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Inleiding.
Om goede resultaten te behalen bij weidevogelbeheer zijn natte terrein omstandigheden in
verschillende perioden van het jaar een essentiële schakel. Anderzijds staan hoge peilen en plas-dras
situaties steeds weer ter discussie omdat het zich slecht laat combineren met de inpasbaarheid van
het agrarisch gebruik. Zowel in het agrarisch natuurbeheer als in gebieden met een hoofdfunctie
natuur wordt hierdoor veel gediscussieerd over dit onderwerp.
Voor gebieden met een hoofdfunctie natuur waarin weidevogelbeheer een belangrijke doeltype keuze
is dienen hoge waterpeilen in de periode januari – begin mei niet ter discussie te staan. Het is één van
de randvoorwaarden voor dit doeltype en derhalve een directe consequentie van de gemaakte keuze.
Juist door een flexibel- en hoogwaterpeil kan de grasgroei worden geremd, waardoor ideale
omstandigheden voor weidevogels ontstaan en voldoende late maaidata kunnen worden gerealiseerd
zonder dat het gewas legerig wordt. Tevens worden de beheerkosten fors gedrukt door greppel plasdras te combineren middels een slimme hoogteligging van de greppelbuizen en een goede inrichting
van de percelen.
Voor gebieden in omvorming van agrarisch gebied naar natuur, waarbij nog niet alle percelen zijn
verworven of waar de functiewijziging nog niet voor de gehele oppervlakte is doorgevoerd kan met
behulp van lokale plas-dras situaties, die door actief beheer in stand worden gehouden, vooruitlopend
op het instellen van de waterpeilen worden gestart met het bevorderen van weidevogeldichtheden.
Ook in gebieden met agrarisch natuurbeheer in een beheermozaïek of waar met een zogenaamd
‘weidevogelgebiedsplan’ wordt gewerkt is veelal een situatie met agrarische waterpeilen aanwezig en
kan maatwerk op perceel niveau een oplossing bieden om lokaal de gewenste natte situaties binnen
een agrarisch peilregime te realiseren.
Regelmatig blijkt dat er onduidelijkheid bestaat hoe een plas-dras beheer te voeren en welke plasdras situaties in welke omstandigheden, welke periode of voor welke doelstellingen toegepast kunnen
worden. Ook omtrent het gewenste peilbeheer in de verschillende plas-dras situaties bestaat
onduidelijkheid en hoewel met de beste bedoelingen uitgevoerd, blijken regelmatig ongelukkige
keuzen te worden gemaakt.
Deze korte rapportage is bedoeld om enig inzicht te verschaffen in de wensen vanuit de
weidevogelbiotoop en de mogelijkheden om hier met lokaal maatwerk op in te spelen daar waar een
specifiek op de weidevogeldoelen ingesteld polderpeil niet tot de mogelijkheden of de doelstellingen
behoord.
Kort worden in deze rapportage de vier meest gebruikte plas-dras varianten en inundatie
mogelijkheden in een vaste volgorde beschreven, van doel, via instellen van de plas-dras tot
aanvullend gewenst beheer. Hierbij dient te worden gerealiseerd dat vrijwel elke situatie zijn eigen
specifieke aandachtpunten en aspecten heeft. Lokaal maatwerk dient derhalve steeds aandacht te
krijgen.
.
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Voorjaar- of vestigingsplas-dras.
Omschrijving

: Voorjaars- of ook wel vestigingsplas-dras heeft tot doel vogels die in het voorjaar
terugkeren een rustige slaapplaats te bieden.
In de ideale situatie hebben de randen een hoge regenwormen dichtheid, door een
aanvullend beheer in het zomer en najaar, zodat direct naast de slaapplaats
gefoerageerd kan worden. Indien geschikte broedpercelen in de omgeving vindt hier
ook vaak de paarbinding plaats.

Omvang

: 1- tot 2 hectare volle veld plas-dras, liefst twee van dergelijke plas-dras situaties
binnen circa 200 meter afstand van elkaar.

Periode

: Januari – eind maart

Doel

: Slaap- en foerageergebied voor doortrekkers en arriverende broedvogels.

Instellen

: Eind november greppels dicht zetten en geleidelijk laten inunderen door vasthouden
neerslag overschot. Overloop instellen op maximaal gewenste inundatie hoogte.
Indien januari de gewenste inundatie niet is bereikt ingrijpen met een mobiele pomp.

Aflaten

: Eerste of tweede decade maart geleidelijk aflaten (afhankelijk van vroeg of laat
voorjaar), door greppels deels open te maken, elleboogstuk op de greppelbuis
schuin te zetten of spontaan laten indrogen door verdamping en gewasopname.

Beheer

: -

-

Maaien > 30 juni (of extensieve seizoen standweiden met schapen, met
aanvullend maaien eind juni). Let op bij maaien. Opdrogende plas-dras situaties
worden soms door laat vestigende watersnippen en tweede legsel kievit
gebruikt als broedplaats.
Naweiden extensief, voorkomen van vertrappingschade.
Vaste mestgift 12 ton/ha/jr na het maaien.
Aanbrengen 500 kg korrelkalk/ha/jr na half augustus.
Actief pitrus beheer met maaien en afvoeren, voorkomen zaadzetting en indien
mogelijk aanvullend klepelen over vorst.
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Water in het maaiveld.
Omschrijving

: Bij inundatie percelen wordt het peilbeheer zodanig gevoerd dat in het
vroege voorjaar, bij aankomst van de vogels het water “in het maaiveld” staat.
De greppels zijn breed en de laagste plekken in het grasland (circa 10 tot max. 20%
van de totale oppervlakte) inunderen enkele centimeters.

Omvang

: Eenheden van minimaal 5 hectare. Bij optimaal weidevogelgebied van > 100 hectare
streven naar 10- tot 20% van oppervlakte weidevogelgebied met winterinundatie.

Periode

: Half januari – begin april

Doel

: Vestigingsbiotoop steltlopers en eenden na terugkeer in voorjaarstrek.
Verkrijgen structuurrijk broedbiotoop ten bate van grutto , tureluur, eendachtige en
soms watersnip.
Remming grasgroei ten bate van kuiken biotoop

Instellen

: Tweede decade december greppels dicht zetten en geleidelijk laten inunderen door
vasthouden neerslag overschot. Overloop instellen op maximaal gewenste inundatie
hoogte. Let op voor te natte omstandigheden die leiden tot bovenmatige sterfte van
de regenwormen populatie.

Aflaten

: Begin april greppels open zetten en inlaten drogen.

Beheer

: -

-

Maaien in mozaïek vroegste percelen >15 juni. Maaipiek >30 juni.
Na weiden extensief, voorkomen van vertrappingschade.
Vaste mestgift 10 ton/ha/jr na het maaien op 75% van de oppervlakte (25%
onbemest laten). Eventueel een gift van dunne mest toestaan, maar dit
uitsluitend na het maaien en met een maximum van 15 ton ha/jr.
Aanbrengen 500 kg korrelkalk/ha/jr eenmaal per twee jaar omstreeks half
augustus.
Actief pitrus beheer met maaien en afvoeren, voorkomen zaadzetting pitrus en
indien mogelijk aanvullend klepelen over vorst.
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Greppel plas-dras.
Omschrijving

: Greppel plas-dras heeft als voornaamste doel om geschikte omstandigheden te
creëren in de kuikenfase van de steltlopersoorten. Door de greppel zodanig vol te
pompen met water dat hij in ruime mate buiten de greppeloevers treedt wordt de
grasgroei, vertraagd, ontstaan slikrandjes met slakjes en muggen en wordt over een
breedte van enkele meters een gradiënt van kort naar pollerig lang gras verkregen.
Greppel plas-dras ligt op rustige plaatsen en op enige afstand van
broedgelegenheden van predatoren. Bij voorkeur wordt voor greppel plas-dras een al
wat hol gelegen perceel geselecteerd. Een ideale kuikenbiotoop derhalve met veel
voedsel en een makkelijk indringbare bodem.

Omvang

: Een greppel plas-dras behoeft niet de gehele greppel lengte te beslaan. Delen van
de greppel die een zodanig beheer krijgen dienen minimaal 150 tot 200 meter lang te
zijn. Gestreefd dient te worden naar 4 á 5 greppel plas-dras situaties per 100 hectare
weidevogelgebied (één greppel per blok van circa 10 percelen).

Periode

: Half maart – eind april.

Doel

: Opgroeibiotoop voor steltloper kuikens.

Instellen

: In de winterperiode de uitloop pijp zodanig instellen dat de greppel voor circa de
helft van de greppeldiepte vol blijft staan met water. Circa 10 maart dichtzetten
en overloop hoogte op maximaal instellen. Neerslag overschot vasthouden.
Indien na 10 dagen onvoldoende inundatie is opgetreden als gevolg van neerslag
volpompen met mobiele pomp tot dat de greppel circa 2 tot 3 meter breed is.

Aflaten

: Begin tot half mei, afhankelijk van neerslag overschot/tekort in betreffende jaar
de greppels open zetten en geleidelijk laten indrogen.

Beheer

: -

Maaien in mozaïek tussen 15 juni - 15 juli afhankelijk van plaats perceel in de
mozaïek.
Naweiden extensief, voorkomen van vertrappingschade.
Vaste mestgift max10 ton/ha/jr (of 15 ton dunne mest) na het maaien. Een zone
van dezelfde oppervlakte als de greppel plas-dras rondom niet bemesten.
Aanbrengen 500 kg korrelkalk/ha/jr in de greppelzone tweede helft augustus.
Actief pitrus beheer met maaien en afvoeren, voorkomen zaadzetting en indien
mogelijk aanvullend klepelen over vorst.
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Zomer plas-dras.
Omschrijving

: Een zomer plas-dras heeft voor een belangrijk deel dezelfde functie als een
voorjaars plas-dras, maar is nu bedoeld om de vogels na het broedseizoen op te
laten vetten om in voldoende conditie te komen voordat de trek in zuidelijke richting
wordt aangevangen.

Omvang

: Ruime plas-dras plekken en inundatie plekken over minimaal enkele honderden
meters lengte en 5 tot 10 meter breedte. Bij voorkeur drie van dergelijke locaties in
elkaars nabijheid met een onderlinge afstand van maximaal 250 meter, zodat opvet
situaties van 2 tot 4 hectare ontstaan.

Periode

: Half juni – eind augustus.

Doel

: Opgroei late biotoop kuikens, opvet biotoop voor aanvang wegtrek en foerageer
biotoop voor doortrekkende steltlopers

Instellen

: Half juni, na het maaien op een hol gelegen perceel de greppel dichtzetten en
volpompen met water d.m.v. tractorpomp tot de greppel een breedte heeft van circa
5 tot 7,5 meter. Indien mogelijk jaarlijks het zelfde perceel hanteren en lokaal enkele
flauwe verbredingen aan de greppel aanleggen zodat kleine plassen ontstaan na
inundatie.

Aflaten
.
Beheer

: Eind augustus greppels open zetten en water aflaten, naweiden met schapen.
:

-

Maaien > 15 juni of na eind augustus (in laatste geval rundvee
voorbeweiding toepassen van 10 maart tot 01 mei met 2,5 GVE hectare).

-

Naweiden extensief.
Vaste mestgift 8 ton/ha/jr na het maaien.
Aanbrengen 300 kg korrelkalk/ha/jr uitsluitend op de geïnundeerde delen eind
augustus.
Actief pitrus beheer met maaien en afvoeren, voorkomen zaadzetting en indien
mogelijk aanvullend klepelen over vorst. (Bij te grote pitrus verruiging enkele jaren ander
perceel selecteren en zuurgraad structuur op orde brengen door aangepast beheer).
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