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WIE IS DE VALA?
Vanuit de wens beheer en onderhoud van natuur en landschap in de Achterhoek op een 
professionele en effectieve manier uit te voeren is de Vereniging Agrarisch Landschap 
Achterhoek (VALA) begin 2012 opgericht. Onze vereniging is een samenwerkingsverband 
tussen de zes agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek.

VALA wil het karakteristieke landschap van de 
Achterhoek voor de toekomst behouden, mét 
de flora en fauna die daarbij hoort. VALA heeft 
hiervoor twee sporen uitgezet. Enerzijds door 
initiëren en uitvoeren van diverse projecten op 
het gebied van (agrarisch) natuur, landschap- of 
waterbeheer, anderzijds als agrarisch collectief. 
Binnen dit collectief voeren we met onze leden 
de regeling Agrarisch Natuur- en Landschaps-
beheer (ANLb) uit in de Achterhoek. ‘T ONDERHOLT BERKEL & SLINGE

GROEN GOED

SMVV

VAL OUDE IJSSEL

PAN
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CIJFERS EN ACTIVITEITEN VAN 2017

Bestuur

 » Het bestuur van VALA vertegenwoordigt 
zes agrarische natuurverenigingen en het 
Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk en 
bestaat daarmee uit 7 personen.

 » De samenstelling van het bestuur is onge-
wijzigd dit jaar.

 » Het bestuur heeft 11 keer vergaderd en één 
algemene ledenvergadering in mei 2017 ge-
organiseerd.

 » VALA heeft 465 leden in 2017.

 » Er zijn 3 afstemmingsoverleggen geweest 
tussen de voorzitters van de drie Gelderse 
agrarische collectieven. Aansluitend aan één 
van deze overleggen heeft een bijeenkomst 
plaatsgevonden met vertegenwoordigers 
van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, 
Het Geldersch Landschap en Gelders Parti-
culier Grondbezit.

Werkorganisatie

 » De werkorganisatie bestaat in 2017 uit:
• 7 veldcoördinatoren
• 1 ecoloog
• 1 financieel medewerker
• 2 bureaumedewerkers
• 1 kantoormedewerker
• 1 manager

 » De schouwcommissie kent 7 veldcoördina-
toren in 2017. Deze commissie is aangevuld 
met 6 externe commissieleden verspreid 
over de Achterhoek.

 » In 2017 zijn bij 50 deelnemers in totaal 192 
elementen of percelen geschouwd.

 » Er zijn dit jaar geen bezwaren of geschillen 
geweest.

 » De bureaumedewerker Ecologie heeft dit jaar 
150 percelen met vlakdekkend botanisch 
beheer geïnventariseerd om de kruidenrijk-
dom te bepalen.

 » De veldcoördinatoren hebben 384 land-
schapselementen geïnventariseerd, daarvan 
is in de applicatie Beheer en Onderhoud Op 
Maat (BOOM) vastgelegd in welk jaar onder-
houd noodzakelijk is.
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Subsidie

 » Met de goedkeuring op de uitbreidingsaan-
vraag heeft VALA een subsidiebeschikking 
voor maximaal 986 ha en €2.256.577,25 
per jaar.

 » In december is een aanvraag van €8.173,29 
voor een inrichtingsubsidie ingediend bij de 
provincie voor de ontwikkeling van kruiden-
rijke graslandranden.

Communicatie

 » Alle leden hebben 1 nieuwsbrief ontvangen 
afgelopen jaar. 

Kwaliteitstoets

 » VALA behoudt het kwaliteitscertificaat 
ANLb, nadat de Stichting Certificering SNL 
een audit heeft uitgevoerd waarbij getoetst 
is of VALA volgens het eigen kwaliteitshand-
boek werkt. 

In december hebben 
we een aanvraag inge-
diend voor de ontwik-

keling van kruidenrijke 
graslandranden.
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AGRARISCH NATUUR- 
EN LANDSCHAPSBEHEER
Sinds de start van het vernieuwde subsidiestelsel voor Agrarisch Natuur- en Land-
schapsbeheer (ANLb) in 2016 heeft VALA niet stilgezeten. Het vernieuwde subsidiestel-
sel met alle kinderziektes en de nieuwe organisatie vroeg de afgelopen jaren om de nodi-
ge aandacht. Hierdoor lag de focus binnen VALA net als in 2016 vooral op het primaire 
proces van de uitvoering van de regeling. Met de insteek ‘zorgen dat wat moet, ook goed 
gaat’. Dat betekende veel afstemming en brandjes blussen samen met provincie Gelder-
land, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en Boerennatuur. Maar dit 
heeft uiteindelijk geleid tot een goed resultaat. 

Eerste uitbetaling van beheervergoedingen
In het subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer gaan de kosten voor de baten. 
Pas in de eerste maanden van het nieuwe jaar 
ontvangen alle collectieven de uitbetaling van 
RVO.nl voor het voorgaande beheerjaar. Daarna 
kan VALA de leden pas uitbetalen. In 2017 heeft 
VALA in mei de volledige uitbetaling ontvangen. 
Het geduld van onze leden is daarbij flink op de 
proef gesteld. In maart hebben zij een eerste 50% 
ontvangen voor het jaarlijkse beheer, en in juni 
ontvingen zij de tweede 50%. 

Voor het periodieke landschapsbeheer heeft 
VALA andere afspraken gemaakt. De vergoe-
ding voor de meeste landschapselementen 
betaalt VALA uit nadat het periodieke onder-
houd daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Het 
Achterhoekse landschap kent veel achterstallig 
onderhoud. Daardoor dreigen veel houtsingels 

en hagen te veranderen in opgaande bomenrij-
en zonder onderbegroeiing. Dat is een gemiste 
kans, omdat juist die hakhoutelementen voor de 
meeste biodiversiteit zorgen.

Met de keuze om uit te betalen na het onder-
houd, willen we bevorderen dat alle landschaps-
elementen die via de VALA subsidie ontvangen, 
daadwerkelijk onderhouden worden. Alle deel-
nemers die in 2017 hun elementen hebben 
onder houden, hebben in juli of december hun 
beheervergoeding ontvangen. 

Actieve werving voor poelen
Dit jaar hebben we een flinke kwaliteitsslag ge-
maakt door gericht boeren en particulieren te 
benaderen met percelen met poelen waar de 
boomkikker en/of knoflookpad is aangetroffen, 
of percelen die daaraan grenzen.

Op basis van gegevens van RAVON hebben 
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de veldcoördinatoren een efficiënte en effectieve 
wervingsactie uitgevoerd. Dit heeft geleid in het 
contracteren van circa 20 poelen die per 2018 
onder beheer komen te liggen. Aanvullend hierop 
zullen nog ruim 10 poelen in 2018 opgeknapt 
worden en per 2019 onder beheer komen. Bij 
dit initiatief lag de focus uiteraard niet alleen op 
de poelen, maar was er ook oog voor het land-
biotoop eromheen.

De website in een nieuw jasje
Naast het opstellen van een communicatieplan 
voor 2018 is ook de website www.de-vala.nl 
eind 2017 volledig vernieuwd. Alle documen-
ten rondom het ANLb zijn hier eenvoudig terug 
te vinden evenals antwoorden op veelgestelde 
vragen. Ook biedt de website een goed overzicht 
van beschikbare informatie over flora en fauna 
en beheertypen die veel in de Achterhoek voor-
komen. 

Van enthousiasmeren tot contracteren…
Jaarlijks kennen we een cyclus van enthousiasmeren 
in het voorjaar tot uiteindelijk het contracteren in het 
najaar en de winterperiode. 

MAART
VALA start met het actualiseren van de beheerstrategie: op welke 
wijze willen we de natuurdoelen uit het provinciale Natuurbeheer-
plan realiseren? Op welke locaties, met welke beheermaatregelen 
en met welke voorwaarden?

APRIL & MEI
215 agrarische grondgebruikers hebben bij ons aangeven op welke 
percelen, voor welke oppervlakte zij welk beheer wilden uitvoeren.

JUNI & JULI
Tijdens de veldinventarisatie 
zijn 384 landschapselementen 
beoordeeld of zij voldoen aan 
de pakketvoorwaarden en in 
welk jaar onderhoud nodig is. 

Parallel daaraan is de ‘oogst’ 
van de voorintekening ge-
toetst aan de beheerstrategie 
en het beschikbare budget. 
Het resultaat is een gebieds-
aanvraag. Deze bestaat uit 
een subsidie aanvraag voor 
de hele Achterhoek waarin 
alle percelen en elementen 
van individuele particulieren 
en boeren gebundeld zijn 
meegenomen.

OKTOBER T/M DECEMBER
VALA ontving de goedkeuring van de provincie en is VALA gestart 
met het contracteren van alle beheermaatregelen. Dat heeft uit-
eindelijk geleid tot 118 contracten met nieuwe deelnemers die op 
1 januari 2018 starten met hun beheer en 79 aangepaste contrac-
ten. Dit zijn bestaande deelnemers die bijvoorbeeld op nog meer 
percelen of landschapselementen beheer willen uitvoeren. Deze  
zijn dan toegevoegd aan hun bestaande contract.

Neem snel  
een kijkje op  

www.de-vala.nl
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PROJECTEN
VALA richt zich naast de uitvoering van het ANLb ook op projecten die een bijdrage 
 kunnen leveren aan het behouden van het karakteristieke landschap in de Achterhoek.  
In 2017 zijn de volgende projecten van start gegaan:

De uitvoering van het Actieplan Akker- en Wei-
devogels is gestart!
Dankzij de inzet van de Gelderse Natuur- en 
 Milieufederatie, Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland en LTO Noord en ondersteuning 
van de overige twee agrarische collectieven in 
Gelderland, is in 2016 een Actieplan Akker- en 
Weidevogels opgesteld. Doel van het plan is een 
extra impuls geven aan akker- en weidevogelbe-
heer. Provincie Gelderland heeft de noodzaak tot 
extra actie erkend door aanvullende financiering 
beschikbaar te stellen. 

Dankzij deze extra financiering heeft VALA in 
2017:
• Een aanvraag ingediend voor inrichtings-

maatregelen. De uitvoering start begin 2018 
zodat boerenlandvogels er direct voordeel 
van hebben.

• 34,8 ha extra kruidenrijke akker(randen) on-
der beheer kunnen brengen in gebieden waar 
de patrijs is gesignaleerd. Dit beheer start 
1 januari 2018.

• 269 ha extra legselbeheer en 6,9 ha kruiden-
rijk grasland onder beheer kunnen brengen in 
gebieden waar de grutto en kievit is gesigna-
leerd. Dit beheer start 1 januari 2018.

• Een start kunnen maken met het opzetten 
van beheermonitoring voor de patrijs, in 
samenwerking met vrijwilligers en SOVON. 
Cursussen voor monitoring starten in febru-
ari. Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
verzorgt deze in samenwerking met VALA.

Daarnaast heeft VALA een goed overleg gehad 
met SOVON en Staatsbosbeheer. Tijdens deze 
bijeenkomst is gekeken op welke percelen langs 
de IJssel agrarisch natuurbeheer ten behoeve 
van de kwartelkoning het meest effectief is. Hier 
gaan we in 2018 mee aan de slag. 
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GLB pilot ‘Naar vijftig tinten groen in het klein-
schalige cultuurlandschap’
In aanloop naar GLB 2020 (Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid) heeft de koepelorganisatie van 
alle agrarische collectieven een uitvraag gedaan 
voor vergroeningsvoorstellen. Van de 38 inge-
stuurde ideeën zijn er uiteindelijk 6 overgeble-
ven, waaronder die van VALA.

Het voorstel van VALA richt zich op land-
bouwbedrijven in kleinschalige landschappen 
op zandgronden die met een natuur- inclusieve 
bedrijfsvoering bijdragen aan biodiversiteit, 
landschap, bodem, water en klimaat. 

VALA zal hierbij gaan samenwerken met de 
collectieven Veluwe, Utrecht-Oost, Midden Bra-
bant en NO Twente. 

VALA is betrokken bij diverse gebiedsprocessen
Behalve eerder genoemde projecten maakt 
VALA ook deel uit van diverse  samenwerkings-

verbanden.
• Onze manager of bestuurslid is aanwezig bij 

het regio-overleg van de gemeentelijke land-
schapscoördinatoren in de Achterhoek.

• Onze bureaumedewerker Ecologie is, mede 
namens de andere twee agrarische collec-
tieven in Gelderland, betrokken bij de Green 
Deal Biomassa.

• VALA heeft input geleverd voor de beleids-
visie landschap, groen en biodiversiteit van 
de gemeente Winterswijk.

• Ons bestuur heeft een bijdrage geleverd aan 
de standpuntbepaling van onze landelijke 
koepelorganisatie Boerennatuur aangaande 
het nieuwe GLB.

• VALA is in gesprek met Waterschap Rijn en 
IJssel over beheer van gronden langs natuur-
lijke beken.
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VOORUITBLIK NAAR 2018

Een vernieuwd subsidiestelsel met allerlei kinderziektes én een nieuwe organisatie die zijn draai nog 
moet vinden zorgen ervoor dat VALA in 2016 en 2017 vooral intern gericht aan het werk was. Dat 
was een bewuste keuze en ook nodig. 

We hebben het afgelopen jaar flinke stappen gezet en willen in 2018 actiever laten zien waar we mee 
bezig zijn. We zoeken nog meer de samenwerking met andere partijen om het agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer in de Achterhoek echt tot een succes te maken.

Zo starten we samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland, SOVON en diverse vrijwilligers 
met de beheermonitoring voor de patrijs in alle gebieden waar we specifiek voor deze soort beheer 
hebben afgesloten.

Ook willen we een flinke slag maken in de ondersteuning van onze deelnemers die het beheer in de 
Achterhoek uitvoeren. Denk aan een aanbod van excursies of cursussen voor specifiek beheer, maar 
ook simpelweg beter uitleggen hoe de maatregelen op hun percelen bijdragen aan de biodiversiteit.

En we willen dit alles meer laten zien. Via 2 of 3 nieuwsbrieven per jaar, via onze website, via de pers. 
Ik ben als voorzitter trots op wat VALA samen met alle deelnemers de afgelopen twee jaar al bereikt 
hebben en ervan overtuigd dat agrarisch natuur- en landschapsbeheer via collectieven de sleutel is 
voor een beter natuurresultaat. Door te delen wat we in de Achterhoek doen, hoop ik dat u die trots 
over een jaar met mij kunt delen. 

Dick Looman
Voorzitter VALA
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1795 
hectare

RESULTATEN 2017

De kracht van VALA is 
de samenwerking met 

agrarische natuur-
verenigingen!

AGRARISCH NATUUR EN LANDSCHAPSBEHEER IN DE ACHTERHOEK

In 2017 hebben zich 465 particulieren en boeren ingezet voor meer biodiver-
siteit in het agrarisch cultuurlandschap! Samen voeren zij dit beheer uit in de 
Achterhoek:

 411 HECTARE
LANDSCHAPS- 
ELEMENTEN

 906 HECTARE
BOTANISCH EN  
KRUIDENRIJK  

GRASLAND

 13 HECTARE
AGRARISCH  

WATERBEHEER

 465 HECTARE
KRUIDENRIJKE  
AKKER(RANDEN)

1795  
HECTARE
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7802 KNOTBOMEN

181 HOOGSTAMBOOMGAARDEN

731 HOUTWALLEN EN HOUTSINGELS

242 POELEN

16 KILOMETER STRUWEELHAGEN

39 KILOMETER KNIP- EN SCHEERHAGEN

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER IN GETALLEN

71 STRUWEELRANDEN

201 BOSJES



COLOFON

Uitgave van Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek, februari 2018

E-mail  info@de-vala.nl
Website www.de-vala.nl
Telefoon 0575 – 20 02 95

Tekst  VALA, Yvette Ruesen
Eindredactie Nieuw & CO, Monique Nieuwenhuis
Foto’s  Jan Stronks
Vormgeving Designimals, Laura Hondshorst






