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Beschrijving 

Plas-dras biedt een aantrekkelijke biotoop voor weidevogels om te rusten en te 

foerageren. Op plas-draspercelen kunnen voor het eigenlijke broedseizoen soms 

honderden weidevogels worden aangetroffen. De aantrekkingskracht is daarmee erg groot en gehoopt 

wordt dat een deel van deze weidevogels zal besluiten in het gebied te blijven om te broeden. 

Daarnaast bieden plas-draspercelen ook foerageer- en rustmogelijkheden buiten het directe 

broedseizoen, bijvoorbeeld voor al uitgevlogen jonge vogels en doortrekkers.  

 

Het plas-draspakket a t/m d bestaat uit een grotendeels onder water staand graslandperceel. De 

periode waarin het perceel onder water staat kan variëren van 2 maanden tot bijna een half jaar. In 

deze periode staat op het perceel steeds minimaal op 60% van de oppervlakte een waterlaag van 

minimaal 5 cm, zodat het overige deel van het perceel drassig zal worden. Aan het eind van de plas-

drasperiode zal het perceel weer droogvallen, waarna het perceel zich kan herstellen, of weer 

ingezaaid moet worden. 

 

Het onderdeel greppel plas-dras (pakket e t/m h) is een kleinschalige variant van plas-dras en is gericht 

op het ontwikkelen van specifieke plas-dras condities langs greppels en slootjes. De kracht van greppel 

plas-dras is het feit dat de beheereenheid in zijn geheel of voor een groot gedeelte wordt geïnundeerd, 

dit geeft tevens een variatie in de perceel vegetatie. Bij een greppel plas-dras zullen met name in de 

kuikenfase veel weidevogelgezinnen gebruik maken van deze waterrand, die vanwege zijn 

insectenrijkdom een gunstige foerageerlocatie vormt. Greppel plas-dras is ook mogelijk als last minute 

variant (pakket i t/m l) 

 

Afbakening 

• Pakket a t/m h: Cumulatie niet toegestaan 

• Pakket i t/m l: Cumulatie toegestaan met beheerpakketten 1, 2, 4, 5, 6 en 8 

• De beheereenheid moet gelegen zijn op of grenzen aan landbouwgrond. 

 

Beheereisen  

• De beheereenheid is geïnundeerd (100% drassig). De inundatieperiode loopt van datum x tot 

datum y (zie beschreven onder pakketten)  

 

Aanvullende beheervoorschriften  

• De beheereenheid is jaarlijks geïnundeerd. 

• Pakket a t/m d: Op minimaal 60% van het oppervlak van de beheereenheid is de  laag water 

tussen de 5 en 20 cm diep 

• Pakket e t/m l: Op minimaal 60% van het oppervlak van  de beheereenheid is de laag water ten 

minste 5 cm diep  

• Pakket i t/m l: Bij het afsluiten van het pakket wordt de begindatum van de inundatie in de 

overeenkomst tussen deelnemer en collectief duidelijk vermeld.  

• Pakket i t/m l: In de periode tussen 1 mei en 1 augustus wordt een rustperiode gerealiseerd van 

ten minste a weken (zie beschreven onder pakketten) 

• De plasdras wordt in de winter gemaaid om verruiging te voorkomen 

 

Pakketten 

De inundatieperiode betreft de volgende periode: 

a) Van 15 februari tot 15 april 

b) Van 15 februari tot 15 mei 

c) Van 15 februari tot 15 juni 
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d) Van 15 februari tot 1 augustus 

e) Van 15 februari tot 15 april 

f) Van 15 februari tot 15 mei 

g) Van 15 februari tot 15 juni 

h) Van 15 februari tot 1 augustus 

i) In de periode van  1 mei tot 1 augustus, tenminste 3 weken 

j) In de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 4 weken 

k) In de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 6 weken 

l) In de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 8 weken 

 
 

Vergoeding 

3 Plasdras Vergoeding per 
jaar 

Per eenheid 

a Van 15 februari tot 15 april  € 912,33  /per hectare 
b Van 15 februari tot 15 mei  € 1.447,35  /per hectare 

c Van 15 februari tot 15 juni  € 2.403,37  /per hectare 
d Van 15 februari tot 1 augustus  € 2.403,37  /per hectare 
e Van 15 februari tot 15 april  € 912,33  /per hectare 
f Van 15 februari tot 15 mei  € 1.447,35  /per hectare 
g Van 15 februari tot 15 juni  € 2.403,37  /per hectare 
h Van 15 februari tot 1 augustus  € 2.403,37  /per hectare 
i In de periode van  1 mei tot 1 augustus, tenminste 3 weken  € 721,01  /per hectare 
j In de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 4 weken  € 961,35  /per hectare 
k In de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 6 weken  € 1.442,02  /per hectare 
l In de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 8 weken  € 1.922,70  /per hectare 

 


