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Bijlage 2 Checklist onkruidbestrijding 
Deze checklist maakt onderdeel uit van het protocol ‘Gebruik herbiciden in pakketten Open akkerland’. 
Uitgangspunt van het protocol is dat de grootst mogelijke zorgvuldigheid toegepast wordt bij volveldse 
bespuitingen van herbiciden op percelen met akkervogelpakketten. Dit met als doel om het gebruik van 
herbiciden tot het minimum te beperken.  
 
Als u gebruik wil maken van chemische onkruidbestrijding, is het noodzakelijk dat u vooraf onderstaand 
checklist invult en deze ter beoordeling voorlegt aan de coördinator / contactpersoon van collectief Veluwe. 
 
Pas na akkoord van collectief Veluwe is het toegestaan (pleksgewijs) chemisch onkruid te bestrijden. 
 
 
 
Wat doet u met het ingevulde formulier? 
 
Deze checklist dient u als deelnemer ANLb in te vullen voorafgaand aan de eerste bespuiting. Heeft u één of 
meerdere vragen met ‘nee’ beantwoord, dan dient u contact op te nemen met het collectief. Zij zullen met u 
kijken of u wel/niet in aanmerking komt voor het gebruik van herbiciden in akkervogelpakketten. In alle andere 
gevallen willen wij u verzoeken uw ingevulde checklist te bewaren in uw administratie en een kopie hiervan te 
sturen naar het Collectief. Dit kan bij voorkeur per email naar: info@collectiefveluwe.nl of per post naar het 
adres onderaan deze bijlage. Vergeet niet om de checklist te voorzien van datum en te ondertekenen.  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bedrijfsgegevens  
 
Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

Telnr:   

Email: 

KvK nummer: 

 
1  Perceelskeuze 
 
1.1 Perceel bestaat uit bouwland       □ ja □ nee 
1.2 Perceel kent in jaren voorafgaand normale gewasrotatie en landbouwkundig beheer □ ja □ nee 
1.3 Onkruidbestrijding heeft in voorgaande jaren op gangbare wijze plaatsgevonden □ ja □ nee 
1.4 Perceel kent normale onkruiddruk      □ ja □ nee 
1.5 Op perceel is in de twee jaren voorafgaand geen grond van buitenaf aangevoerd dat  
 afkomstig is van slootkanten of braakliggend terrein    □ ja □ nee 
 
2 Zaadmengsel 
 
2.1 Er is uitsluitend zaad gebruikt dat voorgeschreven en/of geleverd is door het collectief □ ja □ nee 
2.2 De door het collectief voorgeschreven hoeveelheid zaaizaad is gebruikt  □ ja □ nee 
2.3 Indien bij 2.2 dit om wat voor reden dan ook niet is gebeurt, is het collectief daarvan in  
 kennis gesteld.        □ ja □ nee 
2.4 Indien er overgezaaid is (verstuiving/vorst) is dit aan het collectief gemeld.  □ ja □ nee 
2.5 Er is rekening gehouden met de meest gunstige zaaiomstandigheden (vocht en  
 temperatuur)        □ ja □ nee 
2.6 Er is ingezaaid vòòr de in de beheervoorschriften genoemde uiterste zaaidatum  □ ja  □ nee 
 
3  Bemesting (facultatief) 
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3.1 Het perceel is niet bemest met organische mest of compost met daarin onkruidzaden,  
 welke eenmaal tot ontwikkeling gekomen, chemisch bestreden zouden moeten worden □ ja
 □ nee 
 
4  Grondbewerking 
 
4.1 Voor de inzaai is een kerende grondbewerking uitgevoerd    □ ja □ nee 
4.2 Er is bij inzaai in het voorjaar minimaal één keer gebruik gemaakt van de 
 “valszaaibedmethode”       □ ja □ nee  
 
5  Beheereisen  (facultatief) 
 
5.1 Tussen 1 maart en 15 september is het beheerperceel tweemaal gemaaid volgens 

het heersende maairegime       □ja □ nee □ nvt 
5.2  In het derde of het vierde beheerjaar is de gehele beheereenheid tussen 1 september 
 en 15 april geploegd en opnieuw ingezaaid     □ ja □ nee □ nvt 
5.3 Tussen het moment van grondbewerking en inzaai is onkruidvorming tegengegaan 

middels extra grondbewerking.      □ ja □ nee 
 
6  Onkruidbestrijding 
 
6.1 U kunt probleemonkruiden herkennen      □ ja  □ nee 
6.2 Probleemonkruiden zijn vanaf het moment van inzaai effectief pleksgewijs bestreden. □ ja □ nee 
6.3 Ten tijde van de mogelijkheid tot maaien heeft u zoveel mogelijk de veronkruide  
 plekken uitgemaaid        □ ja □ nee □ nvt 
6.4 U heeft bij de bestrijding binnen de beheermogelijkheden zoveel mogelijk rekening  

gehouden met het bloeitijdstip(zaadvorming) van probleemonkruiden   □ ja □ nee 
6.5 Indien u besluit over te gaan op onkruidbestrijding op perceel niveau heeft u zich er 

vooraf van vergewist al het mogelijke te hebben gedaan om probleemonkruiden te  
bestrijden         □ ja □ nee 

6.6 Voor de bestrijding van probleemonkruiden zijn enkel de officieel toegelaten middelen 
gebruikt         □ ja □ nee 

6.7 U bent in het bezit van een geldige spuitlicentie     □ ja □ nee 
6.8  U werkt met een SKL goedgekeurde spuit     □ ja □ nee 
6.9 U noteert het gebruikte middel en de datum van toepassing  in uw administratie  □ ja □ nee 
6.10 U voert de bespuiting daar  waar mogelijk uit vanuit het naastgelegen gewas om  

hiermee het berijden van de akkerrand zoveel mogelijk te voorkomen   □ ja □ nee 
6.11  U doet minimaal 1 week voorafgaand aan de bespuiting per email melding van de  

voorgenomen bespuiting bij het collectief (info@collectiefveluwe.nl)   □ ja □ nee 
 

 
 

 
Datum: 
 
Plaats: 
 
 
Naam:      Handtekening 
 
 
 
 
Coöperatief Agrarisch Natuur Collectief Veluwe U.A. 
p/a Spochthoornseweg 1 
3862 RP Nijkerk 

  


