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WAT KAN DE VALA VOOR U BETEKENEN?
ANLB-REGELING

Het agrarisch gebied is een belangrijk
leefgebied voor veel soorten planten en
dieren. De ANLb-subsidie ondersteunt
boeren (en particulieren) om hun grond
zo te beheren dat leefgebieden van soorten die van internationaal belang zijn, in

Achterhoek. Dat doen we door de uitvoer van
Praktijkcursus graslandbeheer

1 DEELNAME AAN DE

VALA werkt aan meer biodiversiteit in de
diverse projecten op het gebied van agrarisch
natuur, landschaps- of waterbeheer en via een
uitgebreid aanbod aan kennisbijeenkomsten.
En als agrarisch collectief voeren we, samen
met onze ruim 850 leden, de regeling Agrarisch
Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) uit.

die goed zijn voor deze soorten, vragen

2 VOLGEN VAN CURSUSSEN EN

EXCURSIES

3 MEEDOEN AAN RELEVANTE PROJECTEN

een extra inspanning. De subsidie is een

Natuurinclusieve landbouw staat mo-

bewust voor projecten die bijdragen aan de biodiversiteit in het agra-

vergoeding voor die extra inspanning.

menteel flink in de belangstelling; is dit

risch landschap, samen mét de boeren in het gebied.

stand blijven. Veel beheermaatregelen,

Veel van ons werk vertaalt zich in concrete projecten. We kiezen

Niet iedereen die wil, kan gebruikma-

misschien iets voor uw bedrijf? En als u

ken van deze regeling. Er is een beperkt

deze keuze al gemaakt heeft: hoe voert

BEDRIJFSNATUURPLANNEN

PLANETPROOF

budget, waardoor VALA keuzes moet

u het beheer het best uit?

In dit plan, ook wel biodiver-

Een flink aantal melkveehou-

maken. De percelen en landschapsele-

VALA organiseert jaarlijks een uit-

siteitsplan genoemd, maken

ders in de Achterhoek levert zui-

menten, die het meest bijdragen aan de

gebreid kennisaanbod. Met thema’s als

we een analyse van de natuur

vel aan FrieslandCampina met

biodiversiteit, krijgen daarbij voorrang.

kruidenrijk grasland, akkerbeheer en

en biodiversiteit op en om uw

een ‘On the way to PlanetProof’

bodemverbetering bieden we praktijk-

agrarisch bedrijf. We brengen

keurmerk. Om aan dit keurmerk

Meer weten over de mogelijkheden om

cursussen, informatiebijeenkomsten

samen in beeld welke natuur-

te voldoen moeten boeren aan

Het beheer van

mee te doen met agrarisch natuur- en land-

en excursies aan, voor zowel leden als

waarden er al aanwezig zijn en

allerlei bovenwettelijke criteria

GLB-PILOTS

kruidenrijke akker

schapsbeheer? Bekijk dan onze ANLb-folder

niet-leden.

randen is een van

Meedoen met Agrarisch Natuur- en Land-

de maatregelen in

schapsbeheer.

het ANLb

Gebiedsplansessie GLB-pilot

welke u kunt ontwikkelen. We

voldoen. VALA toetst een aan-

Het Europees Gemeenschap-

Daarnaast krijgen diverse land

bespreken met u wat inpasbaar

tal criteria voor het onderdeel

pelijk Landbouwbeleid (GLB)

schapselementen de aandacht, zoals

is binnen uw bedrijf en attende-

Beheer Natuur & Landschap.

komt er vanaf 2023 anders uit

hoogstamboomgaarden, poelen en

ren u op de mogelijkheden voor

Daarbij bezoeken we boeren,

te zien. VALA werkt mee aan de

hakhoutbeheer. U leert hoe u soms met

subsidies of vergoedingen uit de

geven toelichting en advies over

uitvoering van twee proefpro-

kleine aanpassingen in het beheer voor

zuivel.

het gekozen beheer en toetsen

jecten. Hierin onderzoeken we

soorten als de steenuil of boomkikker al

we in het veld het beheer van

hoe het landbouwbeleid in de

een groot verschil kunt maken.

de landschapselementen en

praktijk efficiënter en groener

percelen of aanpassingen nodig

kan worden door onder andere

zijn om aan de criteria te blijven

een beter afstemming en sa-

voldoen.

menwerking van alle partijen

Op www.de-vala.nl vindt u het huidige
aanbod en kunt u zich aanmelden voor een
bijeenkomst.

in het gebied.
De geelgors maakt graag gebruik
van struweel op boerenland

