
 

Pakket 42 Legselbeheer op bouwland  

Beschrijving  
Dit pakket helpt boeren bij de bescherming van nesten en kuikens op bouwland. Het gaat dus vaak 
om maïsland, maar niet uitsluitend. Doordat bekend is waar nesten en kuikens aanwezig zijn, kunnen 
werkzaamheden daarop worden afgestemd. Nesten worden beschermd tegen verstoring via 
verplaatsen, nestbeschermers of via uitstellen van zaaien van het gewas. 
 
Afbakening  
• De beheereenheid bestaat uit bouwland.  
• Cumulatie met andere pakketten is niet mogelijk.  
• De beheereenheid moet gelegen zijn op of grenzen aan landbouwgrond.  
 
Beheereisen  
• Er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijvoorbeeld op 

stalkaart of via geo informatie).  
• Pakket b-d: Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle 

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

 
Aanvullende beheervoorschriften 
• 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) 

• Nesten moeten worden geregistreerd en je moet ook aan kunnen tonen dat er naar nesten 
gezocht is, ook als er geen nesten zijn. Liefst zien we dat nesten digitaal worden geregistreerd 
(Boerenlandvogelmonitor, BFVW, Avimap), met een registratie die up to date is. Eventueel 
registeren via stalkaarten. 

• Pakket a, b, c en d: Er wordt een rustperiode in acht genomen van ten minste 15 april tot en met 
15 mei (b), 22 mei (c) of 1 juni (d). 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 

 
Pakketvarianten 
42a Legselbeheer op bouwland 
42b Rustperiode op bouwland van 15 april tot 15 mei 
42c Rustperiode op bouwland van 15 april tot 22 mei 
42d Rustperiode op bouwland van 15 april tot 1 juni 
 
Vergoeding  

42 Legselbeheer op bouwland Vergoeding per jaar Eenheid  
a Legselbeheer op bouwland  100,00  /hectare 
b Rustperiode op bouwland 15 april tot 15 mei   350,00  /hectare 
c Rustperiode op bouwland 15 april tot 22 mei  500,00  /hectare 
d Rustperiode op bouwland 15 april tot 1 juni  650,00  /hectare 

 


