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1.1 Inleiding
TenneT TSO B.V. (Hierna: TenneT) heeft als beheerder van het landelijke hoogspanningsnet circa 340
hoogspanningsstations in eigendom. Drie van deze hoogspanningsstations zijn gelegen in Maasbracht,
Dodewaard en Eindhoven. Op deze stations zijn graslanden aanwezig waar naar verwachting in de
toekomst uitbreiding en/of nieuwbouw zal gaan plaatsvinden in het kader van de huidige energietransitie.
TenneT wil middels deze aanvraag de graslanden op deze stations in aanmerking laten komen voor
Tijdelijke Natuur. Op de graslanden gaat TenneT geen inrichtingsmaatregelen uitvoeren ten behoeve van
het ontwikkelen van natuurwaarden. Wel wordt op de graslanden een extensief beheer van sinusmaaien
toegepast ten behoeve van de aanwezige insectenpopulaties.
In 2018 heeft de Vlinderbescherming ecologisch onderzoek uitgevoerd op de betreffende graslanden van de
drie stations. Dit onderzoek wordt als nulmeting gehanteerd bij deze aanvraag voor Tijdelijke Natuur.

Foto 1. Beeld van de grasvelden aan de periferie van een hoogspanningsstation van TenneT (Eindhoven, EHV380).
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1.2 Locaties plangebieden
Van de drie stations binnen deze aanvraag worden hieronder de locatiegegevens toegelicht.

1.2.1 Station Dodewaard (DOD380)
Hoogspanningsstation DOD380 ligt in het buitengebied in de driehoek Zetten, Opheusden en Dodewaard
(figuur 1). Adres: De Zandvoort 1 te Dodewaard. Fysisch-geografische regio: Rivierengebied.

Figuur 1. Geografische ligging hoogspanningsstation Dodewaard DOD380 in de driehoek Dodewaard, Opheusden en Zetten.

Foto 2. Hoogspanningsstation Dodewaard DOD380 tijdens sinusmaaien.
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Het areaal waarvoor op station DOD380 Tijdelijke Natuur wordt aangevraagd betreft de graslanden en de
ingezaaide bloemenmengsels waar sinusbeheer plaatsvindt (aangegeven in donkergeel en roze in figuur 2).

Figuur 2. Ligging graslanden Tijdelijke Natuur Hoogspanningsstation Dodewaard (legenda-eenheden 'ruw gras sinus maaibeheer' en
'bloemenmengsel').

Tabel 1. Oppervlaktes beheertypen en totaaloppervlakte Tijdelijke Natuur DOD380.

Beheertype
Ruw gras sinus-maaibeheer
Bloemenmengsel
Totaal

Oppervlakte
1,91
0,24
2,15

Eenheid
Ha
Ha
Ha
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1.2.2 Station Eindhoven (EHV380)
Hoogspanningsstation EHV380 ligt ten oosten van de ring van Eindhoven in het stadsdeel Tongelre (figuur
3). Adres: Daalakkersweg 2 te Eindhoven. Fysisch-geografische regio Hogere zandgronden.

Figuur 3. Geografische ligging hoogspanningsstation Eindhoven in stadsdeel Tongelre.

Foto 3. Grasvelden hoogspanningsstation Eindhoven EHV380.

Het areaal waarvoor op station EHV380 Tijdelijke Natuur wordt aangevraagd betreft de graslanden en de
ingezaaide bloemenmengsels waar sinusbeheer plaatsvindt (aangegeven in donkergeel en roze in figuur 4).
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Figuur 4. Ligging graslanden Tijdelijke Natuur Hoogspanningsstation Eindhoven (legenda-eenheden 'ruw gras sinus maaibeheer' en
'bloemenmengsel').

Tabel 2. Oppervlaktes beheertypen en totaaloppervlakte Tijdelijke Natuur EHV380.

Beheertype
Ruw gras sinus-maaibeheer
Bloemenmengsel
Totaal

Oppervlakte
2,90
0,15
3,05

Eenheid
Ha
Ha
Ha
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1.2.3 Station Maasbracht (MBT380)
Hoogspanningsstation MBT380 ligt ten oosten van Maasbracht tussen de dorpskernen Linne en
Brachterbeek (figuur 5). Adres: Linnerweg 12 te Maasbracht. Fysisch-geografische regio Rivierengebied.

Figuur 5. Geografische ligging hoogspanningsstation Maasbracht tussen Linne en Brachterbeek.

Foto 4. Grasvelden hoogspanningsstation Maasbracht MBT380.

Het areaal waarvoor op station EHV380 Tijdelijke Natuur wordt aangevraagd betreft de graslanden en de
ingezaaide bloemenmengsels waar sinusbeheer plaatsvindt (aangegeven in donkergeel en roze in figuur 6).
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Figuur 6. Ligging graslanden Tijdelijke Natuur Hoogspanningsstation Maasbracht (legenda-eenheden 'ruw gras sinus maaibeheer' en
'bloemenmengsel').

Tabel 3. Oppervlaktes beheertypen en totaaloppervlakte Tijdelijke Natuur MBT380.

Beheertype
Ruw gras sinus-maaibeheer
Bloemenmengsel
Totaal

Oppervlakte
3,16
0,71
3,87

Eenheid
Ha
Ha
Ha
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1.3 Uitgangssituatie
De ondergrond van de drie hoogspanningsstations bestond tot voor enkele jaren geleden uit harde
materialen zoals beton en grind. Spontaan ontstane begroeiing op de stations werd met glyfosaat bestreden.
Met het programma 'Van grind naar groen' wil TenneT meer ruimte bieden aan natuur en biodiversiteit. De
harde ondergrond wordt daarbij deels verwijderd en vervangen door zones waar zich inmiddels grazige
vegetaties hebben ontwikkeld.
In samenwerking met en op advies van de Vlinderstichting (A. Vliegenthart) heeft TenneT inheemse
kruidenmengsels (van Cruydt-Hoeck) ingezaaid en vindt extensief beheer (sinusmaaien) plaats ten behoeve
van de aanwezige insectenpopulaties op de stroken met gras-/kruidenvegetatie. De hoogspanningsstations
van Dodewaard, Maasbracht en Eindhoven zijn de eerste stations waar sprake is geweest van een
duurzaam maaibeheer en gelden als pilots voor andere stations.
Tabel 4. Oppervlaktes Tijdelijke Natuur DOD380, EHV380, MBT380.

HS station
Dodewaard DOD380
Eindhoven EHV380
Maasbracht MBT380
Totaal

Oppervlakte
2,15
3,05
3,87
9,07

Eenheid
Ha
Ha
Ha
Ha

1.4 Ecologische inventarisatie (Nulmeting)
Bijlage 1. Inventarisatie Vlinderstichting, 2018. Op geen van de stations zijn bij de onderzoekrondes bij
nulmeting binnen de Wet natuurbescherming beschermde soorten aangetroffen.

1.5 Uiteindelijke bestemming
Voor de hoogspanningsstations in deze aanvraag is een enkelbestemming 'hoogspanningsstation' van
toepassing. De stations zullen worden uitgebreid/omgevormd in het kader van de energietransitie. Hoe deze
uitbreiding er uit zal zien is echter nog niet precies bekend.
Hoogspanningsstations
Hoogspanningsstations bestaan uit een openlucht schakeltuin met een Centraal Diensten Gebouw (CDG).
De schakeltuin bestaat voornamelijk uit transformatoren en railsystemen met dwars daarop aangesloten
elektriciteitsvelden. Een rondweg om de schakeltuin maakt toegang tot de velden mogelijk voor transport van
materiaal en materieel dat nodig is bij storing en onderhoud. Met name langs de randen van de (omheinde)
stations zijn op de drie hoogspanningsstations de zones met gras-/kruidenvelden aangelegd. Dit zijn de
delen waarvoor op de stations Tijdelijke Natuur wordt aangevraagd.
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Bestemming hoogspanningsstations


Op de stations die in eigendom zijn van TenneT is de enkelbestemming 'hoogspanningsstation' van
toepassing. Deze bestemming geldt ook voor de groenzones op de stations waar Tijdelijke Natuur
voor wordt aangevraagd.



Het huidige elektriciteitsnetwerk heeft steeds meer moeite om de grote hoeveelheden
groene/duurzaam opgewekte stroom te verwerken, daarom moet het netwerk worden uitgebreid. De
groenzones zullen in de toekomst naar verwachting gedeeltelijk nodig zijn in verband met
uitbreidingen of omvormingen in het kader van de energietransitie. Het zal naar verwachting primair
gaan om uitbreiding van het aantal elektriciteitsvelden en transformatoren.



De planvorming voor de drie stations is nog niet uitgewerkt. Welke uitbreiding waar nodig is en op
welke termijn, is dus momenteel nog niet duidelijk.



Start van de werkzaamheden op de drie stations zal nog minimaal 3-5 jaar duren.



Tot de start van de werkzaamheden zullen er geen ontwikkelingen plaatsvinden op de groenzones
waar Tijdelijke Natuur voor wordt aangevraagd.

Opmerking:
Als de uitbreidingswerkzaamheden worden uitgevoerd zullen de huidige groenzones naar verwachting niet
geheel hoeven te verdwijnen. Ook na de uitbreidingswerkzaamheden zal dus nog ruimte aanwezig zijn voor
tijdelijke natuur. TenneT heeft in haar CSR-ambities (MVO) opgenomen dat bij bouw en/of uitbreiding van
haar assets natuurinclusief gebouwd zal worden en heeft haar bouwstenen aangepast naar een duurzaam
en groen karakter.

1.6 Contactpersoon
Naam en contactgegevens van een portefeuillehouder die bij TenneT verantwoordelijk is voor naleving van
de gedragscode:
J. Hakkens (Jac)
Functie: adviseur ecologie
T
+31 (88) 936 3873
M +31 (0)6 42 52 46 99
E jac.hakkens@tennet.eu

1.7 Ingangsdatum
TenneT wil de graslanden van de drie hoogspanningsstations in deze aanvraag zo spoedig mogelijk in
aanmerking laten komen voor Tijdelijke Natuur. Ingangsdatum wat ons betreft dus direct na goedkeuring van
de aanvraag.

1.8 Privaatrechtelijke overeenkomst
Een privaatrechtelijke overeenkomst is niet van toepassing aangezien TenneT het areaal binnen deze
aanvraag volledig in eigendom heeft.
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