
 

K/GR/13 natuurlijk groen BB KB GL 

Taak: 
in de context van een agrarisch bedrijf 

o argumenten noemen voor agrarisch natuurbeheer 

o aanpassingen benoemen en toepassen ter bescherming van de wilde flora en 

fauna rekening houdend met wet- en regelgeving 

o aanpassingen benoemen en toepassen ter bevordering van de diversiteit 

aan soorten wilde flora en fauna (biodiversiteit) 

o kleine voorzieningen voor dieren treffen ter bevordering van het aantal wilde 

soorten 

o aanpassingen aan gebouwen benoemen en toepassen ter bescherming en 

bevordering van het aantal erfvogels 

   

K/GR/13.1    
Deeltaak: 

argumenten noemen voor agrarisch natuurbeheer. 

 
De kandidaat kan: 

   

1.  voorbeelden van agrarisch natuurbeheer benoemen x x x 

2.  motieven benoemen voor de uitvoering van agrarisch natuurbeheer   x   

3.   motieven, en voor- en nadelen benoemen voor de uitvoering van agrarisch  

      natuurbeheer 

  x x 

K/GR/13.2    
Deeltaak: 

aanpassingen benoemen en toepassen ter bescherming van de wilde flora en 

fauna in het agrarisch landschap, rekening houdend met wet- en regelgeving. 

 
De kandidaat kan: 

   

1.  maatregelen benoemen en toepassen gericht op het beschermen van wilde 

fauna in het agrarisch landschap 

x x x 

2.  maatregelen benoemen en toepassen gericht op de bescherming van wilde 

flora in een agrarisch landschap 

x x x 

3.  onderhoudstaken uitvoeren gericht op het behoud van landschapselementen 

in een agrarisch landschap 

x x  

K/GR/13.3    
Deeltaak: 

aanpassingen benoemen en toepassen ter bevordering van de diversiteit aan 

soorten wilde flora en fauna (biodiversiteit). 

 
De kandidaat kan: 

   

1.  in het bedrijfsplan maatregelen benoemen voor de bevordering van 

biodiversiteit en dit toepassen  

  x 

2.  landschapselementen benoemen en toepassen ter bevordering van 

biodiversiteit 

 x x 

K/GR/13.4    
Deeltaak: 

kleine voorzieningen voor dieren treffen ter bevordering van het aantal wilde 

soorten.  

 
De kandidaat kan: 

   

1.  gangbare nestkasten benoemen en toepassen in het agrarisch landschap x x x 

2.  gangbare voorzieningen voor insecten benoemen en toepassen x x x 

3.  gangbare voorzieningen voor zoogdieren benoemen en toepassen x x x 

K/GR/13.5    
Deeltaak: 

aanpassingen aan gebouwen benoemen en toepassen, ter bescherming en 

bevordering van het aantal erfvogels. 

   



 

 
De kandidaat kan: 

   

1.  algemene erfvogels in het agrarisch landschap benoemen en daarbij gebruik 

maken van een vogelgids 

x x x 

2.  aanpassing aan gebouwen ter bescherming en bevordering van het aantal 

soorten erfvogels benoemen en toepassen 

x x x 

3.  schade veroorzaakt door erfvogels herkennen en door aanpassingen in de 

bedrijfsvoering voorkomen 

x x x 

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, 

vaardigheden en houding. 

x x x 

 


