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WEIDE IN WINTERSWIJK RATUM

WIE IS DE VALA?
De Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) is begin 2012 opgericht als samenwerkingsverband tussen de zes agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek.
Sinds 2015 is VALA ook een gecertificeerd agrarisch collectief dat de regeling Agrarisch
Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) uitvoert. De leden van ons collectief bestaan uit alle
deelnemers aan de ANLb-regeling.

VALA richt zich op het behoud en ontwikkeling
van het Achterhoeks cultuurlandschap door het
realiseren van meer biodiversiteit in dit gebied.
We streven naar het verbeteren van de kwaliteit en het vergroten van de leefgebieden voor
planten en dieren. Hierbij hebben we ook aandacht voor het verbeteren van bodem- en waterkwaliteit.
Door agrariërs, bewoners en overige gebruikers van het landelijk gebied juist te informeren, proberen we ze enthousiast te maken om
maatregelen te treffen die bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit. Dat doen we onder
andere door de uitvoering van de ANLb-regeling
en door het initiëren en uitvoeren van passende
projecten.

‘T ONDERHOLT
BERKEL & SLINGE

Zutphen
Vorden

Eibergen
Ruurlo

GROEN GOED
SMVV

Zelhem

Lichtenvoorde

Winterswijk

Doetinchem

VAL OUDE IJSSEL

Aalten

PAN

Silvolde
‘s Heerenberg

DE WERKGEBIEDEN VAN DE 6 AGRARISCHE
NATUURVERENIGINGEN BINNEN VALA

3

CIJFERS EN ACTIVITEITEN VAN 2019
Bestuur
»

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

»

De samenstelling van het bestuur is dit jaar
ongewijzigd.

»

Het bestuur heeft 10 keer vergaderd en één
algemene ledenvergadering in mei georganiseerd.

»

VALA heeft 725 leden in 2019, waarvan 545
boeren/landgoedeigenaren en 180 particulieren.

»
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Dit jaar heeft het bestuur een missie en visie
verwoord en uitgewerkt tot een uitvoeringsstrategie voor de periode tot en met 2021.

Werkorganisatie
»

De werkorganisatie bestaat in 2019 uit:
• 4 veldcoördinatoren
• 1 ecoloog
• 1 financieel medewerker
• 2 bureaumedewerkers
• 1 kantoormedewerker
• 1 manager

»

De schouwcommissie kent 4 veldcoördinatoren in 2019. De commissie is aangevuld
met 6 externe schouwcommissieleden verspreid over de Achterhoek.

»

In 2019 zijn bij 57 deelnemers in totaal 253
elementen of percelen geschouwd.

»

Er zijn dit jaar 3 bezwaren binnengekomen
en afgehandeld. Deze hebben niet geleid tot
een beroepsprocedure.

»

De bureaumedewerker Ecologie heeft dit jaar
90 graslandpercelen op kruidenrijkdom geïnventariseerd.

»

De veldcoördinatoren hebben 310 landschapselementen geïnventariseerd en vervolgens vastgelegd in de applicatie Beheer
en Onderhoud Op Maat (BOOM) in welk jaar
onderhoud noodzakelijk is.

»

Extra werving en verbeterde beheerafspraken
hebben geleid tot 73 nieuwe en 69 aangepaste beheercontracten per 1 januari 2020.

Subsidie
»

»

»

»

In april ontving VALA, ook namens Collectief
Rivierenland, een positieve beschikking van
Provincie Gelderland voor een POP3 subsidie voor kennisoverdracht van natuurinclusieve landbouw voor €295.000,-.
Met de goedkeuring op de uitbreidingsaanvraag voor de regeling Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer heeft VALA in september een subsidiebeschikking van Provincie
Gelderland ontvangen voor 1.475 hectare
met een bedrag van €3.148.000,- voor de
periode tot en met 2021.
In oktober heeft VALA, via Collectief Rivierenland, van RVO.nl een goedkeuring
ontvangen op een gezamenlijk POP3 inrichtingssubsidie voor akker- en weidevogels
voor €315.000,-.
Voor een pilotproject bodemverbetering met Provincie Gelderland heeft VALA
in november een subsidieaanvraag van
€204.000,- ingediend.

Communicatie
»

VALA heeft een jaarbericht 2018 opgesteld.

»

Onze externe relaties hebben 2 digitale
nieuwsbrieven ontvangen afgelopen jaar.

»

Daarnaast hebben alle leden 3 digitale
nieuwsbrieven ontvangen.

»

In 2019 is VALA gestart met een Facebookpagina.

Kennisontwikkeling
»

Bestuursleden en medewerkers van VALA
waren aanwezig op de landelijke Boerennatuurdag.

»

Er is 1 bijeenkomst met de ecologische commissie geweest.

»

Er zijn 3 brochures over amfibieën ontwikkeld die alle deelnemers met een poel hebben ontvangen.

»

In juni zijn 2 praktijkcursussen graslandbeheer georganiseerd met in totaal 39 deelnemers.

»

In juni en september hebben ook 2 praktijkcursussen akkerbeheer plaatsgevonden die
door 37 deelnemers zijn bezocht.

»

In september is ook een eerste poelencursus voor de boomkikker gegeven.

»

Tot slot zijn 70 belangstellenden geïnformeerd door de VALA over de meerwaarde
van kruidenrijk grasland tijdens 3 informatiebijeenkomsten over natuurinclusieve
landbouw.
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AGRARISCH NATUUREN LANDSCHAPSBEHEER
Meer aandacht voor het verbeteren van het beheer stond in 2019 centraal. Hiermee is in
2018 al een start gemaakt en deze lijn is in 2019 voorgezet. In dit jaar hebben we naast
meer groepscursussen, ook meer aandacht besteed aan de individuele deelnemers op
dit vlak. Daarnaast waren we blij met de monitoringsresultaten van de patrijs. Die zijn in
nagenoeg alle regio’s verbeterd ten opzichte van de tellingen van het jaar daarvoor.

Kwaliteitsverbetering voor de patrijs
In alle regio’s, die bestaan uit meerdere telgebieden, zijn in 2019 meer patrijzen geteld dan in
het jaar 2018. Ook de dichtheden zijn gestegen.
Dit zijn positieve resultaten die ons sterken bij
onze inzet voor deze mooie akkervogel. Alle resultaten van deze tellingen zijn te vinden in het
‘Evaluatierappport patrijzenmonitoring 2019’ op
onze website.
Naast de bestaande regio’s zijn in 2019 ook
8 telgebieden geïnventariseerd rond Steenderen. De enthousiaste vrijwilligers hebben hiervoor eerst een telcursus gehad. Verder waren
medewerkers van de VALA ook aanwezig op
de landelijke ‘Kennisdag voor de Patrijs’ in november. Deze dag bevestigde onze trots op de
goede samenwerking met provincie Gelderland
en Stichting Landschapsbeheer Gelderland en
de inzet van alle vrijwilligers in de Achterhoek.
Tegelijk hebben we weer inspiratie opgedaan
voor verdergaande kwaliteitsverbetering van
het beheer.
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In 2019 hebben we Stichting Landschapsbeheer Gelderland opdracht gegeven een optimalisatieplan voor de patrijs op te stellen. Door de
locaties van het afgesloten beheer én de telgegevens van twee jaar te vergelijken zijn focusgebieden in kaart gebracht. VALA gaat zich met
de grondgebruikers in deze gebieden inzetten
om hier meer hectares onder passend beheer
te krijgen.
Beheerplannen voor deelnemers
In 2021 wacht VALA de serieuze taak om te
bepalen met welke beheercontracten we door
willen gaan in de volgende beheerperiode van
2022 tot en met 2027. Het belangrijkste deel van
die afweging is de kwaliteit van het zogenaamde
beheermozaïek, waarbij de ligging en samenstelling van de afgesloten beheerpakketten een
belangrijke rol spelen. In veel gevallen is er geen
twijfel dat VALA verder wil met een deelnemer,
maar in sommige gevallen zien we kansen voor
een verbeterslag in het beheer. Dit betekent
soms het verleggen van het beheer naar een ander perceel, het wijzigen van een beheerpakket,
of het maken van aanvullende beheerafspraken.
In 2019 zijn we met enkele deelnemers met
een groot beheeroppervlak al in gesprek gegaan.
De deelnemer, onze veldcoördinator en ecoloog
hebben samen gekeken in hoeverre het beheer
verbeterd kan worden en goed inpasbaar blijft
in de bedrijfsvoering.
Resultaten weidevogelbeheer blijven achter
Aan de inzet van de vrijwilligers ligt het zeker
niet. Ook waren boeren bereid tot een groter beheeroppervlak met plasdras, grasland met rust-

periode en kruidenrijk grasland. Helaas vielen
de telresultaten in de weidevogelgebieden van
Noordijkerveld, Beltrumse Veld en Hagdijk tegen.
Er zijn wel grutto’s geteld in het broedseizoen,
maar er zijn slechts weinig jongen groot geworden. Dit jaar zijn tijdens de telrondes ook wulpen
geteld. Deze soort had in het Beltrumse veld wel
een goed broedsucces: 4 van de 6 broedparen
heeft 1 of meer kuikens grootgebracht!
We blijven ons voor de volle 100 procent inzetten en hopen op betere resultaten in de komende twee weidevogelseizoen.

De aanleg van het
eerste plasdrasperceel in
weidevogelgebied Hagdijk
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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 2019 speelden de onderstaande projecten een belangrijke rol.
tieve bijdrage willen leveren aan biodiversiteit,
landschap, kringlooplandbouw, bodem, water
en klimaat.

DEMOVELDEN OP PROEFBOERDERIJ DE MARKE

Start van de GLB-pilot ‘Naar vijftig tinten groen
in een kleinschalig cultuurlandschap
In maart ontving VALA de goedkeuring op ons
pilotvoorstel ‘Naar 50 tinten groen in een kleinschalig cultuurlandschap’ voor het GLB 2020
(Gemeenschappelijk Landbouwbeleid), dat we
samen met vier andere collectieven uitvoeren.
De pilot richt zich op melkveebedrijven in kleinschalige landschappen op zandgronden die met
een natuurinclusieve bedrijfsvoering een posi8

In 2019 heeft VALA in een viertal gebieden
afspraken gemaakt met in totaal 14 boeren over
diverse vergroeningsmaatregelen op hun melkveebedrijf. Er is bewust gekozen voor clustering
van een aantal bedrijven. In sommige gebieden
waren al gebiedsprocessen gestart, zoals rond
de Nettelhorst bij Lochem, het pompstation ‘Het
Klooster’ bij Hengelo en in de buurt van Rekken.
Daarnaast nemen vier melkveehouders deel uit
Winterswijk en Aalten. De deelnemers doen in
dit project ervaring op met inzaai van kruidenrijk
grasland, alternatieve eiwit- en voedergewassen, gebruik van groenbemesters of het verwerken van maaisel tot een waardevolle grondstof
om de bodemkwaliteit te verbeteren.
Als onderdeel van de pilot hebben we op 20
juni deelgenomen aan de demodag ‘Melkers van
Morgen’ op het melkveeproefbedijf De Marke in
Hengelo. Voor ruim 150 boeren, die in 8 verschillende groepen het demoveld bezochten, gaven
we een workshop over de mogelijkheden van
biodiversiteit op het boerenbedrijf en het nieuwe
GLB na 2021.

2e fase pilot Versterken Biodiversiteit Melkveehouderij
In 2018 is VALA samen met vijf andere collectieven, 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. In 2019 is deze pilot opgeschaald
naar vier zuivelbedrijven van de Duurzame Zuivel
Keten en 15 collectieven, waaronder VALA. Onze
veldcoördinatoren Robert Boevink en Gerben
Huurneman hebben in totaal zo’n 60 melkveehouders bezocht. Zij hebben in beeld gebracht
welke beheermaatregelen de ondernemers willen uitvoeren of al toepassen en in hoeverre die
maatregelen bijdragen aan de biodiversiteit in
de Achterhoek. Deze informatie is verzameld en
vastgelegd in ons ICT-systeem.
Voortbordurend daarop hebben onze manager Yvette Ruesen en bureaumedewerker Wilfried Klein Gunnewiek in een landelijke werkgroep
input geleverd voor de totstandkoming van de
kritische prestatie indicator (KPI) Natuur- en
landschapsbeheer voor de biodiversiteitsmonitor melkveehouderij. Deze KPI meet de bijdrage

van een melkveebedrijf aan de biodiversiteit en
heeft als doel om melkveehouders te belonen
via ketenpartijen en andere belanghebbenden.
Poelenproject voor de boomkikker en knoflookpad
De Achterhoek is voor de boomkikker momenteel het belangrijkste gebied in Nederland.
Naast de boomkikker komt ook de knoflookpad
op twee plekken in de Achterhoek voor, in heel
Nederland nog maar op 40 plekken. Reden te
meer voor VALA om extra inspanning te leveren
om deze zeldzame soorten te koesteren in ons
agrarische cultuurlandschap.
In 2019 zijn we daarom een poelenproject
gestart. Samen met Staring Advies, en dankzij financiering van provincie Gelderland, gaat
VALA zo’n 100 actuele, verlaten en potentiële
leefgebieden van de boomkikker en knoflookpad
inventariseren. Daarnaast brengen we in beeld
welke concrete maatregelen nodig zijn om het
lokale leefgebied te optimaliseren. In 2019 zijn
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20 poelen bezocht. Verder zijn er brochures ontwikkeld voor de boomkikker, knoflookpad en de
kamsalamander waarin uitgelegd wordt hoe je
een amfibie herkent en hoe je een optimale leefomgeving kunt creëren voor de desbetreffende
amfibie. Alle deelnemers ANLb met een poel
hebben deze brochure van VALA ontvangen. Tot
slot heeft onze ecoloog Jan Stronks in september
een cursus gegeven rondom beheer en onderhoud van poelen, specifiek voor de boomkikker.
PRAKTIJKCURSUS AKKERBEHEER IN GEESTEREN

Succesvol 1 jaar voor kennisoverdracht natuurinclusieve landbouw
VALA is in samenwerking met Collectief Rivierenland gestart met een kennisproject rondom natuurinclusieve landbouw. Vanuit dit project biedt VALA in de periode 2019-2021 alle
leden en overige geïnteresseerden verschillende
cursussen, informatiebijeenkomsten en kennis
aan rond een viertal thema’s: weidevogelbeheer,
graslandbeheer, akkerbeheer en agrarisch waterbeheer.
In 2019 hebben we informatiebijeenkomsten georganiseerd over de meerwaarde van
kruidenrijk grasland voor het agrarisch bedrijf,
praktijkcursussen akkerbeheer en praktijkcursussen over het positief beïnvloeden van de
kruidenrijkdom van graslanden. Onze ecologen
Rob Geerts en Jan Stronks verzorgden deze
praktijkcurssussen. Alle bijeenkomsten zijn goed
bezocht door zowel boeren, landgoedeigenaren
als particulieren.
e
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Dit project wordt gefinancierd door:

Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn platteland

VOORUITBLIK NAAR 2020
Vooruitblikken is soms ook terugblikken om te bepalen waar je nu staat. Terugblikkend op wederom
een droge zomer met veel positieve, maar zeker ook negatieve ontwikkelingen.
Stikstof is de naam van de wig die tussen landbouw en natuur gedreven is. Daar waar we juist in
de Achterhoek de afgelopen jaren innovatief en vol energie bezig zijn om grote stappen te zetten in
verbetering van ons landschap middels economische en ecologische renderende bedrijfssystemen,
kwam er nu veel onvrede los bij boeren en bouwers. Positief feit is dat er veel draagvlak en begrip
onder de burgerbevolking bleek te zijn. Dit draagvlak en begrip zullen we nodig hebben als we een
verandering teweeg willen brengen.
Direct gevolg van een stukje verandering is het feit dat we als VALA alle bedrijven die PlanetProof melk
leveren aan FrieslandCampina gaan bezoeken om te inventariseren wat zij al doen aan biodiversiteit
en landschapsbeheer. En wij adviseren daarnaast welke maatregelen nog mogelijk zijn. Aangezien er
in de Achterhoek erg veel bedrijven zijn die deze melk met extra aandacht voor dierwelzijn, milieu en
landschapsbeheer leveren, betekent dit een grote klus voor onze veldcoördinatoren. Organisatorisch
veranderen we ook mee. Door middel van de werving van een nieuwe projectleider voor het ANLb en
een aantal interne verschuivingen kunnen we deze en andere opdrachten uitvoeren.
Daarnaast zal in 2020 een voorzichtig begin gemaakt gaan worden met het Actieplan Natuurinclusieve
Landbouw. Hierin participeren we als VALA om te kijken in hoeverre we door een natuurinclusievere
bedrijfsvoering stappen kunnen zetten in het vergroten van de biodiversiteit en het duurzamer maken
van de agrarische sector.
Al met al een vooruitzicht waarin we hopelijk
over een tijd mogen concluderen dat we als VALA
een rol hebben mogen spelen in een positieve
omwenteling waarin natuur en landbouw elkaar
hebben gevonden.
Dick Looman
Voorzitter VALA
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RESULTATEN 2019
De kracht van VALA is
de samenwerking met
agrarische natuur
verenigingen!

AGRARISCH NATUUR EN LANDSCHAPSBEHEER IN DE ACHTERHOEK
In 2019 hebben 725 particulieren en boeren zich ingezet voor meer biodiversiteit via de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Samen voeren
zij dit beheer uit in de Achterhoek:

398 HECTARE
AKKER(RANDEN)

22 HECTARE
AGRARISCH
WATERBEHEER

1795
1.610
hectare
HECTARE

253 HECTARE
LANDSCHAPSELEMENTEN

645 HECTARE
GRASLAND
(RANDEN)

292 HECTARE
WEIDEVOGELBEHEER
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ONS LANDSCHAP IN GETALLEN

10.351 KNOTBOMEN

211 HOOGSTAMBOOMGAARDEN

253 BOSJES

120 STRUWEELRANDEN
25 NATUURVRIENDELIJKE OEVERS

342 POELEN

915 HOUTWALLEN EN HOUTSINGELS
19 KILOMETER STRUWEELHAGEN

45 KILOMETER KNIP- EN SCHEERHAGEN
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Volgt u ons al op Facebook?
@vala.achterhoek

COLOFON
Uitgave van Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek, februari 2020
E-mail
Website
Telefoon

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