Uitvoering:
Uitvoering onderzoek bij de veehouders

Je voert de bodemopnames uit volgens het protocol, je
krijgt dit uitgelegd bij de veehouder
Je stelt de benodigde verkennende vragen (zie
hieronder bij: verslag) aan de weidevogelboer

Verslag
In het verslag werk je de onderstaande punten uit:
1. Beschrijving van het bedrijf

-

Naam
Locatie
Aantal dieren
Productiegegevens
Grondsoort(en) en hectares
Waterhuishouding
Welke pakketten natuurbeheer/weidevogelbeheer
Ondernemersverhaal; wat zijn de redenen om aan weidevogelbeheer te doen en wat levert
het op?
Ontwikkelingsrichting bedrijf

2. Beschrijving van de te onderzoeken percelen

-

Lucht foto percelen met nummering/benaming
Tabel percelen informatie
Oude kaarten opzoeken om na te gaan wat de ontwikkeling van de weilanden is geweest;
wat zie je?
Gegevens percelen van site: boer en bunder.
Schrijf op wat het verschil in beheer is tussen de intensief gebruikte percelen (dichtbij
huiskavel) en de extensief gebruikte percelen; de weidevogelgraslanden.

3. Bemesting

-

Bemestingsplan, maaien/weiden/kruidenrijk grasland
Advies bemesting (hoeveelheden, etc)
Overige bemesting indien gegeven

4. Natuur/weidevogelbeheer

-

Zoek op wat weidevogelgrasland is en wat voor graslandbeheer daar bij hoort;
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/
Zoek op wat agrarisch natuurbeheer is en wat je daarvoor op je land moet doen als boer;
https://www.boerennatuur.nl/actueel/?berichttype=anlb

5. Maaien
- Maaidata aangeven
6. Beweiden

-

Beweidingsplan
toelichting beweidingssysteem

7. Advies/conclusie

-

Advies aan de veehouder (beschrijf dit zo concreet mogelijk)
Aanbevelingen

Beoordeling van de opdracht
Deze opdracht word beoordeeld op de uitwerking van de onderdelen die in de opdracht staan
beschreven. Het beoordelingsformulier kun je terugvinden in de bijlage van deze opdracht.

Bijlage 1 beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier regioleren bodem en graslandplanning
Datum van beoordelen:
Algemene bedrijfsbeschrijving
Beschrijving van het bedrijf

Maximaal te
Behaald aantal punten
behalen aantal
punten
15 punten

Beschrijving van de te onderzoeken percelen

10 punten

Bemesting

15 punten

Natuur/weidevogelbeheer

15 punten

Maaien

5 punten

Beweiden

5 punten

Advies
Advies aan de veehouder
- Aanbevelingen
Verzorging
- Taalgebruik
- Spelling
- Leesbaarheid
- Netheid

25 punten
10 punten

Deze opdracht is behaald als er minimaal 60 punten worden behaald.

Opmerking

