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Beschrijving 

Om weidevogels te beschermen is het lang niet altijd nodig om alle percelen waarop zich 

broedende weidevogels bevinden, te beleggen met een rustperiode. Bijvoorbeeld omdat 

de dichtheid aan weidevogels vrij laag is. In dit soort situaties kan het pakket landbouwgrond met 

legselbeheer een invulling geven aan weidevogelbeheer, door het legsel en de onmiddellijke omgeving 

hiervan te beschermen tegen landbouwkundige werkzaamheden.  

 

Landbouwgrond met legselbeheer kan zowel bestaan uit grasland als uit bouwland. Door het plaatsen 

van nestbeschermers of het op andere wijze ontzien van de legsels bij werkzaamheden, wordt de kans 

op het uitkomen van het legsel sterk vergroot. Percelen met legselbeheer hebben over het algemeen 

weinig nut als foerageergebied voor jonge weidevogels, tenzij gekozen wordt voor een combinatie met 

een kruidenrijke weidevogelgraslandrand.  

 

Het perceel wordt grotendeels normaal agrarisch gebruikt. Nesten worden gemarkeerd met stokken 

of nestbeschermers om ze te ontzien bij landbouwwerkzaamheden, zoals maaien, weiden of zaaien. 

 

Afbakening 

• Cumulatie toegestaan met beheerpakketten 2 en/of 8 

• De beheereenheid moet gelegen zijn op of grenzen aan landbouwgrond. 

 

Beheereisen  

• Pakket a, b, c, d, e, f, g, h, i en j: Er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten 

zijn geregistreerd (bijvoorbeeld op stalkaart of via geo-informatie). Voor specifieke soorten kan 

nestgelegenheid worden geplaatst. 

• Pakket a: Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle 

landbouwkundige bewerkingen, tenminste via enclaves van minimaal 50 m2 en een minimale 

straal van 3,5 meter (alleen op grasland) of via het plaatsen van nestbeschermers. Bij beweiding  

worden nestbeschermers geplaatst. 

• Pakket c: Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle 

landbouwkundige bewerkingen of beschermd via het plaatsen van nestbeschermers. 

• Pakket d, e, f, g, h: Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle 

landbouwkundige bewerkingen, tenminste via enclaves van minimaal 50 m2 (alleen op grasland), 

via een rustperiode van datum x tot y (zie beschreven onder pakketten), waarbij de vrijwaring 

tenminste 14 kalenderdagen duurt, of via het plaatsen van nestbeschermers. 

• Pakket b, i en j: Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle 

landbouwkundige bewerkingen via een rustperiode van datum x tot datum y (zie beschreven 

onder pakketten)  

 

Aanvullende beheervoorschriften  

• Pakket a en c t/m h: De beheereenheid wordt tijdens het broedseizoen een of enkele malen 

afgezocht op aanwezige legsels. Gevonden legsels worden gemarkeerd, geregistreerd, en gemeld 

bij het Collectief. 

• Pakket d t/m h: niet maaien voor 1 juni 

• Pakket a: Op het moment dat de beheereenheid gemaaid mag worden dient het van binnen naar 
buiten gemaaid te worden.  

• Het is niet toegestaan de beheereenheid ’s nachts te maaien  

• Pakket c: Indien een perceel bouwland met nesten wordt bewerkt, dan wordt het nest gespaard 

door het tijdelijk te verplaatsen, of door middel van een nestbeschermer, of door om het nest 

heen te werken.  



Pakket 4 Legselbeheer    
 
 

• Pakket b, i en j: Er wordt een rustperiode in acht genomen van ten minste 15 april 

tot en met 15 mei (b), 22 mei (i) of 1 juni (j). Als eerder dan 15 april legsels worden 

aangetroffen dan geldt de rustperiode vanaf het moment dat er legsels zijn 

geconstateerd en gemeld bij het Collectief. In deze periode worden geen werkzaamheden 

uitgevoerd zoals zaaien, frezen, schoffelen en eggen.  

 

Pakketten 

a) Nestbescherming op grasland 

b) Rustperiode op bouwland 15 april – 15 mei 

c) Nestbescherming op bouwland 

d) Legselbeheer op grasland plus 2 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus 

e) Legselbeheer op grasland plus 3 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus 

f) Legselbeheer op grasland plus 4 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus 

g) Legselbeheer op grasland plus 5 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus 

h) Legselbeheer op grasland plus 6 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 augustus 

i) Rustperiode op bouwland 15 april tot 22 mei. 

j) Rustperiode op bouwland 15 april tot 1 juni. 

 

Dit pakket kan alleen worden toegepast als op het betreffende perceel op twee zijden Kruidenrijke 

graslandranden (A05h/i) liggen of er Kuikenvelden (A02) (tenminste 2 keer 6 m breed) worden 

gerealiseerd. Een uitzondering wordt gemaakt voor percelen bouwland en graslandpercelen waar 

wordt beweid. 

 

Vergoeding 

4 Legselbeheer Vergoeding 
per jaar 

Per 
eenheid 

a Nestbescherming op grasland  € 100,00  / hectare 
b Rustperiode op bouwland 15 april – 15 mei  € 351,65  / hectare 
c Nestbescherming op bouwland  € 100,00  / hectare 
d Legselbeheer op grasland plus 2 weken rust in de periode van 1 mei 

tot 1 augustus 
 € 304,38  / hectare 

e Legselbeheer op grasland plus 3 weken rust in de periode van 1 mei 
tot 1 augustus 

 € 456,89  / hectare 

f Legselbeheer op grasland plus 4 weken rust in de periode van 1 mei 
tot 1 augustus 

 € 609,39  / hectare 

g Legselbeheer op grasland plus 5 weken rust in de periode van 1 mei 
tot 1 augustus 

 € 761,90  / hectare 

h Legselbeheer op grasland plus 6 weken rust in de periode van 1 mei 
tot 1 augustus 

 € 914,41  / hectare 

i Rustperiode op bouwland 15 april tot 22 mei. € 487,94 / hectare 
j Rustperiode op bouwland 15 april tot 1 juni. € 650,59 / hectare 

 
Er volgt alleen uitbetaling, wanneer het bureau een melding van toepassen legselbeheer heeft 

ontvangen van de beheerregisseur. 

 


