland (50Hertz) beheren 

we 19.271 km aan hoogspannings-verbindingen. 

Onze groep behoort daarmee tot de Europese top 5. 

Met een betrouwbaarheidsgraad van 99,999% geven 

we de samenleving een robuust elektriciteitsnet dat 

belangrijk is voor de socio-economische welvaart. 

We willen ook een katalysator zijn voor een ge-

slaagde energietransitie naar een betrouwbaar, duur-

zaam én betaalbaar energiesysteem. 

 

Wij maken de energietransitie waar 

Door de uitbouw van internationale hoogspannings-

verbindingen en het integreren van steeds grotere 

hoeveelheden hernieuwbare energieproductie, sti-

muleert Elia Group zowel de integratie van de Euro-

pese energiemarkt als de decarbonisering van onze 

samenleving. Tegelijk innoveert Elia Group haar ope-

rationele systemen en ontwikkelt marktproducten zo-

dat nieuwe technologieën en marktpartijen toegang 

krijgen tot ons net. Elia Group maakt zo de energie-

transitie waar. 

In het belang van de samenleving 

Als centrale speler in het energiesysteem zet Elia 

Group zich in voor het belang van de samenleving. 

We spelen in op de snel veranderende energiemix 

met meer hernieuwbare energie en passen ons 

transmissienet voortdurend aan. We zorgen er ook 

voor dat investeringen op tijd en binnen het budget 

worden uitgevoerd en met een maximale focus op 

veiligheid. Bij de realisatie van onze projecten gaan 

we voor een proactief stakeholder management 

waarbij we heel vroeg in het ontwikkelingsproces en 

met alle betrokkenen wederzijdse communicatie op-

starten. We stellen onze expertise ook ten dienste 

van onze sector en bevoegde overheden om het 

energiesysteem van de toekomst uit te bouwen. 

 

Internationaal georiënteerd 

Naast activiteiten als transmissienetbeheerder, levert 

Elia Group diverse consulting diensten aan internati-

onale klanten via Elia Grid International (EGI). Elia 

maakt ook deel uit van het consortium Nemo Link dat 

een eerste onderzeese elektrische interconnector ex-

ploiteert tussen België en Groot-Brittannië. 

 

Elia Group is een beursgenoteerde onderneming 

waarvan de referentieaandeelhouder de gemeente-

lijke holding Publi-T is. 

 

Meer informatie: elia.be & eliagroup.eu  


