
    
 

kruidenrijk-plasdras Brabant  
 

                     
 

Beheerpakket in hoofdlijnen 

Bemesting Toegestaan buiten rustperiode 

Meetellen mestplaatsingsruimte Ja 

Beheer Kruidenrijk grasland met rustperiode en plas-dras 

Waardevol voor Jonge kuikens weidevogels 
Jaarlijkse beheervergoeding Zie beheerpakketten en beheervergoedingen 

 
Beheereisen en aanvullende beheervoorschriften 
 
Beheereisen 

 X% van de beheereenheid is geïnundeerd(volledig drassig). De inundatieperiode loopt van 15 
februari tot A  

 Het gewas wordt op minimaal Y% van de oppervlakte jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en 
afgevoerd. 

 Pakketten a t/m l: er wordt een rustperiode in acht genomen van datum 1april tot datum B (zie pakketten); 

 Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op maximaal 10% van de beheereenheid 

 Minimaal 4 (zie beschreven onder pakketten) verschillende indicatorsoorten uit bijlage 1 zijn op minimaal Y% 

van de oppervlakte in transect aanwezig in de periode maart tot oktober; 

 
 

Aanvullende beheervoorschriften  
 

 In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats  

 Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan  

 Op minimaal X % van het oppervlak van het perceel is de laag water tussen de 0 en 25 cm diep gedurende de 
inundatieperiode. Plaatselijk grotere diepte mogelijk is indien dit nodig is voor de wateraanvoer naar en 
waterbeheersing op het perceel ten behoeve van het weidevogelbeheer. 

 Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. voor pleksgewijze bestrijding van haarden van 
akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel; 

 Bekalken is toegestaan om verzuring tegen te gaan; 

 Het grasland mag worden gescheurd, gefreesd, heringezaaid en doorgezaaid na instemming van het 
collectief. 
 

 



    
 

 Beheerpakketten en beheervergoedingen 
 

 

 

 

 
Nr 

   

Naam pakket 

 

Eenheid 

 
Beheervergoeding 

deelnemer per 
eenheid/per jaar  

z… 
    Kruidenrijke plasdras 

Brabant 
 

  € 

 X Y A B    

a 60% 40% 15 juni rustperiode 1 april - 1 juli  hectare  € 1.966,47 

b 60% 40% 15 juni rustperiode 1 april - 15 juli  hectare  € 2.039,39  

c  60% 40% 15 juni rustperiode 1 april - 22 juli  hectare  € 2.069,42  

d  60% 40% 1 juli rustperiode 1 april - 8 juli  hectare  € 2.131,94  

e 60% 40% 1 juli rustperiode 1 april - 15 juli  hectare  € 2.161,96  

       f 60% 40% 1 juli rustperiode 1 april - 22 juli  hectare  € 2.191,99  

        

g 80% 20% 15 juni rustperiode 1 april - 1 juli  hectare  € 2.106,81  

h 80% 20% 15 juni rustperiode 1 april - 15 juli  hectare  € 2.143,27  

i  80% 20% 15 juni rustperiode 1 april - 22 juli  hectare  € 2.158,28  

j  80% 20% 1 juli rustperiode 1 april - 8 juli  hectare  € 2.291,68 

k 80% 20% 1 juli rustperiode 1 april - 15 juli  hectare  € 2.306,70  

     l 80% 20% 1 juli rustperiode 1 april - 22 juli  hectare  € 2.321,71  


