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10 oktober 2016 
Op 1 januari 2016 is VALA officieel van start gegaan met de uitvoering van het agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer.  In deze nieuwsbrief wordt u bijgepraat over de actuele zaken in het Agrarisch 

Natuur- en Landschapsbeheer. Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem dan 

contact met ons op. U kunt uw vraag stellen aan de coördinator van de agrarische natuurvereniging in 

uw omgeving.  De contactgegevens vindt u onderaan deze nieuwsbrief. 

Mogelijk heeft u nog geen beheercontract van het collectief, maar uw wensen dit voorjaar kenbaar 

gemaakt voor deelname per 1 januari 2017.  In de periode oktober – november gaan we aan de slag 

met het rond maken van alle beheercontracten en zullen eventuele aanpassingen of afwijzingen met u 

worden besproken. Wel ontvangt u deze nieuwsbrief al, zodat u op de hoogte bent van de stand van 

zaken. 

 

Wie is de VALA? 

De Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) is begin 2012 gestart als samenwerkingsverband 

tussen de zes agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek. Sinds eind 2014 is VALA ook officieel een 

agrarisch collectief (coöperatieve vereniging). Per 1 januari 2016 is als onderdeel van het nieuwe Europese 

landbouw- en plattelandsbeleid een vernieuwd subsidiestelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 

(ANLb) in werking getreden. Subsidie aanvragen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan vanaf dit 

jaar niet meer individueel, maar alleen via gecertificeerde agrarische collectieven. VALA is het collectief voor 

de Achterhoek. 

VALA werkt intensief samen met de inliggende agrarische natuurverenigingen (ANV’s). De coördinatoren 

van de ANV’s werken ook voor collectief VALA. Op die manier heeft het collectief de juiste gebiedskennis in 

huis, en heeft u als deelnemer een lokaal contactpersoon. 

Na het tekenen van het beheercontract bent u automatisch lid van de VALA als coöperatie. Hier hoeft u 

niets voor te doen, en hiervoor brengt VALA ook geen contributie in rekening. Bij het aangaan van een 
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beheercontract met het collectief bent u als deelnemer wel verplicht daarnaast lid te worden van de ANV in 

wiens werkgebied uw beheerpercelen liggen.  

Meer informatie hierover vindt u op onze website www.de-vala.nl (Menu: Documenten - Organisatie). 

 

 

Afsluiten beheercontracten 2017 

Afgelopen voorjaar is, net als vorig jaar, een voorintekening georganiseerd: de wensen voor deelname aan 

agrarisch natuur- en landschapsbeheer zijn in beeld gebracht. Deze ‘oogst’ is vervolgens getoetst aan onze 

beheerstrategie: in hoeverre passen de wensen van de agrarisch grondgebruiker bij de wijze waarop het 

collectief de doelen uit het natuurbeheerplan van de provincie willen realiseren? Tot slot zijn alle wensen 

die binnen de beheerstrategie én het beschikbare budget passen gebundeld tot één gebiedsaanvraag. Deze 

aanvraag is in juli ingediend bij de provincie. Hierin staat (o.a.) een minimaal en maximaal aantal hectares 

dat we als collectief met onze deelnemers willen beheren en hoe we dat beheer willen uitvoeren. 

Goedkeuring aanvraag 

Op 4 oktober heeft de provincie een positief besluit genomen over onze gebiedsaanvraag.  Dat  is goed 

nieuws en betekent dat we als collectief nu groen licht hebben om aan de slag te gaan met het opstellen 

van de definitieve beheercontracten.  

Om dit goed te kunnen doen, is het belangrijk dat we inzicht hebben in de bedrijfspercelen van de 

(toekomstige) deelnemers van het collectief. Daarmee kunnen we de intekening van de percelen waarop u 

een beheercontract met ons wil afsluiten goed afstemmen op uw bedrijfspercelen. Dat voorkomt voor u als 

deelnemer onnodige foutmeldingen bij de Gecombineerde Opgave in 2017 en ruis over de oppervlakte 

waarvoor u een beheervergoeding ontvangt. 

Machtiging collectief voor Raadplegen percelen in Mijn.RVO.nl 

In oktober zal het collectief contact opnemen met de agrarisch grondgebruikers met wie we graag een 

beheercontract willen afsluiten. Verzoek is dan om ons als collectief te machtigen voor het inzien van uw 

perceelsgegevens bij RVO.nl (het gaat slechts om inzien, het collectief kan geen wijzigingen aanbrengen). 

De coördinatoren geven u t.z.t uitleg hoe u dit het makkelijkst kunt doen. 

Afsluiten beheercontracten 

Zodra uw machtiging rond is, kan het collectief vanaf 1 november starten met het voorbereiden van de 
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definitieve beheercontracten. Ons streven is deze werkzaamheden nog diezelfde maand af te ronden, zodat 

u ruim voor het nieuwe jaar in bezit bent van een ondertekend beheercontract. 

 

Verzoek: meld uitgevoerd landschapsonderhoud 

tijdig! 

Als u in uw beheercontract afspraken heeft gemaakt over beheer van landschapselementen, dan is het voor 

een correcte uitbetaling van de vergoeding van belang dat u de uitgevoerde werkzaamheden binnen 1 

week na uitvoering aan ons meldt. 

Welke beheerpakketten hebben een meldingsplicht? 

De meeste landschapspakketten kennen een meldingsplicht. Het gaat daarbij om de volgende pakketten en 

werkzaamheden: 

• 9 Poel: schonen en/of maaien 

• 10 Natuurvriendelijke oever: schonen en/of maaien 

• 20 Hakhoutbeheer: snoeien, knotten en/of afzetten 

• 23 Struweelhaag: snoeien en/of afzetten 

• 24 Struweelrand: snoeien en/of maaien 

• 25 Boom op landbouwgrond: snoeien en/of knotten 

• 26 Boomgaard: snoeien 

• 27 Hakhoutbosje: snoeien en/of afzetten 

• 29 Bosje: snoeien en/of afzetten 

Ook wanneer u begin dit jaar in de periode januari tot bv. maart onderhoud heeft verricht aan één van 

deze landschapselementen waarvoor u een beheercontract ANLb heeft, vragen wij u dat bij de coördinator 

van de ANV in uw omgeving te melden. De contactgegevens vindt u onderaan deze nieuwsbrief.  

Als collectief zorgen wij ervoor dat uw melding tijdig bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(RVO.nl) wordt ingediend. Tijdig melden is van belang voor het collectief, en daarmee ook voor u. Als 

collectief moeten we jaarlijks een bepaald percentage van alle elementen onderhouden. Dit tonen we aan 

door bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO.nl) melding te doen van uitgevoerd onderhoud 

door de deelnemers.  
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Tijdig melden van belang voor uitbetaling beheervergoeding 

Te late meldingen of geen meldingen hebben een vertragend effect op de uitbetaling door RVO.nl aan het 

collectief begin 2017, en kunnen ook een verlaging van het uitbetaalde bedrag tot gevolg hebben. 

Uiteraard willen we deze situatie graag voorkomen, en roepen we alle deelnemers met landschapsbeheer 

op zo spoedig mogelijk na uitvoering van de werkzaamheden daarvan melding te doen bij het collectief. 

Hoe kunt u uitgevoerd onderhoud melden? 

Het eenvoudigst is om gebruik te maken van het formulier op de website                            

http://www.de-vala.nl/Documenten/anlb-2016-loket.html  Daarin geeft u aan om welke beheereenheid het 

gaat (dit vindt u terug in uw beheercontract), welke oppervlakte daarvan is onderhouden en op welke 

datum de werkzaamheden zijn uitgevoerd.  

Na invullen kunt u het formulier sturen naar de coördinator van de agrarische natuurvereniging in uw 

omgeving. De contactgegevens vindt u onderaan deze nieuwsbrief en op onze website. 

 

Controles door NVWA én de VALA zelf 

Dit jaar is de NVWA gestart met het steekproefsgewijs controleren van beheerafspraken, bijvoorbeeld: is het 

landschapselement daadwerkelijk aanwezig, zijn er geen bestrijdingsmiddelen gebruikt, etc. 

De NVWA mag slechts kort voor de start van hun bezoek contact opnemen met het collectief om te laten 

weten dat er in het gebied wordt gecontroleerd.  We vragen begrip voor het feit dat we u daardoor ook 

niet vooraf kunnen informeren. In de meeste gevallen kan de NVWA zich ook niet ter plekke bij u als 

individuele deelnemer melden. 

Onze ervaringen zijn tot dusver dat de NVWA weinig overtredingen heeft gesignaleerd. Het gaat dus goed! 

Mochten er wel overtredingen of onjuistheden worden gesignaleerd, dan neemt het collectief contact met u 

op  om dit te bespreken en indien mogelijk afspraken voor herstel te maken. 

Schouw door VALA zelf 

De NVWA heeft een controlerende plicht. Als VALA willen we daarnaast ook een begeleidende rol op ons 

nemen: een veldbezoek is voor ons ook hét moment om te zien waar het beheer bijsturing nodig heeft om 

de natuurdoelen te kunnen halen. In november start VALA met een kleine steekproef om het afgesproken 

beheer te schouwen. De coördinator van uw eigen ANV, gaat samen met een coördinator van een andere 

ANV in de Achterhoek en iemand van een onafhankelijke schouwcommissie het veld in. 
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Dit jaar willen we vooral benutten om te bepalen hoe we deze schouw het meest zinvol kunnen uitvoeren. 

Op basis van de bevindingen kunnen we keuzes maken hoe we dit in 2017 jaarrond willen oppakken.  

 

Evaluatie akkerrandenmengsel 

De deelnemers zijn nog niet onverdeeld enthousiast over het akkerranden mengsel dat voor 2016 is 

samengesteld.  Het mengsel kwam niet overal even goed op, en veel deelnemers hadden andere 

verwachtingen over het aandeel kleurrijke bloemen. Dat is een landelijk beeld en had onder meer te maken 

met het weer dit voorjaar. Grondbewerking (vals zaaibed), wijze van inzaai, tijdstip, bodemvruchtbaarheid, 

vochttoestand en voorgeschiedenis (al aanwezige zaadbank)  bepalen mede het succes. Er waren mooie 

randen, maar helaas ook sterk veronkruide randen. 

Voor 2017 kijken we of we de samenstelling nog gaan aanpassen. De samenstelling blijft gericht op 

akkervogels als bijvoorbeeld de patrijs, geelgors, gele kwikstaart en veldleeuwerik en bevat daardoor altijd 

een groot aandeel granen. Begin 2017 komt VALA met een aangepast inzaai- en beheeradvies voor 

akkerfaunaranden op basis van onderzoek en ervaringen in binnen- en buitenland. 

 

Uitbetaling beheervergoeding 

Veel deelnemers stellen de vraag wanneer zij de uitbetaling van de beheervergoeding kunnen verwachten. 

Het collectief hoopt in de loop van februari te kunnen betalen, maar committeert zich aan de afspraak om 

binnen 4 weken na ontvangst van de betaling van RVO.nl ook de uitbetaling aan de individuele deelnemers 

te verzorgen. 

RVO.nl beoordeelt het ingediende betaalverzoek van het collectief door te toetsen of het ingediende 

beheer correct is: ligt bijvoorbeeld onder alle beheerpakketten ook een bedrijfsperceel dat bij RVO.nl 

bekend is, ligt het daadwerkelijk op landbouwgrond, zijn er geen overtredingen vastgesteld bij de controle 

door NVWA, is het vereiste aandeel landschapsonderhoud gerealiseerd? Dat resulteert uiteindelijk in een 

totaalbetaling aan het collectief. 

Zodra het collectief de totaalbetaling heeft ontvangen, kunnen we de berekening van de uiteindelijke 

beheervergoeding per individuele deelnemer maken. Daarbij kijken we wat de uiteindelijke oppervlakte is 
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waarop beheer is uitgevoerd, of er kortingen zijn door RVO.nl die we logischerwijs doorberekenen aan een 

individuele deelnemer, of dat we zelf tekortkomingen in het beheer hebben gesignaleerd.  

Uitbetalen landschapsbeheer na onderhoudswerkzaamheden 

Specifiek voor landschapselementen geldt de afspraak dat het collectief uitbetaald nadat daadwerkelijk 

onderhoud is verricht. U ontvangt voor landschapsbeheer dus geen jaarlijks bedrag, maar het volledige 

bedrag na afloop van het jaar dat u ook de beheerkosten maakt. Op basis van veldinventarisaties maakt 

VALA momenteel een planning in welk jaar uw elementen onderhouden dienen te worden.   

Eerder betalen is niet mogelijk. Pas wanneer RVO.nl een betaling aan het collectief heeft gedaan, zijn er 

voldoende financiële middelen om alle deelnemers te betalen voor hun inspanningen. 

 

Leuke waarnemingen: kamsalamanders! 

In een poel van deelnemer Dick Barink uit 

Sinderen zijn diverse kamsalamanders 

aangetroffen. Een prachtig resultaat voor het 

leefgebied Natte dooradering, want de 

kamsalamander is één van de doelsoorten 

waarvoor VALA gericht beheer wil afsluiten! 

In opdracht van de provincie inventariseren 

RAVON en Regelink Ecologie & Landschap een 

aantal locaties waar agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer wordt uitgevoerd. Het kan 

dus zijn dat ook uw percelen bezocht zijn of 

worden om de aanwezige wateren te 

inventariseren op amfibieën en vissen. VALA 

adviseert van harte om hier medewerking aan te 

verlenen: dergelijke inventarisaties zijn 

noodzakelijk om de meerwaarde van het 

agrarisch natuur- en landschapsbeheer aan te 

tonen.  En dat is in ons aller belang. 

Foto’s: Rik Schreurs (Regelink Ecologie & Landschap) 
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Heeft u ook een interessante waarneming? We horen het graag!  

Denk aan patrijzen in uw akkerrand, steenuilen in uw nestkast, een boomkikker in uw poel, etc.? Dergelijke 

successen zijn niet alleen om trots op te zijn als beheerder en als collectief, maar ook een mooi signaal 

richting de provincie dat het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de Achterhoek effect heeft. 

U kunt dergelijke waarnemingen doorgeven door een mailtje te sturen naar info@de-vala.nl met daarin 

WAT (soort) u WAAR (locatie, zo nauwkeurig mogelijk) heeft waargenomen en WANNEER  (datum) dat was. 

Een telefoontje naar VALA kan ook: 0575 – 20 02 95. 

Nog leuker is het om uw waarneming zelf in te voeren op www.waarneming.nl! Op deze site kunt u 

waarnemingen van vogels, zoogdieren, reptielen, amfibieën en dagvlinders invoeren. U kunt ook de 

bijbehorende app downloaden: iObs (voor iPhone), ObsMapp (voor Android) of WinObs (voor Windows).  

  

Contactgegevens ANV-coördinatoren 

Als VALA werken we nauw samen de inliggende agrarische natuurverenigingen (ANV’s). Net als in 

voorgaande jaren blijven de ANV-coördinatoren hét aanspreekpunt voor het agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer. 

Heeft u een vraag die niet beantwoord wordt via onze website www.de-vala.nl, dan kunt u contact 

opnemen met de coördinator in uw gebied. 

 

ANV       Coördinator   E-mail    Telefoon 

PAN   Jan Stronks   j.stronks@de-vala.nl  06 – 22 46 90 09 

   Gerben Huurneman  g.huurneman@de-vala.nl 06 – 13 05 59 65 

Berkel & Slinge  Wilfried Klein Gunnewiek w.kleingunnewiek@de-vala.nl 06 – 20 98 66 65 

   Robert Boevink   r.boevink@de-vala.nl  06 – 27 25 03 09 

‘t Onderholt  Wilfried Berendsen  w.berendsen@de-vala.nl 06 – 53 26 90 77 

   Gerard de Ruiter  g.deruiter@de-vala.nl  06 – 28 20 37 84 

VAL Oude IJssel Robert Boevink   r.boevink@de-vala.nl  06 – 27 25 03 09 
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Groen Goed  Jos te Molder   j.temolder@de-vala.nl  06 – 23 48 33 64 

Stichting Marke Jos te Molder   j.temolder@de-vala.nl  06 – 23 48 33 64 

Vragender Veen 

 

 


