
  

 

WERKWIJZE LEGSELBEHEER 
 

Als onderdeel van de gebiedsaanvraag moet een collectief voor het weidevogelbeheer 
binnen het leefgebied ‘Open grasland’, een inschatting maken van de oppervlakte en het 
benodigde budget waarvoor afspraken met boeren worden gemaakt voor het zoeken en 
beschermen van legsels van weidevogels. 

Aan de achterdeur heeft het collectief de ruimte om met elke deelnemer per bedrijf 
hierover afspraken te maken op het niveau van het beheerpakket en de percelen waarop 
gezocht wordt. Deze afspraken worden op een hoger schaalniveau meegenomen in de 
gebiedsaanvraag. In deze notitie wordt uitgelegd hoe en op welke detailniveau aan de 
voordeur (= de gebiedsaanvraag) en de achterdeur (= het beheerplan) het legselbeheer 
uitgewerkt is en ook meteen de verantwoording ten aanzien van de provincie, RVO en de 
NVWA is geregeld. 

Tabel 1: overzicht vast te leggen gegevens tav de uitvoering van het beheerpakket legselbeheer 
(beheerpakket 4). 

 Vast te leggen gegevens 

Beheerplan - Beheervergoeding beheerpakket legselbeheer 

- Beheereenheden met beheerpakket legselbeheer  

Gebiedsaanvraag - Benodigde budget voor legselbeheer 

- Buitengrens gebied waarbinnen het 

gecontracteerde beheer ligt 

Tijdens de uitvoering - (digitale) registratie van gevonden en 

beschermde legsels 

Verantwoording 
betaalverzoek 

- Locaties waarop gezocht is = gecontracteerde 

beheer 

- Locaties gevonden en beschermde legsels  

 

IN VOORBEREIDING OP DE GEBIEDSAANVRAAG 
AAN DE ACHTERDEUR 

Wat legt het collectief vast aan de achterdeur voordat de gebiedsaanvraag wordt 
ingediend: 

- Beheervergoeding voor het zoeken en beschermen van legsels; 
- Op welke percelen gezocht gaat worden; 
- Bij welke deelnemer. 

In de beheerstrategie bepaalt het collectief welke beheervergoeding ze gaat betalen voor 
het zoeken en beschermen van nesten. 



 

 

Op basis van de gemaakte afspraken in het beheerplan heeft het collectieven de ruimte om 
de betaling naar de leden op verschillende manieren vorm te geven, bijvoorbeeld: 

- Een vergoeding per daadwerkelijk beschermd nest per vogelsoort; 
- een vast hectarebedrag voor het zoeken in combinatie met een beloning per 

beschermd nest (eventueel uitgesplitst naar vogelsoort). 

Uiteraard geldt wel dat de totale uitgaven aan de achterdeur niet hoger kunnen zijn dan het 
aan de voordeur begrote (en ontvangen) bedrag.  

In de voorbereiding op de gebiedsaanvraag wordt met elke deelnemer afgesproken op 
welke percelen legselbeheer wordt afgesloten. Op basis van de nestgegevens van 
voorgaande jaren kan in overleg met de deelnemer worden afgesproken op welke percelen 
legselbescherming wordt gecontracteerd. Deze percelen tellen mee in de begroting van de 
gebiedsaanvraag. 

 

AAN DE VOORDEUR 

Op basis van de voorintekening stelt het collectief de gebiedsaanvraag op. Voor het 
legselbeheer worden de volgende stappen uitgewerkt door het collectief:  

1. Het collectief maakt een inschatting van het benodigde budget voor 
legselbeheer. 

2. In de gebiedsaanvraag wordt het benodigde budget voor legselbeheer 
opgenomen in de financiële begroting onder de beheerfunctie ‘Optimaliseren 
fourageer-, broed- en opgroeimogelijkheden’. 

3. Het collectief geeft de buitenrand van gebied aan waarin beheerafspraken 
liggen inclusief het gecontracteerde legselbeheer.  

4. Als onderdeel van de gebiedsaanvraag wordt dit besproken met de provincie bij 
de beheerstrategie en/of de concept gebiedsaanvraag. 

5. De hectares legselbeheer zijn onderdeel van de gebiedsaanvraag en het totaal 
van de hectares (legselbeheer en overig weidevogelbeheer) worden 
opgenomen in de beschikking op de gebiedsaanvraag. 

 

NA BESCHIKKING OP DE GEBIEDSAANVRAAG 
TIJDENS HET BEHEERJAAR 

Op 1 januari van elk beheerjaar zijn ingevoerd: 

- Alle locaties waarop het beheerpakket legselbeheer is afgesloten; 
- Alle locaties waarop andere beheerafspraken zijn gemaakt (rustperiodes e.d.).  
- Na 15 mei kunnen geen nieuwe percelen worden ingevoerd, alleen het beheer op de 

percelen kan wijzigen. 

 



 

 

Elke boer met het beheerpakket legselbeheer heeft de verplichting om legsels te zoeken en 
te beschermen indien nodig. Net als onder de SNL moet hij daarvoor de nesten nog steeds 
registreren op stalkaart of digitaal.  De NVWA komt nog steeds bij de boeren controleren of 
hij nesten heeft gezocht en beschermd.  

Daarnaast kunnen nog steeds nieuwe deelnemers tot 15 mei worden toegevoegd aan het 
jaarlijks beheer. 

 

VERANTWOORDING VAN DE VOORDEUR 
Bij de verantwoording op het betaalverzoek op 1 oktober wordt gemeld: 

- Alle locaties waarop het beheerpakket legselbeheer is afgesloten onafhankelijk van 
het feit of er nesten gevonden zijn; 

- De locaties waarop nesten gevonden zijn en beschermd; 
- Alle locaties waarop ander beheer (rustperiodes e.d.) is uitgevoerd. 

In het jaarlijkse gesprek met de provincie wordt geëvalueerd of het gereserveerde budget 
voor legselbeheer nog in verhouding staat tot het uitgevoerde beheer, wat mogelijk tot 
aanpassing van de gebiedsaanvraag kan leiden.  

Uitbetaling van het jaarlijks beheer vindt plaats op basis van het gemiddelde tarief per 
hectare (= aangevraagd budget / aantal hectares onder beheer incl. zoekgebied) zoals 
wordt vastgelegd in de beschikking op de gebiedsaanvraag. Alle afgezochte hectares met 
het beheerpakket Legselbeheer tellen mee voor de verantwoording op het beheer en niet 
alleen de hectares met daadwerkelijke gevonden en beschermde legsel. Het probleem dat 
het collectief door de ondergrens van haar beschikking zou zakken op het moment dat er in 
een jaar veel minder weidevogels zijn gevonden (en gemeld) is hiermee dus opgelost.   


