Aandachtspunten Cat. D behorende bij het keuringsformulier van de N.B.A.T
BIOLOGISCH
1

9

BIOLOGISCH MILIEU

SAMENSTELLING VAN DE DIERBESTANDEN
Correcte soortkeuze,combinatie van dieren.

Kunnen dieren die het land en water bewonen dit op
een veilige manier doen.

Grootte van de dieren in volwassen toestand ten
opzichte van de behuizing

De voortplanting ongestoord plaatsvinden

Voldoende exemplaren, paren, scholen, groepen

Correct milieu voor de planten. Zon/schaduw
Langzaam/snelstromend water)

Vluchtwegen / schuilplaatsen

Kans op kruisingen
Mogelijkheid tot natuurlijk gedrag

ESTHETISCH
2

GEZONDHEID VAN DE DIERBESTANDEN
Algemene gezondheid gewervelde dieren

10

ALGEMENE INDRUK
Past vijver in het geheel.
Algemene netheid.Helder,kaamlaag

Algemene gezondheid ongewervelde dieren

Techniek zichtbaar. Randafwerking
3

Geluidsniveau

ONTWIKKELING DIEREN
Zijn de dieren voldoende ontwikkeld.
Niet te veel jonge dieren.

11

SOORTKEUZE DIEREN EN PLANTEN
Dieren zichtbaar?

Geen kommervorm of groeimisvormingen tenzij er
sprake is van dierspecifieke normeringen.

Verdeling planten en dier over leefruimte en
de verschillende zones.

4

SOORTKEUZE VEGETATIE
Heeft er een juiste soortkeuze plaatsgevonden

12

De combinatie van planten dient op het gebied van
groei en leefwijze verantwoord te zijn.

SOORTKEUZE DECORATIEMATERIAAL
Verhouding tussen omgeving, de vorm,kleur en
grootte van de decoratiematerialen.

Zijn planten in voldoende grote groepen geplaatst
afhankelijk van de ruimte en plaatsing.
13
5
6

COMPOSITIE

GEZONDHEID EN ONTWIKKELING VEGETATIE
- WATERDEEL , MOERASDEEL EN OEVERDEEL

Verhoudingen afmetingen van componenten ten

Gaafheid ,vorm en kleur.
Zijn de planten en bomen die direct of indirect deel
uitmaken van het geheel goed ontwikkeld afhankelijk
van het seizoen.

Zichtbaarheid en plaatsing

opzichte van elkaar.
Harmonisch geheel
Moeilijkheidsgraad , originaliteit , rustpunten

ALGEMEEN
7

8

BIOLOGISCHE OMGEVING

14

TECHNIEK

Geen giftige planten voor mens en dier.

Veiligheid van aanwezige elektra.

Verhouding schaduw en zonuren.

Techniek juiste manier aangesloten.

Bladafval van bomen.

Filter capaciteit en functioneren.

CHEMISCH MILIEU
Waterwaarden
Afhankelijk van de dieren kunnen speciale waarden van
toepassing zijn.

15

ONDERHOUD
Normaal onderhoud gepleegd in de diverse zones.
Vijver hoeft niet brandschoon,maar wel netjes en
ordelijk.

In de keurwijzer vijvers zijn een aantal aandachtspunten opgenomen die betrekking hebben op de categorie D2/3.
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