
Minister wil onderzoek naar

draadslachtoffers!

De minister van Economische Zaken heeft mede namens

de staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk

deze vragen op
6 april 1970 als volgt beantwoord.

1, Uit incidentele waarnemingen -onderzoek Jeugdbonden-red,) is

bekend dat een aantal vogels van verschillende soorten zich tegen

de 150 kV hoogspanningslijn Diemen-'s-Graveland, waar die lijn

over een lengte van 2,5 km de vliegroute der vogels doorkruist,
heeft doodgevlogen. Daaronder bevonden zich ook enkele zeldzaam

voorkomende vogels.
2. en 3, De te bouwen 380 kV hoogspanningslijn van Dieraen langs

Lelystad in noordoostelijke richting zal naar moet worden verwacht

eveneens‘een belemmering vormen voor in het Naarderraeer broedende

lepelaars en aalscholvers. De omvang van de invloed die deze hoog-

spanningslijn op de vogelsterfte zal hebben is echter naar de mening
van vogeldeskundigen niet te ramen. Naar hun oordeel vormt het feit,
dat de aan te leggen lijn parallel zal lopen met de bestaande ver-

keersweg en de in de toekomst aan te leggen spoorbaan, een relatief

gunstige omstandigheid. Zij verwachten dat de vogels geneigd zullen

zijn in de buurt van deze objecten een hogere vliegroute te kiezen.

Bovendien zullen voor de 580 kV lijn driebundelgeleiders in plaats

van enkele geleiders worden toegepast, welke voor de vogels beter

zichtbaar zijn.

k. Het Rijksinstituut voor Natuurbeheer zal in nauwe samenwerking
met het Centraal Bureau van de Vereniging van Directeuren van Elec-

triciteitsbedrijven in Nederland onderzoeken op welke wijze het euvel

van de draadslachtoffers onder de vogels kan worden beperkt. De

electriciteitsbedrijven verlenen volledige medewerking bij het nemen

van passende maatregelen om de waarneembaarheid van hoogspannings-
lijnen voor vogels, waar zulks in aanmerking komt, te verhogen. De

ondergetekende zal in de te verlenen vergunning voor de meer ge-

noemde 380 kV lijn zo nodig daartoe strekkende voorschriften op-

nemen. ...

Het lid van de Tweede Kamer de heer Voogd (P.v.d.A)

heeft aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk op 2k december 1969 de volgende

schriftelijke vragen gesteld betreffende verband tussen hoogspan-

ningslijnen en vogelsterfte.

1. Is het waar, dat reeds thans vele zeldzaam voorkomende vogels
zich doodvliegen tegen de hoogspanningskabels tussen Diemen en

’s-Graveland?

2. Is het waar, dat zulks in sterk vergrote mate gaat gebeuren als

tussen Diemen en Lelystad hoogspanningslijnen langs het Naarder-

meer worden aangelegd?

3. Is het waar, dat dit een funeste slachting zou aanrichten onder

waardevolle, en unieke vogelkolonies?

4. Zo, ja, welke stappen denken de ministers te doen om dit te voor-

komen?
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