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Beheerpakket ANLb 2023 

3.  Plasdras 
 
Beschrijving 
Plasdras is een aantrekkelijk biotoop voor weidevogels om te rusten en te foerageren. 

Wormen en emelten komen bij een hoge grondwaterstand dichter naar het maaiveld en zijn 

daardoor beter bereikbaar voor weidevogels. 

Beheereisen 
• Het grasland is geïnundeerd (volledig drassig). De inundatieperiode loopt van 

datum x tot datum y (zie beschreven onder pakketten)  

Aanvullende beheervoorschriften 
• Plasdrassen kunnen op een heel perceel of deel van het perceel liggen. Plasdras 

rondom greppels of langs slootkanten is ook mogelijk. 

• Plasdras wordt gecreëerd met pompen, dammetjes, afsluiten van 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.  

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

plasdrasperiode  gerealiseerd van tenminste a weken.  (zie beschreven onder 

pakketten. 

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

inundatie in de overeenkomst tussen deelnemer en collectief duidelijk vermeld. 

• Om plasdras tot productieve (landbouw) grond te laten behoren is minstens één keer 

per jaar een maaibeurt nodig. Eventueel kan het helpen om de kale, slikkige grond in 

te zaaien.  

• Om te voorkomen dat de plasdras omgeven wordt door een te zwaar gewas, is het 

advies om het hele perceel vooraf niet te bemesten,  slepen of bloten.  

Pakketvarianten + beheervergoedingen 
De inundatieperiode betreft de volgende periodes: 

3i) in de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 3 weken. €789,39 

3j) in de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 4 weken. €1.052,52 

3k) in de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 6 weken. €1.578,78 

3l) in de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 8 weken. €2.105,04 

3n) Plasdras 1 maart tot 1 juni.      €1.764,91 

3o) Plasdras 1 maart tot 15 juni.      €2.631,30 

3p) Plasdras 1 maart tot 1 juli.      €2.981,00 
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Meldingen 

• Pakketvariant 3i – 3l  moeten worden gemeld bij het ELAN: 5 dagen voor de 

startdatum. 

 
Adviezen / Aandachtspunten 

• Om te voorkomen dat de plasdras een ecologische val wordt, is het belangrijk om 

rondom de plasdras rust en dekking aanwezig is, bij voorkeur met kruidenrijk 

grasland of eventueel grasland met uitgestelde maaidatum, maar dat gewas moet 

niet te zwaar worden. 

• Om te voorkomen dat de plasdras omgeven wordt door een te zwaar gewas, is het 

advies om ook na afloop terughoudend te zijn met bemesting, het perceel kort de 

winter in laten gaan. 

 

 

 

Versie 2023 

 

 


