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West

Oost

MEEDOEN MET AGRARISCH
NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER

Telefoon: 0575 – 20 02 95
Post: Postbus 70, 7070 AB, Ulft

Zuid

U KUNT CONTACT OPNEMEN MET EEN
VAN ONZE GEBIEDSCOÖRDINATOREN:
West (Bronckhorst, Doesburg, Lochem, Zutphen)
Gebiedscoördinator Wilfried Berendsen
w.berendsen@de-vala.nl
06 – 53 26 90 77
Oost (Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk)
Gebiedscoördinator Robert Boevink
r.boevink@de-vala.nl
06 – 27 25 03 09
Zuid (Aalten, Doetinchem, Montferland,
Oude IJsselstreek)
Gebiedscoördinator Karen Hinkamp

Het agrarisch gebied is een belangrijk leefgebied voor veel soorten planten en

k.hinkamp@de-vala.nl

dieren. Om alle kwetsbare soorten in dit agrarisch gebied te beschermen is de

06 – 34 33 08 44

regeling A
 grarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in het leven geroepen.
Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek, VALA in het kort, zorgt als agrarisch
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collectief voor de uitvoering van deze regeling in de Achterhoek.

ER ZIJN DRIE HOOFDSTAPPEN OM TE
BEPALEN OF U IN AANMERKING KUNT KOMEN

HOE WERKT HET?
De ANLb-subsidie onder-

1. VALA GEEFT MOGELIJKE BEHEERPAKKETTEN AAN

steunt boeren (en particu-

Een beheerpakket is een set beheermaatregelen voor een spe-

lieren) om hun grond zo te
beheren dat leefgebieden van
soorten die van internationaal
belang zijn, in stand blijven.
Veel beheermaatregelen die
goed zijn voor deze soorten

VOOR DEELNAME AAN DE ANLB-REGELING:

cifiek doel, waar een vergoeding tegenover staat. Er zijn ver-

1. BEGRENZING

2. MEERWAARDE VOOR

3. VOLDOENDE BUDGET

schillende beheerpakketten, bijvoorbeeld voor kruidenrijk ak-

NATUURBEHEERPLAN

BIODIVERSITEIT

Tot slot doen we een financiële

kerbeheer, botanisch beheer op grasland, bodemverbetering en

De financiering vanuit het ANLb

Vervolgens kijkt VALA of het

toets: is er voldoende budget

diverse landschapselementen als houtsingels, hoogstamboom-

komt vanuit de EU en provincie

door u gewenste beheerpak-

om alle gewenste beheermaat-

gaarden en poelen.

Gelderland. De provincie stelt

ket op uw percelen voldoende

regelen te financieren?

dan ook randvoorwaarden voor

bijdraagt aan het halen van de

VALA heeft een beperkt budget.

2. AGRARISCH GRONDGEBRUIKERS GEVEN WENSEN AAN

deelname aan het ANLb via het

natuurdoelen in de Achterhoek.

Dat betekent dat we soms ook

Als u zich kunt vinden in de voorwaarden en de vergoeding voor

provinciale Natuurbeheerplan.

Dit hebben we verwoord in onze

nee moeten zeggen tegen ge-

een beheerpakket, kunt u aangeven dat u mee wil doen met

Om mee te kunnen doen, moe-

beheerstrategie. Als dat niet het

wenste maatregelen. We kiezen

vragen een extra inspanning.

ANLb. We gaan met u in overleg, bepalen samen het meest ge-

ten uw percelen op de kaart van

geval is, kijken we of aanpassin-

daarbij altijd voor maatregelen

De subsidie is een vergoeding

schikte beheer en leggen dan vast op welk perceel u welk pakket

het Natuurbeheerplan binnen

gen mogelijk zijn, maar bestaat

en percelen waarvan we denken

wilt afsluiten.

de begrenzing van specifieke

ook de kans dat we besluiten dat

dat deze het meest bijdragen

leefgebieden liggen.

deelname voor u niet mogelijk is.

aan de biodiversiteit.

voor die extra inspanning.

3. VALA SELECTEERT HET JUISTE BEHEER OP DE JUISTE PLEK
Vervolgens inventariseren we alle wensen van boeren en particulieren en bundelen deze tot een samenhangend geheel voor

Komt u in aanmerking voor deelname aan de ANLb-regeling? Bekijk de voorwaarden: www.de-vala.nl

de Achterhoek. Deze zogenaamde gebiedsaanvraag dienen we
in als subsidieaanvraag bij provincie Gelderland.
4. VALA SLUIT BEHEERCONTRACTEN AF

BEGELEIDING VANUIT VALA

Als de provincie de subsidie toegekend heeft, sluiten we met de

Gedurende de beheerperiode kunt u met vragen bij onze

individuele deelnemers een beheercontract af. U bent daarmee

gebiedscoördinatoren terecht en bieden we diverse cursussen

ook meteen lid van ons collectief.

om uw kennis over agrarisch natuur- en landschapsbeheer te
vergroten. Samen met vrijwilligers monitoren we de natuur

Inzaaien van een kruidenrijke akkerrand

5. DEELNEMERS VOEREN HET BEHEER UIT

resultaten, bijvoorbeeld door patrijzentellingen, en we voeren

Na de ingangsdatum van het beheercontract start u met de af-

een schouw uit: een steekproefsgewijze toets om te kijken of

gesproken beheermaatregelen. Na afloop van het jaar ontvangt

het beheer goed gaat.

u een vergoeding voor het uitgevoerde beheer.

Boomkikker

