ACTIVITEITEN 2022
10 jaar 2012-2022

U kunt alle actuele data ook terugvinden in de agenda op onze website.

WIE JARIG IS, TRAKTEERT!
VALA bestaat dit jaar 10 jaar. En tja, wie jarig is, die trakteert! Daarom dit jaar een nóg
ruimer aanbod aan activiteiten op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer en
natuurinclusieve landbouw. Uiteraard voor onze deelnemers aan de regeling Agrarisch Natuuren Landschapsbeheer, maar ook niet-leden zijn van harte welkom. In deze brochure vindt u het
hele aanbod voor 2022 terug, evenals uitleg over de wijze waarop u zich kunt aanmelden. We
hopen u tijdens een van onze activiteiten te ontmoeten!
DATUM

ACTIVITEIT

LOCATIE

Jaarrond

Foto wedstrijd

Achterhoek

23 april

Cursus poelen

Aalten

30 april

Loeren bij onze boeren

Vorden

12 mei

Cursus vergroten biodiversiteit in de boomgaard

Hengelo (Gld)

19 mei

Praktijkcursus graslandbeheer

Silvolde

19 mei

Algemene ledenvergadering

Varsseveld

19 mei

Filmavond 'Paradijs voor de Patrijs'

Varsseveld

19 mei

Achterhoekse doelsoortengids

www.de-vala.nl

21 mei

Vogelexcursie

Vorden

28 mei

Loeren bij onze boeren

Silvolde

1 juni

Vogelexcursie

Winterswijk

11 juni

Loeren bij onze boeren

Zelhem

14 juni

Praktijkcursus graslandbeheer

Aalten

18 juni

ANV tournee: fiets / wandeltocht ANV 't Onderholt

Barchem

22 juni

Vlinderexcursie

Vorden

23 juni

Praktijkcursus akkerbeheer

Lochem

25 juni

Vlinderexcursie

Winterswijk

3 juli

ANV tournee: wandeltocht SMVV

Vragender

1e helft juli

Discussiemiddag zaaigoed

nader te bepalen

10 juli

ANV tournee: fietstocht Groen Goed

Harreveld

7 augustus

Loeren bij onze boeren

Harreveld

14 augustus

ANV tournee: fietstocht VAN Berkel & Slinge

Eibergen

20 augustus

ANV tournee: fietstocht PAN

Winterswijk

21 augustus

Loeren bij onze boeren

Harreveld

10 september

Loeren bij onze boeren

Silvolde

17 september

Poelencursus boomkikker

Neede

21 september

Praktijkcursus akkerbeheer

Wehl

24 september

Loeren bij onze boeren

Zelhem

1e helft oktober

Discussiemiddag hakhoutbeheer

nader te bepalen

8 oktober

Loeren bij onze boeren

Vorden

12 oktober

Excursie bodemverbetering

Haarlo

20 oktober

Cursus hakhoutbeheer (theorie)

Vorden

22 oktober

Cursus hakhoutbeheer (praktijk)

Hengelo (Gld)

9 november

Bijeenkomst maatwerkadviezen graslandbeheer

Hengelo (Gld)

18 november

Snoeicursus hoogstamfruit

Toldijk

8 december

Fotolezing

Varsseveld

10 december

Snoeicursus hoogstamfruit

Eibergen

DOE MEE AAN ONZE FOTOWEDSTRIJD!
Dit jaar bestaat VALA 10 jaar. Om dat te vieren houden we een fotowedstrijd. De wedstrijd gaat
in januari van start en loopt tot december 2022. Per seizoen kunt u foto’s insturen die passen bij
het werk van de VALA. Het gaat daarbij om de volgende drie thema’s:
• Agrarisch cultuurlandschap
• Flora en fauna in het agrarisch cultuurlandschap
• Werkzaamheden agrarisch natuur- en/of landschapsbeheer
PRIJZEN

AANLEVEREN FOTO’S

Elk seizoen selecteren we de drie beste foto’s
uit alle inzendingen, deze foto’s gaan door naar
de finale. Uit de twaalf finalisten maken we de
drie winnaars bekend op 8 december 2022
tijdens de fotolezing. De jury bestaat uit Rob
Geerts, Jan Stronks en Rina Scharpert.

U kunt viermaal per jaar foto’s inleveren:
> Winter: december 2021, januari en februari
(inzenden tot 1 maart)
> Lente: maart, april en mei (inzenden tot 1 juni)
> Zomer: juni, juli en augustus (inzenden tot 1
september)
> Herfst: september, oktober en november (inzenden tot 1 december)

Waar let de jury onder andere op:
• Voldoet de foto aan een van de thema’s
• Originaliteit/creativiteit/compositie/licht
• Fotografische kwaliteit/techniek
De drie winnaars ontvangen allen een fotoafdruk op groot formaat van hun inzending en
een drone fotoshoot op een zelfgekozen locatie
in de Achterhoek. Daarnaast is er een geldprijs
te winnen: de 1e prijs is € 100, 2e prijs € 50 en
de 3e prijs € 25.

Per seizoen kunnen er maximaal drie foto’s per
persoon ingezonden worden. De foto’s kunt u
indienen via foto@de-vala.nl.

SPELREGELS
Alle overige spelregels voor deelname en de
voorwaarden voor ingezonden foto’s kunt u teruglezen op onze website.
Als u meedoet aan de fotowedstrijd van VALA
stelt u de ingezonden foto’s beschikbaar voor
gebruik in onze communicatiemiddelen. Daarmee steunt u ons werk en dat is voor ons een
waardevolle bijdrage. Meedoen aan de fotowedstrijd is dus een actieve manier om ons werk te
steunen. Wij zijn alle deelnemers dan ook erg
dankbaar voor hun bijdrage!

10 jaar 2012-2022

CURSUS POELEN
Deze cursus is voor iedereen die een poel heeft en graag meer wil weten over goed onderhoud
en de soorten die van een poel kunnen profiteren. Denk bijvoorbeeld aan de kamsalamander,
kleine watersalamander of groene kikker.
We starten met een presentatie waarin u leert welke kenmerken een goed beheerde poel heeft
en welke soorten hier gebruik van maken. Vervolgens gaan we het veld in. We bezoeken een
aantal poelen in de omgeving om samen te bespreken welke beheer- of inrichtingsmaatregelen
zinvol zijn. Daarbij gaan we zeker op zoek naar eitjes van de kamsalamander.
Onze ecoloog Jan Stronks verzorgt deze cursus. Daarnaast is ook een van de
gebiedscoördinatoren van VALA aanwezig.
AANMELDEN

DATUM EN LOCATIE

Er is ruimte voor maximaal 15 deelnemers. Bij
meer aanmeldingen dan plaatsen, krijgen deelnemers ANLb met poelbeheer voorrang. Woont
u in een gebied waar de boomkikker nog voorkomt? Dan adviseren we u vooral om in september mee te doen met de poelencursus specifiek
voor deze soort.

> Zaterdag 23 april 2022:
Aalten

U kunt zich aanmelden via onze website
met de volgende gegevens:
• Naam
• Woonplaats
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Aantal personen
• Eventuele ANLb-gegevens

De cursus is van 12.30 uur tot circa 16.00 uur.

KOSTEN
Deelname is gratis.
Deelname is gratis mits u daadwerkelijk aanwezig bent bij
de activiteit of uiterlijk 48 uur voor aanvang annuleert. Als
dat niet het geval is, kan VALA de deelnamekosten van € 25
alsnog bij u in rekening brengen.

10 jaar 2012-2022

LOEREN BIJ ONZE BOEREN
Gaat u graag eens kijken op een boerderij hoe het er echt aan toe gaat? Onze boerenbestuurders
Dick, Kasper, Henry en Egbert geven graag een rondleiding op hun bedrijf om te laten zien wat zij
allemaal doen voor het vergroten van de biodiversiteit en waarom.
De rondleiding is bedoeld voor ‘burgers & buitenlui’ die mogelijk allerlei vragen hebben, maar
niet eerder in de gelegenheid waren om ze aan een boer zelf te stellen. Collega-boeren, jullie zijn
uiteraard ook van harte welkom.
AANMELDEN

DATA EN LOCATIE

Er is ruimte voor maximaal 20 deelnemers per
rondleiding. Bij meer aanmeldingen dan plaatsen, is deelname op basis van loting.

> Zaterdag 30 april 2022: Vorden
> Zaterdag 28 mei 2022: Silvolde
> Zaterdag 11 juni: Zelhem
> Zondag 7 augustus 2022: Harreveld
> Zondag 21 augustus 2022: Harreveld
> Zaterdag 10 september 2022: Silvolde
> Zaterdag 24 september 2022: Zelhem
> Zaterdag 8 oktober: Vorden

U kunt zich met de volgende gegevens aanmelden via de activiteitenpagina op onze website:
• Naam
• Woonplaats
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Aantal personen

De rondleidingen zijn van 13.30 uur tot uiterlijk
16.00 uur.

KOSTEN
Deelname is gratis.
Deelname is gratis mits u daadwerkelijk aanwezig bent bij
de activiteit of uiterlijk 48 uur voor aanvang annuleert. Als
dat niet het geval is, kan VALA de deelnamekosten van € 25
alsnog bij u in rekening brengen.

Deze rondleidingen worden mede mogelijk gemaakt dankzij provinciale subsidie.

10 jaar 2012-2022

CURSUS VERGROTEN BIODIVERSITEIT
IN DE BOOMGAARD
Boomgaarden zijn niet alleen landschappelijk waardevol, maar door het juiste beheer kunt u
ook zorgen voor een hoge ecologische waarde. In deze cursus leert u welke soorten, behalve de
welbekende steenuil, profiteren van een boomgaard en welke praktische beheer- of inrichtingsmaatregelen u kunt nemen om het deze soorten meer naar de zin te maken.
We gaan direct de boomgaard in om zoveel mogelijk te zien en te bespreken. Onze ecoloog Jan
Stronks verzorgt deze cursus. Daarnaast is ook een van de gebiedscoördinatoren van VALA aanwezig.
AANMELDEN

DATUM EN LOCATIE

Er is ruimte voor maximaal 15 deelnemers. Bij
meer aanmeldingen dan plaatsen, krijgen deelnemers ANLb met een hoogstamboomgaard
voorrang.

> Donderdag 12 mei 2022:
Hengelo (Gld.)

U kunt zich aanmelden via onze website
met de volgende gegevens:
• Naam
• Woonplaats
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Aantal personen
• Eventuele ANLb-gegevens

De cursus is van 14.00 uur tot 16.00 uur.

KOSTEN
Deelname is gratis.
Deelname is gratis mits u daadwerkelijk aanwezig bent bij
de activiteit of uiterlijk 48 uur voor aanvang annuleert. Als
dat niet het geval is, kan VALA de deelnamekosten van € 25
alsnog bij u in rekening brengen.

Deze cursus wordt mede mogelijk gemaakt dankzij provinciale subsidie.

10 jaar 2012-2022

PRAKTIJKCURSUS GRASLANDBEHEER
In deze cursus leert u welke beheermaatregelen invloed hebben op kruidenrijkdom en fauna
en hoe u kunt bepalen welke maatregelen relevant zijn voor uw eigen graslandpercelen. In veel
situaties kunnen aanpassingen in het beheer zorgen voor bloemrijke percelen, die daardoor veel
aantrekkelijker worden voor insecten en vogels.
De cursus bestaat uit een informatieve presentatie met aansluitend een veldbezoek. Rob Geerts
(vegetatiedeskundige bij Wageningen University & Research) en Jan Stronks (ecoloog bij Staring
Advies) verzorgen de cursus.
AANMELDEN

DATA EN LOCATIE

Er is ruimte voor maximaal 25 deelnemers per
cursus. Bij meer aanmeldingen dan plaatsen,
krijgen agrariërs en deelnemers ANLb met
graslandbeheer voorrang.

> Donderdag 19 mei 2022:
Silvolde

U kunt zich met de volgende gegevens aanmelden via de activiteitenpagina op onze website:
• Naam
• Woonplaats
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Indien u agrariër bent: KvK nummer*
• Aantal personen
• Eventuele ANLb-gegevens

> Dinsdag 14 juni 2022:
Aalten
Beide cursussen zijn van 12.30 uur tot uiterlijk
17.00 uur.

KOSTEN
Deelname is gratis.
Deelname is gratis mits u daadwerkelijk aanwezig bent bij
de activiteit of uiterlijk 48 uur voor aanvang annuleert. Als
dat niet het geval is, kan VALA de deelnamekosten van € 25
alsnog bij u in rekening brengen.

* We vragen alleen om uw KvK nummer indien u agrariër
bent. Om aanspraak te mogen maken op de benodigde subsidie voor de cursus, moet VALA laten zien dat er minimaal
10 agrariërs hebben deelgenomen.

Deze cursussen worden mede mogelijk gemaakt dankzij provinciale POP3-subsidie.

Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn platteland

10 jaar 2012-2022

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022
De afgelopen twee jaar hebben we de algemene ledenvergadering van de VALA digitaal
georganiseerd, we hopen u dit jaar weer fysiek te kunnen ontmoeten!
Naast het informeren over de financiële zaken en de organisatorische ontwikkelingen is er ook
ruimte in de agenda om iedereen bij te praten over het ANLb na 2022.
Tot slot ontvangen alle aanwezigen een primeur: de eerste gedrukte doelsoortengids waarin
u kunt zien hoe u met uw beheer bijdraagt aan de bijzondere soorten uit ons Achterhoekse
cultuurlandschap.
AANMELDEN

DATA EN LOCATIE

De ledenvergadering is alleen toegankelijk voor
leden. Alle leden van de VALA ontvangen begin
mei een persoonlijke uitnodiging.

> Donderdag 19 mei 2022:
Varsseveld
De ledenvergadering is voorafgaand aan de
openbare filmavond ‘Patrijs voor de paradijs’.
Als lid van VALA bent u welkom vanaf 19.30 uur,
de vergadering start om 20.00 uur. Aansluitend
start de film om 21.15 uur.

10 jaar 2012-2022

FILMAVOND ‘PARADIJS VOOR DE PATRIJS’
Ad van Roosendaal en Anneke Zonneveld maakten een prachtige documentaire over het project
‘Paradijs voor de Patrijs’. Het project, een initiatief van patrijzenvrijwilligers André Hendriksen en
Theo Kaal, omvat beheermaatregelen die het leefgebied van de patrijs rondom het Montferlands
massief verbeteren. De filmmakers volgden het project en laten u de kruidenrijke akkers- en
randen zien en uiteraard de patrijzen zelf door alle seizoenen heen.
De trailer van de film al gezien en nieuwsgierig naar de rest? Dan zien we u graag op onze
filmavond. Na afloop gaan we graag in gesprek met de aanwezigen om kort toe te lichten wat
VALA doet voor de patrijs, maar vooral ook vragen uit de zaal te beantwoorden.
AANMELDEN

DATUM EN LOCATIE

Er is ruimte voor maximaal 100 deelnemers. Bij
meer aanmeldingen dan plaatsen, krijgen leden
van VALA voorrang, daarna vindt zo nodig loting plaats.

> Donderdag 19 mei 2022:
Varsseveld

U kunt zich aanmelden via onze website
met de volgende gegevens:
• Naam
• Woonplaats
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Aantal personen

De filmavond is na afloop van de besloten algemene ledenvergadering van VALA. Als niet-lid
bent u welkom vanaf 21.00 uur. De film start
om 21.15 uur en rond 22.30 uur sluiten we de
avond af.

KOSTEN
Deelname is gratis.

Bron foto’s: www.fotoroosendaal.nl

10 jaar 2012-2022

ACHTERHOEKSE DOELSOORTENGIDS
Een langgekoesterde wens van VALA gaat in vervulling: er komt een handzame gids waarin we
de belangrijkste soorten van het Achterhoekse cultuurlandschap uitlichten. In deze gids ontdekt
u niet alleen hoe steenuil, boomkikker, patrijs en andere boerenlandsoorten er uit zien en
wanneer u ze kunt spotten. Het mooiste is dat we met u delen welke beheermaatregelen
helpen en wat u zelf kunt doen om het deze soort naar de zin te maken op uw eigen grond.
Geen saai boekje met wat moet, maar een uitnodigende gids met wat kan!

VERKRIJGBAARHEID
Alle leden van de VALA ontvangen de gids tijdens de ALV in mei. Voor alle andere
geïnteresseerden is de gids vanaf eind mei gratis te downloaden via www.de-vala.nl.

Deze doelsoortengids wordt mede mogelijk gemaakt dankzij provinciale subsidie.

10 jaar 2012-2022

VOGELEXCURSIE
In deze excursie staan de broedvogels van het Achterhoekse cultuurlandschap centraal. Tijdens
een wandeltocht van circa 2,5 uur gaat u onder leiding van onze ecoloog Jan Stronks op zoek naar
kenmerkende broedvogels van agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
U kunt een combinatie verwachten van een wandeling met uitleg over biotopen en beheer, en het
daadwerkelijk (leren) herkennen van soorten.
AANMELDEN

DATA EN LOCATIE

Er is ruimte voor maximaal 10 deelnemers. Bij
meer aanmeldingen dan plaatsen, is deelname
op basis van loting.

> Zaterdag 21 mei 2022:
Vorden

U kunt zich met de volgende gegevens aanmelden via de activiteitenpagina op onze website:
• Naam
• Woonplaats
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Aantal personen

> Woensdag 1 juni 2022:
Winterswijk
Beide excursies zijn van 7.00 tot 9.30 uur.
Alleen voor vroege vogels dus.
Vergeet uw verrekijker niet mee te nemen!

KOSTEN
Deelname is gratis.
Deelname is gratis mits u daadwerkelijk aanwezig bent bij
de activiteit of uiterlijk 48 uur voor aanvang annuleert. Als
dat niet het geval is, kan VALA de deelnamekosten van € 25
alsnog bij u in rekening brengen.

Deze excursies worden mede mogelijk gemaakt dankzij provinciale subsidie.

10 jaar 2012-2022

VLINDEREXCURSIE
In deze excursie staan dagvlinders in het Achterhoekse landschap centraal. Tijdens een
wandeltocht van circa 2,5 uur gaat u onder leiding van onze ecoloog Jan Stronks op zoek naar
kenmerkende dagvlinders van het agrarische cultuurlandschap.
U kunt een combinatie verwachten van een wandeling met uitleg over biotopen en beheer, en het
daadwerkelijk (leren) herkennen van soorten.
AANMELDEN

DATA EN LOCATIE

Er is ruimte voor maximaal 12 deelnemers. Bij
meer aanmeldingen dan plaatsen, is deelname
op basis van loting.

> Woensdag 22 juni 2022:
Vorden

U kunt zich met de volgende gegevens aanmelden via de activiteitenpagina op onze website:
• Naam
• Woonplaats
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Aantal personen

> Zaterdag 25 juni 2022:
Winterswijk
Beide excursies zijn van 13.00 tot 15.30 uur.
De excursies kunnen helaas niet doorgaan als
het regenachtig of koud weer is, dan is er simpelweg geen vlinder te zien!

KOSTEN
Deelname is gratis.
Deelname is gratis mits u daadwerkelijk aanwezig bent bij
de activiteit of uiterlijk 48 uur voor aanvang annuleert. Als
dat niet het geval is, kan VALA de deelnamekosten van € 25
alsnog bij u in rekening brengen.

Deze excursies worden mede mogelijk gemaakt dankzij provinciale subsidie.

10 jaar 2012-2022

PRAKTIJKCURSUS AKKERBEHEER
In deze cursus leert u over mengselkeuze, aanleg en beheer van kruidenrijke akkers en
akkerranden. Omgaan met probleemsoorten komt ook aan bod, net als de meerwaarde van het
beheer voor akkervogels, zoals de patrijs.
De cursus bestaat uit een informatieve presentatie met aansluitend een veldbezoek. Rob Geerts
(vegetatiedeskundige bij Wageningen University & Research) en Jan Stronks (ecoloog bij Staring
Advies) verzorgen de cursus.
AANMELDEN

DATA EN LOCATIE

Er is ruimte voor maximaal 25 deelnemers per
cursus. Bij meer aanmeldingen dan plaatsen,
krijgen agrariërs en deelnemers ANLb met akkerbeheer voorrang.

> Donderdag 23 juni 2022:
Lochem

U kunt zich met de volgende gegevens aanmelden via de activiteitenpagina op onze website:
• Naam
• Woonplaats
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Indien u agrariër bent: KvK nummer*
• Aantal personen
• Eventuele ANLb-gegevens

Beide cursussen zijn van 12.30 uur tot
uiterlijk 17.00 uur.

> Woensdag 21 september 2022:
Wehl

KOSTEN
Deelname is gratis.
Deelname is gratis mits u daadwerkelijk aanwezig bent bij
de activiteit of uiterlijk 48 uur voor aanvang annuleert. Als
dat niet het geval is, kan VALA de deelnamekosten van € 25
alsnog bij u in rekening brengen.

* We vragen alleen om uw KvK nummer indien u agrariër
bent. Om aanspraak te mogen maken op de benodigde subsidie voor de cursus, moet VALA laten zien dat er minimaal
10 agrariërs hebben deelgenomen.

Deze cursussen worden mede mogelijk gemaakt dankzij provinciale POP3-subsidie.

Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn platteland

10 jaar 2012-2022

DISCUSSIEMIDDAG ZAAIGOED
VALA laat jaarlijks haar eigen akkerrandmengsel samenstellen. Over het doel van dit mengsel
en de samenstelling ervan gaan we tijdens deze discussiemiddag in gesprek met medewerkers
van verschillende terreinbeheerders en soortbeschermingsorganisaties. Wat vinden zij van ons
mengsel? Zijn er verbeteringen mogelijk? En wat kunnen we van elkaar leren bij het toepassen
van akkermengsels? Uiteraard gaan we ook enkele akkerranden in het veld bekijken.
AANMELDEN

DATUM EN LOCATIE

Deze bijeenkomst is alleen voor genodigden.

> Deze middag organiseren we begin juli 2022.
De datum en locatie stemmen we af met de
genodigden.

10 jaar 2012-2022

POELENCURSUS BOOMKIKKER
Woont u in een gebied waar de boomkikker nog voorkomt? Dan is deze cursus zeker interessant
voor u. We starten met een presentatie waarin u aan de hand van fraaie foto’s meer over deze
typisch Achterhoekse soort leert, evenals zijn ideale leefomgeving. Vervolgens gaan we het
veld in. We bezoeken een aantal poelen in de omgeving om samen te bespreken wat een poel
geschikt maakt voor de boomkikker en welke beheer- of inrichtingsmaatregelen zinvol zijn. In
deze tijd van het jaar maakt u daarbij een goede kans zelf boomkikkers te zien.
De cursus wordt verzorgd door de ecoloog van VALA, Jan Stronks, die al sinds 1988 betrokken is
bij het boomkikkeronderzoek in de Achterhoek.
AANMELDEN

DATUM EN LOCATIE

Er is ruimte voor maximaal 12 deelnemers, mits
woonachtig in het verspreidingsgebied van de
boomkikker. Bij meer aanmeldingen dan plaatsen, krijgen deelnemers ANLb met poelbeheer
voorrang.

> Zaterdag 17 september 2022:
Neede

U kunt zich aanmelden via onze website
met de volgende gegevens:
• Uw naam
• Woonplaats
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Aantal personen
• Eventuele ANLb-gegevens

Deelname is gratis.

De cursus is van 12.30 uur tot ca. 16.00 uur.

KOSTEN
Deelname is gratis mits u daadwerkelijk aanwezig bent bij
de activiteit of uiterlijk 48 uur voor aanvang annuleert. Als
dat niet het geval is, kan VALA de deelnamekosten van € 25
alsnog bij u in rekening brengen.

Deze cursus wordt mede mogelijk gemaakt dankzij provinciale subsidie.

10 jaar 2012-2022

DISCUSSIEMIDDAG HAKHOUTBEHEER
Tijdens deze discussiemiddag gaan we graag in gesprek met beleidsmedewerkers en
vergunningverleners van gemeenten en provincie, beheerders van natuurorganisaties en
agrarische natuurverenigingen over het beheer van (achterstallige) landschapselementen.
Waarom is het goed om soms wat te laten staan en in andere gevallen juist toch te kappen?
Welke ecologische doelen zijn er verbonden aan het hakhoutbeheer? Hoe kunnen we elkaar
helpen en versterken bij het realiseren van meer biodiversiteit in ons cultuurlandschap?
AANMELDEN

DATUM EN LOCATIE

Deze bijeenkomst is alleen voor genodigden.

> Deze middag organiseren we begin oktober
2022.
De datum en locatie stemmen we af met de
genodigden.

10 jaar 2012-2022

EXCURSIE BODEMVERBETERING
In het waterwingebied van Haarlo en Olden Eibergen is de Stichting HOEduurzaam actief. Samen
met boeren, Vitens, provincie, gemeente, waterschap en andere partijen proberen zij tot een
duurzame verbetering van de bodem te komen en daarmee een betere landbouw, waterwinning
en biodiversiteit te realiseren.
Op de excursie staat het verbeteren van het organisch stofgehalte van de bodem centraal.
HOEduurzaam deelt hun ervaringen met o.a. gebruik van goede vanggewassen, wisselteelt en
toevoegen van rijk organisch materiaal zoals compost en biomassa zoals sloot- en bermmaaisel.
Daarbij komt de bedrijfseconomische haalbaarheid uiteraard ook aan bod.
AANMELDEN

DATUM EN LOCATIE

Er is ruimte voor maximaal 15 deelnemers.
Bij meer aanmeldingen dan plaatsen, krijgen
agrariërs uit grondwaterbeschermingsgebieden
voorrang.

> Woensdag 12 oktober:
Haarlo

U kunt zich aanmelden via onze website
met de volgende gegevens:
• Naam
• Woonplaats
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Indien u agrariër bent: KvK nummer*
• Aantal personen
• Eventuele ANLb-gegevens

KOSTEN

De excursie is van 13.30 uur tot circa 16.30 uur.

Deelname is gratis.
Deelname is gratis mits u daadwerkelijk aanwezig bent bij
de activiteit of uiterlijk 48 uur voor aanvang annuleert. Als
dat niet het geval is, kan VALA de deelnamekosten van € 25
alsnog bij u in rekening brengen.

* We vragen alleen om uw KvK nummer indien u agrariër
bent. Om aanspraak te mogen maken op de benodigde subsidie voor de cursus, moet VALA laten zien dat er minimaal
10 agrariërs hebben deelgenomen.

Bron foto’s: HOEduurzaam

Deze excursie wordt mede mogelijk gemaakt dankzij provinciale POP-3 subsidie.

Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn platteland

10 jaar 2012-2022

CURSUS HAKHOUTBEHEER
Op de theorieavond starten we met een uitleg over het ontstaan van het hakhoutbeheer en
ontdekt u welke waarde hakhoutbeheer heeft voor de biodiversiteit. Welke soorten profiteren
van deze vorm van beheer? Wat is de meerwaarde ten opzichte van bomenrijen of bos? Teveel
zagen in een houtsingel of bosje is niet de bedoeling, te weinig zagen levert ook niet het
gewenste resultaat. U leert hoe u hier een goede balans in kunt vinden en welke waardevolle
soorten het best gespaard kunnen worden.
Tijdens de excursie gaan we een aantal locaties samen bekijken. Zo bezoeken we locaties waar
onlangs gezaagd is, een locatie met achterstallig onderhoud en laten we enkele waardevolle
soorten zien. We nemen ruim de tijd om met elkaar in gesprek te gaan over wat we zien.
Onze ecoloog Jan Stronks verzorgt de theorieavond. Bij de excursie is naast Jan ook een
gebiedscoördinator van VALA aanwezig. Voor de duidelijkheid: dit betreft géén zaagcursus.
AANMELDEN

DATA EN LOCATIE

De cursus bestaat uit 2 delen, bij aanmelding
verwachten we u op beide data. Er is ruimte
voor maximaal 15 deelnemers. Bij meer aanmeldingen dan plaatsen, krijgen deelnemers ANLb
met hakhoutbeheer voorrang.

> Donderdag 20 oktober 2022
(deel 1: theorie): Vorden
> Zaterdag 22 oktober 2022
(deel 2: excursie): Hengelo (Gld.)

U kunt zich aanmelden via onze website
met de volgende gegevens:
• Naam
• Woonplaats
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Aantal personen
• Eventuele ANLb-gegevens

De theorieavond is van 20.00 tot uiterlijk
22.00 uur.
De excursie is van 9.30 tot circa 12.00 uur.

KOSTEN
Deelname is gratis.
Deelname is gratis mits u daadwerkelijk aanwezig bent bij
de activiteit of uiterlijk 48 uur voor aanvang annuleert. Als
dat niet het geval is, kan VALA de deelnamekosten van € 25
alsnog bij u in rekening brengen.

Deze cursus wordt mede mogelijk gemaakt dankzij provinciale subsidie.

10 jaar 2012-2022

BIJEENKOMST
MAATWERKADVIEZEN GRASLANDBEHEER
Als u in de periode 2019 - 2022 een maatwerkadvies graslandbeheer van VALA heeft ontvangen,
dan hopen we u te zien op deze evaluatiebijeenkomst. Geen langdradige evaluatievragen, wel
met elkaar in gesprek gaan: wat heeft u al opgepakt in uw bedrijf? Welke resultaten zijn al merkbaar? Waar loopt u tegen aan? Hoe pakken collega-boeren dit aan? Hoe kan VALA helpen?
Het doel is dat u naar huis gaat met praktische tips en antwoorden op uw vragen over kruidenrijk
grasland en VALA naar huis gaat met concrete ideeën hoe we u en andere agrariërs beter kunnen
ondersteunen in het beheer van kruidenrijk grasland.
Rob Geerts (vegetatiedeskundige bij Wageningen University & Research) en Yvette Ruesen (projectleider Landbouw & Natuur bij VALA) verzorgen de bijeenkomst.
AANMELDEN

DATUM EN LOCATIE

Deze bijeenkomst is specifiek voor deelnemers
die in de periode 2019 - 2022 een maatwerkadvies graslandbeheer van VALA hebben ontvangen.

> Woensdag 9 november 2022:
Hengelo (Gld.)

U kunt zich aanmelden via onze website
met de volgende gegevens:
• Naam
• Woonplaats
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Indien u agrariër bent: KvK nummer*

De bijeenkomst is van 13.00 uur tot uiterlijk
16.00 uur.

KOSTEN
Deelname is gratis.

* We vragen alleen om uw KvK nummer indien u agrariër
bent. Om aanspraak te mogen maken op de benodigde subsidie voor de cursus, moet VALA laten zien dat er minimaal
10 agrariërs hebben deelgenomen.

Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt dankzij provinciale POP-3 subsidie.

Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn platteland

10 jaar 2012-2022

SNOEICURSUS HOOGSTAMFRUIT
In deze cursus leert u hoe u de bomen in uw boomgaard het best kunt beheren. Eerst een
theoretische inleiding en dan onder leiding van een deskundige zelf aan de slag. Aanplant en
vormsnoei, onderhoudssnoei, gereedschappen, en biodiversiteit van de boomgaard: het komt
allemaal aan de orde op de praktijkdag. Tijdens de terugkomochtend in de zomer van 2023
blikken we kort terug, bekijken we samen hoe de snoeiwerkzaamheden in de boomgaard hebben
uitgepakt en is er ruimte voor het stellen van vragen.
Stichting Landschapsbeheer Gelderland verzorgt de cursus. Daarnaast is ook een
gebiedscoördinator van VALA aanwezig.
AANMELDEN

DATA EN LOCATIE

Als u zich opgeeft voor de praktijkdag, bent u
ook meteen aangemeld voor de bijbehorende
terugkomochtend in 2023. Er is ruimte voor
maximaal 15 deelnemers per cursus. Bij meer
aanmeldingen dan plaatsen, krijgen deelnemers
ANLb met een hoogstamboomgaard voorrang.

> Vrijdag 18 november 2022: Toldijk,
terugkomochtend: 8 september 2023
> Zaterdag 10 december 2022: Eibergen,
terugkomochtend: 26 augustus 2023
De cursus is van 9.30 uur tot circa 16.00 uur.

U kunt zich met de volgende gegevens aanmelden via de activiteitenpagina op onze website:
• Naam
• Woonplaats
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Aantal personen
• Eventuele ANLb-gegevens

KOSTEN
Deelname is gratis.
Deelname is gratis mits u daadwerkelijk aanwezig bent bij
de activiteit of uiterlijk 48 uur voor aanvang annuleert. Als
dat niet het geval is, kan VALA de deelnamekosten van € 50
alsnog bij u in rekening brengen.

Deze cursussen worden mede mogelijk gemaakt dankzij provinciale subsidie.

10 jaar 2012-2022

FOTOLEZING
Dit jubileumjaar sluiten we af met een fotolezing. Op een groot scherm kunt u genieten van
zowel de mooiste inzendingen uit de fotowedstrijd, als van foto’s uit het archief van onze
ecoloog Jan Stronks. Denk aan bijzondere plaatjes van boomkikker, patrijs, steenuil en uiteraard
ons Achterhoekse landschap door de seizoenen heen. Jan geeft uitleg bij wat u ziet om daarmee
de relatie tussen het landschap en de soorten over te brengen.
Aan het eind van de avond vindt de prijsuitreiking van onze fotowedstrijd plaats. Wat is de
mooiste Achterhoekse foto geworden en wie heeft hem gemaakt? U gaat het horen en zien op
8 december!
AANMELDEN

DATUM EN LOCATIE

Er is ruimte voor maximaal 100 deelnemers. Bij
meer aanmeldingen dan plaatsen, is deelname
op basis van loting.

> Donderdag 8 december 2022:
Varsseveld
De fotolezing is van 20.00 tot 22.00 uur.

U kunt zich aanmelden via onze website
met de volgende gegevens:
• Naam
• Woonplaats
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Aantal personen

KOSTEN
Deelname is gratis.

Deze fotolezing wordt mede mogelijk gemaakt dankzij provinciale subsidie.

10 jaar 2012-2022

Op tournee
met de ANV

VALA is 10 jaar geleden opgericht door
de agrarische natuurverenigingen in de
Achterhoek. Een jubileumjaar zonder hen in
het zonnetje te zetten kan uiteraard niet!
Elke vereniging organiseert een activiteit
in het eigen werkgebied, waarmee u
kunt ontdekken hoe de lokale agrarische
natuurvereniging het landschap in uw
woonomgeving mooier maakt.

FIETS- EN WANDELTOCHT ANV ’T ONDERHOLT
Bekijk het resultaat van de inzet van de
werkploeg van ’t Onderholt op diverse particuliere landgoederen en tuinen en ervaar
de schoonheid en de diversiteit in de driehoek Vorden – Barchem – Lochem op een
onderhouden(de) manier.
Tijdens een fietstocht van ruim 20 kilometer
ontdekt u de mooiste plekjes van hun werkgebied. Onderweg trakteert ’t Onderholt u
op enkele activiteiten, maakt u kennis met
lokale biodiversiteit en zorgen zij ook voor
de inwendige mens. Voor wie naast fietsen
ook graag de wandelschoenen aantrekt, zijn
er onderweg bij het Pinetum, Foazeloarend
en het Stelkampsveld diverse wandeltochten te maken vanaf 3 kilometer.

DATUM EN LOCATIE
Zaterdag 18 juni 2022:
Dorpshuis ’t Onderschoer
in Barchem
Tussen 10.00 en 13.00 uur kunt
u hier uw routebeschrijving in
ontvangst nemen.

AANMELDEN
Aanmelden kan tot 10 juni,
via info@onderholt.nl

MEER WETEN?
www.onderholt.nl

WANDELTOCHT STICHTING MARKE VRAGENDER VEEN
Na een welkom met een kop koffie geeft
Stichting Marke Vragender Veen (SMVV)
een rondleiding in hun eigen informatiecentrum. Vervolgens leidt een wandelroute,
via enkele projecten van de SMVV, naar het
Vragenderveen.
In het Vragenderveen kunt u kiezen voor
een rondleiding in de bufferzone met een
bezoek aan de observatiepost, of een excursie waarbij u het veengebied kunt beleven.
Na afloop wandelt u terug naar Vragender
voor een bezoek aan project “Het groene
schoolplein” en het eten van een welverdiende pannenkoek!

DATUM EN LOCATIE
Zondag 3 juli 2022:
informatiecentrum SMVV
in Vragender

AANMELDEN
Aanmelden kan tot 25 juni,
via info@vragenderveen.nl

MEER WETEN?
www.vragenderveen.nl

FIETSTOCHT VAN GROEN GOED
Bij V.A.N. Groen Goed kunt u terecht voor
een fietstocht langs de Veengoot. Tijdens
de gezamenlijke fietstocht zijn er diverse
stops waarbij u uitleg krijgt over de natuur
en landschapselementen ter plaatse. Ook
is er onderweg aandacht voor kruidenrijk
grasland via een zogenaamd ‘saladebuffet
voor koeien’ bij een melkveebedrijf.

DATUM EN LOCATIE
Zondag 10 juli 2022:
regio Harreveld

AANMELDEN
Aanmelden kan tot 1 juli,
via info@vangroengoed.nl

MEER WETEN?
www.vangroengoed.nl

FIETSTOCHT VAN BERKEL & SLINGE
Ook VAN Berkel & Slinge viert dit jaar een
jubileum. Hun jubileum fietstocht voert u
langs het zonnebloemlint in Berkelland, dat
in 2021 zijn première beleefde. Het lint zal
dit jaar al flink langer zijn. Er zijn daarom
meerdere opstappunten en lengtes waaruit
u kunt kiezen. U kunt de tocht individueel
rijden of met uw eigen gezelschap. Onderweg zijn diverse kraampjes met informatie,
activiteiten en versnaperingen.

DATUM EN LOCATIE
Zondag 14 augustus 2022:
regio Eibergen - Geesteren

MEER INFO & AANMELDEN
Zie voor meer informatie
en aanmelden:
www.vanberkelenslinge.nl/fietstocht

FIETSTOCHT PAN
De PAN organiseert op 20 augustus een
landschapsfietstocht met een lengte van
ongeveer 35 kilometer. De fietstocht gaat
door de verschillende landschapstypen in
Winterswijk. Via verharde en onverharde paden gaan we geologisch door de tijd. Van het
zanderige landschap dat 120 jaar geleden
is ontgonnen, tot wel 30 meter diep en 240
miljoen jaar terug in de tijd, met zicht op
wat vroeger zee was!

DATUM EN LOCATIE
Zaterdag 20 augustus 2022:
regio Winterswijk

AANMELDEN
Aanmelden kan t/m 7 augustus
via info@panwinterswijk.nl

MEER WETEN?
www.agrarischenatuurverenigingpan.nl
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