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Het bruin blauwtje is op alle onderzochte 380 kV-stations aangetroffen.
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Inleiding
In 2016 zijn de kansen onderzocht om biodiversiteit op de 380 kV stations Dodewaard,
Eindhoven en Maasbracht te vergroten. Uit dit onderzoek is een voorstel gedaan om op deze
stations enkele maatregelen uit te voeren. Deze drie stations zijn benoemd tot de pilot locaties
van dit onderzoek.
In 2017 is heeft de firma Verheij het beheer en onderhoud van het groen op deze stations
uitgevoerd. Omdat de monitoring nog langer moest worden uitgevoerd om krachtigere data te
krijgen is in 2018 het onderzoek voortgezet. In 2018 heeft de firma Van Wijlen het beheer
overgenomen van Verheij. Op de stations werden de plots in navolging van 2017 geteld en zijn
de soorten in kaart gebracht. Na drie jaar monitoring van deze pilot stations is een goed beeld
verkregen van de aanwezige soorten en de effecten van het aangepaste maaibeheer. In 2018
werden voldoende meetpunten om de effecten ook statistisch te toetsen.
Met de firma Van Wijlen is afgesproken in de laatste ronde de bloemenmengsels te maaien en
af te voeren en komend jaar de mengsels weer het hele jaar met rust te laten. Doorgaan met
het sinusbeheer zal de biodiversiteit verder doen bevorderen en de kwaliteit van het terrein
doen verbeteren. Hierdoor worden de terreinen robuuster en kunnen klimatologische
extremen beter opvangen. Hetgeen al is bewezen in 2018.
Dit verslag is een uitbreiding op het rapport van Vliegenthart, 2017 en zijn de data van 2017 en
2018 geanalyseerd.

De maatregelen:
De grootste winst voor biodiversiteit is te behalen met het aanpassen van het maaibeheer. In
plaats van vier keer per jaar te maaien, is het slingerend maaien voorgesteld. Dit principe is
afgeleid van het oorspronkelijke sinusbeheer (bron). Sinusbeheer is op deze pilotlocaties niet
haalbaar omdat dit beheer uitgaat van een gemaaid sinuspad en een maaicyclus. Vanwege de
beperkte toegankelijkheid, alleen met openstellingen, is besloten om slingerend te maaien en
volgens het sinusprincipe de volgende keren ook te willekeurige te slingerend te maaien zodat
er ook vegetatie ontstaat van verschillende leeftijden. Op Eindhoven is een maaibeurt op het
sinusvlak op verzoek van de ecoloog niet uitgevoerd omdat er te weinig vegetatie aanwezig
was.
De machinist van de tractor heeft op alle locaties instructies ontvangen van de ecoloog om een
slingerend maaibeheer te voeren. Bij de eerst volgende bezoeken werd wederom een
instructie aan de machinist gegeven om slingerend te maaien alleen in een willekeurig patroon
en het oude patroon niet te volgen. Zo ontstond een slingerend banenpatroon (figuur 10).
Deze werkwijze is in zowel 2017 als in 2018 op dezelfde wijze uitgevoerd door beide
aannemers.

Vlinderstruiken
Op alle locaties zijn vlinderstruiken geplant, deze voegen niet alleen de functie van
nectarkroeg toe, maar zijn ook een communicatiemiddel voor buiten het hek. In Dodewaard
zijn deze vlinderstruiken weggemaaid omdat ze nog bijzonder klein waren. Er is besloten om
grotere struiken in 2019 terug te plaatsen.

Bijenhotel
Op Dodewaard is een bijenhotel aangebracht (figuur 1). Deze is bedoeld om wilde bijen meer
nestplaatsen te bieden. Eveneens geldt ook hier een communicatieve functie voor. Op
Eindhoven is geen bijenhotel geplaatste omdat hier al veel wilde bijen natuurlijke nestgronden
vinden vanwege de droge zandgrond. Het bijenhotel is in 2018 bezet door verschillende wilde
bijen, maar de stenen units en stro-units worden niet benut. Deze kunnen beter vervangen
worden.
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Figuur 1: Een luxe uitvoering van een bijenhotel op 380 kV station Dodewaard

Bloemenmengsels
Op alle 380 kV-stations zijn bloemenmengsels ingezaaid. Hiervoor werd de grond open
gefreesd en met een eg bewerkt. Daarna is handmatig bloemenmengsel ingezaaid.
Het bloemenmengsel was een G1 mengsel van De
Cruydt-Hoeck. Dit mengsel bevat natuurlijke en
inheemse zaden voor bloemrijk graslandmengsel voor
alle (behalve zware en natte) gronden. Dit mengsel heeft
een ingetogen karakter en is zeer aantrekkelijk voor
bijen, vlinders en vogels. Door goed beheer kan er zich
een duurzame natuurlijke middelhoge vegetatie
ontwikkelen. Een bloemrijk resultaat werd in 2018
bereikt. Het is een duurzaam bloemenmengsel met
éénjarige en meerjarige planten. Met de groenbeheerder
is afgesproken de percelen in de laatste rond te maaien
en het maaisel af te voeren.
De plantensoorten reageren verschillend op een bepaalde
uitgangssituatie. Bij bijzonder schrale en droge
omstandigheden zullen zandblauwtje, de havikskruiden,
gewone veldbies, slangenkruid en hazenpootje een
goede kans maken zich te ontwikkelen. Bij een iets meer
vochtige en voedselrijke situatie komen soorten als
barbarakruid, groot streepzaad, glad walstro, brunel,
scherpe boterbloem of kleine ratelaar gemiddeld meer
tot uiting in het mengsel. De meest opvallende planten
die in 2018 in bloei stonden waren slangenkruid,
kaasjeskruid, dagkoekoeksbloem, knoopkruid,
duizendblad, teunisbloem, rolklaver en margrieten.
Verder werden vrijwel alle soorten uit de mengsels in het
veld teruggevonden (figuur 2). Waarmee de opkomst van
de mengsels volledig was.
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Figuur 3: Frezen en daarna handmatig inzaaien van het bloemenmengsel

In 2018 waren de resultaten pas duidelijk zichtbaar. Ondanks de extreme droogte en warmte
zijn de mengsels goed opgekomen. In de nazomer was er wat meer uitval maar stond nog
ongeveer 15% van het ingezaaide percelen in bloei.

Figuur 4: In mei stond het bloemenmengsel mooi te bloeien (slangenkruid en margrieten vallen het
meeste op) en werden veel soorten insecten gezien in dit deel van het terrein.

Iepen
In Eindhoven zijn iepen aangeplant om het leefgebied van de iepenpage te versterken. Deze
beschermde en zeldzame vlinder heeft een populatie in de nabijgelegen Eindhovense wijk
Tongelre. In 2004 werd de vlinder zelfs op het TenneT terrein waargenomen. Door de extreem
droge zomer van 2018 hadden de bomen het blad verloren om te kunnen overleven. De kans is
vrij groot dat de bomen in 2019 weer vol in blad staan (figuur 5).
Figuur 5: De
aangeplante iepen
(links: september 2017)
zijn goed aangeslagen
(midden: mei 2018). De
extreme droge warme
zomer hebben de
bomen blad verloren
om te overleven
(rechts). De paar groene
blaadjes bieden hoop
dat de bomen in 2019
weer vol in blad staan.
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Maatregelen Dodewaard 380 kV station
In het voorstel voor deze pilot (Vliegenthart, 2016) zijn maatregelen voorgesteld om de
biodiversiteit op Dodewaard te verhogen. De meeste aspecten zijn overgenomen omdat deze
binnen het budget pasten. Figuur 6 laat zien welke maatregelen er nu zijn uitgevoerd.

Bloemenmengsel alleen in de twee binnentuinen

5x

Wadi is vervallen

Figuur 6: De voorgestelde maatregelen op de biodiversiteit op het 380 kV station in Dodewaard te
verbeteren.

1) De paadjes naar masten, kasten en andere kunstwerken moeten worden onderhouden
zoals altijd is gedaan, zodat deze werken altijd goed en veilig te bereiken zijn.
2) Alle percelen waar maatregelen worden genomen t.b.v. biodiversiteit worden met een
strook van 2,5 m rondom vrijgehouden. Dit voor de veiligheid langs de paden, het
esthetisch effect (ziet er netjes uit)
3) De meeste biodiversiteitwinst is te halen met slingerend maaibeheer op de grotere
oppervlakten aan grasland.
4) Binnen de tuinen, onder de installatie worden geen maatregelen genomen. In de twee open
delen tegen binnentuin aan (figuur 6) is ruimte voor een bloemenmengsel (G2-Cruydt-Hoeck)
5) Het natte stuk nabij het hek wordt omgevormd tot een wadi. Hier zal de grond
anderhalve meter worden afgegraven, waarbij de oevers worden afgevlakt zodat er
geen kuil ontstaat. Hier kan overtollig water worden opgevangen en biedt ander habitat
op het terrein. [Is komen te vervallen i.v.m. de kosten]
6) Het afgegraven zand kan worden gebruikt om reliëf aan te brengen aan de andere zijde
van het terrein. Het gaat erom dat er open zand beschikbaar komt en er een hellingvlak
op het zuiden gericht ontstaat. Hier profiteren veel bijensoorten van. [Is komen te vervallen
i.v.m. de kosten]
7) Nabij de toegangspoort worden een vijftal vlinderstruiken langs het hek geplaatst.
8) Een bijenhotel wordt geplaatst langs de weg naar het kantoor.
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Maatregelen Eindhoven 380 kV station
In het voorstel voor deze pilot zijn maatregelen voorgesteld om de biodiversiteit op het 380 kV
station Eindhoven te verhogen. De meeste aspecten zijn overgenomen omdat deze binnen het
budget pasten. Figuur 7 laat zien welke maatregelen er nu zijn uitgevoerd.

Bloemenmengsel
Aanplant 2 iepen

Aanplant 1 iep

Aanplant 4
vlinderstruiken
Slingerend maaibeheer

Figuur 7: De voorgestelde maatregelen op de biodiversiteit op het 380 kV station in Eindhoven te
verbeteren.

1) Binnen de tuinen, onder de installatie worden geen maatregelen genomen.
2) De paadjes naar masten, kasten en andere kunstwerken moeten worden onderhouden
zoals altijd is gedaan, zodat deze werken altijd goed en veilig te bereiken zijn.
3) Alle percelen waar maatregelen worden genomen t.b.v. biodiversiteit worden met een
strook van 2,5 m rondom vrijgehouden. Dit voor de veiligheid langs de paden, het
esthetisch effect (ziet er netjes uit)
4) De meeste biodiversiteitwinst is te halen met slingerend maaibeheer op de grotere
oppervlakten aan grasland.
5) Het terrein ligt in het potentieel leefgebied van de iepenpage (Beschermde en zeldzame
vlindersoort die een populatie heeft in de naastgelegen Eindhovense wijk Tongelre.
Daarom worden drie iepen geplant aan de Daalakkersweg en een aan de zuidrand van
het terrein.
6) Op deze plek wordt ook een bloemenmengsel ingezaaid (G1 mengsel)
7) De zandhoop langs het grasland kan blijven liggen. Hier bevinden zich nestplaatsen van
wilde bijen.
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Maatregelen Maasbracht 380 kV station
In het voorstel voor deze pilot zijn maatregelen voorgesteld om de biodiversiteit op het 380 kV
station Maasbracht te verhogen. De meeste aspecten zijn overgenomen omdat deze binnen
het budget pasten. Figuur 8 laat zien welke maatregelen er nu zijn uitgevoerd..

Figuur 8: De voorgestelde maatregelen op de biodiversiteit op het 380 kV station in Maasbracht te
verbeteren.

1) Binnen de tuinen, onder de installatie worden geen maatregelen genomen.
2) De paadjes naar masten, kasten en andere kunstwerken moeten worden onderhouden
zoals altijd is gedaan, zodat deze werken altijd goed en veilig te bereiken zijn.
3) Alle percelen waar maatregelen worden genomen t.b.v. biodiversiteit worden met een
strook van 2,5 m rondom vrijgehouden. Dit voor de veiligheid langs de paden, het
esthetisch effect (ziet er netjes uit)
4) De meeste biodiversiteitwinst is te halen met slingerend maaibeheer op de grotere
oppervlakten aan grasland
5) De aangelegde boomgaard is uniek en draagt bij aan biodiversiteit. De grond rondom is
wat rijker en biedt volop kansen voor een bloemenmengsel (G1-Cruydt-Hoeck).
6) Voor de zichtbaarheid wordt een bijenhotel geplaatst naast het kantoor.
7) en een groepje van vier vlinderstuiken in de zichtlijn van de Linnerweg.
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Monitoring biodiversiteit
Het bepalen van biodiversiteit is bijzonder lastig. Biodiversiteit wordt ingericht door de
samenstelling van soorten, de verschillen binnen een soort en de verschillende ecotypes die
aanwezig zijn. Verder spelen er nog complexen mee, die lastig te meten zijn zoals klimaat,
stikstof, CO2 en andere factoren. Om toch een beeld te krijgen van de biodiversiteittoename
worden de bestuivende insecten gemonitord op de gemaaide en niet gemaaide delen van de
pilot locaties. In 2017 zijn de locaties al onderzocht door de plots te monitoren en de soorten
van de 380 kV-stations vast te stellen (Vliegenthart, 2017). De biodiversiteitindicatie wordt
aangevuld met de inventarisatie gegevens die gelijktijdig in het veld zijn verzameld.

Methode monitoring
Er worden plots van 15 x 15 meter bepaald, waarin markante objecten in de zichtlijn werden
genomen om de plots te herkennen. Hierin worden vijf lengtestroken met een continue pas
doorlopen. Hierdoor wordt het plot binnen enkele minuten geheel doorkruist en worden alle
individuen genoteerd. Hierbij worden de volgende soortgroepen onderzocht:
 Dagvlinders
 Zweefvliegen
 Bijen
Deze insectengroepen worden ook wel geclassificeerd als bestuivers en vormen een
belangrijke groep onder de insecten. Deze drie soortgroepen zijn afhankelijk van
nectaraanbod, de juiste vegetatie en de optimale bodemstructuur (voor de verpopping van de
larven).
Er worden per pilotlocatie minimaal vijf plots per maaiklasse onderzocht. De maaiklassen zijn
als volgt onder te verdelen:
RV: meting voorafgaande het regulier maaien, geen slingerend beheer.
RN: meting ongeveer 15 minuten na het regulier maaien, geen slingerend beheer.
SV: meting voorafgaande het slingerend maaien
SN: meting ongeveer 15 minuten na het slingerend maaien.
B1: meting in het bloemenmengsel
Deze behandelingen worden gedaan op uniforme vegetatiestructuren, oftewel graslanden met
dezelfde vegetatie (planten en bodem). In Dodewaard en Maasbracht is het gehele terrein
uniform en zijn er minimale verschillen in de percelen, zodat over het gehele terrein plots
kunnen worden uitgezet. In Eindhoven zijn de zuidelijke en oostelijke grens duidelijk anders.
Hier ligt de grond ook iets hoger en is de vegetatie iets ruiger en staan hier meer verschillende
plantensoorten. Het binnenterrein is uiterst schraal en heeft veel open zand. Hier vindt
slingerend beheer plaats en is bij de aannemer gevraagd om hier het maaien te minderen naar
twee keer per jaar (i.p.v. vier keer per jaar).
Omdat tijdens de openstelling de monitoring moest worden uitgevoerd is in het veld bepaald
waar de verschillende plots lagen. Dit werd afgestemd met de machinist op de tractor. Omdat
de graslanden van gelijke vegetatie en structuur waren, konden zo de controle plots worden
gemeten voordat gemaaid werd. Daarom zijn de data gecorrigeerd op het totaal aantal
bestuivers.
De resultaten van de monitoring in 2017 werden al gerapporteerd (Vliegenthart, 2017). Deze
gegevens zijn in 2018 meegenomen in de analyse zodat deze statistisch sterkere uitkomsten
geeft vanwege de uitbreiding in datapunten. Vanwege de openstellingen zijn de veldbezoeken
afhankelijk van deze data. In 2018 zijn enkele veldbezoeken uitgevallen omdat in de planning
de openstelling kwam te vervallen of werd verplaatst.
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In tabel 1 staan de bezoekdata voor de monitoring per locatie aangegeven.
Tabel 1: bezoekdata voor de monitoring van bestuivers op de 380 kV stations
Locatie

2017

2018

Dodewaard

24 mei

14 juni

Dodewaard

1 augustus

Dodewaard

18 september

18 september

Eindhoven

29 mei

2 mei

Eindhoven

1 augustus

4 juni

Eindhoven

28 augustus

Maasbracht

1 mei

2 mei

Maasbracht

26 juli

30 augustus

Op 28 augustus werd in Eindhoven alleen geïnventariseerd geen ronde gemonitord.

Resultaat
Om te bepalen of het tijdstip na het slingerend maaien voor de monitoring uitmaakt zijn er vijf
plots gemeten voor het maaien, 10 minuten en 90 minuten erna. De resultaten laten zien dat
het verschil tussen 10 en 90 minuten niet groot is en dat bij slingerend maaien een groot deel
van de bestuivers blijft behouden (58% na 10 minuten en 72% na anderhalf uur).
T0: gemiddeld 19 bestuivers (standaardfout 2,9154)
T10: gemiddeld 11 bestuivers (standaardfout 3,5355)
T90: gemiddeld 13,6 bestuivers (standaardfout 2,5099)

30

Gemiddeld aantal bestuivers voor en na slingerend
maaien

25
20
15
10
5
0
plot 1

plot 2

plot 3
0'

10'

plot 4

plot 5

90'

Figuur 9: gemiddeld aantal bestuivers voor en na het slingerend maaien onderzocht op 5 plots.

Per monitoring zijn de aantallen bestuivers genoteerd. Echter de weersomstandigheden waren
per locatie en per datum verschillend en in het voorjaar en in de zomer verschillen in aantallen.
Deze effecten zijn zichtbaar in de resultaten. Daarom worden de resultaten per 380 kV station
uitgewerkt.
Alle verzamelde gegevens van de plots zijn geanalyseerd om aan te tonen er significante
verschillen zijn tussen de verschillende uitvoeringen (regulier, sinus en ingezaaid met bloemen)
en of de locaties verschillende resultaten opleveren.
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Effect toepassing op de verschillende locaties.
Om verschil aan te tonen tussen locaties en aantal dagen is een Generalized Linear Mixed
model met Negative Binomial error distribution (i.v.m. overdispersion) uitgevoerd.
Call: glm.nb(formula = Aantal ~ Toepassing + (1 | Date) + Locatie,
data = bestuivers, init.theta = 1.674554864, link = log)
Deviance Residuals:
Min
1Q
Median
-3.1905 -1.0295 -0.2725

3Q
0.3651

Max
2.8213

Coefficients: (1 not defined because of singularities)
Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)
3.2693
0.1343 24.351 < 2e-16
Toepassing Regulier gemaaid
-3.7418
0.2312 -16.185 < 2e-16
Toepassing Regulier niet gemaaid -1.2728
0.1638 -7.772 7.70e-15
Toepassing Sinus gemaaid
-0.7722
0.1729 -4.466 7.98e-06
Toepassing Sinus voor maaien
-0.3312
0.1477 -2.243 0.02489
1 | DateTRUE
NA
NA
NA
NA
Locatie Eindhoven
-0.4636
0.1657 -2.798 0.00514
Locatie Maasbracht
0.5679
0.1093
5.196 2.04e-07
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

***
***
***
***
*
**
***

(Dispersion parameter for Negative Binomial(1.6746) family taken to be 1)
Null deviance: 672.09
Residual deviance: 307.26
AIC: 1948.5

on 285
on 279

degrees of freedom
degrees of freedom

Number of Fisher Scoring iterations: 1

Theta:
Std. Err.:

1.675
0.162

Dus toepassing sinusbeheer heeft een effect en de locaties verschillen van elkaar.
Daarnaast zijn de verschillende behandelingen tegen elkaar getest (met Tuckey correctie) om
te bepalen of ingezaaid bloemenmengsel significant beter scoort dan bijvoorbeeld regulier
gemaaid. (De p-waarde van <0.0001 bevestigt dat).
contrast
Ingezaaid - Regulier gemaaid
Ingezaaid - Regulier niet gemaaid
Ingezaaid - Sinus gemaaid
Ingezaaid - Sinus voor maaien
Regulier gemaaid - Regulier niet gemaaid
Regulier gemaaid - Sinus gemaaid
Regulier gemaaid - Sinus voor maaien
Regulier niet gemaaid - Sinus gemaaid
Regulier niet gemaaid - Sinus voor maaien
Sinus gemaaid - Sinus voor maaien

estimate
3.7417956
1.2727752
0.7722498
0.3312148
-2.4690204
-2.9695458
-3.4105808
-0.5005254
-0.9415604
-0.4410350

SE
0.2311830
0.1637569
0.1729237
0.1476584
0.2260029
0.2325661
0.2142826
0.1653942
0.1390151
0.1496505

df z.ratio p.value
Inf 16.185 <.0001
Inf
7.772 <.0001
Inf
4.466 0.0001
Inf
2.243 0.1639
Inf -10.925 <.0001
Inf -12.769 <.0001
Inf -15.916 <.0001
Inf -3.026 0.0209
Inf -6.773 <.0001
Inf -2.947 0.0266

Results are averaged over the levels of: Locatie
Results are given on the log (not the response) scale.
P value adjustment: tukey method for comparing a family of 5 estimates

Alle vergelijkingen verschillen van elkaar behalve ingezaaid bloemenmengsel en sinusbeheer
voor het maaien, die zijn hetzelfde.
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Dodewaard
De monitoring is tijdens de openstelling
en daarmee de beheerrondes uitgevoerd.
Het bloemenmengsel bloeide vanaf
september 2017 en is als behandeling
opgenomen in de monitoring.

Figuur 10: Slingerend beheer geeft veel variatie in het grasland

Aantal bestuivers
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Regulier niet
gemaaid

Regulier gemaaid Sinus gemaaid
mei '17

aug '17

sept '17

Sinus niet
gemaaid
juni '18

Ingezaaid

sept '18

Figuur 11: Resultaat van de monitoring van bestuivers bij Dodewaard. De eerste telling in mei 2017 was er
nog geen sinusbeheer toegepast. Er is een significant verschil tussen regulier maaien en sinusbeheer.

In figuur 11 is te zien dat zowel sinusbeheer als het bloemenmengsel hogere aantallen
bestuivers bevatten. GLM analyse toont aan dat sinusbeheer significant verschillend is van
regulier en dat het maaien heeft een significant effect geeft op de aantallen bestuivers.
(P<.0001).
Het bloemenmengsel stond goed in bloei en er waren veel insecten in deze delen van het
terrein. Opvallend is dat veel andere soorten vliegen en bijen hier fourageren ten opzichte van
de sinus gemaaide graslanden.
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Eindhoven
Op het station van Eindhoven zijn minder plots geteld omdat de vegetatie in de verschillende
behandelingen te divers (structuur en soorten) was om te kunnen vergelijken. Zo was het
verschil tussen voor en na het maaien niet zichtbaar op de regulier gemaaide delen en op delen
van de sinus gemaaide plots. De vegetatie structuur nam toe in de randen. Hier zijn wel enkele
tellingen uitgevoerd om inzicht te krijgen in de biodiversiteit. In deze randen werden op
vergelijkbare plots ongeveer acht keer meer bestuivers geteld. Omdat het er te weinig replica’s
konden worden gemaakt is er geen statistische analyse gemaakt specifiek voor Eindhoven.

Gemiddeld aantal bestuivers
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Regulier niet
gemaaid

Alles gemaaid

Sinus na maaien
aug '17

Sinus niet
gemaaid

Ingezaaid

juni '18

Figuur 12: Resultaat van de beperkte monitoring van bestuivers bij Eindhoven. Omdat de verschillen in
vegetatie zo groot zijn konden geen goede plots worden geteld. De laatste telling in het bloemenmengsel laat
zien dat hier veel bestuivers aanwezig zijn. Op het gehele terrein zijn veel insecten aanwezig alleen komt dat
niet terug in de plots omdat de vegetatiestructuur en soortsamenstelling sterk varieert.

Helaas zijn er te weinig plots gemonitord om een statistische uitspraak te doen over het effect
van het sinus beheer in Eindhoven. Wel laat figuur 12 zien dat het aantal bestuivers per ronde
toeneemt in de sinus beheerde percelen. Ook geeft de inventarisatie een duidelijk beeld van
een hoge biodiversiteit op het terrein. De grote verschillen in bodem en type vegetatie zorgen
voor een hoge biodiversiteit, maar konden in deze methodologie van onderzoek niet goed
worden onderzocht.
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Figuur 13: De variatie in graslandstructuur is te divers in Eindhoven. Van linksboven naar rechtsonder SV,
RV-achter, RV-oost1 en RV-oost2

Maasbracht
In Maasbracht zijn voldoende tellingen uitgevoerd om een significant verschil aan te tonen
tussen sinusbeheer en regulier beheer (P> 0.001). Op dit terrein werden opvalledn veel
insecten waargenomen tijdens het veldwerk. Veel langpootmuggen, wantsen en andere
insecten die buiten de plots werden waargenomen.

Aantal bestuivers
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Regulier niet Regulier gemaaid Sinus gemaaid
gemaaid (RV)
(RN)
(SN)
mei '17
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Sinus niet
gemaaid (SV)

Ingezaaid (B1)

aug '18

Figuur 14: Het aantal bestuivers in de verschillende plots tijdens de monitoring. Regulier gemaaid
resulteerde in getallen tussen 0,4 en 0,7, waardoor deze op deze schaal niet zichtbaar zijn. In mei 2017 stond
het bloemenmengsel nog niet te bloeien waardoor dit resultaat ook op nul staat.

In 2017 stond het bloemenmengsel nog niet te bloeien, waardoor hier geen plots zijn
gemonitord. Op de regulier gemaaide delen werden vrijwel geen bestuivers gevonden,
waardoor de resultaten in figuur 14 niet zichtbaar zijn. In 2018 zijn minder bestuivers op de
plots geteld dan in 2017. Dit komt door de extreem warme periode. Dag en moment kunnen
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altijd invloed hebben op het rec:\lopsultaat. Daarom is een GLM uitgevoerd om hiervoor te
corrigeren.
contrast
Ingezaaid - Regulier gemaaid
Ingezaaid - Regulier niet gemaaid
Ingezaaid - Sinus gemaaid
Ingezaaid - Sinus voor maaien
Regulier gemaaid - Regulier niet gemaaid
Regulier gemaaid - Sinus gemaaid
Regulier gemaaid - Sinus voor maaien
Regulier niet gemaaid - Sinus gemaaid
Regulier niet gemaaid - Sinus voor maaien
Sinus gemaaid - Sinus voor maaien

estimate
3.12637838
0.54439128
0.42332147
0.04962245
-2.58198710
-2.70305691
-3.07675593
-0.12106981
-0.49476883
-0.37369902

SE
0.3526519
0.2976881
0.3155301
0.2661078
0.3420794
0.3577140
0.3149817
0.3036678
0.2519290
0.2727806

df z.ratio p.value
Inf
8.865 <.0001
Inf
1.829 0.3569
Inf
1.342 0.6651
Inf
0.186 0.9997
Inf -7.548 <.0001
Inf -7.556 <.0001
Inf -9.768 <.0001
Inf -0.399 0.9947
Inf -1.964 0.2838
Inf -1.370 0.6470

Results are given on the log (not the response) scale.
P value adjustment: tukey method for comparing a family of 5 estimates

Figuur 15: Resultaat van bijna twee jaar sinusbeheer is duidelijk te zien in de vegetatie. De banen met
lagere vegetatie werden de ronde ervoor gemaaid. Op deze manier ontstaat verschillende
microklimaat.

De hoge P waarden tonen dat het verschil tussen ingezaaid bloemenmengsel en ongemaaid
sinusbeheer niet significant van elkaar verschillen. Dit onderschrijft de combinatie van
bloemenmengsel en sinusbeheer op de lange termijn omdat het aantal bestuivers niet
significant verschilt, maar wel de soorten.
Ook is er geen significant verschil tussen regulier niet gemaaid en direct na maaien in de
sinusgraslanden. Op zich opvallend omdat bij sinus ongeveer 40% van de vegetatie blijft staan.
Hierin overleven meer soorten insecten.
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Inventarisatie insecten
Tijdens de eerste verkenning in 2014 zijn de aanwezige soorten dagvlinders, libellen en
sprinkhanen in beeld gebracht. Om een vergelijking te maken met de huidige situatie zijn de
aanwezige soorten van de verschillende locaties die zijn aangetroffen in 2017 en 2018 in de
tabellen 3,4 en 5 weergegeven.
Tabel 3: Waargenomen vlindersoorten bij TenneT Dodewaard in 2014, 2017 en 2018.
Soortgroep

Soort

2014

2017

Dagvlinders
Dagvlinders

Atalanta

X

X

Bont zandoogje

X

X

X

Thans niet bedreigd

Dagvlinders

Bruin blauwtje

X

X

X

Gevoelig

Dagvlinders

Citroenvlinder

X

Dagvlinders

Dagpauwoog

X

X

Thans niet bedreigd

Dagvlinders

Distelvlinder

X

X

Thans niet bedreigd

Dagvlinders

Groot koolwitje

X

X

Dagvlinders

Icarusblauwtje

X

X

Dagvlinders

Klein geaderd witje

X

X

Dagvlinders

Klein koolwitje

X

X

Dagvlinders

Kleine vuurvlinder

Rode Lijst

Dagvlinders

Kleine vos

Dagvlinders

Oranjetipje

Libellen

Azuurwaterjuffer

Libellen

Blauwe breedscheenjuffer

X

Libellen

Bloedrode heidelibel

X

Libellen

Bruine glazenmaker

X

Libellen

Bruinrode heidelibel

Libellen

Bruine winterjuffer

Libellen

Gewone oeverlibel

X

Libellen

Glassnijder

Libellen

Lantaarntje

Libellen

Smaragdlibel

X

Libellen

Steenrode heidelibel

X

X

Libellen

Variabele waterjuffer

X

X

Libellen

Vuurjuffer

X

Libellen

Vuurlibel

Libellen

Weidebeekjuffer

X

Libellen

Zwarte heidelibel

X

Sprinkhanen

Bruine sprinkhaan

X

X

X

Thans niet bedreigd

Sprinkhanen

Grote groene
sabelsprinkhaan

X

X

X

Thans niet bedreigd

Sprinkhanen

Krasser

X

X

X

Thans niet bedreigd

Sprinkhanen

Kustsprinkhaan

X

Sprinkhanen

Ratelaar

X

X

X

Sprinkhanen

Struiksprinkhaan

Sprinkhanen

Zuidelijk spitskopje

X

X

X

Thans niet bedreigd

Thans niet bedreigd

X
X

2018

Thans niet bedreigd
X

Thans niet bedreigd
Thans niet bedreigd
X

X
X

Thans niet bedreigd

Thans niet bedreigd
Thans niet bedreigd

X

Thans niet bedreigd

X

Thans niet bedreigd

X

X

Thans niet bedreigd

X

X

Thans niet bedreigd
Thans niet bedreigd

X

X

Thans niet bedreigd

X

X

Thans niet bedreigd

X

X

Thans niet bedreigd

X

X

X

Thans niet bedreigd

X

X

X

Thans niet bedreigd
Thans niet bedreigd
Thans niet bedreigd

X

Thans niet bedreigd
Thans niet bedreigd

X

X

Thans niet bedreigd

X

Thans niet bedreigd
Thans niet bedreigd

Thans niet bedreigd
Thans niet bedreigd
Thans niet bedreigd
Thans niet bedreigd

In Dodewaard zijn in 2018 minder soorten waargenomen. Dit komt omdat er een openstelling
is komen te vervallen door andere werkzaamheden op het terrein. Mogelijk heeft ook de
extreme droogte en warmte een rol gespeeld omdat veel soorten eerder volwassen waren dan
in andere jaren. Op basis van de waargenomen soorten en de interpretatie van soorten uit de
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directe omgeving kan worden gesteld dat er op het 380 kV station 13 soorten dagvlinders
voorkomen. Er zijn 16 soorten libellen vastgesteld. Deze planten zich voort in de directe
nabijheid van het trafostation. Het terrein wordt door deze insecten gebruikt om voedsel te
zoeken. Er lijken in de onderzoeksperiode meer soorten van het terrein gebruik te maken.
Van de zeven soorten sprinkhanen is onduidelijk of de kustsprinkhaan een vaste bewoner is.
Gezien het habitat is deze kans zeer aannemelijk.
Door het aangepaste maaibeheer is geconstateerd dat er geen enorme toename in soorten is
vastgesteld (voor de drie onderzochte groepen), maar wel dat de aantallen hoger zijn. Met
andere woorden er komen meer vlinders, libellen en sprinkhanen voor op het terrein dan in
voorgaande jaren. In het veld worden bijvoorbeeld veel meer andere insecten als
langpootmuggen, wantsen, lieveheersbeestjes en wespen gevonden in de sinus gemaaide
delen dan in de regulier gemaaide delen. Dit beeld bevestigd eveneens de toename van
biodiversiteit op het terrein.
Tabel 4: Waargenomen vlindersoorten bij TenneT Eindhoven in 2014 en 2017.
Soortgroep

Soort

2014

2017

Dagvlinders
Dagvlinders

2018

Atalanta

X

X

Bont zandoogje

X

X

X

Dagvlinders

Boomblauwtje

X

Dagvlinders

Bruin blauwtje

X

X

X

Gevoelig

Dagvlinders

Bruin zandoogje

X

X

Thans niet bedreigd

Dagvlinders

Distelvlinder

X

Dagvlinders

Gehakkelde aurelia

X

Dagvlinders

Hooibeestje

X

X

X

Thans niet bedreigd

Dagvlinders

Icarusblauwtje

X

X

X

Thans niet bedreigd

Dagvlinders

Klein geaderd witje

X

X

Dagvlinders

Kleine vuurvlinder

X

X

Dagvlinders

Oranje zandoogje

Libellen

Azuurwaterjuffer

Libellen

Blauwe glazenmaker

Libellen

Blauwe breedscheenjuffer

X

Thans niet bedreigd

Libellen

Gewone oeverlibel

X

Thans niet bedreigd

Libellen

Grote Keizerlibel

X

Thans niet bedreigd

Libellen

Platbuik

X

Thans niet bedreigd

Libellen

Koraaljuffer

X

Thans niet bedreigd

Libellen

Steenrode heidelibel

X

Sprinkhanen

Bruine sprinkhaan

X

Sprinkhanen

Gewoon doorntje

Sprinkhanen

Grote groene
sabelsprinkhaan

Sprinkhanen

Knopsprietje

Sprinkhanen

Krasser

X

Sprinkhanen

Kustsprinkhaan

X

Sprinkhanen

Ratelaar

X

Sprinkhanen

Zuidelijk spitskopje

X

Thans niet bedreigd
Thans niet bedreigd
Thans niet bedreigd

Thans niet bedreigd
Thans niet bedreigd

Thans niet bedreigd
X

Thans niet bedreigd

X

Thans niet bedreigd

X

Thans niet bedreigd

X

X

Rode Lijst

Thans niet bedreigd

Thans niet bedreigd
X
X

X

Thans niet bedreigd

X

Thans niet bedreigd

X

Thans niet bedreigd

X
X

Thans niet bedreigd
Thans niet bedreigd

X

X

Thans niet bedreigd
Thans niet bedreigd

Het 380 kV station in Eindhoven kent een enorme potentie voor verschillende soorten. De
situatie op het terrein is niet veranderd en is zelfs gunstiger geworden. Er zijn meer soorten
libellen en sprinkhanen waargenomen en de vegetatie heeft een gunstige ontwikkeling. De
libellen op het terrein zijn vooral afkomstig van de nabijgelegen beek en poelen en zijn
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sporadische bezoekers van het station. Door de verschillende bezoeken in verschillende
perioden en onder verschillende weersomstandigheden zijn in totaal 12 soorten dagvlinders, 8
soorten libellen en 8 soorten sprinkhanen vastgesteld.
Tabel 5: Waargenomen vlindersoorten bij TenneT Maasbracht in 2014 en 2017.
Soortgroep

Soort

2014

2017

2018

Dagvlinders

Bruin zandoogje

X

X

X

Thans niet bedreigd

Dagvlinders

Bruin blauwtje

Dagvlinders

Dagpauwoog

X

X

Gevoelig

Dagvlinders

Groot koolwitje

Dagvlinders

Hooibeestje

Dagvlinders

Icarusblauwtje

X

Dagvlinders

Klein koolwitje

X

Dagvlinders

Kleine vos

X

Dagvlinders

Kleine vuurvlinder

X

X

Thans niet bedreigd

Dagvlinders

Klein geaderd witje

X

X

Thans niet bedreigd

Dagvlinders

Koninginnenpage

X

X

Thans niet bedreigd

Dagvlinders

Landkaartje

Dagvlinders

Staartblauwtje

Libellen

Azuurwaterjuffer

Libellen

Blauwe breedscheenjuffer

Libellen

Bloedrode heidelibel

Libellen

Gewone oeverlibel

X

Libellen

Paardenbijter

X

Libellen

Steenrode heidelibel

X

Libellen

Vuurlibel

X

Sprinkhanen

Blauwvleugelsprinkhaan

X

Sprinkhanen

Bruine sprinkhaan

X

Sprinkhanen

Grote groene
sabelsprinkhaan

X

Sprinkhanen

Krasser

X

X

Thans niet bedreigd

Sprinkhanen

Ratelaar

X

X

Thans niet bedreigd

X

Thans niet bedreigd
X
X

X

Rode Lijst

X

Thans niet bedreigd
Thans niet bedreigd

X

Thans niet bedreigd

X

Thans niet bedreigd
Thans niet bedreigd

X

X

Thans niet bedreigd
X

Zwerver

X

Thans niet bedreigd

X

Thans niet bedreigd

X

Thans niet bedreigd

X

Thans niet bedreigd

X

Thans niet bedreigd
Thans niet bedreigd

X

Thans niet bedreigd
Thans niet bedreigd

X

Thans niet bedreigd
Thans niet bedreigd

In Maasbracht zijn in de tijd meer soorten aangetroffen. Het aangepaste beheer werpt zijn
vruchten af. Dit kan worden geconcludeerd omdat de soorten vrijwel allemaal op de
aangepaste maaivelden zijn waargenomen. Bijzonder waren meerdere exemplaren van de
koninginnenpage in 2018. In 2017 werden meerdere blauwvleugelsprinkhanen waargenomen.
In 2018 werden deze niet gevonden, maar de reden hiervoor ligt in de timing van de
veldbezoeken. Het terrein is nog steeds geschikt. Het staartblauwtje is een zeer zeldzame
dagvlinder die in 2018 een invasiejaar kende. Deze soort zou zich op het terrein kunnen
voortplanten, maar met een waargenomen vlinder is deze kans klein. Daarom moet worden
uitgegaan van 12 soorten dagvlinders, 7 soorten libellen en 5 soorten sprinkhanen op het 380
kV station.
De vegetatie onder de bomen is ruiger en herbergt geheel andere flora en fauna hetgeen een
toevoeging is voor de biodiversiteit. Tijdens de bezoeken is vastgesteld dat de haas hier zijn
schuilplaats heeft. In 2018 werden ook relatief veel vogels op het terrein gezien. Kauwen,
kraaien, eksters, witte kwikstaart, zwarte roodstaart zijn vogels die meer voedsel kunnen
vinden door het aangepaste beheer.

De Vlinderstichting 2018: Pilot biodiversiteit TenneT 2018

19

Figuur 16: Voor het eerst werd bloeiende struikheide gevonden op het 380 kV station in Maasbracht. Een
belangrijke nectarbron voor vlinders zo blijkt. De machinist werd gevraagd hier omheen te maaien. Inzet: de

knoopkruidschildwants.

Bijzondere natuurwaarden op de 380kV-stations
Het klein geaderd witje, kleine vuurvlinder, bruin blauwtje, icarusblauwtje, steenrode
heidelibel, bruine sprinkhaan, krasser, ratelaar, grote groene sabelsprinkhaan komen op alle
drie de stations voor. Hiervan is het bruin blauwtje de enige die op de Rode Lijst staat vermeld
met de status gevoelig. Deze soort is kenmerkend voor het rivierengebied en hogere
zandgronden en is een goede indicator voor bloemrijke graslanden.
Ondanks dat er geen metingen zijn gedaan aan andere insectengroepen is de algehele indruk
dat er wel meer insecten op de terrein aanwezig zijn dan in de voorgaande jaren. In de
graslanden van alle station komen veel langpootmuggen, wantsen, zweefvliegen en
grasmotten voor. Deels wordt dit bevestigd door de monitoring in de plots (zweefvliegen en
grasmotten zijn bestuivers). Anderzijds worden ook bijzondere insecten waargenomen,
hetgeen ook duidt op een toename van de leefgemeenschappen van insecten. De zeldzame
knoopkruidschildwants in Maasbracht, de vele vuurwantsen op de drie stations en de
zwartkopvuurkevers bij Dodewaard. Eveneens is er een toename van bijzondere planten op de
terreinen. Er bloeide struikheide in Maasbracht. Deze soort is niet aanwezig in de
bloemenmengsels en heeft kunnen opkomen door het gunstige beheer en de aanwezigheid
van de soort in de bodem. Op het terrein in Eindhoven werd de machinist van de maaimachine
gevraagd om de aanwezige steenanjers niet te maaien. Een bijzondere plant die ook in
voorgaande jaren niet is waargenomen.
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Figuur 17: Steenanjers op het terrein in Eindhoven bloeien hier voor het eerst. Tijdens de maaironde
zijn de planten gespaard door direct af te stemmen met de machinist op de maaimachine.

De houten blokken met gaten in de geplaatste bijenhotels waren op alle stations deels bezet.
Hetgeen betekent dat wilde bijen (zoals de rosse metselbij) gebruik maken van deze
voorzieningen. De strootjes en stenen leken nog weinig toegevoegde waarde. De andere
componenten in de bijenhotels worden niet benut door bijen. Het verdient de aanbeveling
deze units te vervangen door bamboe- of rietstengels of houten blokken met gaten die
maximaal 10 mm breed zijn en zo diep mogelijk zijn geboord.

Figuur 18: In deze hoop zand zitten tientallen nesten van wilde bijen. Over het hele terrein zijn veel
pluimvoetbijen (rechts) aanwezig.

Op alle stations zijn bloemenmengsels ingezaaid. Deze leverde verschillende resultaten op.
Omdat de mengsels in het voorjaar zijn gezaaid, waren niet alle zaden ontkiemt. Dit werkt
beter als ze in het najaar worden gezaaid. Hierdoor was in Maasbracht vooral Melde
opgekomen, in Eindhoven was juist vrijwel niets te zien en in Dodewaard bleven de rozetten
lang laag. In de zomer was het effect met uitzondering van Dodewaard hetzelfde. Op de
rivierklei van Dodewaard bloeide het mengsel al uitbundiger, maar nog niet optimaal. In de
monitoring werd een vergelijkbaar aantal bestuivers gevonden als in het slingerend
maaibeheer. In 2018 stonden de bloemenmengsels met name in het voorjaar goed in bloei. In
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de zomer hadden veel planten last van de droogte en warmte. Desondanks stonden grote
delen van de bloemenmengsels nog in de nazomer te bloeien. Opvallend was dat veel insecten
zich hier ophouden. De hogere vegetatie gaf tijdens de warmte meer verkoeling op de grond
waardoor veel soorten konden overleven. Hieruit blijkt dat de combinatie van
bloemenmengsels en sinusmaaien elkaar goed versterken.

Figuur 19: het bloemenmengsel in Dodewaard bloeide uitbundig in mei 2018 en hier vlogen dan ook
veel insecten rond.
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Advies voor follow-up













De kosten voor slingerend beheer zijn neutraal gebleven. In de praktijk zou de
uitvoering van dit type maaien zelfs efficiënter zijn dan regulier maaien (kost iets
minder tijd).
De kosten voor de bijenhotels kunnen veel lager zijn. Deze kunnen op een andere
manier worden gebouwd, in combinatie met sociale werkplaatsen en andere
materialen.
Het opnemen van houtwalbeheer, wat nu niet is meegenomen zou in de
onderhoudscontracten moeten worden geborgd. Hierdoor neemt dit geen extra
kosten met zich mee. Ook slingerend beheer of sinusbeheer zou in de bestekken
moeten worden opgenomen.
De grootste biodiversiteitwinst zit in het maaibeheer, extra voorzieningen zijn
wenselijk en zorgen voor meer zichtbaarheid op het thema biodiversiteit.
Het bloemenmengsel zorgt voor meer biodiversiteit, kleur en beleving. Deze
mengsels zijn relatief duur, maar schelen ook in maaien. Deze percelen hoeven maar
eens per jaar worden gemaaid en afgevoerd. Dit kan makkelijk uit ten opzichte van
vier keer per jaar maaien.
Bij de uitvoering van slingerend beheer moeten instructies en toezicht aanwezig zijn.
Er zou een goede vervolgmonitoring moeten komen, waarbij met vaste plots wordt
gewerkt en ook op soortniveau moet worden bepaald welke bestuivers aanwezig zijn
Het huidige beheer zou kunnen worden uitgerold naar andere 150 of 380 kV stations.

Op alle 380 en 150 kV- stations kan kostenneutraal slingerend maaibeheer worden
uitgevoerd en dit heeft als direct gevolg een significante toename van biodiversiteit.

Figuur 20: Tijdens een veldbezoek in Hengelo (150 & 380 kV) zijn de kansen en inschattingen voor
biodiversiteit op dit station met TenneT besproken. Sinusbeheer en bloemen geven een goede impuls en
het terrein heeft al een goede basis voor soorten.
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Discussie en conclusie
Deze monitoring heeft voldoende gegevens opgeleverd zodat duidelijk wordt aangetoond dat:
 sinusbeheer significant (P < 0,0001) meer bestuivers oplevert dan regulier beheer en
dat maaien een positief effect heeft.
 de verschillende locaties onafhankelijke (significante) resultaten opleveren
 de insectenfauna zich niet hersteld na regulier beheer (0-1% overleving)
 de insectenfauna zich 58-72% overleefd na slingerend beheer
 er zijn in het verloop van het jaar meer bestuivers op de slingerende vakken dan op de
regulier gemaaide percelen, tot wel 90% meer.
 als de bloemenmengsels bloeien, zijn deze net zo rijk zijn aan bestuivers als de
slingerende graslandpercelen.
 het aantal soorten is op de 380 kV-stations toegenomen
 er is een sterke overeenkomst tussen de soorten op de onderzochte 380 kV-stations.
 de soortsamenstelling laat een zeer goede graslandfauna zien, die een zeer
belangrijke bijdrage heeft voor de omgeving.
 Het benutten van vlinderstruiken en bijenhotels dragen bij aan draagvlak in de
omgeving. TenneT laat zien dat het zich inzet voor natuur. Mogelijk is in de toekomst
een link te leggen met lespakketten voor scholen op het onderwerp duurzaamheid en
elektriciteit
Met het ecologisch toezicht dat tijdens het groenonderhoud aanwezig was, kon worden
bijgestuurd in de uitvoering van de maatregelen. De machinisten van de maaimachines
hadden na enkele ronden precies door hoe de uitvoering in zijn werk gaat. Ze waren eerst
geneigd dezelfde banen te maken of in vaste patronen te maaien. Ook werden zij af en toe
even in het veld geroepen om het resultaat van hun werk te bewonderen. Hierdoor werd
enthousiasme gekweekt bij de uitvoerders, die op voorhand wat sceptisch zijn t.o.v.
biodiversiteit.
Het aantal gevonden soorten op de stations is zeer positief en de graslanden zijn goed
ontwikkeld. Er is een significant verschil tussen de verschillende maaimethoden. En de
uitkomsten leveren meer bestuivers en andere insecten. Ook komen er meer bijzondere
soorten die de kwaliteit van de terreinen benadrukken.
Het verhogen van biodiversiteit op 380 kV stations is op deze manier te realiseren en ook uit te
voeren op andere stations. De combinatie van bloemenmengsels en sinusbeheer versterken
elkaar. De randen worden altijd gemaaid zodat het terrein er nog netjes uitzien. De graslanden
die nu regulier gemaaid worden kunnen ook worden omgezet naar sinusbeheer.
Vervolg monitoring zou een goede aanvulling zijn om robuustere data te verkrijgen en het
proces te blijven volgen. De station beheerders werken graag mee omdat ze de natuurwaarde
op hun station belangrijk vinden en het was leuk om ze mee te nemen het veld in. Het verdient
de aanbeveling om in eerste instantie:
a) het huidige beheer op 380 kV Dodewaard, Eindhoven en Maasbracht doorzetten met
sinusbeheer, een keer per jaar het bloemenmengsel afmaaien en afvoeren.
b) Deze vorm van beheer uit te rollen naar andere stations.
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