CHECKLIST A19 Kruidenrijke Akkerrand
Gegevens locatie
Naam beheerder

Woonplaats
beheerder
telefoon
Volgnummer

:

:

:

«Voorletters»
«Tussenvoegsel»
«Achternaam»
«Postadres»
«Postcode» «Plaats»
«Telefoon» / «mobiel»
«Nummer beheereenheid»

Gegevens Schouw
Datum schouw

:

Naam Schouwer

:

Telefoon schouwer

:

Toelichting: aan de eenheden van de deelnemers wordt een
volgnummer toegekend. Per eenheid een formulier te vullen.
Per deelnemer zijn er dus mogelijk meerdere formulieren

Informatie locatie o.b.v. overeenkomst
Kaartinformatie
:

Geconstateerde/gemeten informatie locatie
Kaartinformatie
:

Lengte

:

Lengte

:

Breedte

:

Breedte

:

Oppervlakte
beheereenheid
Start Deelname

:

Oppervlakte

:

Overige informatie

:

Overige informatie

:

nr

…. ha

:

Omschrijving

bevinding
aantekeningen
Akkoord/niet
akkoord
De volgende vragen worden door de schouwer zelf geconstateerd of gemeten:

1

De beheereenheid bestaat uit bouwland.

2

De beheereenheid is voor 15 mei ingezaaid met een
door het collectief voorgeschreven zaadmengsel bevat
tijdens de schouw een gras/graan/kruidenachtige
begroeiing.

3

De beheereenheid is gemiddeld minimaal 9 meter breed
en heeft een minimale oppervlakte van 0,3 ha.

4

Een derde deel van de totale oppervlakte van de
beheersobject bestaat tijdens de schouw uit ruige
vegetatie. *)

5

Twee derde deel van de oppervlakte van de
beheersobject bestaat tijdens de schouw uit korte
vegetatie. *) en wordt/is gemaaid volgens maaischema

6

Er zijn GEEN aanduidingen dat er mechanische en/of
chemische onkruidbestrijding op het perceel is
toegepast, zonder het kunnen tonen van een ingevuld en

7

8

aangemeld chemieprotocol.
Er zijn GEEN aanduidingen dat het object is bemest,
beweid of wordt gebruikt als wendakker of kavelpad

Wanneer is een deel van de beheereenheid voor het
laatst gemaaid? *)

OPMERKING T.B.V. DE SCHOUW
-

Vraag nr 4/5/8: *) In het jaar dat de eenheid is aangelegd/ingezaaid is het mogelijk dat op het moment van de schouw nog niet gemaaid is
omdat de eenheid zich nog onvoldoende heeft ontwikkeld. Dan kan de schouwer invullen: Nnvt (nog niet van toepassing)
Vraag nr.6; Onkruidbestrijding is niet toegestaan met uitzondering van lokale bestrijding probleemonkruiden tw akkerdistel, ridderzuring,
haagwinde en kleefkruid.of inzet van het goedgekeurde chemieprotocol;

Aldus naar waarheid beantwoord en ingevuld:
Handtekening Schouwer:

Deelnemer
Voor akkoord:

Of voor gezien:

