Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek

JAARBERICHT 2021

INHOUD
WIE IS DE VALA?
PAGINA 3
CIJFERS EN ACTIVITEITEN VAN 2021
PAGINA 4
AGRARISCH NATUUR- EN
LANDSCHAPSBEHEER
PAGINA 6
PROJECTEN
PAGINA 9
VOORUITBLIK NAAR 2022
PAGINA 13
RESULTATEN 2021
PAGINA 14

www.linkedin.com/company/
vereniging-agrarisch-landschap-achterhoek-vala

@vala.achterhoek

COLOFON
Uitgave van de Vereniging Agrarisch Landschap
Achterhoek, februari 2022
E-mail
info@de-vala.nl
Website
www.de-vala.nl
Telefoon
0575 – 20 02 95
Tekst		
VALA, Paul ter Haar, Dick Looman, Yvette
Ruesen, Arie Schoemaker, Anne Stortelder
Eindredactie	
Rina Scharpert Communicatie & Organisatie
Foto’s		
Voorpagina Rob Geerts, Pagina 4: Foto’s Lotte
Roos en Kasper Tankink, Pagina 6: Foto’s Wil
fried Berendsen, Robert Boevink, Karen Hinkamp, John ter Heegde, Pagina: 8 Rob Geerts,
Pagina 9: Jan Stronks, Pagina 10: Koeien Rob
Geerts, Martijn te Brake Rob Geerts,
Pagina 11: Rob Geerts, Pagina 12: Jan Stronks,
Pagina 13: Dick Looman, Achterzijde: Jan
Stronks.
Vormgeving
Designimals, Laura Hondshorst

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 sinds
2021 voor een groot deel uit mensen in loondienst. Voor specifieke projecten en kennis maken we gebruik van ingehuurde krachten.
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CIJFERS EN ACTIVITEITEN VAN 2021
Bestuur
»

Het bestuur van de VALA bestaat uit
bestuurders met een directe binding in de
Achterhoek. Daarnaast hebben we een
onafhankelijke voorzitter.

»

Er zijn twee nieuwe bestuurders benoemd; Lotte Roos namens VAN Berkel & Slinge en Kasper Tankink namens
Groen Goed. Zij vervangen de afgetreden
bestuurders Jacqueline Collou en Fons
Hulshof. Het totaal blijft daarmee op acht
bestuursleden.

Lotte Roos
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Werkorganisatie
»

De werkorganisatie bestaat in 2021 uit:
• 3 gebiedscoördinatoren (per 1 april
loondienst)
• 1 veldcoördinator (per 1 juni loondienst)
• 1 ecoloog (inhuur)
• 1 bureaumedewerker ecologie (inhuur)
• 1 communicatieadviseur (inhuur)
• 1 financieel medewerker (loondienst)
• 1 dataspecialist (per 1 april loondienst)
• 1 kantoormedewerker (loondienst)
• 1 projectleider ANLb (loondienst)
• 1 projectleider GLB- pilots (inhuur)
• 1 projectleider landbouw en natuur
(inhuur)
• 1 directeur (per 1 september loondienst)

»

Ondanks de coronamaatregelen is het
gelukt de schouw met de externe schouwcommissieleden uit te voeren. In 2021 zijn
bij 47 deelnemers in totaal 248 elementen
of percelen geschouwd.

»

De gebiedscoördinatoren hebben 248 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 56 nieuwe contracten
en 125 aangepaste beheercontracten per
1 januari 2022.

Kasper Tankink

»

Het Dagelijks Bestuur vergaderde iedere
veertien dagen en het Algemeen Bestuur
vergaderde zeven keer.

»

De VALA heeft 890 leden in 2021, waarvan 687 boeren/landgoedeigenaren en
203 particulieren.

»

Er zijn dit jaar geen bezwaren ANLb binnen gekomen.

Projecten
»

De VALA is in verschillende projecten actief. In 2021 is het project 50 tinten groen
geheel afgerond.

»

Ook het eerste deel van de ontwikkeling
van het Markemodel is klaar. Er zijn vergaande plannen om een vervolg aan het
Markemodel te geven.

Kennisontwikkeling
»

Gelukkig zijn, ondanks corona, veel cursussen doorgegaan. Helaas wel met minder
deelnemers per cursus om aan de regels
te kunnen voldoen. De volgende cursussen
zijn doorgegaan:
• Praktijkcursus graslandbeheer 2x;
• Biodiversiteit in de boomgaard;
• Praktijkcursus akkerbeheer 2x;
• Cursus hakhoutbeheer;
• Excursie bodembeheer 2x;
• Kennisbijeenkomst meerwaarde
kruidenrijk grasland 1x.

»

Helaas zijn de snoeicursussen Hoogstamfruit geannuleerd in verband met corona.
Daarnaast zijn de Poelencursus boomkikker en een Kennisbijeenkomst meerwaarde
kruidenrijk grasland geannuleerd in verband met te weinig aanmeldingen.

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.

Communicatie
»

De VALA heeft een jaarbericht 2020 opgesteld.

Deelnemer Praktijkcursus Akkerbeheer:

»

Alle cursussen, workshops en excursies
zijn in een digitale brochure met het kennisaanbod van 2021 weergegeven.

‘VALA is in staat om mensen

»

‘Kennis delen is erg belangrijk!’
enthousiast te maken.’

Onze leden en externe relaties hebben
afgelopen jaar drie digitale nieuwsbrieven
ontvangen.
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GEBIEDSCOÖRDINATOREN
In de Achterhoek zien we een toename van het aantal deelnemers en het aantal beheereenheden binnen
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Daarnaast wordt de VALA steeds vaker gevraagd bij projecten
op het gebied van natuurinclusieve landbouw, bodemverbetering en uit de zuivelketen. Daarom besloot het
bestuur per 1 april drie gebiedscoördinatoren in dienst te nemen. Alle drie zijn bekend in het VALA-werkgebied.
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Wilfried Berendsen
Wilfried werkte de afgelopen jaren bij ’t Onderholt
als veldcoördinator en
was aanspreekpunt voor
het ANV-werk. Wilfried
werkte in het verleden
bij DLG ook aan agrarisch
natuurbeheer. Vanaf 2001
werkt hij voor ANV ’t Onderholt als coördinator
en ondersteunde hij vele
deelnemers met de agrarische natuurregelingen
en verzorgde vele inrichtingsprojecten.

Robert Boevink
Ook Robert is een bekende
binnen de VALA. Hij was
de afgelopen jaren werkzaam in het gebied van de
VAN Berkel & Slinge en
VAL Oude IJssel als veldcoördinator. Daarnaast
was hij bij deze agrarisch
natuurverenigingen ook
het aanspreekpunt voor
het ANV-werk en coördineerde hij de uitvoer van
de diverse werkzaam
heden.

Karen Hinkamp
Karen werkte de afgelopen jaren bij Landschapsbeheer Gelderland. In de
Achterhoek leidde zij de
vrijwillige patrijzentellers
op, begeleidde en adviseerde VALA over het
verbeteren van het patrijzenbeheer en zette de
monitoring op. Ook op het
gebied van weidevogelbeheer ondersteunde ze de
afgelopen jaren met kennis, begeleiding van vrijwilligers en monitoring.

In zijn nieuwe rol werkt
Wilfried als gebiedscoördinator West in de gemeenten: Bronckhorst,
Lochem en Zutphen.

In zijn nieuwe functie bij
VALA is Robert gebiedscoördinator Oost in de
gemeenten Berkelland,
Oost Gelre en Winterswijk.

Karen is gebiedscoör
dinator Zuid in de gemeenten Aalten, Doetinchem, Montferland en
Oude IJsselstreek.

John ter Heegde
Naast de drie gebieds
coördinatoren heeft de
VALA net voor de zomer
ook een veldcoördinator aangenomen. John
ter Heegde ondersteunt
de coördinatoren en is
daarnaast twee dagen
per week werkzaam voor
agrarisch natuurvereniging VAN Berkel & Slinge
in Eibergen.
Hiervoor werkte hij in de
agrarische sector en voor
Landschap Overijssel
waar hij zich bezighield
met onder andere erf- en
landschapsadvies, subsidieregelingen en contractbeheer.

Almelo

Hengelo
Deventer

Enschede

doorn

Lochem
Zutphen

West

Dieren

Oost

m

Winterswijk

Doetinchem

Zuid

Emmerich

West (Bronckhorst, Doesburg,
Lochem, Zutphen)
Wilfried Berendsen
w.berendsen@de-vala.nl
06 – 53 26 90 77
Oost (Berkelland, Oost Gelre,
Winterswijk)
Robert Boevink
r.boevink@de-vala.nl
06 – 27 25 03 09
Zuid (Aalten, Doetinchem,
Montferland, Oude IJsselstreek)
Karen Hinkamp
k.hinkamp@de-vala.nl
06 – 34 33 08 44

AGRARISCH NATUUREN LANDSCHAPSBEHEER
In 2021 hebben we voor de begeleiding van onze
deelnemers in april drie gebiedscoördinatoren aangenomen. Net voor de zomer volgde nog een veldcoördinator. Hierdoor hebben we meer tijd gehad voor vragen
van deelnemers en extra aandacht kunnen besteden
aan de kwaliteit van het uitgevoerde beheer.
Patrijzen
Voor de patrijzenfocusgebieden ontwikkelde
VALA, in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland, folders en meldingsformulieren en deelde deze uit aan de inwoners
van deze focusgebieden. Bewoners zijn actief
opgeroepen om waarnemingen te melden bij de
patrijzentellers. Hier kwamen leuke en enthousiaste reacties op onder meer via het opsturen van
filmpjes met patrijzen naar de patrijzentellers.
Naast de folders en formulieren gaf VALA de
vrijwilligersgroepen zaaigoed om in de patrijs-focusgebieden extra overhoekjes en randen in te
zaaien. In totaal hebben we 285 kg zaaigoed
verdeeld onder de elf focusgebieden.
Beheer landschap
In 2021 heeft de VALA extra aandacht gevraagd voor het uitvoeren en melden van het
landschapsbeheer, zoals hakhoutbeheer, bosjes of een poel. Alle deelnemers, waarvan een
beheereenheid nog onderhouden zou moeten
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worden, kregen een brief met de nummers van
de betreffende beheereenheden. Het is fijn te
merken dat er goed gehoor is gegeven aan onze
oproep. Er zijn tot eind 2021 2.384 meldingen
gedaan van uitgevoerd beheer voor een bedrag
van ruim € 450.000,-.
Maatwerkplannen kruidenrijk grasland
Kruidenrijke graslanden zijn een belangrijk leefgebied voor boerenlandvogels, zoogdieren en
amfibieën, die hierin hun broed- en leefgebied
hebben. Verbetering van de kwaliteit van deze
graslanden draagt bij aan het vergroten van de
biodiversiteit en het verbeteren van het leef
gebied van deze soorten.

Pinksterbloem, een soort van vochtige hooilanden en een
belangrijk waardplant voor het oranjetipje.

Meer dan 1.000 deelnemers in de Achterhoek
beheren ruim 835 hectare aan botanisch waardevol grasland of graslandranden. Het is geen
eenvoudige opgave om een beheer te voeren,
zodat er bloemrijke graslanden ontstaan met
een grote diversiteit aan grassen en kruiden.
Veel deelnemers hebben behoefte aan advies
hoe ze het beste deze graslanden kunnen beheren, zodat ze kruidenrijker worden.
Afgelopen jaar stelde Rob Geerts ruim 35
maatwerkplannen op als onderdeel van het
POP-project Natuurinclusieve Landbouw en
Kennisoverdracht: ‘Biodiversiteit met Boerenwijsheid’, een project dat mogelijk wordt gemaakt
door financiering vanuit de Provincie Gelderland
en Europa. In eerst instantie hebben we deel
nemers benaderd die een contract hebben met
veel hectares aan botanisch graslandbeheer.
Naast een beoordeling van de kruidenrijkdom
van de percelen, is het advies gericht op optimalisering van het beheer, zodat de kruiden- en
bloemrijkdom toeneemt en het grasland aantrekkelijker wordt voor insecten, zoals bijen en
vlinders. De nadruk bij het advies ligt op maaien beweidingsbeheer, bemesting en eventueel
aanvullende maatregelen, zoals het uitleggen
van kruidenrijk maaisel om de soortenrijkdom
te vergroten.

Dit project wordt gefinancierd door:

Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn platteland
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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 2021 ging er veel aandacht uit naar onderstaande projecten.
Planet Proof
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 ‘On the way to Planet
Proof’ lijkt op de systematiek van het ANLb. Daarbij zit er veel ervaring op het gebied van agrarisch
natuur en landschapsbeheer bij de collectieven.
Hierdoor zijn de collectieven benaderd om de
controlewerkzaamheden voor PlanetProof uit
te voeren. De VALA hield, samen met andere collectieven, afgelopen jaar een steekproefcontrole
onder PlanetProof-boeren. Hiervoor selecteerde
FrieslandCampina 37 bedrijven in de Achterhoek.

In het najaar diende VALA hiervoor een eerste aanvraag bij de provincie in. Het gaat in
totaal om vier poelen, 5.533 m² struweelrand,
9.495 m² struweelhaag, 45.966 m² (hakhout)
bos, 7.780 m² singel en 1.500 m² houtwalherstel.
Hiermee worden de leefgebieden van onder
andere boomkikker, grasmus, grauwe klauwier,
steenuil, torenvalk en vleermuizen versterkt.
In het najaar heeft VALA een nieuwe ronde
aanvragen uitgewerkt. Deze ligt ter beoordeling
voor bij de provincie.

Waardedaling grond
De provincie Gelderland stelde in 2021 een
subsidieregeling ter bevordering van de biodiversiteit open, waarbij voor het aanleggen van
landschapselementen een compensatie wordt
gegeven voor de waardedaling van de grond.
Naast de waardedaling wordt de inrichting voor
75% gesubsidieerd.
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Biodiversiteit met boerenwijsheid
Ook het derde jaar van het Kennisproject Natuurinclusieve Landbouw kenmerkte zich door
de vele corona-afwegingen: past de bijeenkomst
binnen de regels? Vinden we het verantwoord
om het door te laten gaan? Kunnen we voldoende afstand bewaren? Gelukkig kon het overgrote
deel van de bijeenkomsten gewoon doorgaan.
In juni organiseerden we vier praktijkcursussen samen met onze ecologen Jan Stronks en
Rob Geerts. Zij gaven voor ANLb-deelnemers
met akker- of graslandbeheer en andere geïnteresseerde boeren twee bijeenkomsten over
grasland en twee over akkerbeheer, allen gericht op het vergroten van de kruidenrijkdom,
waardoor het perceel meer insecten en vogels
aantrekt.
In oktober volgden twee excursies Bodemverbetering in Haarlo, in samenwerking met
Stichting HOEduurzaam. Henk Leever deelde
zijn ervaringen met het verbeteren van het organische stofgehalte in de bodem. We sloten
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het jaar af met een informatiebijeenkomst met
Rob Geerts over de meerwaarde van kruidenrijk
grasland voor het agrarisch bedrijf.

Onze deelnemer Martijn te Brake was daarbij ook aanwezig om te vertellen over zijn ervaringen. Alles wat hij
op zijn bedrijf verbouwt aan gewassen gebruikt hij voor
zijn koeien. ‘Als ik in de zomer door de weide loop, beweegt
het gras van de aanwezige insecten.’

Dit project wordt gefinancierd door:

Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn platteland

Natuurinclusieve bedrijfsplannen
VALA is een van de partijen die het Actieplan
Natuurinclusieve Landbouw Gelderland hebben
opgesteld. Dit leidde niet alleen tot de oprichting
van het Platform Natuurinclusieve Landbouw
Gelderland, maar in maart 2021 ook tot de toekenning van budget voor het opstellen van natuurinclusieve bedrijfsplannen.
In 2021 meldden zich maar liefst 45 boeren met
interesse in een bedrijfsnatuurplan. Afhankelijk
van hun wensen stellen we plannen zelf op, of
schakelen we externen in. De oogst van dit jaar
was niet mis:
• 33 biodiversiteitsplannen;
• 3 kringloopplannen;
• 11 bodem- en waterplannen;
• 8 agroforestryplannen;
• 1 omschakelplan biologische landbouw.
Uiteraard is ons doel niet alleen plannen opstellen, maar daadwerkelijk stappen zetten naar een
meer natuurinclusieve landbouw. De meerderheid van alle boeren die meedoen, geven aan ook
aan de slag te willen met de uitvoering van (een
deel van) hun bedrijfsnatuurplan. Ons huidige
ANLb-budget is daar niet toereikend voor. We
zijn dan ook in gesprek met de provincie over
aanvullende financiering voor uitvoering.

De bedrijfsnatuurplannen worden gefinancierd door:

GLB-pilot Noar vieftig tinten grün in ’t kleinschalige cultuurlandschap
In het voorjaar van 2021 eindigde deze pilot voor
wat betreft de activiteiten van de deelnemers.
In de periode april 2019 – maart 2021 voerden
75 boeren veldmaatregelen uit. Hiervan deden
er vijftien mee vanuit de Achterhoek. Doel van
de veldmaatregelen was het stimuleren van een
diverser bouwplan. Waarbij de veldmaatregelen
in de nieuwe GLB-periode tevens een zinvolle
invulling van de eco-regeling worden. Een belangrijk aandachtspunt hierbij was ook dat het
moest gaan om levensvatbare grondgebonden
melkveehouderijen.
De VALA voerde deze pilot samen uit met
de collectieven Utrecht-Oost, Veluwe, Noordoost-Twente en Midden-Brabant. Er was aandacht voor de Europese landbouwdoelen: biodiversiteit, landschap, bodem, water en klimaat.
De gemeenschappelijke deler bij de keuze van
de andere collectieven was kleinschaligheid en
droogtegevoelige zandgrond.
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Er zijn meerdere eindrapportages gemaakt:
van elk deelnemend collectief, een gezamenlijk eindrapport en een landelijk rapport van de
zeven deelnemende pilots. In het gezamenlijke
eindrapport is veel aandacht voor conclusies en
aanbevelingen, maar ook voor de vele reacties
van de deelnemers. Op 22 juni is in Leusden het
eindrapport van 50 tinten groen aangeboden aan
Annemiek Houtvast, zij is programmadirecteur
GLB bij het ministerie van LNV.
De rapporten zijn na te lezen op
www.glb-50tintengroen.nl
Dit project wordt gefinancierd door:

Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn platteland

Markemodel: een regionaal netwerksturingsmodel voor toekomstbestendige landbouw
In 2021 is het systeem van het Markemodel verder uitgewerkt en daarbij zijn twee Regionale
Omgevingsplannen (ROP) en zes Bedrijfsontwikkelplannen opgesteld. In het model wordt
gewerkt met de thema’s Lucht, Water en Land.
Vervolgens wordt met kengetallen (streefwaarden) een waardering in de vorm van goud, zilver
en brons gegeven aan de bij de thema’s behoren doelen. In dit systeem worden de nationale opgaven regionaal opgepakt, waarbij twee
VKA-ervaringen uitgangspunten zijn: 1) het huidige sturingsmodel voor duurzame landbouw
is onvoldoende stimulerend en effectief en 2)
kringlooplandbouw doe je samen.
Deze pilot is een onderdeel van de 50 tinten pilot; vandaar dat de VALA hiervan trekker
is. In deze pilot hebben naast de Vereniging
Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers
(VKA) en Agro-innovatiecentrum De Marke ook
de volgende organisaties een belangrijke rol:
FrieslandCampina, Rabobank, Waterschap Rijn
en IJssel en Provincie Gelderland. In 2021 zijn
hierover twee webinars georganiseerd met respectievelijk 150 en 200 deelnemers, waarbij veel
vragen via de chat zijn gesteld en beantwoord.
Een samenvatting van het rapport is terug te
lezen op:
www.de-vala.nl/pilot-glb-het-markemodel
Dit project wordt gefinancierd door:

Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn platteland
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VOORUITBLIK NAAR 2022
Het is 2012. Een aantal mensen dat bestuurlijk betrokken is bij de agrarische natuurverenigingen
in de Achterhoek besluit om een verdergaande samenwerking op te zetten. Het doel van deze samenwerking is om het Achterhoekse landschap mooi te houden of nog mooier te maken vanuit een
agrarische invalshoek. Naam van dit initiatief wordt VALA: Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek.
Het is 2022. In tien jaar tijd is er een organisatie opgebouwd, die het vertrouwen heeft dat we op een
goede manier omgaan met ons landschap, budget krijgt om dit landschap te onderhouden, wegen
zoekt om veranderingen te faciliteren en draagvlak heeft van grondeigenaren en gebiedsbewoners.
Dat de verwachtingen van de oprichters vele malen overtroffen zijn, is bereikt door iedereen die zich
inzet voor de VALA of dit nu als onderdeel van de werkorganisatie is, als deelnemer, als vrijwilliger,
als bestuurder of anderszijds betrokken. Een compliment voor ons allen!
Om alle goede dingen die we als VALA doen voor ons landschap te kunnen blijven doen, kwamen er
het afgelopen jaar een aantal mensen in dienst als gebiedscoördinator of als projectleider. Daarnaast
trad afgelopen jaar Paul Ter Haar in dienst; hij gaat als directeur onze werkorganisatie sturen en verder
doorontwikkelen. Zoals u van ons mag verwachten, zorgen wij ervoor dat onze overheadkosten zo
laag mogelijk blijven, zodat er zoveel mogelijk geld naar ons landschap gaat.
Al met al denk ik dat onze organisatie klaar is om de komende jaren datgene aan te pakken wat van
ons verwacht wordt. Of dit nu de vernieuwde regeling ANLb is, de kansen
of bedreigingen rondom Natura 2000-gebieden of de invoering van het
nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid. Samen met u willen we deze
uitdagingen oppakken om ook bij ons volgende jubileum tevreden terug
kunnen blikken op het landschap van onze Achterhoek.
Het komende jubileumjaar hebben we aangegrepen om een flink aantal
activiteiten te organiseren voor onze leden en alle andere geïnteresseerden.
Het resultaat vindt u op onze website.
Goodgoan,
Dick Looman, Voorzitter VALA
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RESULTATEN 2021
AGRARISCH NATUUREN LANDSCHAPSBEHEER
IN DE ACHTERHOEK
In 2021 hebben 890 boeren
en particulieren zich ingezet
voor meer biodiversiteit via
de regeling Agrarisch Natuuren Landschapsbeheer. Samen
voeren zij dit beheer uit in de
Achterhoek.

614 HECTARE (+124 HA)*
AKKER(RANDEN)
23 HECTARE (+1 HA)*
AGRARISCH WATERBEHEER
299 HECTARE (+32 HA)*
LANDSCHAPSELEMENTEN
399 HECTARE (+42 HA)*
WEIDEVOGELBEHEER
1037 HECTARE (+260 HA)*
GRASLAND(RANDEN)
464 HECTARE (+263 HA)*
BODEMVERBETERING

PATRIJZENTELLINGEN
Het aantal waargenomen
territoria van de patrijs is gemiddeld licht gestegen ten
opzichte van 2020. De inschatting van de tellers is dat
reproductie in 2021 zeer goed
was. Het natte voorjaar en latere grondbewerking heeft
hierbij geholpen. Kansen om
het leefgebied van de patrijs
te verbeteren zijn er nog genoeg. Samen met u willen we
de stijgende lijn vasthouden!
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FOCUSGEBIED
PATRIJZEN

OPPERVLAKTE (HA)

AANTAL
TERRITORIA

BARLO

1.716

42

(+16)*

HENGELO-VELSWIJK

1.521

58

(+25)*

LEESTENSCHE BROEK

455

2

(GELIJK)*

MEDDO-ZWOLLE

776

2

(+1)*

MONTFERLAND

2.852

33

(+4)*

N18

1.651

11

(+5)*

NEEDE NOORD

730

4

(GELIJK)*

NETTELHORST

744

-

SINDEREN E.O.

2.784

12

(GELIJK)*

STEENDEREN

2.164

12

(+4)*

WEHL

975

10

(-3)*

* aantal hectare erbij of eraf t.o.v. 2020

DE KRACHT VAN VALA IS DE SAMENWERKING MET AGRARISCHE NATUURVERENIGINGEN!

ONS LANDSCHAP IN GETALLEN

11.955 KNOTBOMEN
(+821 STUKS)*

215 HOOGSTAMBOOMGAARDEN
(-4 STUKS)*
315 BOSJES
(+43 STUKS)*

275 STRUWEELRANDEN
(+122 STUKS)*

48 NATUURVRIENDELIJKE OEVERS
(+12 STUKS)*

385 POELEN
(+14 STUKS)*
1044 HOUTWALLEN EN HOUTSINGELS
(+99 STUKS)*

23,8 KILOMETER STRUWEELHAGEN (+3,3 KM)*

47,8 KILOMETER KNIP- EN SCHEERHAGEN (-0,5 KM)*
* aantal erbij of eraf t.o.v. 2020
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