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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 de
VALA ook een gecertificeerd agrarisch collectief dat de regeling Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) uitvoert. De leden van ons collectief zijn 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.
Afgevaardigden van de zes agrarische natuurverenigingen en het Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk vormen het bestuur samen
met een onafhankelijk voorzitter. De werkorganisatie van de VALA bestaat uit een mix van
mensen in loondienst en ingehuurde krachten.
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CIJFERS EN ACTIVITEITEN VAN 2020
Bestuur
»

»

»

Het bestuur van de VALA bestaat uit afgevaardigden van de zes agrarische natuurverenigingen en het Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk. Daarnaast hebben
we een onafhankelijk voorzitter.

De VALA heeft 826 leden in 2020, waarvan
634 boeren/landgoedeigenaren en 192
particulieren.

»

Het bestuur is gestart met de doorontwikkeling van de werkorganisatie.

Het bestuur kreeg dit jaar een nieuw bestuurslid: Alfred Scholten vervangt daarmee Jan Makkink als afvaardiging vanuit
de PAN. Het totaal blijft daarmee op acht
bestuursleden.

»

Er zijn dit jaar twee bezwaren ANLb binnengekomen en afgehandeld.

Werkorganisatie
»

De werkorganisatie bestaat in 2020 uit:
• 4 veldcoördinatoren (inhuur)
• 1 ecoloog (inhuur)
• 1 communicatieadviseur (inhuur)
• 1 financieel medewerker
(per 1 november loondienst)
• 2 bureaumedewerkers (inhuur)
• 1 kantoormedewerker
(per 1 mei loondienst)
• 1 projectleider ANLb
(per 1 mei loondienst)
• 1 projectleider landbouw & natuur
(inhuur)
• 1 interim-manager (declaratie basis)

»

In verband met de coronamaatregelen voerden de individuele veldcoördinatoren dit jaar
de schouw uit zonder externe schouwcommissieleden.

NIEUW BESTUURSLID
ALFRED SCHOLTEN

»

»
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Het bestuur is dit jaar gesplitst in een
Algemeen en Dagelijks bestuur. Het AB
vergaderde zeven keer en het DB twaalf
keer.
Vanwege de coronamaatregelen is de
algemene ledenvergadering in mei uitgesteld naar november. Deze vond digitaal
plaats.

»

In 2020 zijn bij 51 deelnemers in totaal
188 elementen of percelen geschouwd.

»

De bureaumedewerker Ecologie inventariseerde dit jaar 90 graslandpercelen op
kruidenrijkdom.

»

»

De veldcoördinatoren hebben
20 landschapselementen geïnventariseerd, daarvan is in de applicatie Beheer
en Onderhoud op Maat (BOOM) vastgelegd in welk jaar periodiek onderhoud
noodzakelijk is.
Extra werving en verbeterde beheerafspraken leidden tot 61 nieuwe contracten
en 97 aangepaste beheercontracten per
1 januari 2021.

Communicatie
»

De VALA heeft een jaarbericht 2019
opgesteld.

»

Alle cursussen, workshops en excursies
zijn in een digitale brochure met het
kennisaanbod van 2020 weergegeven.

»

Onze externe relaties hebben afgelopen
jaar drie digitale nieuwsbrieven ontvangen.

»

Daarnaast hebben alle leden aanvullend
twee digitale nieuwsbrieven ontvangen.

Kennisontwikkeling
»

In maart is een lezing over de boomkikker
georganiseerd en in september een poelencursus.

»

In september zijn drie praktijkcursussen
graslandbeheer en twee praktijkcursussen akkerbeheer gegeven.

»

Alle cursussen en excursies hakhoutbeheer, excursies bodemverbetering en
snoeicursussen hoogstamfruit zijn geannuleerd vanwege de coronamaatregelen.

Subsidie
»

»

Met de goedkeuring op de uitbreidingsaanvraag voor de regeling Agrarisch
Natuur- en Landschapsbeheer heeft de
VALA in november een subsidiebeschikking van provincie Gelderland ontvangen
voor 1.766 hectare met een bedrag van
€ 7.562.000,- voor de periode 2021 en
2022 samen.
De pilotproject bodemverbetering met
provincie Gelderland is een jaar verlengd
tot en met 2022, waardoor we de contracten ook met een jaar mogen verlengen.
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AGRARISCH NATUUREN LANDSCHAPSBEHEER
Ook in 2020 was er bij de uitvoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
(ANLb) aandacht voor de patrijs; de zogenaamde focusgebieden werden aangewezen.
Daarnaast was kruidenrijk grasland onderwerp van een uitvoerig onderzoek door de
VALA. En begon Anne Stortelder in mei aan haar nieuwe baan als projectleider ANLb.
Focusgebieden patrijs
Om het ANLb zo goed mogelijk in te zetten voor
de patrijs, wees de VALA in 2020 patrijzen
focusgebieden aan. Dit zijn elf gebieden in de
Achterhoek waar nog behoorlijke aantallen patrijzen voorkomen en het huidige landschap en

Rob Geerts, coördinator en teller in patrijzenfocusgebied Sinderen
en Wehl: ‘Mijn mooiste ervaring met het tellen van patrijzen was het
moment dat na het afspelen van de roep van een patrijs, er direct een
fanatiek mannetje recht op me afgevlogen kwam, zodanig dat ik moest
bukken om niet aangevlogen te worden.’
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grondgebruik de kansen biedt voor de toekomst.
Alle gebieden waarvan de inschatting is dat er
nog een levensvatbare, niet geïsoleerde populatie van patrijzen zit, zijn opgenomen als focus
gebied.
Om tot de bepaling van de focusgebieden
te komen, bekeek Stichting Landschapsbeheer
Gelderland (SLG) op verzoek van VALA de telresultaten van afgelopen jaren. Daarnaast zijn de
waarnemingen van waarneming.nl meegenomen en de kaart van de patrijs uit de Vogelatlas
van Sovon. Bij de vaststelling van de grenzen van
de focusgebieden hield VALA rekening met een
minimale grootte van 500 ha per gebied en de
grenzen van de telgebieden, omdat dit redelijk
harde grenzen zijn (wegen, waterlopen).
Er bestaat geen perfecte manier om de verschillende hatbitatmaatregelen voor de patrijs
over een landschap te verdelen. Er zijn wel een
paar richtlijnen. Optimaal beheer is erop gericht
alle noodzakelijke habitats en maatregelen (denk
aan nestgelegenheid, winterdekking etc.) aan te
bieden binnen het territorium van een paartje
patrijzen.

Kruidenrijk grasland in de Achterhoek
Een belangrijk onderdeel van het agrarisch natuurbeheer is graslandbeheer. Op die percelen
is maaien en afvoeren verplicht en is bemesting
niet toegestaan. Dit verschralingsbeheer moet
op termijn leiden tot kruidenrijke vegetatie, en
als gevolg daarvan meer insecten en meer vogels en andere doelsoorten.
Een groot deel van de graslandpercelen onder
agrarisch natuurbeheer worden al meer dan tien
jaar op deze wijze beheerd. In sommige gevallen
is naar de mening van onze ecoloog de verschraling te ver doorgevoerd; zeker op de droge schrale zandgronden. Verzuring is één van de consequenties van dit verschralingsbeheer. Dit heeft,
vaak in negatieve zin, ook consequenties voor de
soortensamenstelling en de biodiversiteit.
Afgelopen jaar deed Susan van den Berg hier
uitvoerig onderzoek naar. Haar conclusie is dat
veel percelen inderdaad zijn verschraald en weinig soorten bevatten. In het geval van graslanden van de droge zandgronden betekent dit dat
één van de grassen overheerst en vaak weinig
ruimte overlaat voor kruiden om zich te vestigen.
Er zijn dus extra beheermaatregelen nodig om de
dominantie van grassen te verbreken, waardoor
de vestiging van kruiden meer mogelijk wordt.
Mogelijke beheermaatregelen zijn het frezen van
de bodem, tijdelijke roggeteelt, de vorm van bemesting/mineralen, maaibeheer of de introductie van soorten.
Samengevat geven de resultaten uit dit rapport de VALA handvaten om een beheeradvies
op te stellen voor percelen waarbij het beheercontract afloopt en de deelnemer het beheer
met de VALA wil voortzetten. 		

‘Enthousiasme en bevlogenheid voor
natuur en landschap van mensen is
prachtig’
Anne Stortelder begon in mei aan haar nieuwe baan als projectleider Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer (ANLb) bij de VALA. ‘De VALA
is een echt collectief; deelnemers en organisatie
hebben hetzelfde doel. Intern is er weinig hiërarchie en de lijnen zijn superkort. Het is mooi om
te zien dat de VALA een club is van mensen met
dezelfde intentie en enthousiasme. Er is zeker
ruimte voor discussie, maar dan op inhoud. Dat
zijn leuke gesprekken.
Er speelt veel op het gebied van landschapsbeheer en versterking van biodiversiteit, maar
voor mij is er een duidelijke hoofdtaak, waar
projecten bij aansluiten. Ik startte net voordat
de intekening voor ANLb 2021 en de beoordeling
begon. Je zit dan gelijk midden in de inhoud en
leert hoe het werkt en welke aandachtspunten
en accenten we als de VALA leggen.
Het was geweldig
om met de cursussen van de VALA en
de deelnemers kennis
te maken. Er zit zoveel kennis bij onze
ecologen en een grote
behoefte aan kennis
bij de deelnemers, die
trouwens zelf ook over
een schat aan kennis
beschikken.’
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KLAPEKSTER
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Stagiaire Nick Sessink deed onderzoek naar
de betekenis van akkers en akkerranden in het
najaar voor vogels. Hij meldde de volgende bijzonderheden:
• Waarneming op 4 november in telgebied in
Woold/Kotten van een klapekster die in een kale
boom zat naast een kruidenrijke akker. Een klap
ekster is in de wintertijd te verwachten in zeer
open gebieden, meestal worden ze waargenomen in het nabij gelegen Wooldse veen. Deze
klapekster was niet verwacht in dit seizoen op
deze plek. Het feit dat een klapekster jaagt op
muizen kan een verklaring zijn voor de aanwezigheid bij de kruidenakker.
• Op 11 november is in een ruigte akker nabij
Neede een houtsnip gezien. Houtsnippen worden vaker waargenomen bij dicht struweel, niet
in de ruigte van een akker.
• Bij meerdere gebieden zijn regelmatig jagende blauwe kiekendieven gezien, soms wel twee
tegelijk! Een typische en hele mooie soort die
jaagt op kruidenrijke akkers.
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PROJECTEN
Naast de uitvoering van het ANLb richt de VALA richt zich ook op projecten die een bijdrage leveren aan het behouden en ontwikkelen van het karakteristieke landschap in de
Achterhoek. In 2020 ging er veel aandacht uit naar onderstaande projecten.

BRON: HTTPS://TOEKOMSTGLB.NL/ANIMATIE-OVER-ECO-REGELINGEN-IN-GLB/

GLB-pilot ‘Noar vieftig tinten grün in ‘t kleinschalige cultuurlandschap’
De bedoeling van de zeven pilots Toekomstgerichte landbouw was ervaring opdoen met prestatiegerichte betalingen aan boeren in aanloop
naar de volgende GLB-periode 2021 – 2027.
GLB staat voor gemeenschappelijk landbouwbeleid. De pilots richtten zich vooral op een zinvolle invulling van de toekomstige eco-regeling.
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In de pilots vertaalden de collectieven samen
met de boeren de GLB-duurzaamheidsdoelen naar veldmaatregelen voor biodiversiteit,
landschap, bodem, water en klimaat. Hiervoor
stelden ze onder andere maatregelenmenu’s
op en puntensystemen om de inspanningen te
waarderen.
Boeren blijken gemotiveerd de landbouw
verder te verduurzamen als zij zélf de maatregelen kunnen kiezen die passen bij hun bedrijf
en bij de opgaven voor het gebied. De film De
landbouw kan groener! laat de resultaten van
de pilots over de afgelopen twee jaar zien. Zie:
www.toekomstglb.nl.
De VALA voerde een pilot uit in samenwerking met de collectieven Utrecht-Oost, Veluwe,
Midden-Brabant en Noordoost-Twente. Als
onderdeel van onze GLB-pilot werkten we ook
aan een nieuw regionaal netwerksturingsmodel
voor natuurinclusieve kringlooplandbouw, het
zogenaamde Markemodel. Dit systeem stuurt
op een samenhangende integrale set van kwaliteitsdoelen door middel van het stapelen van
beloningen en waarderingen. Zie: project Beloning voor duurzaamheid - Vruchtbare Kringloop
Achterhoek.

PlanetProof
FrieslandCampina heeft een topzuivellijn ‘On the
way to PlanetProof’, waarbij deelnemers moeten
kunnen laten zien dat zij op een bepaald percentage van hun bedrijfsoppervlakte aan natuur- en
landschapsbeheer doen. Dit wordt in contracten
vastgelegd. Verloopt dit volgens afspraak, dan
beloont FrieslandCampina deze boeren extra.
De systematiek van het ANLb lijkt op de systematiek van ‘On the way to PlanetProof’. Daarbij
zit er veel ervaring op het gebied van agrarisch
natuur en landschapsbeheer bij de collectieven.
Hierdoor zijn de collectieven in Nederland benaderd met de vraag of zij de controlewerkzaamheden voor PlanetProof zouden willen uitvoeren.
De VALA hield, samen met andere collectieven, afgelopen jaar een steekproefcontrole onder PlanetProof-boeren. Hiervoor selecteerde
FrieslandCampina 26 bedrijven in de Achterhoek.
Impuls aan verbeteren leefgebieden boom
kikker en knoflookpad
Om de leefgebieden van boomkikker en knoflookpad te verbeteren, inventariseerde Staring
Advies in opdracht van de VALA zo’n 80 actuele,
verlaten en potentiele leefgebieden van beide
soorten in particuliere terreinen. Staring Advies
stelde 80 beheerplannen voor het optimaliseren

van het leefgebied op met praktische beheeren inrichtingsadviezen voor de korte en langere
termijn. Op grond van boeren en particulieren
zijn 73 plannen voor de boomkikker en zeven
voor de knoflookpad opgesteld. De adviezen
hadden betrekking op de poel zelf, maar ook op
de ontwikkeling van een geleidelijke overgang
van lage vegetatie naar opgaand bos bij een bosrand (bosmantel) of randjes met ruigte, bijvoorbeeld bramen of struiken (struweel). De adviezen
gingen ook over gefaseerd hakhoutbeheer van
houtwallen of het verwijderen van bomen.
De inventarisatie van de VALA heeft betrekking op de leefgebieden buiten de natuurterreinen van Staatsbosbeheer. De belangrijkste leefgebieden van de boomkikker in de Achterhoek
bevinden zich in de terreinen van Staatsbos
beheer, 60 tot 70 procent van de boomkikkers
is hier te vinden. We moeten gezamenlijk de vijf
nog bestaande (meta)populaties in de Achterhoek versterken en met elkaar verbinden om de
boomkikker hier duurzaam te behouden. Deze
populaties bevinden zich in de omgeving van:
Heidenhoekse Vloed- Veengoot, Stelkampsveld/
Beekvliet, Roeterinksbroek, Neede en Holterhoek. De knoflookpad komt nog voor in Gorssel
en bij Zieuwent.

André en zoon Peter Bomers, melkveehouders in de buurtschap Zwolle bij Groenlo:
FOTO ANDRE EN PETER
BOMERS

‘Toen we via VALA subsidie voor het onderhoud konden krijgen, zeiden we daar natuurlijk geen nee
tegen. Nu we voor FrieslandCampina ook ‘On the way to PlanetProof’ produceren, krijgen we daar
twee cent per liter melk extra voor. Daarmee wordt natuurbeheer een onderdeel van ons inkomen.
We konden makkelijk aan regels voor PlanetProof voldoen, want aan natuurbeheer deden we toch
al. Uiteindelijk een win-win.’
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VELDBEZOEK BIJ DE PRAKTIJKCURSUS GRASLANDBEHEER
IN WINTERSWIJK.

Wim Caljouw uit Vorden was een van de deelnemers van de Poelencursus Boomkikker van de

Bijzonder jaar voor kennisoverdracht natuurinclusieve landbouw
Samen met Collectief Rivierenland voeren we het project ‘Biodiversiteit met boerenwijsheid’ uit. Hierin kunnen we dankzij een
provinciale subsidie een kennisaanbod over natuurinclusieve landbouw aanbieden.
Voor 2020 hadden we een uitgebreid kennisaanbod opgezet
met diverse praktijkcursussen en excursies over natuurinclusieve
landbouw, aangevuld met diverse kennisbijeenkomsten over landschapsbeheer vanuit onze eigen financiën. Maar alles liep anders
dit jaar, ook bij de VALA.
Om de 1,5 meter afstand beter te kunnen respecteren, startten
we met een lager aantal deelnemers per bijeenkomst. Daardoor
konden we niet iedereen die zich aanmeldde een plek bieden.
Vervolgens hebben we de data doorgeschoven tot na de zomer,
een iets minder ideale periode voor de cursussen Ontwikkeling
kruidenrijk grasland. Gelukkig konden we in september wel vijf
succesvolle praktijkcursussen Grasland- en akkerbeheer organiseren met deelnemers ANLb en andere geïnteresseerde boeren.
Ook was er een poelencursus gericht op de boomkikker, waar alle
aanwezigen in het veld ook daadwerkelijk boomkikkers hebben
kunnen zien. Door aanscherping van de coronamaatregelen, eind
september, besloten we na overleg alle bijeenkomsten voor het
najaar te annuleren.
Dit project wordt gefinancierd door:

VALA: ‘Het was interessant en leerzaam en ik ben
nu enthousiast met het beheer van mijn eigen poel
aan de gang. Ook sta ik nu op de lijst voor nog meer
cursussen.’
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Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn platteland

VOORUITBLIK NAAR 2021
Op het moment dat ik deze vooruitblik schrijf, is de wereld onzekerder dan ooit en alles wat we ondernemen heel relatief. Wat de VALA het komende jaar denkt te gaan doen is groots, veelomvattend en
tegelijkertijd nietig, klein en compleet onbelangrijk als we niet gezond blijven. Vandaar dat ik gezond
blijven bovenaan zet in onze lijstjes met doelen en ambities, want dat we een lijst met plannen en
ambities hebben, kan ik u verzekeren.
We gaan dit jaar volop aan de gang met het opstellen van bedrijfsnatuurplannen in het kader van
het actieplan Natuurinclusieve Landbouw. Alleen al het opstellen van een dergelijk plan geeft al veel
bewustwording en kennis over de biodiversiteit op een bedrijf. Spannend blijft het of er voldoende
budget vrijkomt om daadwerkelijk inspanningen die normaal niet renderen te belonen, zodat het niet
bij een papieren ambitie blijft.
Verder gaan we door met de VALA 2.0: een proces om met bestuur en werkorganisatie te bepalen
hoe we een toekomstbestendig collectief zijn met ruimte om projecten op te pakken en mogelijk zelfs
een rol in het nieuwe GLB te krijgen. We gaan samen met de ANV’s in de Achterhoek uitzoeken hoe
en waarmee we elkaar kunnen blijven ondersteunen.
Als laatste noemenswaardig feit wijs ik op het feit dat alle beheercontracten aflopen na 2021; dit is
een jaar verlengd door vertraging in het nieuwe GLB, maar betekent voor de VALA dat alle deelnemers
in ons gebied een nieuw contract moeten krijgen. Dit houdt in dat we de huidige contracten met de
deelnemers moeten bespreken en overleggen hoe we verdergaan. Onze intentie is met alle gemotiveerde deelnemers in kansrijke gebieden door te gaan. Maar met
een beperkt budget en veel vraag moeten we soms lastige keuzes
maken voor locaties waar het beheer het meest bijdraagt aan onze
biodiversiteit en andere deelnemers teleurstellen.
Of en hoe we alles praktisch in kunnen vullen, is nu nog de vraag en
gaan we meemaken. Vooralsnog lijkt het me zinvol dat we bovenaan
onze lijstjes kijken en gezond blijven of worden, dan gaat de rest vast
succesvol worden!
Dick Looman, Voorzitter VALA
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RESULTATEN 2020
AGRARISCH NATUUREN LANDSCHAPSBEHEER
IN DE ACHTERHOEK
In 2020 hebben 826 particulieren en boeren zich ingezet
voor meer biodiversiteit via
de regeling Agrarisch Natuuren Landschapsbeheer. Samen
voeren zij dit beheer uit in de
Achterhoek.

490 HECTARE
AKKER(RANDEN)
22 HECTARE
AGRARISCH WATERBEHEER
267 HECTARE
LANDSCHAPSELEMENTEN

2.114
HECTARE

357 HECTARE
WEIDEVOGELBEHEER
777 HECTARE
GRASLAND(RANDEN)
201 HECTARE
BODEMVERBETERING

PATRIJZENTELLINGEN
Het aantal waargenomen
territoria van de patrijs is gemiddeld licht gestegen t.o.v.
2019. De inschatting van de
tellers is dat de reproductie in
2020 tegenviel. Vermoedelijk
heeft de droogte hier vooral
een rol gespeeld. Kansen om
het leefgebied van de patrijs
te verbeteren, zijn er nog genoeg. Samen met u willen we
deze (licht) stijgende lijn vasthouden!
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TELGEBIEDEN

AANTAL
TELGEBIEDEN

AANTAL
TERRITORIA

REGIO BERKELLAND

26

13

REGIO AALTEN

1

26

REGIO SINDEREN

19

17

REGIO WEHL

4

14

REGIO VORDEN

25

35

REGIO MONTFERLAND

16

31

REGIO DIDAM

6

11

REGIO STEENDEREN

8

8

DE KRACHT VAN VALA IS DE SAMENWERKING MET AGRARISCHE NATUURVERENIGINGEN!

ONS LANDSCHAP IN GETALLEN

11.134 KNOTBOMEN

219 HOOGSTAMBOOMGAARDEN

272 BOSJES

153 STRUWEELRANDEN
36 NATUURVRIENDELIJKE OEVERS

371 POELEN

945 HOUTWALLEN EN HOUTSINGELS
20,5 KILOMETER STRUWEELHAGEN

48,3 KILOMETER KNIP- EN SCHEERHAGEN
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