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Beheerpakket ANLb 2023 

4.  Legselbeheer 

 

Beschrijving 
Dit pakket helpt boeren bij de bescherming van nesten en kuikens op grasland. Doordat 

bekend is waar nesten en kuikens aanwezig zijn, kunnen werkzaamheden daarop worden 

afgestemd. Bij aanwezigheid van nesten op grasland worden nestbeschermers geplaatst bij 

beweiding en bij maaien wordt een deel van het perceel niet gemaaid, zodat de kuikens daar 

veilig kunnen opgroeien. Op deze percelen kan legselbeheer plus het pakket grasland met 

rustperiode worden afgesloten. 

 

Beheereisen  

• 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  (alleen 

op grasland) of via het plaatsen van nestbeschermers. 

• Pakket d-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. 

Aanvullende beheervoorschriften 

• Pakket a: De beheereenheid wordt tijdens het broedseizoen één of meerdere malen  

afgezocht op aanwezige legsels. Monitoring van nesten en kuikens zoveel mogelijk 

zonder betreding van het veld uitvoeren(bijvoorbeeld vanaf de rand van het perceel of 

met drones) 

• Nesten moeten worden geregistreerd en er moet aangetoond kunnen worden dat er 

naar nesten is gezocht,  ook als er geen nesten zijn. Nesten kunnen digitaal 

geregistreerd worden (Boerenlandvogelmonitor, BFvW, Avimap),  met een registratie 

die up-to-date is. Eventueel registreren via stalkaarten. 

• Pakket d-h: volgen pakket a. Dus deze pakketten starten met pakketvariant 4a,  waar 

nodig wordt een deel met kuikenvelden omgezet in 4d-4h. 

• Pakket a: Een nestenclave heeft een straal van minimaal 3,5 meter, diameter 7 meter. 

• Pakket d-h: In de rustperiode zijn bewerkingen en beweiding niet toegestaan.  

• Pakket d-h: Kuikenvelden in de vorm van stroken zijn tenminste 6 meter breed. 
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Pakketvarianten + beheervergoedingen 

 

4a) Legselbeheer op grasland         €100,- 

4d) Legselbeheer op grasland + 2 wk rust in de periode van 1 mei tot 1 aug  €508,28 

4e) Legselbeheer op grasland + 3 wk rust in de periode van 1 mei tot 1 aug  €649,01 

4f) Legselbeheer op grasland + 4 wk rust in de periode van 1 mei tot 1 aug  €912,17 

4g)  Legselbeheer op grasland + 5 wk rust in de periode van 1 mei tot 1 aug  €1.000,- 

4h) Legselbeheer op grasland + 6 wk rust in de periode van 1 mei tot 1 aug  €1.047,19 

 

Meldingen 

• Melding startdatum rustperiode (pakket d t/m h): binnen 5 werkdagen na start 

rustperiode 
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