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Weidevogelbeheer  
Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2020 
Versie: 1 oktober 2019 (Wijzigingen voorbehouden)  
 
3 Plasdras 

Afbakening 
- De beheereenheid bestaat uit grasland. 
- Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten. 
 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 
4. Het grasland is geïnundeerd (volledig drassig). De inundatieperiode loopt van datum x tot datum 

y (zie beschreven onder pakketten) 
 
Aanvullende beheervoorschriften 

- De beheereenheid is jaarlijks geïnundeerd. 
- Pakket c: Op minimaal 60% van het oppervlak van de beheereenheid is de laag water tussen de 5 

en 20 cm diep 
- Pakket g, i t/m l en p: Op minimaal 60% van het oppervlak van de beheereenheid 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) 
- Advies: minimaal 1x bloten/maaien na 1 augustus i.v.m. behoud AAN-status perceel.  

 
Pakketten*            
De inundatieperiode betreft de volgende periode:  
c) Van 15 februari tot 15 juni.         
g) Van 15 februari tot 15 juni.         
i) In de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 3 weken     
j) In de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 4 weken     
k) In de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 6 weken     
l) In de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 8 weken     
p)  Van 1 maart tot 1 juli          
 
Flexibel en last-minute beheer 

- Ingangsdatum pakketten i, j, k, l: 2 dagen na afspraak met gebiedscoördinator. 
Vb. Afspraak op 2 mei. Ingangsdatum op 4 mei. 
 
 

 
 
*meer informatie over de geldende tarieven kunt u verkrijgen via ons kantoor: 0566 – 700 
207 


