
Bezwaarschrift

Aan de commissie Electriciteitswerken

te ’s-Gravenhage

B ezwaren inzake

koppilieicling

Diemen-Lelysta d

Mijne Heren,

Algemeen is bekend, dat veel vogels zich doodvliegen tegen hoogspannings-

leidingen, In welke mate is echter nog steeds niet bekend, De drie

jeugdbonden voor natuurstudie zijn daarom begonnen met een onderzoek

onder de 150 kV leiding van Diemen naar 's-Graveland, Zij telden in dd

periode van 1 augustus 19&9 tot en met 1 maart 1970 maar liefst 298 dode

vogels tussen de palen 25 en 50, H et werkelijke aantal ligt echter

aanzienlijk hoger.

Onder de slachtoffers bevinden zich enkele zeldzame soorten als roerdomp,

pprceleinhoen en zeven purperreigers. Zeven purperreigers in augustus,

terwijl het merendeel van deze soort reeds naar het zuiden is vertrokken

,,,»
Met iedere volwassen purperreiger, die in het broedseizoen omkomt,

gaat niet alleen een individue, mapr ook een geheel broedsel verloren ;

dhs de nakomelingen van twee individuen i

Op van de resultaten van hetr onderzoek willen wij met kracht onze |
bezwaren naar voren brengen, ondat het onaanvaardbaar is, dat n,b, in

het nafuurbèschermingsjaar'een beslissing wordt genomen,-die het verdwij-|
nen van de kolonies van lepelaars en aalscholvers vrijwel zeker 1 tót gevolg
zal hebben*

"

'

De drie jeugdbonden voor Natuurstudie,

en Vogelwerkgroep het Gooi, hebben

kennis genomen van de plannen een

380 kV koppelleiding aan te leggen

tussen de centrales in Diemen en

Lelystad. Wij maken ons ernstig

zorgen over de gevolgen van deze

leiding voor de vogelstand van

het Naardermeren en de randmeren

(Gooi- en Ymeer).

Het Naardermeer neemt onder de

Westeuropese natuurreservaten een

zeer byzondere plaats in. Het her-

bergt de belangrijkste broedkolonies

van drie zeldzame vogelsoorten, purperreiger, lepelaar en aalscholver,
die elders in Europa nauwelijks of geheel niet voorkomen.
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Laten wij ons goed realiseren, dat al bij na 65 joar long kosten noch

moeite zijn gespoord om de kolonies van het Naardermeer te handhaven.

En gelukkig met succes i Wij zijn van mening, dot ook nü geld geen

overwegende rol mag spelen om schade aan de kolonies te voorkomen.

Wij vragen ons of of de koppeling van beide centrales niet via een

andere centrale (Utrecht?) kan, Is deze mogelijkheid werkelijk serieus

bestudeerd ?

Indien de leiding toch moet worden aangelegd, don dient men uit te gaan

van een trac£ dat zö min mogelijk gevaar oplevert voorde kolonievogels

van het Naardermeer.

Veldwaarnemingen ten zuidwesten van het Naardermeer hebben uitgewezen,

dat aalscholvers daar geen hinder ondervinden van de 150 kV lei’dxng,

omdat zij in het algemeen wat hoger vliegen.- De 48 meter hoge masten en

draden met een laagste doorzakpunt van 32 meter boven het maaiveld zul-

len misschien net laag genoeg zijn voor deze vogels.

Onbegrijepelijk en onoavroadbaar., is het voor ons, dat op grond van eisen

van Rijkswaterstaat bij do brug van Muiderberg de leiding ineens 12 meter

hoger moet worden opgehangen. Juist daar zullen do meeste lepelaars en

aalscholvers de leidingen moeten passeren. Juist op dot punt wil men

de leiding precies op de door de vogels gebruikte vlieghoogte hangen l

Wij verzoeken U met klem de draden bij de brug van Muiderberg z6 laag

op te hangen, dat zij voor de vogels met de brug êên obstakel vormen.

Wij zijn van mening, dat het niet neer don de plicht van de olectrici-

teismoatschappijen is op uitgebreide schaal voorzieningen te treffen

om het doodvliegen van vogels tegen de leidingen te voorkomen. Voor zo-

ver dit elders in de wereld niet is gebeurd, moeten er zo snel nogelijk

proeven worden genomen met verschillende voorzieningen als bollen in

diverse"kleuren, magnetische velden etc. ter voorkoming van het dood-

vliegen. Het moet mogolijk zijn net dergelijke voorzieningen de sterfte

onder de vogels aanzienlijk te beperkén.

Wij"zijn bereid zoveel uogelijk vrije tijd voor medewerking aan proeven i

e.d, beschikbaar te stellen# i

Hoogachtend,

Jeugdbonden voor Natuurstudie

Vogelwerkgroep het Gooi c.o,

*

L. Oudejans

Overzicht van het aantal draadslachtoffers van de hoogspanningsleiding"

tussen Dienen on 's-Grovelond tussen paal 50 en 23 Cl oug,
, 69 tot Imrt,)

fuut 1, dodaors 1, purperreiger 7, rqerdonp 1, wilde eend 31, winter-

taling 4, wotor'ral 2, knobbelzwaan 1, porceleinhoen 1, waterhoen' 9» neer-*

koet 52, kievit 37» goudplcvier 1, watersnip 5, houtsnip 1, wulp 3»

grutto 7» zilverneeuw 5» stornneeuw 2, kapneeuw 31» houtduif 6
,

veld- j
leeuwerik 7» zwarte kraai 4, kramsvogel ‘4, zanglijster 7» koperwiek 7,

nerel 3» spreeuw 15, postduif 33» eend (spec,) 3, neeuw (spec,) 2,

ondeternineerbaar 5» Totaal 298 vogels.

Zoals bekend heeft de heer Oudejans het“bezwaarschrift tijdens de

hearing te Muiden toegelicht, Do heer J.L.Bos gaf een korte toelichting

op de trekroute van de vogels via de nieuwe"polders en het sanenkooen

van de routes op de brug van Muiderberg,,.,,
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