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Natuur – actieplan
Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf:
Naam zaakvoerder:



CP: AF 7.1.1 (& 7.1.2)
Datum:

Er moeten minimaal twee maatregelen worden toegepast volgens IPM (Integrated Pest Management) (zie bijlage 15.1 van Vegaplan Standaard).
Worden verondersteld: kennis IPM (CB 6), kennis nutriëntenbehoefte teelten (CB 3.1), duurzaam watergebruik (CB 5.2.1 & 5.2.2).

Maatregelen
Op een geschikte manier plaatsen en/of in stand houden van
nestkasten en/of zitstangen voor vogels (mezen, roofvogels)
Op een geschikte manier plaatsen van kunstmatige schuil- en
nestplaatsen voor wilde solitaire bijen (Osmia, Andrena, …) en/of voor
de overwintering van nuttige insecten (gaasvliegen,
lieveheersbeestjes, …)
Plaatsen en/of in stand houden van natuurlijke schuil- en nestplaatsen
voor de overwintering van nuttige organismen (hagen, struiken, bosjes,
bomen, rietkragen, …)
Plaatsen en/of in stand houden van gemengde hagen (sleedoorn,
vlierbes, klimop, wilg, sporkehout enz.) rond de teelt/het perceel als
toevluchtsoord voor nuttige insecten
Aanleggen en/of in stand houden van een bloemenstrook of een wilde
vegetatiestrook met een breedte van minimum 1 meter
In stand houden van een compenserende ecologische oppervlakte die
ten minste 2% van het bedrijf bedekt – deze oppervlakte mag geen
enkele meststofgift of gewasbeschermingsmiddel ontvangen
Het volledig mechanisch onkruid-vrij houden van niet-beteelde stroken
Het inzaaien of planten van bodembedekkers of groenbedekkers
Weidevogelbeheer door bescherming vogelnesten en/of aanleg van
vluchtstroken
Akkervogelbeheer zoals aanleggen van gemengde grasstroken,
leeuwerikvlakjes, faunaranden, winterstoppel of graanranden
Aanleg van grasbufferstroken
Bevorderen van natuurlijke vijanden onder bescherming door bv.
bankerplanten, laten liggen van niet-zieke afgeplukte bladeren,
klimatisatie
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Maatregelen
Slootkanten of wegbermen maaien en niet doodspuiten
Bij maaien slootkanten/wegbermen broedplaatsen (vogels) ontzien
Bij maaien slootkanten/wegbermen beschermende flora ontzien
Afkalvende slootkanten herstellen
Reductie gewasbeschermingsmiddelen
Chemische onkruidbestrijding op tijdelijk braakliggende percelen tot
een minimum beperken
Drift gewasbeschermingsmiddelen beperken – driftarme doppen of
andere driftbeperkende maatregelen
KEMA ontleding om stikstofbemesting te beperken
Teeltvrije zone minimaal 1 meter breder dan wettelijk bepaald
Bestaande beplanting goed onderhouden
Streekeigen erfbeplanting aanwezig of aanleggen
Aanleg windsingels, verbreding en/of goed onderhouden
Aanleggen en/of onderhouden landschapselementen
Samenwerking met een (lokale) natuurorganisatie
Geen jacht op wild en gevogelte of alleen in samenwerking met
faunabeheer
Regionale initiatieven (GNOP, milieuconvenant, …)
Andere: …
Andere: …

Doe ik

Ga ik doen

Jaar

Waar op bedrijf Uitleg – toelichting

Verantwoordelijke (naam)
Datum
Handtekening

GLOBALG.A.P. IFA V5.2 – BNTWG – DOC 13

05.04.2019 – p. 2/2

