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OEDINGSE SLINGE

WIE IS DE VALA?
De Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) is begin 2012 opgericht. Onze
vereniging is een samenwerkingsverband tussen de zes agrarische natuurverenigingen
in de Achterhoek. Deze samenwerking is ontstaan vanuit de wens beheer en onderhoud
van natuur en landschap op een professionele en effectieve manier uit te voeren.
VALA wil het karakteristieke landschap van de
Achterhoek voor de toekomst behouden en
verder ontwikkelen met de flora en fauna die
daarbij hoort. De VALA heeft hiervoor twee
sporen uitgezet. Enerzijds door het initiëren en
uitvoeren van verschillende projecten op het
gebied van (agrarisch) natuur-, landschap- of
waterbeheer. Anderzijds proberen we als agrarisch collectief samen met onze leden de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
uit te voeren in de Achterhoek.
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CIJFERS EN ACTIVITEITEN VAN 2018
Bestuur

Werkorganisatie

»» Het bestuur van VALA vertegenwoordigt
6 agrarische natuurverenigingen en het
Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk.
Daarnaast hebben we een onafhankelijk
voorzitter. Het bestuur bestaat daarmee
uit 8 personen.

»» De werkorganisatie bestaat in 2018 uit:
• 7 veldcoördinatoren
• 1 ecoloog
• 1 financieel medewerker
• 2 bureaumedewerkers
• 1 kantoormedewerker
• 1 manager

»» Het bestuur heeft dit jaar 1 nieuw bestuurslid gekregen.
»» Het bestuur heeft 8 keer vergaderd en één
algemene ledenvergadering in mei georganiseerd.
»» VALA heeft 599 leden in 2018.
»» Er zijn 2 afstemmingsoverleggen geweest
tussen de voorzitters van de 3 Gelderse
agrarische collectieven. Aansluitend aan één
van deze overleggen heeft 1 bijeenkomst
plaatsgevonden met vertegenwoordigers
van LTO Noord en de Gelderse Natuur- en
Milieufederatie.
»» Samen met de andere Gelderse collectieven
is er 1 werkbezoek georganiseerd voor de
leden van de Provinciale Staten.
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»» De schouwcommissie kent 6 veldcoördinatoren in 2018. De commissie is aangevuld
met 6 externe commissieleden verspreid
over de Achterhoek.
»» In 2018 zijn bij 54 deelnemers in totaal 189
elementen of percelen geschouwd.
»» Er zijn dit jaar geen bezwaren of geschillen
geweest.
»» De bureaumedewerker Ecologie heeft dit jaar
132 graslandpercelen op kruidenrijkdom geïnventariseerd.
»» De veldcoördinatoren hebben 410 landschapselementen geïnventariseerd, daarvan
is in de applicatie Beheer en Onderhoud op
Maat (BOOM) vastgelegd in welk jaar onderhoud noodzakelijk is.

Subsidie

Kennisontwikkeling

»» In april heeft onze landelijke koepel Boerennatuur een budget van ruim €13.000,toegekend voor het opstellen van een optimalisatieplan voor het Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer in de Achterhoek.

»» Bestuursleden en medewerkers van VALA
waren aanwezig op de landelijke ANLb-dag.

»» Met de goedkeuring op de uitbreidingsaanvraag voor de regeling Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer heeft VALA in oktober
een subsidiebeschikking van Provincie Gelderland ontvangen voor 1.252 hectare en
€2.828.000,- voor de periode t/m 2021.
»» In november heeft VALA samen met Collectief Rivierenland een POP3-aanvraag
ingediend voor de Gelderse regeling voor
Natuurinclusieve landbouw.

»» Er zijn 3 bijeenkomsten met de ecologische
commissie geweest.
»» De brochure ‘Kruidenrijk grasland, goed
voor koe, boer én biodiversiteit’ is gedrukt.
»» Voor deelnemers is in juni een praktijkcursus
graslandbeheer georganiseerd.
»» Diezelfde maand hebben deelnemers ook
een praktijkcursus akkerbeheer bezocht.
»» In december is een akkergebruikersgroep
bij elkaar geweest waarbij 6 deelnemers en
2 medewerkers van VALA kennis met elkaar
hebben gedeeld.

Communicatie
»» VALA heeft een jaarbericht 2017 opgesteld.
»» Alle leden hebben 3 digitale nieuwsbrieven
ontvangen afgelopen jaar.
»» Daarnaast hebben onze externe relaties
2 digitale nieuwsbrieven ontvangen.
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AGRARISCH NATUUREN LANDSCHAPSBEHEER
In de eerste twee jaar van het vernieuwde subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) lag de nadruk op het juist uitvoeren van de regeling. In 2018 was er
voor het eerst ruimte voor meer communicatie, opleidingen en projecten. Zo zijn er praktijkdagen georganiseerd voor deelnemers over het beheer van kruidenrijk grasland en
akkerranden. Ook zijn er vele vrijwilligers opgeleid voor het uitvoeren van patrijzentellingen en hebben de eerste weidevogeltellingen plaatsgevonden in dit gebied. Daarnaast
ontvingen alle deelnemers dit jaar drie keer een digitale nieuwsbrief en zijn er bovendien
nieuwe projectideeën uitgewerkt en opgestart.

PATRIJZENTELLING SILVOLDE
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Veel animo voor patrijzen tellen
Dankzij extra financiering van de provincie vanuit
het Actieplan Akker- en Weidevogels, hebben de
agrarische collectieven in Gelderland de Stichting Landschapsbeheer Gelderland begin 2018
de opdracht gegeven de beheermonitoring voor
de patrijs op te zetten. In samenwerking met Sovon is gestart met het opleiden van vrijwillige
patrijzentellers. Doel was om met vrijwilligers
een eerste nul-telling te doen om vervolgens de
stand van de patrijzen in beeld te kunnen brengen in de gebieden waar beheermaatregelen via
het ANLb zijn uitgevoerd.
Er bleek heel veel animo te zijn voor het tellen van patrijzen in Gelderland. Door de vele
enthousiaste vrijwilligers was het mogelijk om
in vier regio’s in de Achterhoek tellingen uit te
voeren. Maar liefst 138 vrijwilligers zijn opgeleid
en hebben in 120 gebieden rondom Eibergen,

Sinderen, Vorden en Montferland de patrijs geïnventariseerd en de gegevens vastgelegd in de
database van Sovon. De actuele resultaten van
deze tellingen zijn te vinden in het ‘Evaluatierapport patrijzenmonitoring 2018’ op onze website.
Praktijkdagen voor deelnemers groot succes
In juni 2018 hebben zijn er twee praktijkbijeenkomsten georganiseerd voor deelnemers aan
het agrarisch natuurbeheer. Deze bijeenkomsten stonden in het teken van het uitwisselen
en opdoen van kennis over de ontwikkeling van
kruiden- en faunarijk grasland en het beheer van
kruidenrijke akkers en akkerranden. Met meer
aanmeldingen dan plaatsen, en het enthousiasme van alle aanwezigen, kunnen we zonder
twijfel stellen dat het een groot succes was.
Beide dagen startten met een duo presentatie van onze bureaumedewerker Rob Geerts
en ecoloog Jan Stronks, gevolgd door een veldbezoek. In de cursus graslandbeheer leerden
deelnemers hoe zij ook zonder kennis van plantensoorten kunnen bepalen in welke ontwikkelingsfase de grassen in hun eigen percelen zitten.
Zij leerden bovendien welke beheermaatregelen
hierop een positieve invloed hebben. Daarnaast
was er aandacht voor de fauna op of nabij de
graslandpercelen.
Bij de cursus akkerbeheer was er aandacht
voor de meerwaarde van kruidenrijke akkerranden voor biodiversiteit. Daarnaast stond het beheer centraal. Er werden antwoorden gezocht op
de volgende vragen: Hoe zorg je voor een goede
aanleg en inzaai en hoe voorkom je (ongewenste)
veronkruiding? Beide bijeenkomsten waren zeer
nuttig en informatief.

De eerste weidevogeltellingen
De Achterhoek staat niet bekend om de weidevogels, toch zijn er onder andere grutto’s te
vinden in het Beltrumse veld en het Noordijkerveld. VALA is in deze gebieden gestart met het
intensiveren van het weidevogelbeheer met als
doel de populaties daar veilig te stellen. Een onderdeel van deze aanpak is het bepalen van het
Bruto Territoriaal Succes (BTS). De gemotiveerde
vrijwilligers in beide gebieden hebben de hiervoor benodigde cursussen gevolgd. Zij hebben
in 2018 in beide regio’s tellingen uitgevoerd en
vastgelegd in de landelijke database. Dit is een
belangrijke stap om de resultaten van onze inspanningen de komende jaren te blijven volgen.

De praktijkcursus graslandbeheer in juni was een succes.
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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 en ontwikkelen van het karakteristieke landschap in de
Achterhoek. In 2018 speelden de onderstaande projecten een belangrijke rol.

GLB pilot ‘Naar vijftig tinten groen in het klein
schalige cultuurlandschap’
De VALA heeft al in 2016 een pilotvoorstel ontwikkeld en ingediend voor het GLB 2020 (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid). Het voorstel van VALA richt zich op landbouwbedrijven
in kleinschalige landschappen op zandgronden
die met een natuurinclusieve bedrijfsvoering
een positieve bijdrage leveren aan biodiversiteit,
landschap, kringloop landbouw, bodem, water
en klimaat. Voor de Achterhoek is het streven
8

om in een drietal gebieden, waar bepaalde gebiedsopgaven liggen, aan de slag te gaan met
het treffen van vergroeningsmaatregelen op
melkveebedrijven. Doel is om te kijken in hoeverre deze maatregelen bijdragen aan de doelen
vanuit het GLB.
Op 14 december heeft VALA als penvoeder
van deze pilot de officiële aanvraag ingediend.
VALA gaat hierin samenwerken met de collectieven Veluwe, Utrecht-Oost, Midden-Brabant
en NO-Twente. Deze gebieden kennen dezelfde
kleinschalige cultuurlandschappen als de VALA.
Daarnaast heeft ‘Vruchtbare Kringloop Achterhoek’ voor hun projectaanvraag ook financiering
gekregen en zal onderdeel gaan uitmaken van de
pilot van VALA. Met hun project ‘Sturen, faciliteren en belonen van kringlooplandbouw in een regionaal netwerk’, zullen zij zich vooral richten op
het opzetten van een regionaal sturingsmodel.
Pilot Versterken Biodiversiteit Melkveehou
derij
FrieslandCampina registreert en beloont melkveehouders al enkele jaren voor hun inzet voor
natuur en landschap via Foqus planet. In 2018
zijn FrieslandCampina en Boerennatuur, de
landelijke koepel van agrarische collectieven,

gestart met een pilot om de biodiversiteit op
melkveebedrijven beter in kaart te brengen en
te stimuleren.
VALA is één van de zes collectieven die aan
deze pilot heeft meegewerkt. Onze veldcoördinatoren Robert Boevink en Gerben Huurneman
hebben 43 melkveehouders bezocht en met hen
in beeld gebracht welke beheermaatregelen zij
willen gaan uitvoeren of al uitvoeren en die bijdragen aan de biodiversiteit in de Achterhoek.
Deze informatie is ingevoerd in ons ICT-systeem.
Deze aanpak is vergelijkbaar met de uitvoering
van ANLb. Deelnemende melkveehouders hebben een overeenkomst ontvangen met benoemde maatregelen. Komend jaar krijgt deze pilot
een vervolg.

kel. Bijna alle percelen hebben als streefbeeld
‘structuurrijk grasland’. Bij een goede kwaliteit
grasland kenmerken deze graslanden zich door
een variatie in structuur (ruige, plaatselijk struweel, hoge en lage vegetatie) en is rijk aan fauna.
Dit type grasland is onder meer belangrijk voor
vlinders en overige insecten, vogels en kleine
zoogdieren.
VALA zorgt voor de planning van het beheer,
het toezicht op de uitvoer en zoekt naar oplossingen door het inschakelen van boeren. In 2018
zijn de eerste percelen door het waterschap in
gebruik gegeven aan VALA.

Beheer natuurlijke graslanden langs de Berkel
en de Slinge
Waterschap Rijn en IJssel heeft VALA gevraagd
om in totaal 27,9 hectare te beheren, verdeeld
over 14 gebieden langs de Slinge en de Ber-

9

10

VOORUITBLIK NAAR 2019
We maken als VALA een enerverende tijd mee. Naast onze hoofdtaak, het uitvoeren van het stelsel
voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, zijn we op meerdere gebieden bezig om de biodiversiteit van ons mooie Achterhoekse landschap in stand te houden en te verbeteren. Afgelopen jaar
zijn we begonnen of aangehaakt bij diverse projecten om dit te realiseren. Zo is er een ‘Actieplan
Natuurinclusieve Landbouw’ opgestart waarin we samen met ander gebiedspartijen proberen om de
verbinding tussen landbouw en natuur te verbeteren. Daarnaast lopen er nog initiatieven om samen
met ‘Vruchtbare Kringloop Achterhoek’ gezamenlijk doelen te realiseren.
Opvallend is dat er vanuit de markt ook ontwikkelingen zijn om natuur- en landschapsbeheer te
kunnen financieren. Het Top-Zuivellijn programma van FrieslandCampina speelt hierop in door een
plusje op de melkprijs uit te betalen aan melkveehouders die onder andere natuur en landschap
beheren. De consumenten betalen dit plusje. Dit zijn interessante ontwikkelingen, waarvan ik denk
dat het nieuwe kansen biedt.
Om dit organisatorisch allemaal te regelen hebben we als bestuur een aantal extra momenten ingelast
om samen een duidelijk beeld te vormen van doelen, wensen en kansen voor de VALA. Daarnaast
hebben we dit jaar meer de focus gelegd op ondersteuning van deelnemers door het organiseren van
succesvolle praktijkmiddagen over ontwikkeling kruidenrijk gras en kruidenrijke akkerranden. In 2019
willen we deze praktijkmomenten rondom deze thema’s voortzetten en uitbreiden met bijvoorbeeld
landschapsbeheer.
Dat we ons bestuurlijk en organisatorisch op diverse gebieden ontwikkelen is goed en mag van ons verwacht
worden. Om kansen voor natuur en landschap te verzilveren is de medewerking van boeren, burgers en buitenlui
noodzakelijk. Zonder deze steun komt er van alle goede
bedoelingen niet veel terecht. Ik kijk er naar uit om ook
in 2019 weer samen met onze leden en gebiedspartners
stappen voorwaarts te zetten.
Dick Looman
Voorzitter VALA
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RESULTATEN 2018
De kracht van VALA is
de samenwerking met
agrarische natuur
verenigingen!

AGRARISCH NATUUR EN LANDSCHAPSBEHEER IN DE ACHTERHOEK
In 2018 hebben zich 599 particulieren en boeren ingezet voor meer biodiversiteit. Samen voeren zij dit beheer uit in de Achterhoek:

302 HECTARE
KRUIDENRIJKE
AKKER(RANDEN)

15 HECTARE
AGRARISCH
WATERBEHEER

1795
1332
hectare
HECTARE

236 HECTARE
LANDSCHAPSELEMENTEN

526 HECTARE
BOTANISCH
GRASLAND

253 HECTARE
WEIDEVOGELBEHEER
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ONS LANDSCHAP IN GETALLEN

9159 KNOTBOMEN
99 STRUWEELRANDEN

860 HOUTWALLEN EN HOUTSINGELS

317 POELEN

240 BOSJES

203 HOOGSTAMBOOMGAARDEN
18 KILOMETER STRUWEELHAGEN

41 KILOMETER KNIP- EN SCHEERHAGEN
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COLOFON
Uitgave van Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek, februari 2019
E-mail
Website
Telefoon

info@de-vala.nl
www.de-vala.nl
0575 – 20 02 95

Tekst		
VALA, Yvette Ruesen / Nieuw&CO, Monique Nieuwenhuis
Eindredactie Nieuw & CO, Monique Nieuwenhuis
Foto’s		Rob Geerts, omslag, p9, p10. Jan Stronks, p2, p3, p8, achter colofon.
		
Karen Hinkamp, p6. Yvette Ruesen, p7
Vormgeving Designimals, Laura Hondshorst

