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Pakketvoorwaarden A3c Plasdras 

Versie 2019 
 
Beschrijving 
Voor Zeeland zijn zilte graslanden en kreekgraslanden met hun hoogteverschillen, natte en wat drogere plekken 
karakteristiek. Het gaat om ‘ouderwetse’ hooilanden met een pollige structuur en verspreid voorkomende 
orchideeën en kruiden. De ondergelopen stukken weiland of hooiland zijn een belangrijk onderdeel van dit biotoop 
de vogels kunnen hier veilig rusten en de weke bodem biedt een belangrijk  voedselbiotoop voor weidevogels. Dat 
komt omdat  bodemdieren in vochtige grond omhoog komen en de vogels kunnen gemakkelijker met hun snavel in 
de zachte bodem doordringen dan in droge harde grond. 
Deze ondergelopen stukken land passen niet binnen een weiland of hooiland pakket maar vallen onder dit speciale 
pakket. 
 
Doel: 
Het creëren van foerageergebied door het ontwikkelen van natte, insectenrijke biotopen. 

 
Doelsoorten Zeeland 
Tureluur, watersnip,  bontbekplevier, kluut, kievit, scholekster, noordse woelmuis,   
amfibieën, waaronder kamsalamander, rugstreeppad. 
 

 
 

 
Beheereisen  

• De beheereenheid is geïnundeerd (100% drassig). De inundatieperiode loopt van datum 15 februari tot 15 
mei of bij voorkeur tot 15 juni.  
  

 
Aanvullende beheervoorschriften  

• De beheereenheid is jaarlijks geïnundeerd. 

• Op minimaal 60% van het oppervlak van het perceel is de laag water ten minste 5 cm diep.  

• Ook buiten de inundatieperiode wordt ingezet op maximale bescherming van de aanwezige vogels. 

• Het grasland mag niet gescheurd, gefreesd, geploegd of heringezaaid worden. 

• Klepelen is niet toegestaan. 

• Niet in het donker of schemer maaien en van binnen naar buiten maaien bij voorkeur stukje laten staan. 

Breedte Onderwater staande deel van het 
weiland  

Bemesting Niet toegestaan 

Meetellen mestplaatsingsruimte Ja 

Inrichting  Water op pompen of vast houden 
Schot, planken of dam 

Beheer Peil hooghouden en rust periode  

Waardevol voor noordse woelmuis, kust en 
weidevogels, amfibieën,  

Jaarlijkse beheervergoeding Inundatie 15 februari - 15 mei  
€ 1.230,25  
Inundatie 15 februari - 15 juni   
€ 2.042,86  
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• De aanwezige structuur (hoogte, laagte, greppels) dient in stand gehouden te worden en zo nodig 
uitgebaggerd en of hersteld te worden, zodat er weer voldoende overgangen zijn tussen nat en droog / zout 
en zoeter. 

• Bestrijden van probleemonkruiden akkerdistel, ridderzuring en Jacobskruiskruid en bereklauw, bij voorkeur 
door vroegtijdig plaatselijk afmaaien (bosmaaier) of anders plaatselijk spuiten. 

• Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan 

• De beheereenheid  grenst niet aan bos en/of bomen op 100 meter, of in overleg. 

• Dit pakket kan alleen afgesloten worden in combinatie met één van de volgende pakketten 
o Zilt hooi- of weiland 
o Amfibieënweiland 
o Hooiland light 

• Het is verplichte om minimaal 3 keer per jaar de vogels in de beheereenheid te tellen en de waarnemingen 
door te geven aan het collectief, via de eigen ANV. Vermeld hierbij duidelijk om welke beheereenheid het 
gaat en welke vogels zijn waargenomen. Tellen gebeurt eenmaal in de winter en tweemaal in het 
broedseizoen. 


