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Beheerpakket ANLb 2016 

3. Plasdras 

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in Koppeltabel) 
 

 Het grasland is geïnundeerd (volledig drassig). De inundatieperiode loopt van datum x 
tot datum y (zie beschreven onder pakketten) [4] 

 
Aanvullende beheervoorschriften 
 

 De beheereenheid is jaarlijks geïnundeerd. 
 Pakket a t/m d, m: Op minimaal 60% van het oppervlak van het perceel is de laag 

water tussen de 5 en 20 cm diep. 
 Pakket e t/m l: Op minimaal 60% van het oppervlak van het perceel 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) 
 Pakket n: Op minimaal 60% van het oppervlak van het perceel is de laag water tussen 

de 5 en 20 cm diep, gedurende een periode van tenminste 2 weken 
 
Advies: minimaal 1x bloten/maaien na 1 augustus ivm behoud AAN-status perceel 
 
Pakketten 

De inundatieperiode betreft de volgende periodes: 

a)   Van 15 februari tot 15 april  h)   Van 15 februari tot 1 augustus 
b)   Van 15 februari tot 15 mei i)    In de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 3 

weken 
c)    Van 15 februari tot 15 juni j)    In de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 4 

weken 
d)   Van 15 februari tot 1 
augustus 

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

e)   Van 15 februari tot 15 april l)    In de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 8 
weken 

f)    Van 15 februari tot 15 mei  
n)  In de periode van 1 november tot 31 januari, 
tenminste 2 weken 

g)   Van 15 februari tot 15 juni 
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Meldingen 

(Voor het Collectief) Pakketvariant en i t/m l en n: ingangsdatum minimaal 5 werkdagen 
voorafgaand aan de ingangsdatum melden bij RvO.nl. 
 

Versie 2022 


