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A04 Legselbeheer 

Beschrijving 

 

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 

• Pakket a, c, d, e, f, g, h: Er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten en/of kuikens 

worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen, tenminste via 
enclaves van minimaal 50 m2 (alleen op grasland), dan wel via een rustperiode van datum x tot 

datum y, waarbij de vrijwaring tenminste 14 kalenderdagen duurt, of via het plaatsen van 
nestbeschermers. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijv. op stalkaart of via geo-informatie). 
Voor specifieke soorten kan nestgelegenheid worden geplaatst. [5]  

• Pakket b: Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie beschreven 
onder pakketten) [1]  

Aanvullende beheervoorschriften  

→ In de rustperiode zijn bewerking en beweiding niet toegestaan 

→ Pakket a en c: De beheereenheid wordt tijdens het broedseizoen één of meerdere malen afgezocht 

op aanwezige legsels. Gevonden legsels worden gemarkeerd, geregistreerd, en gemeld bij het 
Collectief. 

→ Pakket a: een nestenclave heeft een straal van minimaal 3,5 meter. 

→ 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: Er wordt een rustperiode in acht genomen van ten minste 15 april tot en met 15 mei. 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) Nestbescherming op grasland met 2 weken rust in 
de periode van 1 mei tot 1 augustus  

e) Nestbescherming op grasland met 3 weken rust in 
de periode van 1 mei tot 1 augustus  

!!! Meldingsplicht !!! 

Een melding van het uitgevoerde 

beheer dient te worden gedaan: 

• Plaatsing nestbeschermers bij 

beweiding binnen 5 werkdagen 

• Via de website of het 

meldingsformulier 

• Duidelijk locatie aangeven op de 

kaart bijlage 


