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Waarschuwing !

Niet voor gevoelige ‘botanische’ terreinbeheerders!





Oorsprong Sinusbeheer
• Ontwikkeld in verruigd en deels verbost reservaat De Venne in 

beheer van vzw Durme (Lokeren, Vlaanderen)
• In het verleden altijd een nat hooiland geweest 

(mozaïekbeheer/landschap). 
• Heden: Geen corridors, geen alternatieven in de directe 

omgeving. Geïsoleerd in het landschap.
• Dus absoluut geen ‘tabula rasa’ beheer!
• Dilemma met natuurstreefbeeld  verschralen i.f.v. 

Dotterbloemgrasland en mijn eigen beheer i.f.v. actuele 
dagvlinders minder maaien (Oranjetipje, Zandoogjes en 
Dikkopjes  één generatie!). 

• Oorspronkelijk ‘gefaseerd maaibeheer’ monotoon, weinig 
variatie en voldeed niet aan behoeften van dagvlinders  geen 
tot weinig nectar, ongunstige overwinteringsplaatsen, geen 
variatiepatronen.

• 2013  start van Sinusbeheer variatie!



2013: start van sinusbeheer

Beheer moet voldoen aan bepaalde voorwaarden, 
doorheen het ganse seizoen! 

•  continu nectar (ook na maai-sessies).

•  opwarming (micro-klimaat).

•  overwintering (min. 1,5 seizoen).

•  verschralen.

•  voortplanting (waardplanten/abiotiek).

•  random variatie !



Principes Sinusbeheer

• Één cyclus bestaat uit:

Sinuspad (natte biotopen met voorjaarsbloei)

Maai-sessie.

Er zijn onbeperkt aantal cyclussen mogelijk, 
afhankelijk van omstandigheden.



Een cyclus: 
het sinuspad





Een cyclus: 
het sinuspad

 korte vegetatie tijdens groeiseizoen

micro-klimaat/opwarming

 duidelijke scheiding gemaaid/niet gemaaid 
gedeelte (% opp. gemaaid/niet gemaaid)

 ei-afzet (waardplanten/abiotiek)

monitoring/derden



Een cyclus: het maaien







Een cyclus: 
het maaien

 visueel, geen vaste maaidatums

 neemt rol van sinuspad over

 sinuspad wordt niet meegemaaid

 verschralen
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Verschil met ander beheer

• 40 tot 50% blijft ongemaaid per sinuscyclus 
(nectaraanbod - ontwikkelingscyclus)
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Verschil met ander beheer

• 40 tot 50% blijft ongemaaid per sinuscyclus 
(nectaraanbod - ontwikkelingscyclus !).

• Periode van maaien (niet afhankelijk van 
derden/klassiek beheer).

• Variatie in vegetatie!  variatie in fauna ?

• Beheer op micro-niveau.

• Continu micro-klimaat. 

• Natuurlijk beheer  geen enkel recht lijntje. 
Randeffect is 3 keer langer.



Monitoring/resultaten

• 2017  interreg. project om sinusbeheer te 
onderzoeken tussen Vlaanderen/Frankrijk.

• Niet verkozen (geen relatie met Frankrijk), 
politieke beslissingen.

Eigen data (niet volgens protocol) 

indicatief !



Voorbeeld: de Moortels

• Dotterbloemgrasland nat grasland, plas 
dras in de winter, droog in zomer.

• Hooilanden  dus hooilandbeheer (gras).

• Opvolgen typische graslandvlinders.

• Voorjaar  Groot dikkopje.

• Zomer  Bruin zandoogje.
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Bruin zandoogje



Gaat sinusbeheer soorten behoeden van 
uitsterven ? 

• Sinusbeheer betekent anders omgaan met je 
gebied  faunabeheer/hooilandbeheer.



Gaat sinusbeheer soorten behoeden van 
uitsterven ? 

• Sinusbeheer betekent anders omgaan met je 
gebied  faunabeheer/hooilandbeheer.

• Sinusbeheer is ontstaan uit het idee van isolatie 
in een verstedelijkte en intensief agrarisch 
landschap  anders omgaan met dat idee!

• Het landschap bestaat niet meer uit 
gemeenschappen van weleer, geen 
mozaïeklandschappen.

• Effect zou kunnen uitgetest worden door een 
soort te introduceren die niet voorkomt in je 
gebied.



Besluit: Wat is sinusbeheer ?

• Altijd insnijden op het vorige maaipatroon.

• Variatie in vegetatie  variatie in fauna 
variatie in tijd  3-dimentioneel beheren !

• Je combineert een botanisch 
verschralingsbeheer - gericht op de 
soortenrijkdom in bloemen - met een 
faunabeheer, gericht op het creëren van een 
habitat voor insecten. 



Dank u voor de aandacht


