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4 Effecten van greppel plas-dras 

1 Inleiding 

Plas-dras is een maatregel die gebruikt wordt in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 

(ANLb), m.n. als slaap-, rust- en foerageerplek voor jonge en volwassen weidevogels en als 

makkelijker toepasbaar hulpmiddel om geschikt kuikenland te creëren voor weidevogels door-

dat het bijdraagt aan een remming van de gewasgroei, waardoor kruiden meer kans krijgen 

en er een open vegetatie kan ontstaan (Visser, 2017). Greppel plas-dras is een vorm die een-

voudiger op kleinere schaal kan worden toegepast dan het verhogen van het waterpeil, waar-

door bijvoorbeeld de effecten op de overige (delen van) agrarische percelen beperkt blijven.  

 

Tijdens de opstart van Winst en Weidevogels bleken er echter veel vragen te bestaan om-

trent de landbouwkundige effecten van  plas-dras, m.n. de effecten op de bodemkwaliteit, 

gekoppeld aan de vraag of de beschikbare vergoeding in het kader van het ANLb wel 

hoog genoeg is. 

 

 

 

2 Materiaal en methode 

Om dit in beeld te brengen zijn in 2018/2019 zes percelen onderzocht, in de regio’s Midden 

Delfland (MD) en Rijn Gouwe Wiericke (RGW), waar greppel-plas-dras vanaf 15 februari is 

toegepast. In onderstaande tabel zijn een aantal kenmerken weergegeven. Het waterni-

veau was bij enkele plasgedeeltes tijdelijk minder dan voorgeschreven (bijv. door niet wer-

kende pompen). Het bemestingniveau (exclusief weidemest) gedurende de laatste jaren 

varieerde maar was gemiddeld matig (ingeschat op <100 kg N per hectare per jaar).  

 

Op de percelen zijn de volgende waarnemingen gedaan (vanwege organisatorische rede-

nen konden niet alle waarnemingen overal plaatsvinden): 

A. Beoordeling van het bodemleven (16 april 2018, direct na het stopzetten van de 

pompen) van 2 plaggen (20*20*20cm) per perceelgedeelte. 

B. Botanische opnames (eind mei 2018) volgens de Braun-Blanquet-methode van een 

transect van circa 50m lengte (excl. slootranden). 

C. Monitoring van vliegende insecten met 2 plakvallen (10*20cm) per perceelgedeelte 

op twee momenten (15/16 mei en 6 juni) gedurende 48 uur. Tijdens de meetronde in 

mei was het koel (15-20oC) na een warme periode, droog en grotendeels zonnig. Tij-

dens de meetronde in juni was het warm (ruim 25oC), droog en zonnig maar tijdens 

de laatste dag iets koeler en bewolkt, met enkele uren lichte regen op de meeste 

plas-dras locaties. 

D. Graslandopbrengst bepaling, dmv. het uitmaaien van 3 stroken gras (circa 4m*0,83m) 

per perceelgedeelte waarvan na weging een monster is genomen ter bepaling van 

het droge stof gehalte en voederwaarde-kwaliteit (NIRS; Eurofins). 
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E. Bodemkwaliteits-beoordeling na herstel (begin februari 2019) bestaande uit een visu-

ele beoordeling van bodemstructuur, beworteling en bodemleven van 2 plaggen 

(20*20*20cm) per perceelgedeelte, en een monster (30 steken, 0-10cm) per perceel-

gedeelte ter bepaling van de chemische bodemkwaliteit (NIRS, Eurofins).  

 

Steeds is een vergelijking gemaakt tussen het perceelsgedeelte (naast de greppel) wat on-

der water heeft gestaan, en een droger /niet beïnvloed deel in de rest van het perceel (af-

hankelijk van de perceelsindeling circa 8 tot 30meter vanaf het plasgedeelte). Weliswaar is 

bij een dergelijke vergelijking mogelijk sprake van een onderlinge beïnvloeding (bijv. plan-

ten en insecten die zich verspreiden vanuit het plas-dras gedeelte), maar vergelijking met 

andere percelen (zonder plas-dras) heeft ook z’n beperkingen omdat de bodemkwaliteit, 

omgeving en overige omstandigheden van verschillende percelen ook altijd verschillen. 

Voor insecten is er overigens ook een vergelijking gemaakt met zestien andere percelen 

met uitgestelde maaidatum die in dezelfde periode in Zuid-Holland gemonitord zijn. 

 

Perceels-

naam 

Grond-

soort 

Jaar  

plas-dras 

Plas-dras 

tot …. 

Oppervlak 

plas-dras (ha) 

Grasland gebruik 

2017  

Waarnemingen 

RvB Klei 1 15 mei 0,05 Beweiding B, C, E 

CvhH Klei 6 15 mei 0,1 Maaien B, C, E 

WvV Klei 6 15 mei 0,11 Maaien + najaar- 

begrazing schapen 

B, C, E 

MV Klei 1 15 april 0,25 Maaien en  

beweiding schapen 

A, B, C, D, E 

TN1 Veen 3 15 april 0,19 Maaien A, B, C, D 

TN2 Veen 3 15 april 0,23 Maaien A, B, C, D 

 

 

 

 

3 Resultaten 

3.1 Bodemkwaliteit 

Aan het einde van de plas-dras situatie blijkt het bodemleven in het plasgedeelte sterk vermin-

derd (bijlage 1): er is slechts een beperkt aantal wormen aanwezig en geen overig zichtbaar 

bodemleven. Vooral het aantal strooiselbewoners is lager in de plasgedeeltes. De rand-zone 

(niet onder water staand, maar drassig met i.i.g. pollen boven het water) is niet duidelijk afwij-

kend van de drogere delen van de percelen, die overigens gekenmerkt werden door vrij hoge 

aantallen wormen ed.. De verschillen tussen droog, plas en rand waren op de veenpercelen 

beperkter dan op het klei-perceel, mogelijk omdat de ondergrond (beneden circa 12-15cm) 

van de veenpercelen niet waterverzadigd bleek te zijn. 
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Negen maanden later (bijlage 4) blijkt het aantal wormen onder de voormalige plasgedeeltes 

enigszins hersteld, maar het is nog steeds duidelijk lager dan in de voormalige droge perceel-

gedeeltes. De verschillen in chemische bodemkwaliteit (0-10cm) zijn minimaal, met als belang-

rijkste verschil dat de hoeveelheid gemakkelijk beschikbare fosfaat (P-PAE) 0,7kg (=35%) lager is 

in de plasgedeeltes. De bodemstructuur en beworteling lijken wel duidelijk slechter/minder in 

de voormalige plasgedeeltes, m.n. in de laag 10-20cm, maar deze waardes zijn indicatief aan-

gezien de beoordeling werd bemoeilijkt door versmering van de natte kleiige bovengrond. 

3.2 Botanische samenstelling 

De botanische samenstelling was sterk variabel tussen de percelen. Gemiddeld werden de 

plas-gedeeltes gekenmerkt door een sterke afname van landbouwkundig goede soorten (-

20%) en een toename van vochtindicatoren, maar ze waren niet kruidenrijker dan de droge 

perceelgedeeltes. Er was een fors verschil tussen de percelen met een inundatie tot 15 april en 

die met een inundatie tot 15 mei (bijlage 3). Dit werd veroorzaakt door de twee percelen die 

reeds meerdere jaren geïnundeerd worden tot 15mei. De plasgedeeltes hiervan werden ge-

kenmerkt door meer kale grond, meer pioniervegetatie zoals perzikkruid en afwezigheid van 

soorten met een goede landbouwkundige waardering.  

  

 Figuur 1: Beeld van perceel met inundatie tot 15 april (foto’s op 16 april en 30 mei). 

   

Figuur 2: Beeld van perceel met inundatie tot 15 mei (foto’s op 23 april, 29 mei en 1 augustus). 



 Effecten van greppel plas-dras 7 

3.3 Gewasproductie 

Mede door het sterk afwijkende groeiseizoen van 2018 zijn er slechts twee snedes bemonsterd 

(bijlage 2), waarbij de opbrengst van de 1e snede (begin juni) hoog was, maar duidelijk lager 

voor de plas-dras gedeeltes ten opzichte van de drogere perceelgedeeltes: 4,1 versus 5,9 ton 

ds per ha. De latere/langzamere groei van de plas-dras gedeeltes vertaalden zich ook in een 

iets hoger voedingswaarde in de 1e snede. Deze verschillen in productie en voederwaarde wa-

ren in de volgende snede verdwenen. Door een zeer lage gewasproductie in juli-september is 

de gewasproductie-monitoring daarna gestopt. 

 

Hierbij dienen enkele opmerkingen te worden geplaatst: 

 de voederwaardes zijn gebaseerd op NIR-analyses. Bij plantensoorten met een ‘slechte 

landbouwkundige waardering’ kan de werkelijke voederwaarde aanmerkelijk afwijken van 

deze NIR-analyse. Korevaar et al. (1989) vonden een overschatting van circa 300 VEM per 

kg ds bij planten met een ‘slechte landbouwkundige waardering’ ten opzichte van plan-

ten met een ‘goede landbouwkundige waardering’. Op basis hiervan en het verschil in 

aandeel van deze ‘goede landbouwkundige planten’ op de plas- respectievelijk droge 

perceelgedeeltes (20%) zou de voederwaarde van de plasgedeeltes met 60VEM per kg ds  

zijn overschat en daardoor in alle gevallen lager liggen (-23VEM) dan die van de droge 

perceelgedeeltes.   

 De gewasproductie-metingen zijn uitgevoerd op percelen met een inundatie tot 15 april. 

Op basis van de botanische opnames van de twee percelen die reeds meerdere jaren lan-

ger in het seizoen geïnundeerd zijn, is bij een inundatie die een groter deel van het groeisei-

zoen beslaat, waarschijnlijk sprake van een sterkere beperking van de gewasproductie en 

een lagere voederwaarde dan hierboven genoemd. 

3.4 Insecten 

Er zijn geen duidelijke trends aanwezig in het aantal insecten (zie Figuur 3): de tendens naar 

meer insecten bij het voormalige plasgedeelte valt weg tegen de grote variatie tussen de per-

celen; ook het aantal insecten >4mm is (net) niet significant verschillend. Bovendien was het 

aantal insecten op de percelen met een uitgestelde maaidatum iets hoger. Hierbij moet wor-

den opgemerkt dat er op veel percelen met een uitgestelde maaidatum geen regen was ge-

vallen tijdens de monitoring terwijl het op meerdere plas-dras percelen enkele uren had gere-

gend (door lokale weersverschillen): dit heeft de vliegtijd van de insecten en dus het aantal in-

secten op de plakvallen waarschijnlijk negatief beïnvloed. 
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Figuur 3: Aantal vliegende insecten (totaal en >4mm) op twee momenten in het weidevogelseizoen op 

de plas-dras percelen (plakvallen gedurende 48uur). Ter vergelijking staan ook de aantallen van 16 per-

celen met uitgestelde maaidatum (UM) weergegeven. 

 

 

4 Discussie; implicaties van greppel plas-dras 

Ondanks dat er geen structurele waarnemingen zijn gedaan aan het gebruik door weide-

vogels, kunnen toch een aantal gevolgen van greppel plas-dras geschetst worden. Zo ver-

mindert inundatie het bodemleven sterk. Dit is in lijn met bevindingen van Tolkamp et al. 

(2006) maar schijnbaar in tegenspraak met het doel om weidevogel-ouderdieren aan te 

trekken en opvallend gezien de ad-hoc waarnemingen van weidevogels die niet alleen in 

de randzone foerageren (waar het beschikbare bodemleven goed bereikbaar is vanwege 

de vochtige grond) maar ook in het plasgedeelte foerageren. Onduidelijk is wat zij daar 

aan voedsel vinden.  

 

Door de remming van de gewasproductie en meer kale grond is de begaanbaarheid voor 

kuikens van plas-dras gedeeltes aanmerkelijk beter dan die van ‘gewone uitgestelde maai-

datum’. Begin juni stond er 30% minder gewas in de plasgedeeltes (tot 15 april), maar een 

snede van ruim 4 ton ds per hectare impliceert nog steeds een aanzienlijke beperking van 

de begaanbaarheid voor weidevogelkuikens tijdens hun kritische periode. Visser et al. 

(2017) vonden een veel sterkere remming van de gewasproductie (op basis van gras-

hoogte metingen), tot >65% dichtbij de greppel. Deze metingen vonden echter plaats ter-

wijl de inundatie nog in functie was (tot 1 juni). De waarnemingen in het huidige onderzoek 

suggereren dat het gewasproductie-effect snel minder wordt nadat de inundatie wordt 
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stopgezet: bij de oudere plas-draspercelen met een inundatie tot 15 mei (waar geen ge-

wasproductie-metingen hebben plaats gevonden) was er eind mei nog duidelijk sprake van 

een open structuur met kale grond, maar kwam de gewasproductie (met pioniersplanten) 

snel op gang. Indien een betere begaanbaarheid een belangrijk doel is van de greppel 

plas-dras is het daarom aan te bevelen om de inundatie langer in het kuikenseizoen te laten 

voortduren.  

 

Mede vanwege het zeer afwijkende jaar is het onmogelijk om een schatting te maken van 

de bedrijfseconomische effecten van greppel plas-dras. Belangrijkste effect lijkt de veran-

derde botanische samenstelling te zijn, waardoor de productie en vooral de voederwaarde 

laag is, nog lager dan die van een ‘gewone uitgestelde maaidatum’: met werkelijke voe-

derwaardes in het verse gras van ruim beneden de 800 VEM per kg ds (waardoor de voe-

derwaardes van het ingekuilde product ruim beneden de 750VEM uitkomen) is het geoog-

ste product moeilijk inzetbaar in een rantsoen voor hoog-productieve melkkoeien. Ander-

zijds is de ANLB-vergoeding per hectare voor plas-dras tot 15 april respectievelijk 15 mei ook 

580 of 715€ per hectare hoger dan die van grasland met een rustperiode tot 1 respectieve-

lijk 22 juni (prijspeil 2018), wat overeenkomt met ruim 2500 tot 3100 kg krachtvoer (A-brok).  

Of dit voldoende is, is vooral ook afhankelijk van bedrijfsopzet (melkproductie-niveau, aan-

deel jongvee, fosfaatreferentie, etc.).  

 

 

 

 

5 Samenvattende conclusies 

Ondanks het afwijkende groeiseizoen, het beperkte aantal percelen waarop de waarne-

mingen zijn gedaan en de variatie tussen de percelen komen er een aantal tendensen 

naar voren: 

 Plas-dras heeft een sterk negatieve invloed op bodemleven en waarschijnlijk bo-

demstructuur. Het bodemleven herstelt zich slechts gedeeltelijk in de periode dat de 

percelen niet zijn geïnundeerd.  

 De effecten van plas-dras op de chemische bodemvruchtbaarheid zijn gering. De 

lagere hoeveelheid gemakkelijk beschikbare fosfaat in de plasgedeeltes na de her-

stelperiode impliceert enige beperking van de gewasproductie. 

 Plas-dras heeft een duidelijk negatief effect op de botanische samenstelling: meer 

kale grond tot enkele weken na de inundatie en minder grassen en kruiden met een 

goede landbouwkundige waardering. Het effect op kruidenrijkdom is nihil, maar 

met minder verschillende soorten kruiden in de plasgedeeltes. Met name de oudere 

plas-dras percelen met een langere inundatie worden gekenmerkt door veelvuldi-

ger voorkomen van pionier- en vochtindicatoren. 

 Plas-dras tot 15 april remt de gewasproductie met circa 2 ton ds per hectare in het 

plasgedeelte van de 1e snede (circa 6 weken na opheffen van de inundatie), maar 

de resterende effecten lijken beperkt. De botanische opnames van de oudere plas-
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dras percelen met een langere inundatie (tot >15 mei) doen vermoeden dat hier 

sprake is van sterkere rest-effecten op de gewasproductie en voederwaarde.  

 Het effect op het aantal vliegende insecten lijkt gering: het totaal aantal insecten 

en het aantal grotere insecten zijn beide niet duidelijk hoger in de droogvallende 

plas-gedeeltes, zowel in vergelijking met de drogere perceelgedeeltes als in vergelij-

king met andere percelen met een uitgestelde maaidatum.  
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Bijlage 1: Beoordeling bodemleven.  

(dd. 16-4-2018) 

  Droog 

(n=3) 

Plas 

(n=3) 

Rand 

(n=3) 

W
o

rm
e

n
 

Aantal per m2 881 69 661 

Biomassa (g/m2) 215 29 322 

Biomassa (g) per worm 0,32 0,47 0,50 

Fractie jonge wormen 32% 33% 18% 

Fractie strooiselbewoners 21% 9% 26% 

O
v
e

ri
g

 z
ic

h
tb

a
a

r 

b
o

d
e

m
le

v
e

n
 

emelten per m2 44 0 50 

potwormen per m2 94 6 28 

slakken per m2 13 0 19 

keverlarve per m2 19 0 9 

ritnaald per m2 6 0 13 

 

 

 

Bijlage 2: Graslandopbrengst 2018. 

 Meting 30 mei droge stof 

(g/kg) 

t ds/ha VEM DVE OEB 

PLAS 198 4,1 813 55 -5 

DROOG 197 5,9 776 47 -18 

 

Meting 2 augustus droge stof 

(g/kg) 

t ds/ha VEM DVE OEB 

PLAS 306 3,1 754 56 10 

DROOG 302 2,9 791 57 5 
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Bijlage 3: Botanische samenstelling.  

(28-31 mei 2018; % van bodembedekking).  

 Inundatie tot 15 april Inundatie tot 15 mei 
 

Droog Plas Droog Plas 

Engels raaigras 41 20 9 1 

ruw beemdgras 20 18 16 10 

gestreepte witbol 15 18 20 1 

fioringras 4 9 10 11 

straatgras 4 4 1 1 

mannagras 1 12 12 5 

geknikte vossenstaart 5 5 2 21 

grote vossenstaart 2 4 3 3 

zachte dravik 2 4 0 
 

kweek 1 2 0 
 

kropaar 1 1 0 
 

rietgras 1 1 4 2 

liesgras 0 0 
  

witte klaver 0 0 1 0 

kruipende boterbloem 0 0 5 2 

scherpe boterbloem 0 0 1 1 

krulzuring 0 0 0 0 

ridderzuring 0 0 0 
 

schapenzuring 0 0 0 0 

veldzuring 0 0 12 0 

perzikkruid 
  

4 13 

greppelrus 
   

5 

ruwe smele 1 1 
  

zilverschoon 
  

0 3 

paardebloem 0 0 0 
 

vogelmuur 0 0 0 
 

herderstasje 0 0 
  

melganzevoet 0 0 
  

pinksterbloem 
  

0 
 

gewone hoornbloem 
  

0 
 

akkerdistel 
  

0 
 

klein hoefblad 
  

0 
 

Bodembedekking totaal % 98 98 98 80 

% kruiden 1 1 24 25 

aantal kruidensoorten per perceel 8 6 7 2 

Noot: Genoemde grassen en kruiden met getalswaarde waren aanwezig op minimaal 1 perceel. 
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Bijlage 4: Beoordeling van bodem na herstel. 

Bodemleven in droge en natte perceelgedeeltes 9 maanden na inundatie (dd. 5-2-2019) 

 
  

Droog 

(n=4) 

Plas 

(n=4) 

W
o

rm
e

n
 

Aantal totaal n/m2 593 141 

Biomassa g/m2 160 35 

Biomassa per worm g/n 0,27 0,22 

Fractie jonge wormen % 52% 45% 

Fractie strooiselbewoners 
 

42% 32% 

O
v
e

ri
g

  

zi
c

h
tb

a
a

r 
 

b
o

d
e

m
le

v
e

n
 larven (van kevers) n/m2 59 9 

loopkever n/m2 25 0 

ritnaald n/m2 13 3 

kniptor n/m2 3 0 

emelt n/m2 88 0 

 

Visuele beoordeling bodemstructuur en beworteling van droge en natte perceelgedeeltes 

(dd. 5-2-2019). 
  

Droog 

(n=4) 

Plas 

(n=4) 

Structuur 

 (0-10cm) 

% kruimel 97 72 

%afgerond 3 28 

Structuur 

 (10-20cm) 

% kruimel 26 11 

% afgerond 73 78 

% scherp 1 12 

Beworteling 

(n per m2) 

op 10cm diepte 2266 1938 

op 20cm diepte 484 241 

Ps. structuurbeoordeling werd bemoeilijkt door versmering van natte kleigrond. 
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Bijlage 5: Bodemvruchtbaarheid van droge en natte perceelgedeeltes na herstel. 

 

 

 

(dd. 5-2-2019; NIRS Eurofins; laag 0-10cm; n=4). 
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