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3 Plas-dras 
 
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. Het is noodzakelijk dat grenzend aan het plas-drasperceel ook 
kruidenrijk grasland aanwezig is, of grasland met een rustperiode. Dit voorkomt het ontstaan van een 
‘ecologische val’ waarbij de plasdrassen weidevogels uit de omgeving aantrekken, maar waar de 
nesten vervolgens niet uit kunnen komen of de kuikens niet groot worden, door gebrek aan voedsel 
(kruidenrijk grasland) of schuilmogelijkheden (rustperiode) in de directe omgeving. In plaats van een 
verbetering van de biodiversiteit, zorgt het beheer dan onbedoeld voor een achteruitgang.  
 
Plasdrassen kunnen ook gerealiseerd worden middels greppel-plasdras (is een kleinschalige variant 
van plasdras), langs slootjes en in greppels die van oudsher op het perceel aanwezig zijn. De greppel-
plasdras is ook mogelijk via dit beheerpakket.  
 
Niet het diepe water, maar juist het ‘drassige’ deel van een plasdras is het meest waardevol voor 
weidevogels. Praktisch vertaald hoeft u op een goed plasdrasperceel niet noodzakelijkerwijs laarzen 
aan om droge voeten te houden, maar heeft u wel per definitie natte sokken als u er op schoenen 
doorheen zou lopen. Het oppervlakte voor dit pakket is het deel dat in de beheerperiode continu 
drassig is. 
 
Het pakket met startdatum 15 februari heeft als voordeel dat het aanwezig is bij de start van het 
weidevogelseizoen. Het pakket met startdatum 1 maart biedt een langere tijd voor de ontwikkeling 
van de bodemfauna.  
De plasdrassen in de periode mei-augustus hebben een functie als opvethabitat voor de vogels.   
 
Beheervoorwaarden 

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

 Plasdrassen kunnen op een heel perceel of deel van het perceel liggen. Het vernatten 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. 

 Pakket i t/m k: In de periode tussen 1 mei en 1 augustus wordt een plasdrasperiode 
gerealiseerd van ten minste a weken (zie beschreven onder pakketten)  

 Pakket i t/m k: 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 het nodig om minstens 
één keer per jaar te maaien. 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 (zowel plasdras als de rest van het perceel) vooraf niet te bemesten, slepen 
of bloten. 

 
Pakketten 
De inundatieperiode betreft de volgende periode: 
3a Plasdras 15 februari tot 15 april 
3b Plasdras 15 februari tot 15 mei 
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3c Plasdras 15 februari tot 15 juni 
3i Plasdras in de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 3 weken 
3j Plasdras in de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 4 weken 
3k Plasdras in de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 6 weken 
3n Plasdras 1 maart tot 1 juni 
3o Plasdras 1 maart tot 15 juni 
3p Plasdras 1 maart tot 1 juli 
 
Pakketten i t/m zijn last minute pakketten. Deze worden alleen in overleg met veldmedewerker 
tijdens het seizoen afgesloten. 
 
Kievit 
Volvelds (greppel-)plasdras is gewenst. Dit is te realiseren door een combinatie van pakket 1 of 5 met 
3o in de vorm van greppels. 
 
Meldingen 
Pakketvarianten i t/m: ingangsdatum minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de ingangsdatum 
melden bij RVO.nl.  
 


