
 

 

Beheerstrategie VALA 
 

 
 

 
Beheerstrategie agrarisch natuur- en landschapsbeheer 

 
beheerjaar 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum  8 september 2022 
Status  Concept 
 
 
 
 



Beheerstrategie VALA 2023 -2028   2 

Inhoudsopgave 

 
Inhoudsopgave .................................................................................................................................................. 2 

1. Inleiding ......................................................................................................................................................... 3 

1.1 Doel .......................................................................................................................................................... 3 

1.2 Aanpak ..................................................................................................................................................... 4 

1.3 Bestuurlijke keuzes .................................................................................................................................. 6 

1.4 Deelname ANLb ....................................................................................................................................... 7 

2. Soortgerichte aanpak .................................................................................................................................... 8 

2.1 Boomkikker .............................................................................................................................................. 8 

2.2 Knoflookpad ........................................................................................................................................... 10 

2.3 Kamsalamander ..................................................................................................................................... 12 

2.4 Kievit ...................................................................................................................................................... 15 

2.5 Wulp ....................................................................................................................................................... 17 

2.6 Kwartelkoning ........................................................................................................................................ 17 

2.7 Steenuil .................................................................................................................................................. 18 

2.8 Bosrandfauna ......................................................................................................................................... 20 

3. Elementgerichte aanpak ............................................................................................................................. 21 

3.1 Houtsingels, houtwallen, knotbomen, struweelhagen en bosjes ......................................................... 21 

3.2 Heggen ................................................................................................................................................... 22 

3.3 Struweelrand .......................................................................................................................................... 22 

3.4 Poel (buiten zoekgebied boomkikker, knoflookpad en kamsalamander) ............................................. 23 

4. Gebiedsgerichte aanpak.............................................................................................................................. 24 

4.1 Mozaïek grauwe klauwier ...................................................................................................................... 24 

4.2 Mozaïek grutto ....................................................................................................................................... 26 

4.3 Mozaïek patrijs ....................................................................................................................................... 29 

4.4 Mozaïek IJsseldelta ................................................................................................................................ 30 

5. Categorieën Water  en Klimaat .................................................................................................................. 33 

Bijlagen ............................................................................................................................................................ 36 

Bijlage 1. Overzichtstabel van doelsoorten en beheertypen ...................................................................... 36 

Bijlage 2. Soortenfiches ................................................................................................................................ 36 

Bijlage 3. Overzichtstabel mogelijke beheerpakketten ............................................................................... 36 

Bijlage 4. Focusgebieden patrijs .................................................................................................................. 36 

 

  



Beheerstrategie VALA 2023 -2028   3 

1. Inleiding 
 
De beheerstrategie van Agrarisch collectief VALA is de basis voor het af te sluiten beheer voor de regeling 
Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb). Het werkgebied van VALA omvat de Achterhoek, globaal 
begrensd door de IJssel, A1 en A12 en de grens met Duitsland. VALA sluit in dit gebied overeenkomsten af 
met agrariërs en particuliere beheerders om daarmee de doelen te realiseren uit het Natuurbeheerplan 
van de provincie Gelderland.  
 
De uitvoering van het ANLb gaat in perioden van 6 jaar en sluit aan bij het Gemeenschappelijk Landbouw-
beleid (GLB) van de Europese Unie, dat de basis is voor een deel van de financiering. De eerste GLB periode 
waarin het ANLb viel (2016 t/m 2021) is inmiddels afgesloten. Het GLB voor de nieuwe periode zal op een 
groot aantal punten worden aangepast.  
Binnen de eerste pijler van het GLB veranderen de voorwaarden voor de basispremie en wordt een nieuwe 
eco-regeling ontwikkeld. Ook de tweede pijler, waarbinnen het ANLb valt, zal aangepast worden.  
De voorbereiding en uitwerking van de veranderingen kost veel tijd en het is daarom niet mogelijk geweest 
om de nieuwe systematiek al in 2022 in te voeren. Het jaar 2022 is daarom een overgangsjaar, waarin het 
beheer van 2021 grotendeel ongewijzigd is voortgezet. In 2023 zal de nieuwe periode van 6 jaar ingaan 
(2023 t/m 2028).  
 
Het is bij het opstellen van deze beheerstrategie nog niet exact duidelijk hoe de uitvoering van het GLB er 
exact uit gaat zien. Wel is duidelijk dat de basisconditionaliteiten en eco-regeling invloed gaan hebben op 
ANLb-beheer. Daarnaast verwachten we dat het beleid rond Natura 2000 gebieden, het 7e Nitraat 
Actieprogramma en de ambities voor een omslag naar meer natuurinclusieve landbouw en de doelen voor 
de groen-blauwe dooradering van het landschap, van invloed gaan zijn op het ANLb de komende periode.  
 
In deze beheerstrategie heeft VALA de gebiedseigen aanpak verwoord om de doelen uit het provinciaal 
natuurbeheerplan te realiseren voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Aangevuld met 
eigen doelen, zoals het verbeteren van het bestaande beheer. De voorwaarden en maatregelen uit deze 
beheerstrategie zijn het uitgangspunt voor VALA bij het opstellen van de beheerpakketten en de 
gebiedsaanvraag.  
 
 

1.1 Doel 
In dit document geeft VALA aan hoe we natuurdoelen vanaf 2023 willen realiseren en hoe VALA een 
bijdrage wil leveren aan een natuurinclusieve landbouw. Deze beheerstrategie geldt in principe tot 2028. 
De verwachting is dat er in deze periode aanvullingen worden gedaan voor de categorie Water en 
categorie klimaat, maar wellicht ook na aanleiding van beleidsontwikkelingen rond Natura 2000, 
natuurinclusieve landbouw of de groen-blauwe dooradering. Op dat moment volgt een herziene versie van 
de beheerstrategie. Ook als blijkt dat er aanscherpingen of bijstelling nodig is, kan de beheerstrategie 
herzien worden. De inhoudelijke keuzes voor de nieuwe ANLb-periode sluiten aan bij gemaakte keuzes in 
het verleden.   
 
De gebiedscoördinatoren van de VALA hanteren dit document als handleiding bij de voorintekening: welke 
(combinaties van) beheerpakketten zijn in welke gebieden wel en niet inzetbaar. Daarmee is de 
beheerstrategie ook bruikbaar voor (potentiële) deelnemers ANLb. Deze beheerstrategie is zodanig 
opgesteld dat het juiste beheer zoveel mogelijk op de juiste plek plaatsvindt, waardoor de doelsoorten zo 
maximaal mogelijk profiteren van de maatregelen.  
 
De voorwaarden en maatregelen uit deze beheerstrategie zijn het uitgangspunt voor VALA bij de 
voorintekening, het opstellen van de beheerpakketten en de gebiedsaanvraag. Deze beheerstrategie is 
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echter een leidraad, geen blauwdruk: gemotiveerd afwijken is mogelijk mits het leidt tot het behalen van 
de gestelde doelen. Voorwaarde blijft in alle gevallen dat het perceel / element begrensd moet zijn als 
agrarisch leefgebied in het provinciale Natuurbeheerplan. In het werkgebied van VALA is alle cultuurgrond 
buiten de bebouwde kommen en natuur- en bosgebieden als zodanig begrensd. De focus ligt op agrarische 
grond, maar ook particuliere percelen zijn voor sommige doelsoorten van groot belang. De voorwaarden 
uit het Natuurbeheerplan gelden voor alle maatregelen die VALA in het kader van ANLb kan nemen.  
 
 

1.2 Aanpak 
In het werkgebied van VALA gelden een tweetal leefgebieden en twee categorieën: 
 

Leefgebieden Categorieën 

• Open Grasland • Water 

• Dooradering • Klimaat 

 
Aanpak Leefgebieden 
De Achterhoek kenmerkt zich door een kleinschalig cultuurlandschap, waarin het onderscheid tussen Natte 
en Droge dooradering niet heel scherp te maken is. Beide typen zijn per 2023 samengevoegd tot 
“Dooradering”. De aanpak van VALA voor het agrarisch natuur en landschapsbeheer is dan ook niet direct 
gericht op leefgebieden, maar bestaat uit grofweg drie onderdelen: 
 

• Soortgerichte aanpak 

• Elementgerichte aanpak 

• Gebiedsgerichte aanpak 
 
Aanpak Categorieën 
Vanaf 2023 zijn de categorieën Water en Klimaat toegevoegd aan het ANLb vormen een apart deel in de 
beheerstrategie. De categorie Klimaat is nieuw binnen het ANLb. Voor de Achterhoek ligt een belangrijke 
focus op de droge zandgrond en de haarvaten van het watersysteem. 
Mogelijke maatregelen (beheerpakketten) zijn in 2023 nog beperkt. De verwachting is dat lopende de GLB-
periode de doelen en maatregelen worden uitgebreid. 
 
1.2.1 Soortgerichte aanpak 
Het beheer is hier gericht op één (hoofd)doelsoort, of een groep van vergelijkbare soorten (bosrandfauna). 
Voor deze doelsoorten wordt een optimaal biotoop nagestreefd. Hier profiteert ook de biodiversiteit in de 
omgeving van. De gebieden waar VALA de soortgerichte aanpak wil uitvoeren varieert per doelsoort en is 
afhankelijk van het voorkomen van deze doelsoort.   
 
VALA heeft daarbij gekozen voor de volgende soorten:  

• Boomkikker 

• Knoflookpad 

• Kamsalamander 

• Kievit 

• Wulp 

• Kwartelkoning 

• Steenuil 

• Bosrandfauna  
 
In hoofdstuk 2 is te lezen welke strategie VALA hierbij hanteert, welke randvoorwaarden gelden voor het 
afsluiten van (combinaties van) beheerpakketten en welke beheerpakketten hier mogelijk zijn. 
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1.2.2 Elementgerichte aanpak 
Bij deze aanpak is het beheer gericht op optimaal beheer van landschapselementen zodat zij zoveel 
mogelijk (doel)soorten bedienen in plaats van één specifieke doelsoorten. Dit vindt verspreid over de hele 
Achterhoek plaats. 
 
VALA heeft daarbij gekozen voor de volgende elementen: 

• Houtsingel en houtwal (L20) 

• Knotbomen (L21) 

• Heggen (L22) 

• Struweelhaag (L23) 

• Struweelrand (L24) 

• Hakhoutbosje (L27) 

• Bosje (L29) 

• Poel (L09) 
 
Hoofdstuk 3 geeft aan welke strategie VALA hanteert bij het afsluiten van deze beheerpakketten en welke 
randvoorwaarden daarbij gelden. 
 
1.2.3 Gebiedsgerichte aanpak 
Het beheer is hier gericht op een mozaïek van maatregelen, die samen de juiste omstandigheden voor een 
kritische gidssoort vormen of een specifiek leefgebied vormen. Daar liften andere doelsoorten op mee. 
 
VALA heeft gekozen voor de volgende gidssoorten/gebieden: 

• Grauwe klauwier 

• Grutto 

• Patrijs 

• IJsseldelta 
 
In hoofdstuk 4 geeft de beheerstrategie weer hoe we de mozaïeken willen realiseren, welke 
randvoorwaarden daarbij gelden en welke beheerpakketten binnen het mozaïek gewenst zijn. 
 
Uiteraard zijn bovenstaande drie benaderingen modelmatig en is het onderscheid in de praktijk niet zo 
zwart / wit. Als aanpak om grip te krijgen en actief te sturen naar een kwaliteitsverbetering van het ANLb 
zijn we van mening dat dit zinvol is. In bijlage 1 is een overzichtstabel te vinden van alle doelsoorten voor 
het ANLb in de Achterhoek, en via welke aanpak we deze willen bedienen. 
 
1.2.4 Categorieën Water en Klimaat 

Dit beheer focust zich met name op waterdoelen zoals waterkwaliteit en het vasthouden of bergen van 

water vanuit de klimaatdoelstellingen. Ook het verbeteren van de bodem (en daardoor watervasthoudend 

vermogen) valt hier onder. Dit beheer wordt mede in opdracht van het waterschap afgesloten. In 

hoofdstuk 5 geeft de beheerstrategie aan op welke wijze VALA invulling geeft aan de categorie Water en 

de categorie Klimaat.  
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1.3 Bestuurlijke keuzes 

VALA richt zich op het zo doelmatig mogelijk inzetten van het ANLb. Om dit te bereiken zijn er specifieke 
keuzes gemaakt door het bestuur, om dit te bereiken. Naast keuzes in de aanpak, zijn dit ook keuzes die 
invloed hebben op de deelnamemogelijkheid. 
 
1.3.1 Elementen van (semi-)overheden 
Het Algemeen bestuur van VALA heeft op 12 april 2022 besloten landschapselementen van (semi-) 
overheden niet meer in aanmerking komen voor ANLb. Deze partijen hebben een eigen taak en 
verantwoordelijkheid voor het onderhouden van hun eigendommen.   
 
1.3.2 ANLb bij Particulieren 
Beheer op particulier eigendom (geen agrarisch bedrijf) kan een belangrijke bijdrage leveren aan het 
leefgebied en de instandhouding van soorten. Dit is de reden om beheer bij particulieren niet bij voorbaat 
uit te sluiten. Daarbij zijn de kosten voor het onderhouden van landschapselementen voor iedereen gelijk. 
Wel heeft het Algemeen bestuur van VALA (12 april 2022) aangegeven terughoudend te willen omgaan 
met A-pakketten bij particulieren. Er moet sprake zijn van een wezenlijke bijdrage aan de doelen en in 
omvang. In (grote)tuinen zijn geen A-pakketten mogelijk.  
 
1.3.3 Pacht en ANLb 
Agrarische grond is niet altijd eigendom van de gebruiker. Veel grond wordt gepacht met korte of 
langjarige overeenkomsten. Bij langjarige overeenkomsten (reguliere pacht), is het niet mogelijk 
aanvullende voorwaarden te stellen aan het gebruik van de grond, zoals beperkte bemesting of beperkte 
chemie. Bij kortlopende pachtovereenkomsten (liberale pacht) is dit wel mogelijk. De discussie is gevoerd 
of in de pachtovereenkomst opgenomen beperkingen van invloed zijn op het al dan niet afsluiten van 
ANLb. Het Algemeen bestuur van VALA (28 juni 2022) besloten dat VALA geen onderscheid maakt tussen 
grond in eigendom, reguliere of liberale pacht. Dit betekend dat ook gepacht grond voor ANLb in 
aanmerking komt. Uitzondering hierop is grond waarop voorwaarden liggen die tegenstijdig zijn met de 
ANLb voorwaarden van het af te sluiten beheerpakket.  
 
1.3.4 Verzamelcontracten 
In de eerste ANLb-periode hebben alle Agrarische natuurverenigingen (ANV’s) in de Achterhoek een ANLb-
contract met VALA gehad. Deze contracten bevatten een verzameling van beheer bij meerdere 
particulieren en boeren, gemeenten en waterschap. Doordat de ANV’s als contracthouder bij VALA bekend 
is, zijn de onderliggende eigenaren dat niet. Afspraken maken over de kwaliteit van beheer of uitbreiding is 
voor VALA daardoor slecht mogelijk. Voor de ANV’s zijn de verzamelcontracten een manier om deelnemers 
te ontzorgen; de ANV zorgt voor de administratie goed onderhoud. Het Algemeen Bestuur van VALA heeft 
(28 juni 2022) besloten dat verzamelcontracten wel mogelijk blijven. Wel moet hiermee terughoudend 
worden omgesprongen vanuit het oogpunt verantwoordelijkheid, transparantie en informatievoorziening. 
Hierbij is van belang dat de ANV volledige zeggenschap heeft over het beheer en daarmee ook kan voldoen 
aan de afspraken die bij het betreffende contract horen. 
 
De voorwaarden om elementen op te nemen in een verzamelcontract zijn de volgende: 

• Geen elementen van gemeenten, waterschap of andere (semi-)overheden (zie punt 1.3.1 
beheerstrategie) 

• Geen A-pakketten, alleen L-pakketten (landschapsbeheer) 
Verder moet de administratie van de ANV’s zodanig zijn dat onderliggende eigenaren bekend zijn en goed 
bereikbaar.  
 
1.3.5 Natuurinclusieve landbouw 
De provincie Gelderland heeft een programma opgezet waarbij natuurinclusieve landbouw wordt 
gestimuleerd. VALA werkt hier aan mee in de vorm van bedrijfsnatuurplannen. Doel van deze 
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bedrijfsnatuurplannen is het inzichtelijk maken van de kansen voor biodiversiteit en landschapsversterking 
binnen het bestaande agrarisch bedrijf. De Gelderse collectieven werken graag mee aan de uitvoering van 
de bedrijfsnatuurplannen. Binnen het ANLb-budget is 2% opgenomen voor het uitvoeren van de 
maatregelen die zijn opgenomen in de bedrijfsnatuurplannen. Het doel is deze opstap te kunnen bieden 
aan bedrijven, waarbij het beheer uiteindelijk passend is binnen de bredere ANLb-strategie. Op deze wijze 
bieden we bedrijven de kans een stap te zetten in de richting van een natuurinclusieve bedrijfsvoering.  
 
1.4 Deelname ANLb 
De afgelopen jaren is VALA geconfronteerd met een hogere wens tot deelname aan ANLb dan dat er 
budget beschikbaar was. Ook voor de komende periode kan dit het geval zijn. Net als afgelopen jaren zal 
VALA dit bij de provincie Gelderland en BoerenNatuur kenbaar blijven maken en verzoeken om meer 
budget voor het ANLb in de Achterhoek.   
 
Beperkende factoren betekenen dat er gekozen moet worden in welke contracten wel en niet afgesloten 
worden. De belangrijkste weging voor VALA is hierbij de te realiseren kwaliteit:  

• Het op orde brengen van het leefgebied; 

• De kwaliteit van het gevoerde en te voeren beheer; 

• De netwerkfunctie van de beheerelementen.  
 

Continuïteit in de uitvoering van goed beheer is daarbij een belangrijk aspect.  VALA wil graag het beheer 
dat een goede bijdrage levert aan het leefgebied van soorten onder beheer houden.  
 
Daar waar het beheer achterblijft bij de verwachting, worden afspraken gemaakt met de deelnemer over 
aanpassingen in het beheer.  
Voldoet het beheer niet aan de afspraken of aan de contractvoorwaarden, dan kan de VALA het contract 
voor dat beheerelement beëindigen.   
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2. Soortgerichte aanpak 
 
Bij de soortgerichte aanpak is het beheer gericht op de biotoopeisen van een aantal specifieke 
doelsoorten. Deze aanpak is zinvol in duidelijk begrensde gebieden waar de betreffende doelsoort 
voorkomt. Het streven is een volledig biotoop voor de soorten te realiseren.  
 
Bij de voorintekening voor beheerjaar 2023, richt VALA zich specifiek op agrarische grondgebruikers die 
percelen hebben waar volgende soorten voor kunnen komen: boomkikker, knoflookpad, kamsalamander, 
kievit, wulp, kwartelkoning, steenuil en bosrandfauna. In het ICT-systeem SCAN-GIS zijn van boomkikker, 
knoflookpad en kamsalamander focusgebieden opgenomen. De soortgerichte aanpak voor deze soorten 
dient binnen focusgebieden plaats te vinden. 
 
 

2.1 Boomkikker 

 
Van de boomkikker is bekend in welke poelen deze soort zich voortplant. In 2017 is in beeld gebracht in 
welke poelen buiten natuurterreinen de boomkikker (in het verleden) is waargenomen, maar waar nog 
geen ANLb beheer is afgesloten. In 2017 is op basis daarvan een eerste kwaliteitsslag voor deze soort 
gemaakt door deze groep agrarisch grondgebruikers actief te benaderen voor deelname aan ANLb. In 2019 
en 2020 is een flink deel van deze poelen bezocht in opdracht van de provincie Gelderland en is per poel 
en directe omgeving een beheer- en herinrichtingsplan gemaakt. Tegelijkertijd is een deel van deze poelen 
en omringend landhabitat onder ANLb gebracht, voor zover deze nog niet onder ANLb vielen. Uiteraard 
ging het hier alleen om locaties waar de boomkikker voorkomt of voorkwam en kansrijke potentiële 
locaties. 
 
Strategie 

• Niet alleen de poelen, ook het omliggende landbiotoop wordt zoveel mogelijk onder ANLb gebracht. 

• Vervolgens deze leefgebieden optimaal beheren voor de boomkikker. 
 
Randvoorwaarden 

• Het pakket poel (L09) bij voorkeur alleen afsluiten in combinatie met andere beheerpakketten 
(landbiotoop). 

• Verlaten voortplantingswateren alleen onder ANLb brengen als ze weer geschikt gemaakt zijn voor de 
boomkikker. D.w.z. geen schaduw op het water; het water niet te diep of te ondiep, niet te voedselrijk 
en niet te veel drijvende planten en moerasplanten in het water. 

• Wateren waarin zich vis heeft gevestigd en die niet vrij van vis gemaakt kunnen worden, niet onder 
ANLb brengen. Wateren met vis kunnen vaak herkend worden aan het troebele water. Ook eigenaren 
kunnen vaak zinvolle informatie hierover geven. 

 
Mogelijke beheerpakketten 
Voor de boomkikker is het van belang dat het gehele biotoop aanwezig is. Dat betekent dat het niet alleen 
noodzakelijk om het voortplantingswater onder beheer te brengen, maar ook het omliggende landbiotoop. 
 

• A09 Poel en klein historisch water  

• A10 Natuurvriendelijke oever 

• A13 Botanisch waardevol grasland 

• L20 Hakhoutbeheer 

• L23 Struweelhaag  

• L24 Struweelrand 
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• L27 Hakhoutbosje 

• L29 Bosje  

Voor meer informatie over de specifieke eisen van de boomkikker, zie bijlage 2 (soortenfiches). VALA heeft 
een brochure ontwikkeld voor deelnemers die gericht op de boomkikker beheer onder ANLb uitvoeren. 
Hierin staat informatie over de biotoopeisen van de soort en gericht beheeradvies voor de deelnemer. Alle 
deelnemers ANLb met een poel binnen het focusgebied voor boomkikker hebben deze per post ontvangen 
of ontvangen deze bij het sluiten van het contract. De brochure is daarnaast vrij te downloaden via de 
website van VALA. Ook in de doelsoortengids van VALA is meer informatie over de boomkikker, zijn 
leefgebied en het beheer vinden. 
 
De focusgebieden (zie figuur hieronder) vallen binnen het leefgebied Dooradering. 
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2.2 Knoflookpad 
 
De knoflookpad heeft een beperkte verspreiding in de Achterhoek: omgeving Zieuwent en Gorssel. In de 
overige gebieden op de verspreidingskaart hieronder is de knoflookpad inmiddels verdwenen, voor zover 
bekend.  Van deze soort is voor beide gebieden bekend in welke poelen de voortplanting plaatsvindt. In 
2017 is in beeld gebracht in welke poelen buiten natuurterreinen de knoflookpad is (in het verleden) 
waargenomen, maar waar nog geen ANLb beheer is afgesloten. In 2017 is op basis daarvan een eerste 
kwaliteitsslag voor deze soort gemaakt door deze groep agrarisch grondgebruikers actief te benaderen 
voor deelname aan ANLb. In 2020 is een deel van deze poelen bezocht in opdracht van de provincie 
Gelderland en is per poel en directe omgeving een beheerplan gemaakt. Een deel van de poelen en 
omringend landhabitat is onder ANLb gebracht. Uiteraard geldt dit alleen voor de actuele en kansrijke 
potentiële locaties. 
 
Het is wenselijk dat in de ruime omgeving van de Zieuwentse populatie aanvullend verspreidingsonderzoek 
plaatsvindt. Vooral door natuurontwikkeling langs de Baakse Beek is het mogelijk dat de verspreiding 
ruimer geworden is dan bekend. 
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Strategie 

• Niet alleen de poelen, maar ook het omliggende landbiotoop wordt onder ANLb gebracht (met name 
extensief gebruikte akkers en/of akkerranden). 

• Potentieel geschikte poelen binnen een straal van 1,5 km rond actuele en voormalige voortplantings-
wateren onder ANLb brengen. 

• Deze leefgebieden optimaal beheren voor de knoflookpad. 

• Met Waterschap Rijn en IJssel afspraken maken om het peilbeheer van de Baakse Beek bij de 
Zieuwentse populatie aan te passen op de behoeftes van de knoflookpad. 

 
Randvoorwaarden 

• Verlaten voortplantingswateren alleen onder ANLb brengen als ze weer geschikt gemaakt kunnen 
worden voor de knoflookpad. D.w.z. geen schaduw op het water en het water niet te diep. 

• Wateren waarin zich vis heeft gevestigd en die niet vrij van vis gemaakt kunnen worden, worden niet 
onder ANLb gebracht. Wateren met vis kunnen vaak herkend worden aan het troebele water. Ook 
eigenaren kunnen vaak zinvolle informatie hierover geven. 

• Akkerpakketten alleen afsluiten op zandgrond. 

• Akkerbeheer (percelen < 1 ha of randen en overhoekjes) alleen afsluiten binnen 500 meter van 

bestaande populaties knoflookpad, bij voorkeur in de directe omgeving van een voorplantingswater. 

• Akkerranden minimaal 3 meter breed en een oppervlakte van minimaal 1000m2 afsluiten. Bij voorkeur 

breder en groter! 

• Als zaadmengsel voor de akkerranden is alleen het mengsel dat VALA aanbiedt toegestaan. 

• Het grondwaterpeil staat het hele jaar door minimaal 50 cm onder het maaiveld op de locaties van de 

akkerpakketten. 

Mogelijke beheerpakketten 
Voor de knoflookpad is het van belang dat het gehele biotoop aanwezig is. Dat betekent dat het niet alleen 
noodzakelijk is om het voortplantingswater onder beheer te brengen, maar ook het omliggende 
landbiotoop (akkers). 
 

• A09 Poel en klein historisch water  

• A18b7 Kruidenrijke akker* 

• A19 Kruidenrijke akkerrand (m.u.v. pakket Braakstrook) 

* Akkerbeheer voor de knoflookpad mag naast graanteelt ook uit biologische teelt van asperges, courgette 
en pompoen bestaan, eventueel in wisselbouw met biologische aardappels. Dit is formeel niet toegestaan 
in de akkerpakketten, alleen staat VALA in deze situatie open voor een maatwerkoplossing in overleg met 
de aanliggende grondgebruiker. 
 
Voor meer informatie over de specifieke eisen van de knoflookpad, zie bijlage 2 (soortenfiches).  
 
VALA heeft een brochure ontwikkeld voor deelnemers die gericht op de knoflookpad beheer onder ANLb 
uitvoeren. Hierin staat informatie over de biotoopeisen van de soort en gericht beheeradvies voor de 
deelnemer. Alle deelnemers ANLb met een poel binnen het focusgebied voor knoflookpad hebben deze 
per post ontvangen of krijgen deze bij het afsluiten van het contract. De brochure is daarnaast vrij te 
downloaden via de website van VALA.  
 
Voor de focusgebieden: zie onderstaande figuur. Het focusgebied bij Zieuwent valt binnen het leefgebied 
Dooradering. Bij Gorssel valt een deel van het focusgebied onder natuur, dus buiten ANLb. Het overige 
deel betreft het leefgebied Dooradering. 
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2.3 Kamsalamander 
 
Ook van de kamsalamander is verspreidingsinformatie beschikbaar. De kamsalamander is een honkvaste 
soort. Uit heel veel gebieden zijn geen recente inventarisaties voorhanden. Daarom zijn alle waarnemingen 
uit de Nationale Databank Flora en Fauna van kamsalamanders vanaf 1985 op kaart gezet. 
 
In 2017 is op basis daarvan een eerste kwaliteitsslag voor deze soort gemaakt door deze groep agrarisch 
grondgebruikers actief te benaderen voor deelname aan ANLb. Deze doelsoort heeft destijds minder 
prioriteit gekregen dan de boomkikker en knoflookpad. Nog niet alle poelen zijn inmiddels onder ANLb 
gebracht. 
Het is wenselijk de verspreiding van de kamsalamander in de Achterhoek beter in beeld te krijgen. 
Aanvullende inventarisaties in kansrijke gebieden waar de kamsalamander niet eerder is aangetroffen, zijn 
wenselijk. Kansrijk zijn gebieden waar in de afgelopen 30 jaar poelen zijn aangelegd en/of hersteld zijn en 
gebieden waar de kamsalamander niet eerder is geïnventariseerd. 
 
 
Strategie 

• Gebiedscoördinatoren benaderen eigenaren van poelen binnen het focusgebied die nog niet onder 
ANLb zijn gebracht. 

• Hierbij voorrang geven aan potentieel geschikte poelen binnen een straal van 1,5 km rond actuele en 
voormalige voortplantingswateren.  
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• Niet alleen de poelen, maar ook het omliggende landbiotoop onder ANLb brengen. 

• Deze locaties optimaal beheren voor de kamsalamander. 
 
Randvoorwaarden 

• Verlaten voortplantingswateren alleen onder ANLb brengen als ze weer geschikt gemaakt kunnen 
worden voor de kamsalamander. D.w.z. het water niet geheel beschaduwd, het water niet te diep en 
niet te voedselrijk. 

• Wateren waarin zich vis heeft gevestigd en die niet vrij van vis gemaakt kunnen worden niet onder 
ANLb brengen. Wateren met vis kunnen vaak herkend worden aan het troebele water. Ook eigenaren 
kunnen vaak zinvolle informatie hierover geven. 

 
Mogelijke beheerpakketten 
Voor de kamsalamander is het van belang dat het gehele biotoop aanwezig is. Dat betekent dat het niet 
alleen noodzakelijk is om het voortplantingswater onder beheer te brengen, maar ook het omliggende 
landbiotoop. 
 

• A09 Poel en klein historisch water  

• A10 Natuurvriendelijke oever 

• L20 Hakhoutbeheer 

• L27 Hakhoutbosje 

• L29 Bosje  

Voor meer informatie over de specifieke eisen van de kamsalamander, zie bijlage 2 (soortenfiches). VALA 
heeft een brochure ontwikkeld voor deelnemers die gericht op de kamsalamander beheer onder ANLb 
uitvoeren. Hierin staat informatie over de biotoopeisen van de soort en gericht beheeradvies voor de 
deelnemer. Alle deelnemers ANLb met een poel binnen het focusgebied voor kamsalamander hebben deze 
per post ontvangen (tenzij zij ook in het focusgebied voor boomkikker of knoflookpad liggen, dan ligt de 
prioriteit bij die soorten), of krijgen deze bij het afsluiten van het contract. De brochure is daarnaast vrij te 
downloaden via de website van VALA. 
Ook in de doelsoortengids van VALA is meer informatie over de kamsalamander, zijn leefgebied en het 
beheer vinden. 
 
De focusgebieden (zie figuur volgende pagina) vallen binnen het leefgebied Dooradering en open grasland. 
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2.4 Kievit 

 
De kievit broedt in de Achterhoek vooral op maisakkers; deze zijn kaal in het voorjaar en de kievit wil graag 
‘van zich af kunnen kijken’. Op kort structuurrijk grasland zitten ze ook graag, maar dat is simpelweg 
minder voorhanden. Voor de kievit is het sinds een aantal jaren verplicht inzaaien van een vanggewas na 
de oogst op maisland op zandgronden een negatieve ontwikkeling. De maisstoppelakkers zijn in het 
voorjaar daardoor minder open en daardoor minder geschikt geworden als broedhabitat voor de kievit. 
Naast de lage kuikenoverleving, is dit mogelijk een aanvullende oorzaak van de sterke achteruitgang van de 
kievit in de laatste jaren.  
 
Recentelijk heeft het ministerie van LNV de inzaaidatum waarop een vanggewas moet zijn ingezaaid 
aangepast. Vanaf 2019 dient voor 1 oktober het vanggewas na mais te zijn ingezaaid. Dat betekent dat 
boeren steeds meer met vroeg afrijpende maisrassen zullen gaan werken en de inzaai van mais nog eerder 
in het seizoen zal plaats vinden. Om met boeren afspraken te maken over uitgestelde bewerkingen zal 
steeds lastiger worden. Tegelijk zijn er maisrassen die snel tot ontwikkeling komen en dus laat gezaaid en 
vroeg geoogst kunnen worden. 
 
Strategie 

• Op percelen waar jaarlijks veel kieviten broeden, zetten we in op het pakket Kievitrand in combinatie 
met het pakket Uitgestelde bewerkingen op bouwland. 

• De Kievitrand kent een rustperiode van 1 maart tot augustus en heeft de grootste 
ecologische meerwaarde. Het is mogelijk dit pakket als last minute beheer af te sluiten 
zolang de werkzaamheden op dit perceel nog niet zijn gestart (ook indien dit na 1 maart is). 

• Binnen op het perceel met Kievitranden is het wenselijk het pakket Uitgestelde bewerkingen 
op bouwland af te sluiten:  
▪ Uitgestelde bewerkingen op percelen zonder groenbemester: de rustperiode start 15 

maart. Het is mogelijk dit pakket als last minute beheer af te sluiten zolang de 
werkzaamheden op dit perceel nog niet zijn gestart. 

▪ Uitgestelde bewerkingen op percelen met een groenbemester: de rustperiode start 1 
maart. Voorafgaand aan deze datum moet de groenbemester zijn ondergewerkt, 
daardoor is last minute beheer middels dit pakket niet reëel.  

• Het is niet mogelijk om het pakket Nestbescherming op bouwland af te sluiten. Deze maatregel biedt 
geen rustperiode aan de kievit (slechts bescherming van het nest zelf) en levert geen 
foerageermogelijkheden. Daarmee draagt dit pakket onvoldoende bij aan de instandhouding van de 
Kievit. 

 
Randvoorwaarden 

• Beheer gericht op de kievit alleen afsluiten op percelen waar in het voorjaar (of van voorgaande jaren) 
minimaal 5 territoria van de kievit zijn gevonden. 

• Beheerpakketten voor Kievit alleen afsluiten indien er vrijwilligers aanwezig zijn die daadwerkelijk de 
percelen afzoeken op nesten en deze ook (kunnen) invoeren in de database Boerenlandvogels van 
LandschappenNL (zie focusgebieden). 

• Het pakket Uitgestelde bewerkingen op bouwland alléén afsluiten in combinatie met een Kievitrand of 
een andere rand/ kruidenstrook die als foerageer- en vluchtmogelijkheid dient. Alleen een kievitrand 
afsluiten (zonder uitgestelde bewerkingen op de rest van het perceel) is wel toegestaan. 
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Mogelijke beheerpakketten 
Voor de kievit bestaat beheer op bouwland centraal: uitgestelde bewerkingen (rustperiode) op bouwland 
in combinatie met een (Kievit)rand. VALA zou ook graag willen inzetten op (greppel)plasdras ten behoeve 
van de kievit, dit pakket is vanuit de ANLb-regeling vooralsnog echter niet toegestaan buiten het 
leefgebied Open grasland, waardoor we dit pakket in de Achterhoek niet kunnen afsluiten. 
 

• A04 Rustperiode op bouwland 

• A19 Kievitrand 

Voor meer informatie over de specifieke eisen van de kievit, zie bijlage 2 (soortenfiches). 
 
VALA heeft een flyer gemaakt met de mogelijkheden van last minute beheer voor weidevogelbeheer die 
beschikbaar is voor deelnemers en vrijwilligers. Ook in de doelsoortengids van VALA is meer informatie 
over de kievit en de beschermingsmogelijkheden te vinden. 
 
Focusgebieden 
Beheer voor kievit is mogelijk in gebieden met mee dan 5 territoria van kievit én voldoende vrijwilligers (zie 
randvoorwaarden). Op onderstaande kaart is zichtbaar waar vrijwilligersgroepen actief zijn.  
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2.5 Wulp 

 
De wulp broedt in de Achterhoek in graslanden en start met broeden tussen eind maart en eind mei. De 
wulp heeft grote territoria waardoor gebiedsgericht beheer slechts voor een klein deel van de populatie 
resultaat oplevert. Het beheer richt zich dan ook op individuele broedgevallen in de hele Achterhoek 
binnen een ANLb-begrenzing in de vorm van lastminute beheer. Belangrijk daarbij is dat actief naar 
broedende wulpen wordt gezocht. Na de Waddeneilanden, Drenthe en Overijssel is de Achterhoek het 
belangrijkste broedgebied voor de wulp in Nederland.  
 
Strategie 

• In samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland: vrijwilligers stimuleren om in het 
voorjaar broedende wulpen op te sporen. Dit gaan we doen door het delen van een flyer met 
informatie over een specifiek beheerpakket voor de wulp en de mogelijkheid van het plaatsen van 
elektrische rasters. 

• Bij het vinden van een nest wordt de eigenaar/beheerder van het perceel gevraagd (door de vrijwilliger 
en/of VALA) mee te werken aan lastminute beheer.  

• Broedende wulpen worden beschermd door de plaatsing van een elektrische afrastering van minimaal 
10x10 meter. Deze afrastering beschermt de wulp en de eieren tegen grondpredatoren.  

• Het aantal elektrische rasters is beperkend. Indien nodig prioriteren we: locaties op ANLb-percelen 
krijgen voorrang. Op ANLb-percelen beschouwen we dit als onderdeel van de beheervoorwaarden, 
bijvoorbeeld als (gedeeltelijke) invulling van het percentage grasland dat bij de eerste maaibeurt moet 
blijven staan. Op niet-ANLb percelen is een specifiek pakket mogelijk. 

 

Randvoorwaarden 

• Aanwezigheid van een broedende wulp. 

• Beschikbaarheid van vrijwilligers (die ook bereid zijn onder het raster te maaien indien de boer dat niet 
doet). 

• Beschikbaarheid van afrasteringen en stroomapparaten. 

Mogelijke beheerpakketten 

• A04a1 Nestbescherming wulp 

In de doelsoortengids van VALA is meer informatie over de wulp en de beschermingsmogelijkheden te 
vinden. 
 
 

2.6 Kwartelkoning 

 
Uiterwaarden en graanakkers in Noordoost-Groningen vormen in Nederland de belangrijkste leefgebieden 
voor de kwartelkoning. Langs de IJssel wordt al vele jaren op vele tientallen hectares agrarisch 
natuurbeheer uitgevoerd waarbij de kwartelkoning één van de doelsoorten is. Voor de kwartelkoning heeft 
dit in het VALA-gebied de afgelopen 10 jaar niet veel opgeleverd. Na 2012 is de soort niet meer gehoord in 
de uiterwaarden langs de oostzijde van de IJssel. In totaal werden in dat jaar 4 territoria vastgesteld in de 
uiterwaarden bij De Hoven en 3 territoria bij Stokebrand. Een enkele keer duikt in de Achterhoek een 
roepende kwartelkoning op in een graanakker of hooiland. 
 
Hooiland dat pas na half augustus gemaaid wordt is belangrijk als broedgebied. Het is belangrijk dat de 

vegetatie net boven maaiveld een voldoende open structuur heeft. Aangrenzend bos en intensief gebruikt 

grasland is geen probleem. 
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Strategie 

• Wanneer gedurende het seizoen een kwartelkoning wordt gesignaleerd op een perceel, maakt VALA 

afspraken voor last-minute beheer (uitstel van maaien of oogsten van het graan tot 17 augustus) met 

aanvullende financiering. Zowel percelen met als zonder ANLb komen hiervoor in aanmerking. 

 

Randvoorwaarden 

• Bij contractering verplicht de deelnemer zich tot medewerking aan last minute beheer (verlengen van 
de rustperiode tot augustus).  

 
Mogelijke beheerpakketten 

• Het pakket voor last minute beheer (A13 kwartelkoning). 
  

Voor meer informatie over de specifieke eisen van de kwartelkoning, zie bijlage 2 (soortenfiches). 
 
Door de Vogelbescherming Nederland is een informatieve brochure Kansen scheppen voor de 
Kwartelkoning uitgebracht. Hierin is allerlei informatie te vinden over de leefomgeving en de kansen om 
iets voor deze soort te betekenen.  
 
 

2.7 Steenuil 
 
De steenuil is een broedvogel van het kleinschalige halfopen cultuurlandschap. De soort broed in holten 
zoals holle bomen, schuurtjes en nestkasten. Erven vormen een belangrijk onderdeel van het leefgebied 
van de soort. In de beste gebieden van de Achterhoek zijn meer dan 5 paar per vierkante kilometer 
aanwezig. Landelijk gezien is de Achterhoek het gebied met de hoogste dichtheid steenuilen. 
 
Strategie 

• Boomgaarden in combinatie met andere landschapselementen (zoals een poel, knotbomen, 
struweelhagen of knip- en scheerheggen) hebben de voorkeur. 

• Een boomgaard met beweiding (of een naastgelegen beweid perceel) heeft de voorkeur: mest trekt 
insecten voor zwaluwen en de steenuil. Bovendien wordt door beweiding het gras niet te lang zodat de 
steenuil hier muizen kan vangen. In lang gras lukt dit nauwelijks. 

• Voorafgaand aan het afsluiten van een beheercontract voeren de gebiedscoördinatoren van VALA een 
veldinventarisatie uit waarin (onder meer) getoetst wordt of het element voldoet aan de 
pakketvoorwaarden. 

• Vervolgens deze percelen/ boomgaarden optimaal beheren voor de steenuil. Ter informatie en 
inspiratie sturen we deelnemers met een beheercontract voor hoogstamboomgaarden de brochure 
Steenuil (STONE Steenuilenoverleg Nederland, 2021) toe. Deze is ook te downloaden op de website. 

 
Randvoorwaarden 

• Het pakket Hoogstamboomgaard alléén afsluiten als er voldoende voedselgelegenheid binnen 100 
meter van de boomgaard aanwezig is. Het gaat hierbij om: een kruidenrijke akkerrand, takkenrillen, 
beweid grasland, etc.  

• Alleen boomgaarden met extensief graslandbeheer onder ANLb brengen (geen gazonbeheer). 

• Het element voldoet aan de pakketvoorwaarden. 

• Als in de boomgaard nog geen geschikte nestgelegenheid voor de steenuil voorhanden is (holtes), is de 
plaatsing van een steenuilenkast door de deelnemer verplicht. VALA kan (via de steenuilen werkgroep) 
adviseren in de aanschaf en plaatsing. 
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Mogelijke beheerpakketten 

• L20 Hakhoutbeheer 

• L21 Knotbomen 

• L22 Knip- en scheerheg 

• L23 Struweelhaag 

• L24 Struweelrand 

• L26 Hoogstamboomgaard 

• A19 Kruidenrijke akkerranden 

Voor meer informatie over de specifieke eisen van de steenuil, zie bijlage 2 (soortenfiches) en de brochure 
van STONE (zie website VALA/ kennis/ kenmerkende soorten/ Steenuil). 
 
Focusgebieden 
Geen specifieke focusgebieden. ANLb is mogelijk in alle geschikte leefomgevingen in het kleinschalige 
halfopen cultuurlandschap binnen het leefgebied Dooradering. In bos(rijke)landschappen en in zeer 
besloten landschappen is het niet zinvol om ANLb ten behoeve van de steenuil in te zetten. De 
onderstaande kaart geeft de verspreiding van de steenuil weer in de Achterhoek gebaseerd op 
waarnemingen in de periode 2010-februari 2022 in de vorm van een heatmap en 
kilometerhokverspreiding (bron: waarneming.nl). 
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2.8 Bosrandfauna 

 
Bosranden vormen in de besloten delen van de Achterhoek, vaak op bosrijke landgoederen, voor de fauna 
belangrijke overgangen tussen agrarische percelen en bos. In de praktijk gaat het hier vaak om het raakvlak 
agrarisch natuurbeheer - bos/natuurbeheer, plekken waar agrarisch perceelsbeheer grenst aan bos. 
Doelsoorten die hiervoor kunnen komen zijn bijvoorbeeld geelgors, grauwe klauwier, boompieper, 
vleermuizen, bont dikkopje, kleine ijsvogelvlinder, grote weerschijnvlinder, keizersmantel en iepenpage. 
 
Strategie 

• Locaties waar bestaand botanisch graslandbeheer of kruidenrijke akkers grenzen aan bos zijn het 
meest kansrijk. Maatregelen vooral op dit soort locaties toepassen. De effecten van agrarisch 
natuurbeheer en bos- en natuurbeheer kunnen elkaar op dit grensvlak versterken. 

• Bosranden omzetten in hakhoutbeheer in samenwerking met de boseigenaar. In overleg met de 
provincie kunnen dergelijke randen als hakhout in het Natuurbeheerplan begrensd worden waardoor 
er voldoende beheersubsidie is om dit beheer mogelijk te maken. Als alternatief kunnen 
struweelranden langs bosranden aangelegd worden. Beide opties hebben tot doel een bosmantel te 
ontwikkelen. Het ontwikkelen van bosmantels is zinvol langs zon geëxponeerde bosranden. 

• Langs de bosmantel bij voorkeur ook een hooilandrand aanleggen. 

• Het is wenselijk om tussen de hooilandrand en het agrarisch perceel een kruidenrijke akkerrand 
aanleggen, vooral als het agrarisch perceel een akker betreft. 

 
Randvoorwaarden 

• Toepassen waar de hiervoor genoemde doelsoorten in de omgeving voorkomen en in de 
focusgebieden voor de boomkikker. Het meest kansrijk langs vochtige tot natte loofbossen en 
gemende bossen. 

 
Mogelijke beheerpakketten 

• L24 Struweelrand 

• A13 Hooilandrand 

• A19 Kruidenrijke akkerranden 

• A32 Insectenrijke graslandrand 

 
Focusgebieden 
In de besloten bosrijke landschappen (vaak landgoederen) en in het focusgebied boomkikker. Ook binnen 
Groene ontwikkelingszones (onderdeel Gelders Natuurnetwerk) waar het model IJsvogelvlinder geldt.   
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3. Elementgerichte aanpak 
 
Bij de elementgerichte aanpak is het beheer gericht op optimaal beheer van landschapselementen zodat zij 
zoveel mogelijk (doel)soorten bedienen in plaats van specifieke doelsoorten. Daarbij is het van belang dat 
de kwaliteit van een betreffend landschapselement en de omgeving voor minimaal één doelsoort op het 
gebied van voedsel, veiligheid en voortplanting erop vooruit gaat. Voor verschillende doelsoorten is het 
daarnaast ook van groot belang dat het element van toegevoegde waarde is voor het lokale netwerk van 
landschapselementen. VALA sluit dan ook voor veel verspreid liggende landschapselementen die aan deze 
criteria voldoen ANLb-contracten af binnen het leefgebied Dooradering. 
 
 

3.1 Houtsingels, houtwallen, knotbomen, struweelhagen en bosjes 

 
Dit betreft beheerpakket L20 (hakhoutbeheer), L21 (knotbomen), L23 (struweelhagen), L27 (hakhoutbosje) 
en L29 (bosje) 
 
Profiterende soorten 
Soorten die baat hebben bij goed beheer van houtsingels, houtwallen, struweelhagen en bosjes: 
vleermuizen, kleine zoogdieren, geelgors, gekraagde roodstaart, grasmus, grauwe klauwier, nachtegaal en 
vele andere vogelsoorten (zie bijlage 1) 
 
Strategie 

• Altijd inzetten op aanvullende maatregelen zoals:  
o Aanleg kruidenrijke akkerranden of graslandranden in de nabijheid van het element 
o Verplaatsen van het raster zodat een struweelrand tot ontwikkeling kan komen (zoom/mantel).  

De aanwezigheid van botanisch grasland of graanpercelen in de directe omgeving kan ook voldoende 
zijn. Ook is de aanwezigheid van een (schrale)berm of slootkant voldoende, mits deze direct grenst aan 
het landschapselement. Als het element een verbinding vormt tussen andere houtopstanden is dat ook 
voldoende. 

• Het contracteren van houtsingels, houtwallen, struweelhagen en/of bosjes die volledig omsloten zijn 
door intensieve landbouw en niet grenzen aan extensief gebruikte grond (berm, slootkant, 
akkerfaunarand, botanische graslandrand) heeft geen prioriteit. 

• Knotbomen in combinatie met een sloot of greppel, en afgerasterd hebben de voorkeur. Dit beidt de 
combinatie van ruigte (wellicht wat struikopslag) en houtopstand. 

• Voorafgaand aan het afsluiten van een beheercontract voeren de gebiedscoördinatoren van VALA een 
veldinventarisatie uit waarin (onder meer) getoetst wordt of het element voldoet aan de 
pakketvoorwaarden. 

• VALA keert voor deze elementen de beheervergoeding pas uit nádat het groot onderhoud is 
uitgevoerd. Daarmee zorgt VALA voor een centrale coördinatie van ecologisch landschapsonderhoud 
met als doelstelling het weer in hakhoutbeheer nemen van houtopstanden. Hakhoutbeheer draagt bij 
aan vergroting van de diversiteit aan vogels, zoogdieren en insecten. 

• Bij grotere elementen het beheer gefaseerd uitvoeren. Bij een mozaïek van meerdere elementen het 
beheer gespreid in de tijd uitvoeren. Hierdoor zijn in een gebied altijd meerdere ontwikkelingsstadia in 
de landschapselementen aanwezig. Dit is van groot belang voor stabiele populaties van de doelsoorten. 

 
Randvoorwaarden 

• Het element voldoet aan de pakketvoorwaarden. 

• Alleen aaneengesloten elementen onder beheer brengen: (grote) gaten zijn voorafgaand aan de 
contractperiode hersteld of worden als struweelrand (pakket 24) beheerd. 
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 3.2 Heggen 

 
Dit betreft beheerpakket 22 (knip- en scheerheg). 
 
Profiterende soorten 
Soorten die baat hebben bij goed beheer van heggen: geelgors, grasmus, kneu, patrijs en vele andere 
vogelsoorten (zie bijlage 1). 
 
Strategie 

• Inzet om heggen met jaarlijks beheer om te vormen naar heggen met 2-3 jaarlijks beheer of 
struweelhagen indien ze niet om een boomgaard liggen. Door het extensievere beheer neemt de 
gemiddelde breedte en hoogte toe en daarmee ook de biodiversiteit, vooral als het beheer gefaseerd 
is. 

• Voorafgaand aan het afsluiten van een beheercontract voeren de gebiedscoördinatoren van VALA een 
veldinventarisatie uit waarin (onder meer) getoetst wordt of het element voldoet aan de 
pakketvoorwaarden. 

 
Randvoorwaarden 

• Het element voldoet aan de pakketvoorwaarden. 

• Alleen aaneengesloten elementen onder beheer brengen: gaten zijn voorafgaand aan de 
contractperiode hersteld. 

• Een heg alleen als erfscheiding komt niet in aanmerking voor ANLb. 
 
 

3.3 Struweelrand 
 
Dit betreft beheerpakket L24 (struweelrand) en kan bestaan uit steilranden, greppels, 
braam/ruigtestruwelen, overhoekjes en bosmantels. 
 
Profiterende soorten 
Soorten die baat hebben bij goed beheer van struweelranden: braamsluiper, boompieper, geelgors, 
grauwe klauwier, kneu, roodborsttapuit, rode wouw, patrijs en vele andere vogelsoorten (zie bijlage 1). 
 
Strategie 

• Bij beheer van landschapselementen altijd inzetten op aansluitend contracteren van een struweelrand. 
Dit kan al door het verplaatsen van het raster zodat een mantelzoom vegetatie tot ontwikkeling kan 
komen. 

• Voorafgaand aan het afsluiten van een beheercontract voeren de gebiedscoördinatoren van VALA een 
veldinventarisatie uit waarin (onder meer) getoetst wordt of het element voldoet aan de 
pakketvoorwaarden. 

• De struweelrand wordt ook ingezet voor het opdelen van grotere botanische percelen. 
 
VALA ziet dit beheerpakket als een grote kans voor veel doelsoorten. Met ingang van het nieuwe GLB 
worden landschapselementen meegerekend als landbouwareaal (bij de eco-activiteiten), waar dit nu niet 
het geval is. Het is afwachten of hiermee de deelnamebereidheid toe gaat nemen. 
 
Randvoorwaarden 

• Het element voldoet aan de pakketvoorwaarden. 

• De deelnemer gaat akkoord met de consequentie dat hij oppervlakte van de struweelrand niet kan 
opgeven als landbouwgrond. 
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3.4 Poel (buiten zoekgebied boomkikker, knoflookpad en kamsalamander) 

 

Dit betreft de beheerpakketten L09f (poel-jaarlijks schonen) en L09i (poel-periodiek schonen) 
 
Profiterende soorten 
Allerlei soorten die afhankelijk zijn van geïsoleerde stilstaande wateren die vrij zijn van vis. Het gaat daarbij 
bijvoorbeeld om enkele algemeen voorkomende amfibieën, veel soorten libellen, waterkevers en andere 
kleine waterdieren. Daarnaast zijn poelen ook van belang als foerageergebied voor vleermuizen en als 
drinkplaats voor vogels en zoogdieren en verzamelen zwaluwen bij poelen vaak nestmateriaal. 
 
Strategie 

• Visvrije poelen onder beheer nemen en optimaal inrichten en beheren voor amfibieën. Het gaat hierbij 
om poelen die niet binnen de focusgebieden kamsalamander, boomkikker of knoflookpad liggen. 

• Poelen gecombineerd met het beheerpakket natuurvriendelijke oever hebben een sterke voorkeur. 

• Voorafgaand aan het afsluiten van een beheercontract voeren de gebiedscoördinatoren van VALA een 
veldinventarisatie uit waarin (onder meer) getoetst wordt of het element voldoet aan de 
pakketvoorwaarden. 

• Tijdens de veldinventarisatie leggen de gebiedscoördinatoren de momenten van groot onderhoud per 
element vast in het managementsysteem BOOM. 

 
Randvoorwaarden 

• Het element voldoet aan de pakketvoorwaarden. 
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4. Gebiedsgerichte aanpak 
 
Bij gebiedsgericht beheer gaat het om gebieden van meerdere hectares ANLb. Dit kunnen gebieden zijn die 
geheel onder ANLb vallen en gebieden met een sterke dooradering van ANLb. Het beheer is gericht op een 
mozaïek van maatregelen (zowel perceelsbeheer als landschapsbeheer) die samen de juiste 
omstandigheden voor één kritische gidssoort vormen. Daar liften andere doelsoorten op mee. 
 
VALA kiest voor 3 gidssoorten, met elk een eigen mozaïek: de grauwe klauwier, grutto en de patrijs en het 
mozaïek IJsseldelta. 
 
 

4.1 Mozaïek grauwe klauwier 

 
Door intensivering van de landbouw is de status van de grauwe klauwier in de Achterhoek de afgelopen 
eeuw gewijzigd van algemene broedvogel naar vrijwel uitgestorven broedvogel. Door het aanleggen van 
bufferzones rond natuurgebieden, door agrarisch natuurbeheer en door een aantal warme, droge zomers 
is het aantal territoria de afgelopen 5 jaar toegenomen van 1 naar 18 in de zuidoost-Achterhoek. 
 
Beschrijving mozaïek en gidssoort 
Vrijwel altijd gaat het hier om gebieden in kleinschalige cultuurlandschappen met een lange geschiedenis 
van vooral botanisch graslandbeheer. De omvang van deze gebieden is tussen de 1 en circa 30 hectare. 
Delen van minimaal een hectare in deze gebieden zijn optimaal ingericht voor de grauwe klauwier. 
 
De grauwe klauwier is een broedvogel van half open landschappen met veel lage structuren als struwelen, 
hakhoutwallen en afrasteringspalen. Deze elementen worden gebruikt als uitkijkpunt van waaraf de vogel 
jaagt op vooral grote insecten. Het is belangrijk dat in de maanden mei, juni en juli grote insecten in ruime 
mate voorhanden en bejaagbaar zijn. Hoe rijker het gebied kleinschalig geschakeerd is met ongemaaide 
stukken gras, gemaaide stukken gras, afrasteringspalen, vrij liggende (braam)struiken, poelen (grote 
insecten: libellen) en bloeiende akkerranden, hoe beter. 
 
Voor meer informatie over de specifieke eisen van de grauwe klauwier, zie bijlage 2 (soortenfiches) en de 
doelsoortengids van VALA. 
 
Meeliftende soorten 
Zie bijlage 1 voor soorten die meeliften op mozaïekbeheer gericht op de grauwe klauwier. 
 
Strategie 

• VALA beoordeelt alle graslandpercelen in het veld, voorafgaand aan het afsluiten van het 
beheercontract. 

• Grote botanische graslandpercelen opdelen in kleine percelen door aanleg struweelranden of andere 
lijnvormige landschapselementen. 

• Stimuleren van goed graslandbeheer door deelnemers. VALA heeft hiertoe een brochure Kruidenrijk 
grasland opgesteld en organiseert sinds 2018 jaarlijks praktische veldwerkplaatsen waarbij het beheer 
van botanisch grasland centraal staat. 

• Alleen indien noodzakelijk wordt inzaai van perceelsranden toegestaan (op kosten van de deelnemer) 
met kruidenrijke weidemengsels. VALA bepaalt welk mengsel gebruikt moet worden. 

• Bij het graslandbeheer in grote mozaïeken streven naar zowel botanisch hooilandbeheer als botanisch 
weilandbeheer. Extensieve begrazing draagt bij aan een hogere dichtheid aan insecten. Op veel 
plekken waar de Grauwe klauwier broedt in de Achterhoek speelt extensieve begrazing een rol. 
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Randvoorwaarden 

• Voortzetting van bestaand botanisch beheer van aaneengesloten percelen van > 1 ha is niet meer 
mogelijk, tenzij: 

o het om bijzondere graslandvegetaties gaat én wanneer er struweelranden of andere lijnvormige 
elementen worden aangelegd of aanwezig zijn, zodat een perceel in kleinere percelen wordt/is 
opgedeeld. In alle gevallen dient het perceel een meerwaarde te geven voor de doelsoorten in 
het betreffende gebied. Dus geïsoleerd gelegen percelen, zonder samenhang met andere 
landschapselementen kunnen niet voortgezet worden.  

o Het cultuurhistorisch/landschappelijk niet wenselijk is het perceel op te delen. 
o percelen groter dan 1 hectare in de “light”-versie wordt voortgezet: pakket 13b6 Basispakket 

botanisch waardevol grasland. Hier staat een lagere vergoeding tegenover, evenals aangepaste 
aanvullende beheervoorschriften. 

• Aanwezige bestaande landschapselementen dienen vooraf hersteld te worden indien ze in slechte 
staat verkeren. 

• Nieuwe percelen botanisch beheer kunnen alleen worden afgesloten voor max. 1 ha, wanneer ze een 
meerwaarde geven in het betreffende gebied en al een grote diversiteit aan grassen en kruiden 
hebben. 

• Graslandpercelen grenzen voor max. één zijde aan gangbaar gebruikt cultuurland. De overige zijden 
worden begrensd door een houtopstand (bosje, singel, houtwal, struweel, heg e.d.), struweelrand, 
watergang of weg(berm). 

• Randenbeheer bij voorkeur in combinatie met watergangen en houtopstanden, waarbij slechts 25% 
van de oppervlakte aan de noordkant van een houtig element gelegen mag zijn. 

• Randen worden voor minimaal 6 en maximaal 12 meter breed afgesloten. 
 
Mogelijke beheerpakketten 

• L09 Poel en klein historisch water 

• A13 Botanisch waardevol grasland 

• A18 Kruidenrijke akker 

• A19 Kruidenrijke akkerranden 

• L20 Hakhoutbeheer 

• L21 Knotbomenrij 

• L23 Struweelhaag 

• L24 Struweelrand 

• L27 Hakhoutbosje 

• L29 Bosje 

• A32 Insectenrijke graslandrand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Structuurrijk, vrij schraal grasland met een grote afwisseling van allerlei niet 
te hoge landschapsstructuren vormt een ideaal leefgebied voor de grauwe 
klauwier. 
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4.2 Mozaïek grutto 

 
Beschrijving mozaïek en gidssoort 
In drie gebieden, Beltrumse veld, Noordijkerveld en Hagdijk, voert VALA in samenwerking met vrijwillige 
weidevogelbeschermers maatregelen uit om weidevogels te beschermen. De gidssoort voor deze gebieden 
is de grutto.  
 
Voor het duurzaam veiligstellen van de lokale populaties van deze soort is het van groot belang dat er 
voldoende jongen uitvliegen. Het beheer is erop gericht om niet alleen de aantallen weidevogels te 
vergroten (aantal nesten), maar vooral de kuikenoverleving te verbeteren. Hiervoor is het noodzakelijk dat 
er voldoende foerageergelegenheid en rustgebied is. Daarbij is minstens 0,5 hectare plasdras per 100 
hectare gewenst en streven we naar minimaal 1,4 hectare kuikenland per broedpaar. Onder kuikenland 
verstaan we kruidenrijk grasland, percelen met een rustperiode en randen met een rustperiode in de tijd 
dat er weidevogels zijn. Het gewenste percentage kruidenrijk grasland is 5 ha per 100 ha. Als vuistregel 
geldt dat 75% van de Gruttonesten binnen 50 meter van een kruidenrijke vegetatie moet liggen. 
 
Voor meer informatie over de specifieke eisen van de grutto, zie bijlage 2 (soortenfiches). 
 
Meeliftende soorten 
Zie bijlage 1 voor soorten die meeliften op mozaïekbeheer gericht op de grutto. 
 
Strategie  
Vrijwillig weidevogelbeheer gebeurt al jaren in beide gebieden. Sinds 2018 is er ook weidevogelbeheer via 
het ANLb afgesloten. Daarbij is destijds gekozen voor de aanpak om boeren eerst te enthousiasmeren en 
via laagdrempelige beheermaatregelen als nestbescherming ze mee te laten doen met weidevogelbeheer 
via ANLb, om daarna in gesprek te gaan en de mogelijkheden te verkennen voor zwaarder beheer.  
 
Het landschap in de Achterhoek is verre van optimaal voor weidevogelbeheer. Het vormt een geschikt 
biotoop voor veel soorten predatoren die in het landschap van een kleinschalig cultuurlandschap 
thuishoren (vos, marterachtigen, kraaien), en zorgt daarmee voor een enorme predatiedruk op de 
weidevogels. Vrijwilligers geven dan ook aan dat bijna de helft (45%) van de legsels momenteel 
gepredeerd worden. 
 
VALA is zich er terdege van bewust dat alleen legselbeheer onvoldoende bijdraagt aan de kuikenoverleving 
in de drie weidevogelgebieden. De inzet is erop gericht de nesten op te sporen en te beschermen en in de 
nabijheid kuikenstroken en kruidenrijke randen af te sluiten.  
 
Via onderstaande strategie per weidevogelgebied zetten we ons dit jaar in om het beheer te verbeteren: 
 
Beltrumse veld (circa 160 hectare) 

• Focus ligt bij een aantal boeren in de kern van dit gebied. Hiermee gaat VALA individueel in gesprek 

voor het afsluiten van zwaarder beheer in plaats van alleen legselbeheer.  

• Inzet is om meer foerageergelegenheid te ontwikkelen door (greppel) plasdras en aansluitend 

kruidenrijk grasland af te sluiten: 

o 0,5 ha plasdras per 100 ha weidevogelgebied = 0,8 ha plasdras voor het Beltrumse veld. 

o 1,4 ha kuikenland per grutto paar = 12,6 ha kuikenland (kruidenrijk grasland, rustperiode) op 

basis van de telgegevens van Sovon uit 2017 (9 grutto territoria/broedparen). Op basis van de 

telgegevens van de vrijwilligers uit 2019 is dit zelfs 21 hectare (15 grutto’s x 1,4 ha kuikenland). 

• Het realiseren van een mozaïek met verschillende maaitrappen heeft de voorkeur. 
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• Bij interesse van deelnemers voor plasdras vraagt VALA inrichtingssubsidie aan bij provincie Gelderland 

voor de aanleg van plasdras (graafwerk en plasdraspomp). 

• Vrijwilligers zoeken alle percelen met legselbeheer af met een drone of zelf. Daar waar nesten zijn, is 

de inzet om via last minute beheer Kuikenvelden af te sluiten: rondom de nesten laat de boer dan een 

groter stuk grasland ongemaaid totdat de kuikens vliegvlug zijn. 

In de periode 2018 -2021 hebben de vrijwilligers een broedpaartelling van de grutto uitgevoerd en de 

volgende aantallen geteld: 

• 2018: 11 grutto territoria/broedparen  

• 2019: 15 grutto territoria/broedparen 

• 2020: 21 grutto territoria/broedparen 

• 2021: 12 grutto territoria/broedparen 

 
 
 
 
 
Noordijkerveld (circa 200 ha) 
Dit gebied is qua omstandigheden verre van optimaal voor weidevogels: het bevat een aantal puur Engels 

raaigras percelen en is niet bijzonder vochtig.  

• Inzet is om meer foerageergelegenheid te ontwikkelen door het oppervlak kruidenrijk grasland te 

vergroten (minimaal door de randen met kruidenrijk grasland te verbreden). Op basis van 1,4 ha 

kuikenland per broedpaar van de grutto, is in dit gebied ruim 18 hectare kuikenland nodig. 

• Het realiseren van een mozaïek met verschillende maaitrappen heeft de voorkeur. 

• Vrijwilligers zoeken alle percelen met legselbeheer af met een drone. Daar waar nesten zijn, is de inzet 

om via last minute beheer Kuikenvelden af te sluiten. 

Ondanks de niet optimale omstandigheden, komen hier jaarlijks flinke aantallen grutto’s op af. Zo heeft 

Sovon in dit telgebied de volgende aantallen geteld: 

• 2013: 7 grutto territoria / broedparen 

• 2016: 7 grutto territoria / broedparen  

• 2017: 13 grutto territoria / broedparen 

• 2020: 8 grutto territoria / broedparen 

In de periode 2018 -2021 hebben de vrijwilligers een broedpaartelling van de grutto uitgevoerd en de 

volgende aantallen geteld: 

• 2018: 13 grutto territoria/broedparen 

• 2019: 12 grutto territoria/broedparen 

• 2020: 11 grutto territoria/broedparen 

• 2021: 8 grutto territoria/broedparen 
 
 
 
 
 
 
 

Beltrumse veld 

Noordijkerveld 
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Hagdijk (ca 60ha) 
Dit is een klein gebiedje, maar kansrijk omdat het afgesloten en rustig ligt. Dit gebied is qua 
omstandigheden erg kansrijk, mede omdat een deelnemer met ca de helft van de grond in dit gebied zich 
vooral wil richten op de weidevogels. Op dit moment heeft hij 28 ha in beheer en wil meer doen o.a. 
aanleg plas-drasgreppels en kruidenrijk grasland. Op alle grond in dit gebied wordt legselbeheer met 
aanvullende maatregelen toegepast.  

• Extra plas-dras te realiseren, vooral langs de greppels die midden in dit gebied liggen.  
• Meer foerageergelegenheid te ontwikkelen door het oppervlak kruidenrijk grasland te vergroten 

(minimaal door de randen met kruidenrijk grasland te verbreden).   
• Het realiseren van een mozaïek met verschillende maaitrappen heeft de voorkeur.  
• Vrijwilligers zoeken alle percelen met legselbeheer af met een drone of zelf. Daar waar nesten zijn, 

is de inzet om via last minute beheer Kuikenvelden af te sluiten.  
 
Sinds 2019 hebben de vrijwilligers een broedpaartelling van de grutto uitgevoerd en de volgende aantallen 
geteld:  

• 2019: 7 grutto territoria/broedparen  
• 2020: 11 grutto territoria/broedparen  
• 2021: 7 grutto territoria/broedparen  

 
In 2021 zijn bij 85 % van de broedparen jongen waargenomen.  
 
 
 
 
Randvoorwaarden 

• Het Beltrumseveld moet een aandeel (greppel)plasdras hebben. 

• Het aandeel Kruidenrijk grasland moet in alle gebieden (sterk) toenemen.  

 
Mogelijke beheerpakketten 
• A01 Grasland met rustperiode. 

• A02 Kuikenvelden: last-minutebeheer van graslandpercelen met legselbeheer waarbij een langere 

rustperiode wordt afgesproken 

• A03 Plasdras: bij voorkeur ruimer dan alleen greppels 

• A04 Legselbeheer 

• A5a Kruidenrijk grasland en A5h Kruidenrijke graslandrand 

• A6c Extensief beweid grasland 

 
Focusgebieden 
Het weidevogelbeheer in de Achterhoek richt zich op drie Grutto gebieden:  
1. Beltrumse veld 
2. Noordijkerveld 
3. Hagdijk 
 
 
 

Wetende dat de weidevogelgebieden in de Achterhoek beperkt van omvang zijn en worden omringd door 

een landschap dat een ideaal leefgebied voor predatoren biedt, blijft weidevogelbeheer onderdeel van het 

ANLb in de Achterhoek. Hierbij ligt de focus op goede monitoring en het optimaliseren van het leefgebied, 

voor zover mogelijk. 

Hagdijk 
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4.3 Mozaïek patrijs 
 
Beschrijving mozaïek en gidssoort 
Het gaat hier om relatief open tot halfopen landschappen, waarbinnen het streven is om op 2 tot 5 procent 
van het oppervlak maatregelen gericht op de patrijs plaatsvinden. In open gebieden buiten de Achterhoek 
wordt als ondergrens meestal 3% aangehouden in plaats van de 2% de we in de Achterhoek aanhouden. 
We hebben voor de ondergrens van 2% gekozen omdat bestaande structuren in het landschap ook 
bijdragen aan de kwaliteit van het leefgebied van de patrijs. De gebieden waar maatregelen gewenst zijn 
kunnen honderden hectares groot zijn. Voor de patrijs zijn een aantal zaken van levensbelang: voldoende 
dekking/vluchtmogelijkheden (vooral in het winterhalfjaar is hier een gebrek aan), voedsel in de vorm van 
insecten in het zomerhalfjaar (essentieel voor de jongen) en zaden in de winter en broedgelegenheid 
(randen in het landschap waar in de broedperiode geen beheerhandelingen worden uitgevoerd). 
 
Voor meer informatie over de specifieke eisen van de patrijs, zie bijlage 2 (soortenfiches) en de 
doelsoortengids van VALA. 
 
Meeliftende soorten 
Zie bijlage 1 voor soorten die meeliften op mozaïekbeheer gericht op de patrijs. 
 
Strategie 

• Op 2 tot 5% van de cultuurgrond beheer afsluiten t.b.v. de patrijs in de focusgebieden (zie bijlage 4). 

• Samenwerking met vrijwilligers om deelname door agrarische grondgebruikers te vergroten. 
 
Randvoorwaarden 

• Kruidenrijke akkers niet inzetten in een kaal open, grootschalig gebied, maar altijd in combinatie met 
kruidenrijke akkerranden en grenzend aan landschapsstructuren zoals botanische graslandranden, 
slootkanten, onverharde wegen, struweelhagen en/of struweelranden. 

• Maatregelen zo inzetten dat een dooradering door het agrarische landschap ontstaat van graanakkers, 
keverbanken, akkerfaunaranden, struweelranden (deels op steilranden), struweelhagen, 
hakhoutwallen- en singels, knip- en scheerheggen en hoogstamboomgaarden. Aanvullend kunnen 
boeren gestimuleerd worden hun voerkuilen in te zaaien met inheemse akkerflora mengsels. 

 
Mogelijke beheerpakketten 

• A13c Botanisch waardevolle weiderand 

• A13d Botanisch waardevolle hooilandrand 

• A18 Kruidenrijke akker 

• A19 Kruidenrijke akkerrand (m.u.v. pakket Kievitrand) 

• A19g4 Keverbank 

• L20 Hakhoutbeheer 

• L22 Knip- of scheerheg 

• L23 Struweelhaag  

• L24 Struweelrand 

• L26 Hoogstamboomgaard 

• A32 Insectenrijke graslandrand 

Focusgebieden 
In 2019/2020 heeft VALA een optimalisatieplan voor de patrijs laten opstellen door Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland. Hierin zijn specifieke focusgebieden (bijlage 4) aangewezen. Deze vallen 
binnen het leefgebied Dooradering.  
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Deze focusgebieden zijn gebieden waar de patrijs nog voorkomt, waar boeren mee willen werken met 
maatregelen én waar vrijwilligers zijn die tellingen uitvoeren. 
 
In 2018 is VALA gestart met de beheermonitoring van de patrijs in alle gebieden waar specifiek voor deze 
soort beheer is afgesloten. 
 

 
 
Kruidenrijke akkers en akkerfaunaranden zijn belangrijke onderdelen van het mozaïek Patrijs. 
 

 

4.4 Mozaïek IJsseldelta 
 
 
In de uiterwaarden van de rivieren IJssel en Oude IJssel komen op veel plaatsen nog glanshaverhooilanden en 
stroomdalgraslanden voor. In feite zijn deze typen grasland prioritaire habitattypen van het Natura 2000 gebied 
Rijntakken. Maar door het extensieve gebruik van de uiterwaarden zijn deze graslanden ook in agrarisch gebied 
aanwezig. In plaats van het beheer aan een enkele doelsoort op te hangen, zijn deze gebieden als habitattype, waar 
veel doelsoorten in potentie kunnen leven, opgenomen.  
 
Beschrijving mozaïek en gidssoorten 
Vrijwel altijd gaat het hier om delen van de uiterwaarden waar het landschap nog redelijk intact is en  met een lange 
geschiedenis van vooral botanisch graslandbeheer. De omvang van deze gebieden is tussen de 1 en circa 30 hectare.  
 
Behoud en ontwikkeling van glanshaverhooilanden en de stroomdalflora is hier het belangrijkste doel. Daarnaast 
worden hier een aantal gidssoorten genoemd die karakteristiek zijn voor de uiterwaarden. Door het intensieve 
agrarische gebruik en de daarbij behorende inrichting van de afgelopen tientallen jaren zijn verschillende 
gidssoorten verdwenen en de overige vrijwel alle zeldzaam geworden. Het betreft de volgende gidssoorten: 
braamsluiper, gele kwikstaart, grasmus, graspieper, grauwe klauwier, grauwe gors, kievit, kneu, koekoek, 
kwartelkoning, nachtegaal, patrijs, roodborsttapuit, spotvogel, veldleeuwerik, zomertortel, kamsalamander en 
rugstreeppad. Ook het streven van Rijkswaterstaat om zoveel mogelijk landschapselementen te verwijderen die de 
doorstroming bij hoogwater kunnen belemmeren, heeft veel soorten geen goed gedaan. 
Voor deze soorten is een mozaïek gewenst van extensief beheerde graslanden, meidoornstruwelen, ruige 
perceelscheidingen met struweel, ruigtevelden, poelen, knotbomen en vochtige bosjes. 
 
Voor meer informatie over de specifieke eisen van een aantal gidssoorten, zie bijlage 2 (soortenfiches). 
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Voor de uiterwaarden binnen het werkgebied van VALA ligt de focus op alleen de waardevolle stukken. Dit zijn: 

• Ravenswaarden 

• Epse Waarden 

• Stokebrandswaard 

• Bronkhorsterwaarden 

• Fraterwaard 
 
Uiterwaardengebieden met zogenaamde kronkelwaardgeulen (kwel/grondwatergeulen): Ravenswaarden, 
Bronkhorsterwaarden en Fraterwaard zijn waardevol. 
 
Strategie 

• VALA beoordeelt alle graslandpercelen in het veld, voorafgaand aan het afsluiten van het beheercontract. 

• Sommige grote percelen bestaan uit oeverwallen en laagtes. De oeverwallen zijn glashaverhooiland. Maar in 

de laagtes blijft lang rivierwater staan, hier bezinkt veel slib. Deze delen zijn dan ook rijker aan grasgroei 
en minder rijk aan kruiden. De coördinator maakt voor dit soort percelen maatwerkafspraken. 
Waarbij de laagtes het maatwerkpakket Achterhoek – uiterwaarden krijgen en eerder gemaaid 
worden. De hogere delen, met glanshaverhooiland- en stroomdalflora krijgen een botanisch 
hooiland pakket en worden na 15 juni gemaaid. Hierdoor ontstaat in de uiterwaarden ook een 
mozaïek, dat voor kwartelkoning en andere soorten gunstig kan zijn.  

• Sovon vrijwilligers doen (simultaan)tellingen voor kwartelkoningen. De agrariërs in het gebied zijn 
vaak bereid om mee te doen aan last-minute-kwartelkoning beheer: bij een geconstateerde 
roepplek, dus de aanwezigheid van een kwartelkoning, neemt de coördinator contact op met de 
agrariër. Om afspraken te maken om tegen extra vergoeding het maaien verder uit te stellen tot 
soms eind augustus. 

• Grote botanische graslandpercelen opdelen in kleine percelen door aanleg struweelranden of 
andere lijnvormige landschapselementen op basis van oude topografische kaarten en 
hoogtekaarten. Belangrijk hierbij is te blijven voldoen aan de wens van Rijkswaterstaat om de 
doorstroming bij hoogwater te garanderen. Het beperken van het aantal struiken en het aanleggen 
van de struweelranden parallel aan de stroomrichting kunnen hieraan bijdragen.  

• Stimuleren van goed graslandbeheer door deelnemers. VALA heeft hiervoor een brochure 
Kruidenrijk grasland opgesteld en organiseert sinds 2018 jaarlijks praktische veldwerkplaatsen 
waarbij het beheer van botanisch grasland centraal staat. 

• Stimuleren van nieuwe inzaai (eventueel doorzaai) van perceelsranden met kruidenrijke 
weidemengsels op kosten van de deelnemer. VALA bepaalt hierbij welk mengsel gebruikt moet 
worden. 

• Overleg met de deelnemer op welke wijze het mozaïek van landschapselementen hersteld kan 
worden.  

 
Randvoorwaarden 

• Voortzetting van bestaand botanisch beheer van aaneengesloten percelen van > 1 ha is niet meer mogelijk, 
tenzij: 

o Het opdelen van het perceel in kleinere percelen niet past in de cultuurhistorie van de locatie. 
o Het opdelen van het perceel in kleinere percelen niet past binnen de eisen van Rijkswaterstaat. 

• Randenbeheer bij voorkeur in combinatie met watergangen en houtopstanden, waarbij slechts 25% van de 
oppervlakte aan de noordkant van een houtig element gelegen mag zijn. 

• Randen worden voor minimaal 3 en maximaal 12 meter breed afgesloten. 
 
Mogelijke beheerpakketten 
• L09 Poel en klein historisch water 
• A13 Botanisch waardevol grasland 
• A13 Kwartelkoning -last minute beheer 
• A13 maatwerk Achterhoek - Uiterwaarden 
• A19 Kruidenrijke akkerranden 
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• L20 Hakhoutbeheer 
• L21 Knotbomenrij 
• L23 Struweelhaag 
• L24 Struweelrand 
• L27 Hakhoutbosje 
• L29 Bosje 
• A32 Insectenrijke graslandrand 
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5. Categorieën Water  en Klimaat 
 
 
Naast soortendoelen kent het ANLb vanaf 2023 ook doelen op het gebied van water, bodem en klimaat. 
Gedacht moet worden aan waterbeheerdiensten, bodemverbetering, klimaatadaptatie- en 
klimaatmitigatie-maatregelen. De provincie heeft hiervoor in het natuurbeheerplan gebieden begrensd; 

• Categorie Water 

• Categorie Klimaat 
 

5.1 Categorie Water 
 
Waterschap Rijn en IJssel heeft haar waterbeleid vastgelegd in het waterbeheerplan. In relatie tot ANLb 
zijn belangrijke activiteiten: 

• Maatregelen gericht op de verbetering van de ecologische en chemische kwaliteit van 
oppervlaktewater 

• Maatregelen gericht op het voorkomen van wateroverlast en droogte 

• Uitvoeren van beheer en onderhoud aan watergangen 

• Realiseren van ecologische functies van watergangen.  
 
Strategie 
In overleg met Waterschap Rijn en IJssel is gekeken naar de meest effectieve inzet van ANLb in relatie tot 
de doelen. De inzet van ANLb lijkt het beste tot zijn recht te komen in de haarvaten van het watersysteem 
op de zandgronden van de Achterhoek. Grotere watergangen met KRW- en ecologische doelen en 
watervoerende watergangen, kennen per 2023 een wettelijk verplichte bufferstrook vanuit het 7e 
actieplan Nitraat. Deze stroken hebben als belangrijk doel uitspoeling te voorkomen. Daarbij lijkt ANLb op 
deze stroken niet mogelijk. In de haarvaten van het watersysteem lijkt een kwaliteitsslag door ANLb wel 
mogelijk door extensieve randen parallel aan de watergangen te realiseren.  
 
Daarnaast wordt aangesloten bij specifieke, water gerelateerde gebiedsprocessen zoals DAW (Deltaplan 
Agrarisch Waterbeheer) en Elke Druppel De Grond In (EDDGI) 
 
De ontwikkeling van de beheerpakketten voor categorie water gaat in 2023 en 2024 door. De verwachting 
is dat bredere inzet voor doelen in de categorie water per 2025 mogelijk is. 
 
Randvoorwaarden 

• Watergangen met KRW / HEN / SED aanduiding komen niet in aanmerking voor ANLb; 

• Watergangen die watervoervoerend zijn tussen 1 april tot 1 oktober komen niet in aanmerking 
voor ANLB; 

• ANLb is niet mogelijk op eigendom van het waterschap, zoals het schouwpad; 

• De focus ligt op bufferstroken langs bouwland. De uitspoelingskans bij bouwland is groter dan bij 
grasland; 

• Bufferstrook is minimaal 4 meter breed; 

• Maaien van de waterloop vindt plaats op maximaal 50% van de lengte per jaar.; 

• De bufferstrook wordt minimaal 1 keer per jaar gemaaid; 

• Het maaisel wordt binnen een week afgevoerd. 
 
Mogelijke beheerpakketten   

• Extensief graslandrand 

• Insectenrijke graslandrand 

• Akkerrand 
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5.2 Categorie Klimaat 
 
Het belangrijkste doel binnen de categorie Klimaat is het verzachten van de klimaatverandering. 

Maatregelen in de categorie Klimaat zijn voor een deel complementair aan de doelen die binnen categorie 

water worden nagestreefd. Te denken valt aan: 

 

Klimaatmitigatie 

• Maatregelen gericht op het verhogen van het organisch stofgehalte  

• Versterken van CO2 vastlegging 

 

Klimaatadaptatie 

• Voorkomen van droogte door meer water vast te houden en te laten infiltreren 

• Verhogen van het organisch stofgehalte (vergroten sponswerking bodem) 

• Inundaties 

 

Strategie 
De provincie Gelderland kiest in 2023 voor het verhogen van het organisch stofgehalte in de bodem via 

ANLb. Voor de overige doelen zijn de beheerpakketten onvoldoende ontwikkeld om in 2023 mee te 

starten.  

 
De focus ligt hierbij op de gebieden rondom de drinkwaterwinning. Deze gebieden zijn vastgelegd als 
grondwaterbeschermingsgebieden. Daarnaast zijn ook in de onttrekkingsgebieden klimaatmaatregelen 
onder ANLb mogelijk.  
 
Voor de toekomst wordt gekeken naar aanvullende gebieden voor klimaatmaatregelen. Dit zal aansluiten 
bij lopende gebiedsprocessen waarbinnen klimaatmaatregelen ondersteunend zijn aan de doelen van de 
gebiedsprocessen.  
 
Randvoorwaarden   

• Alleen percelen binnen grondwaterbeschermingsgebieden en onttrekkingsgebieden komen in 
aanmerking voor ANLb-Klimaatbeheerpakketten; 

• De focus ligt op het vergroten van het organisch stofgehalte in en de sponswerking van de bodem 
en het beperken van belastende stoffen in het grondwater; 

• Alleen ruige stalmest (strorijke mest) en organisch materiaal (compost, maaisel) zijn toegestaan als 
bodemverbetering; 

• Werkzaamheden moeten gemeld worden voordat uitbetaald kan worden. 
 
 
Beheerpakketten 

• Bodemverbetering: ruige mest op grasland 

• Bodemverbetering: ruige mest op bouwland 

• Bodemverbetering: gewasresten op bouwland 

• Botanisch waardevol grasland 
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Drinkwaterwingebieden met intrekgebied (streepjes) 
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Bijlagen 

 
Bijlage 1. Overzichtstabel van doelsoorten en beheertypen  VOLGT NOG 
 

Bijlage 2. Soortenfiches  VOLGT NOG  

 

Bijlage 3. Overzichtstabel mogelijke beheerpakketten  Volgt nadat landelijke beheerpakketten 

definitief zijn (eind september?) 
 

Bijlage 4. Focusgebieden patrijs  
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Bijlage 1 Overzichtstabel van doelsoorten en beheertypen (dit is de lijst van 2022!) 
 

 
  

Doelsoorten

Kievit Kwartel-

koning

Steen-

uil

Boom-

kikker

Kamsala-

mander

Knoflook-

pad

Hakhoutwal

/singel/stru

weelhaag

Knot-

bomen

Knip- en 

scheer- 

heggen

Struweel-

rand

Hakhoutbos

je/bosje

Grauwe 

klauwier

Grutto Patrijs

Zoogdieren
Bunzing x x x x x x x x x x

Hermelijn x x x x x x x x x x x x x

Laatvlieger x x x x x x x x x

Rosse vleermuis x x x x x x x x x x

Vogels
Blauwe kiekendief (nbrv) x x

Boerenzwaluw x x x x x x x

Boompieper x x x x x

Braamsluiper x x x x x x x x

Draaihals x x x x x x

Ekster x x x x x

Geelgors x x x x x x x x

Gekraagde roodstaart x x x x x x x x x

Gele kwikstaart x x x

Grasmus x x x x x x x x x x x

Graspieper x x

Grauwe gors x x

Grauwe klauwier x x x x x x x x X x

Grauwe vliegenvanger x x x x x x x x

Grote lijster x x x x

Grutto x X

Heggenmus x x x x x x x

Hop x x x x

Houtduif x x x x x

Huiszwaluw x x x x x x

Keep (nbrv) x

Kerkuil x x x x x x x x x

Kievit X x x x

Kneu x x x x x x x x x x x

Koekoek x x x x x

Kramsvogel x

Kwartelkoning X

Matkop x x

Nachtegaal x x

Ortolaan x x

Patrijs x x x x x x x x x x X

Ransuil x x x x x x x x x x

Ringmus x x x x x x x x x x

Rode wouw x x x x

Roek

Roodborsttapuit x x x x x x x

Scholekster x x

Spotvogel x x x

Spreeuw x x x x

Beheertype

Soortgericht beheer Elementgericht beheer Gebiedsgericht beheer
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Kievit Kwartel-

koning

Steen-

uil

Boom-

kikker

Kamsala-

mander

Knoflook-

pad

Hakhoutwal

/singel/stru

weelhaag

Knot-

bomen

Knip- en 

scheer- 

heggen

Struweel-

rand

Hakhoutbos

je/bosje

Grauwe 

klauwier

Grutto Patrijs

Vogels
Steenuil X x x x x x

Torenvalk x x x x x x x x x

Tuinfluiter x x x x x

Tureluur x x

Veldleeuwerik x x x

Wielewaal x x

Wilde eend x x x x x x

Wintertaling x

Witte kwikstaart x x x x x x

Wulp x x x

Zomertortel x x x x x x

Reptielen
Hazelworm x x x x x x x x

Levendbarende hagedis x x x x x x x

Ringslang x x x x x x x x x

Zandhagedis x x x

Amfibieën
Boomkikker x X x x x x x x x x

Heikikker x x x x

Kamsalamander x X x x x x x

Knoflookpad x x X x x

Poelkikker x x x x

Rugstreeppad x x x

Vissen
Beekprik x

Bittervoorn

Grote modderkruiper x

Kleine modderkruiper

Dagvlinders
Bont dikkopje x x x x x

Grote weerschijnvlinder x x

Iepenpage x x

Keizersmantel x x x

Kleine ijsvogelvlinder x x x x

Libellen
Bosbeekjuffer x

Gevlekte witsnuitlibel x x x x

Sprinkhanen en 

krekels
Gouden sprinkhaan x x x

Moerassprinkhaan x x x

Zompsprinkhaan x x x

Soort Element Gebied
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Bijlage 2 Soortenfiches 
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Bijlage 3 Overzichtstabel mogelijke beheerpakketten 
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Bijlage 4 Focusgebieden Patrijs 
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