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4  Legselbeheer   

Afbakening  
- De beheereenheid bestaat uit grasland of bouwland. 
- De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot. 
- Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten, uitgezonderd 2 en 8. 
 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

5. Pakket a en c: Op de percelen wordt gezocht. Gevonden nesten worden beschermd en gevrijwaard 
van alle landbouwkundige bewerkingen. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijv. stalkaart of geo 
informatie). Indien    
Een perceel grasland wordt gemaaid of anderszins bewerkt, wordt een enclave van tenminste 50 m2 
met minimaal een straal van 3,5 meter aangehouden om de aanwezige gevonden nesten. Bij 
beweiding is  
nestbescherming geplaatst. Voor specifieke soorten kan nestgelegenheid worden geplaatst.  

    1. Pakket b, i, j: Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie beschreven 
onder pakketten) 

    2. Pakket b, i, j,: In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats 
 
Aanvullende beheervoorschriften 

- Pakket a, b, c, i, j: Kan alleen worden afgesloten op percelen met aanwezige legsels van doelsoorten. 
- Pakket a en c: 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 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 b, i, j: Er wordt een rustperiode in acht genomen van tenminste 15 april tot en met einddatum 
pakket. 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 en eggen.    
 

Pakketten            
a) Nestbescherming op grasland (staffeling) 1) Grasland 50-75 brp/100 ha   
      2) Grasland 75-100 brp/100 ha   
      3) Grasland >100 brp/100 ha  
c) Nestbescherming op bouwland         
b)  Rustperiode op bouwland 15 april – 15 mei (last minute)      
i) Rustperiode op bouwland 15 april – 22 mei (last minute)      
j) Rustperiode op bouwland 15 april – 1 juni   (last minute)      

 

Belangrijk!  

Tijdens het broedseizoen wordt 5% van de oppervlakte afgesloten legselbeheer in de vorm van kuikenstroken 

naar eigen inzicht op het bedrijf neergelegd. De stroken zijn 6 - 25 meter breed en worden tenminste 2 weken 

later dan de rest van het perceel, en niet voor 1 juni gemaaid. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de 

juiste oppervlakte en kan deze op verzoek van de schouwcommissie van het collectief tonen. Dit is niet van 

toepassing op pakket b, c, i en j bouwland. 


