
                
 

 

 

3 Plasdras voor weidevogels 
 
Introductie 
Plasdras biedt een aantrekkelijk biotoop voor weidevogels. De vogels gebruiken de plas-dras percelen als 
verzamel- en slaapplek, maar de natte percelen zorgen vooral voor voldoende voedsel. Dat komt doordat wormen 
en emelten bij een hoge grondwaterstand dichter naar het maaiveld komen en daardoor beter bereikbaar zijn voor 
de weidevogels. Ook is het voor weidevogels eenvoudiger om met hun snavel in de zachte natte grond door te 
dringen, dan in een drogere harde bodem.  

 
Beheereisen  

 Het land is geïnundeerd (volledig drassig). De inundatieperiode loopt van datum x tot datum y (zie 
pakketvarianten). 

 
Aanvullende beheervoorschriften 

 Uitsluitend bemesting met vaste mest van graasdieren toegestaan buiten de rustperiode. Gebruik van 
kunstmest en drijfmest zijn niet toegestaan. 

 Plasdrassen kunnen op een heel perceel of deel van het perceel liggen. Plasdras zetten van het land 
rondom greppels of langs slootkanten is ook mogelijk 

 De plasdras wordt gecreëerd met pompen, dammetjes, afsluiten greppels of andere maatregelen. 
 Het plasdraspakket heeft betrekking op het drassige deel van een perceel. Dat deel moet in zijn geheel 

drassig zijn, slikkige randjes tellen wel mee. 
 Om plasdras tot productieve (landbouw)grond te laten behoren is het nodig om minstens één keer per jaar 

te maaien. Eventueel kan het helpen om de kale, slikkige grond in te zaaien.  
Probleemonkruiden mogen alleen pleksgewijs (op maximaal 10% van het perceel of de rand) chemisch 
worden bestreden, dit geldt voor haarden van Akkerdistel, Ridderzuring, Brandnetel en Jacobskruiskruid. 

 



                
 

 

Beheerpakketten en beheervergoedingen  
 

3. Plasdras voor weidevogels Vergoeding per 
hectare per jaar 

3a Plasdras 60-40% 15 februari tot 15 april  €                1.001,-  
3b Plasdras 60-40% 15 februari tot 15 mei  €                1.586,- 
3c Plasdras van 15 februari  tot 15 juni (60% van perceel plasdras, overige 

oppervlakte kruidenrijk grasland)  
 €                3.158,-  

 
Plasdras van 15 februari  tot 15 juli (60% van perceel plasdras, overige 
oppervlakte kruidenrijk grasland) 

€                3.158,- 

 
Plasdras van 15 februari  tot 22 juli (60% van perceel plasdras, overige 
oppervlakte kruidenrijk grasland) 

€                3.421,- 

 
Plasdras van 15 februari  tot 15 juni (80% van perceel plasdras, overige 
oppervlakte kruidenrijk grasland) 

 €                3.421,- 

 
*De plasdrassen in Brabant (bekend als golfplatenplasdrassen) bestaan uit een combinatie van plasdras en 
kruidenrijk grasland. Vanaf 1 januari 2023 moeten beiden onderdelen apart ingetekend worden en geldt voor het 
gedeelte plasdras een andere vergoeding dan voor het deel met kruidenrijk grasland.  
 
Beheerpakketten kruidenrijk grasland in combinatie beheerpakket 
plasdras 

Beheerpakket 
kruidenrijk grasland 

3c Plasdras van 15 februari  tot 15 juni (60% van perceel plasdras, 
overige oppervlakte kruidenrijk grasland)  

Rustperiode minimaal 1 
april-1 juli 

 Plasdras van 15 februari  tot 15 juli (60% van perceel plasdras, 
overige oppervlakte kruidenrijk grasland) 

Rustperiode minimaal 1 
april – 1 augustus 

 Plasdras van 15 februari  tot 22 juli (60% van perceel plasdras, 
overige oppervlakte kruidenrijk grasland) 

Rustperiode minimaal 1 
april -1 augustus 

 Plasdras van 15 februari  tot 15 juni (80% van perceel plasdras, 
overige oppervlakte kruidenrijk grasland) 

Rustperiode minimaal 1 
april-1 juli 

 
 


