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4 Legselbeheer op grasland 
 
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.  
Contact met veldmedewerkers en vrijwilligers is erg belangrijk. Zij brengen de nesten en kuikens in 
kaart, daarbij moet zoveel mogelijk vanaf de rand van het perceel gemonitord worden. Nesten 
worden geregistreerd, het liefst digitaal. In overleg met het collectief wordt besproken of en 
wanneer het perceel wordt gemaaid of beweid. 
Bij aanwezigheid van nesten op grasland worden er nestbeschermers geplaatst bij beweiding en bij 
maaien wordt een deel van het perceel niet gemaaid. Zodoende kunnen de kuikens veilig opgroeien. 
Er wordt dan pakket legselbeheer plus aansluitend een periode van rust afgesloten. 
 
Beheervoorwaarden 

 Pakket a: Er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten zijn geregistreerd (op 
stalkaart of binnen 48 uur ingevoerd op Boerenlandvogelsnederland.nl). 

 Pakket a: Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle 
landbouwkundige bewerkingen, tenminste via enclaves van minimaal 50 m2 of via het 
plaatsen van nestbeschermers [5]. 

 Pakket d-h: Kuikenvelden na legselbeheer: Gevonden nesten en/of kuikens worden 
beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen op een deel van het 
perceel (tenminste via enclaves van minimaal 50 m2) via een rustperiode van datum x tot y 
waarbij de vrijwaring tenminste 14 kalenderdagen duurt (zie pakketvarianten). 

 Pakket a: Een nestenclave heeft een doorsnede van minimaal 7 meter. 
 Pakket a: De beheereenheid wordt tijdens het broedseizoen één of meerdere malen 

gecontroleerd 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) 

 De pakketten met kuikenvelden (d-h) volgen op pakket a. Dus dit pakket start met 
pakketvariant 4a, waar nodig wordt het deel met de kuikenvelden omgezet naar 4d-4h. 

 Pakket d-h: In de rustperiode zijn bewerkingen en beweiding niet toegestaan  
 Pakket d-h: Kuikenvelden in de vorm van stroken zijn ten minste 6 meter breed. 
 De perceel(en) worden niet (gedeeltelijk) afgedekt met netten.  
 

Pakketten 

4a Legselbeheer op grasland  
4d Legselbeheer op grasland tot 1 juni  
4e Legselbeheer op grasland tot 8 juni (plus 3 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 aug) 
4f Legselbeheer op grasland tot 15 juni (plus 4 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 aug) 
4g  Legselbeheer op grasland tot 22 juni (plus 5 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 aug) 
4h Legselbeheer op grasland tot 1 juli (plus 6 weken rust in de periode van 1 mei tot 1 aug) 

 
Pakketten d t/m h zijn last minute pakketten (kuikenveld). Deze worden alleen in overleg met de 
veldmedewerker tijdens het seizoen afgesloten. 
 
 
 
 


