
Zelf aan het stuur voor 
voldoende water? 
Bekijk de Drentse maatregelen
Hoe krijg ik voldoende water op het juiste moment op de juiste plek? 
Als agrariër kunt u maatregelen nemen die verdroging of vernatting 
tegengaan en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater 
en de bodem verbeteren.  Met goed bodembeheer wordt ook 
gewerkt aan het verminderen van schade bij te weinig of juist 
te veel water.  Welke stappen kunt u zetten om opbrengsten 
te verbeteren en verliezen te beperken? Heeft u ideeën om de 
waterbeschikbaarheid te vergroten? Wilt u een bedrijfsbodem- & 
waterplan laten uitvoeren? En kunt u voor de uitvoering (financiële) 
ondersteuning gebruiken? 

Vraag dan nu een vrijblijvend keukentafelgesprek aan!

Agrariërs en loonbedrijven in Drenthe, binnen het werkgebied 
van waterschap Drents Overijsselse Delta, kunnen 40% subsidie 
aanvragen voor maatregelen die verdroging of vernatting tegengaan 
en de kwaliteit van de bodem verbeteren. 

Voorbeelden van maatregelen zijn:

• druppelirrigatie of ondergrondse drip-irrigatie;
• verhogen organische stofgehalte;
• peilgestuurde drainage;
• aanleggen van een stuw;
• het opstellen van een bedrijfsbodem- & waterplan;
• aanschaf beslisondersteunende systemen (BOS);
• wasplaats met zuiveringssysteem voor gewasbeschermingsmiddelen;
• aanleg van natuurvriendelijke oevers of natte bufferstroken.

De maatregelenlijst vindt u op de volgende pagina’s.
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Belangstelling?
Benieuwd naar uw mogelijkheden? Mail naar DAW@
ltonoord.nl of bel met tel. 088 888 66 31. Dan wordt 
er voor u een keukentafelgesprek gepland met 
gebiedsmakelaar Janke Kloosterman. Meer informatie 
vindt u op www.agrarischwaterbeheer.nl/droogte.



Maatregelenlijst 
Drenthe
Op alle onderstaande maatregelen kan een subsidie aangevraagd worden van maximaal 40% tot een bedrag van € 10.000,- (per 
bedrijf). Een bedrijfsbodem- & waterplan is 100% subsidiabel tot een bedrag van € 1.500,- (per bedrijf).

 Bedrijfsadvies

- Opstellen bedrijfswaterplan of bedrijfswaterscan

 Waterkwaliteitsmaatregelen

Afspoeling erf
- Realiseren wasplaats met zuiveringsvoorziening voor gewasbeschermingsmiddelen.
Precisie landbouw
- Aanschaf en installatie precisiebemesting bijvoorbeeld GPS en rijenbemesting
- Aanschaf en installatie meteo en grondwater gestuurd bemesten
- Aanschaf en installatie apparatuur rijenbemesting dierlijke mest bij gewassen die in rijen worden geteeld
- Aanschaf Beslissingsondersteunende systemen gewasbeschermingsmiddelen
- Aanschaf Gewis voor het meest optimale spuitmoment
- Aanschaf van sensor gestuurde of andere selectieve en/of gerichte spuitapparatuur
- Aanschaf en installatie gerichte bemesting via druppelsystemen en dergelijke
- Advies over bemesten op basis van gewasonttrekking op basis van waarnemingen en aanschaf tool.
Reduceren afspoeling percelen
- Aanleg en beheer droge bufferstroken (mest- en spuitvrij) langs water
- Aanleg van zuivering van drainagewater
- Aanleg en beheer natuurvriendelijke oevers en/of waterbergingsoever
- Aanleg natte bufferstroken
- Aanleg en beheer helofytenfilters in nabijheid watergang
- Aanleg en beheer infiltratiegreppel
Bloembollenteelt
- Aanschaf en installatie zuiveringssystemen voor afvalwater in de bloembollenteelt.
- Aanschaf Beslissingsondersteunende systemen (BOS) beregening in de bloembollenteelt.
- Aanschaf en installatie gerichte watergeefsystemen, bijvoorbeeld druppelirrigatie, ondergrondse drip-irrigatie in  
 de bloembollenteelt.

Meer informatie vindt u op www.agrarischwaterbeheer.nl/droogte



Glastuinbouw
- Creëren van Gesloten kringloop in de glastuinbouw.
Overig
- Geen gebruik mineraal fosfaat
- Hergebruik fosfor en stikstof uit slootbagger (kwaliteitsbaggeren);
- Afvoer nitraatrijke en/of fosforrijke groenresten direct na oogst en stimulering compostering daarvan
- Verbod op het scheuren grasland
- Peil opzetten

 Waterbeschikbaarheid

Beregenen
- Aanschaf beslissingsondersteunende systemen beregening
- aanschaf en installatie gerichte watergeefsystemen bv. druppelirrigatie, ondergrondse drip-irrigatie
Organische stof
- Toepassen niet kerende bodembewerking
- Uitvoering van de afvoer nitraatrijke en/of fosforrijke groenresten direct na oogst en stimulering compostering daarvan
- Aanschaf en installatie voor nuttig toepassen op bedrijf van sloot- en bermmaaisel
- Uitvoeringskosten voor het verhogen van het organische stofgehalte door toepassen stikstofarme en/of fosforarme gewasresten 
 niet zijnde mest
Water vasthouden/afvoeren
- Aanschaf en installatie regelbare/ peil gestuurde drainage eventueel in combinatie met klimaatadaptieve regelbare drainage
- Aanschaf, installatie en beheer stuwtjes en andere maatregelen om water langer vast te houden in waterlopen
- Aanschaf en installatie van onderwaterdrainage
- Maatregelen met als doel minder waterafvoer ten behoeve van erosiepreventie
- Vaste rijpaden op perceel (verdichting tegengaan)
-  Aanschaf, installatie en beheer van apparatuur om greppels afsluitbaar te maken.
Overig
- Beschikbaar stellen van landbouwgrond voor bovenwettelijke waterberging op perceel

 Maaivelddaling

- Aanschaf en installatie regelbare/ peil gestuurde drainage eventueel in combinatie met klimaatadaptieve regelbare drainage;
- Plaatsen en beheer stuwtjes en andere maatregelen om water langer vast te houden in waterlopen
- Aanschaf en installatie via onderwaterdrainage
- Beschikbaar stellen van landbouwgrond voor bovenwettelijke waterberging op perceel
- Maatregelen met als doel minder waterafvoer ten behoeve van erosiepreventie
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Meer informatie vindt u op www.agrarischwaterbeheer.nl/droogte

De Drentse maatregelen zijn gericht op het vasthouden van water en waterkwaliteit. 
De regeling ondersteunt investeringen voor de lange termijn. Dit kan u een hogere 
gewasopbrengst opleveren en/of bijdragen aan het droogtevraagstuk.

Agrariërs en loonbedrijven uit Drenthe, binnen het werkgebied van waterschap 
Drents Overijsselse Delta, kunnen een bijdrage aanvragen. De maximum bijdrage 
uit deze regeling is € 10.000,- per bedrijf. 

U kunt zelf, in overleg of op basis van een bedrijfsadvies, kiezen uit verschillende 
maatregelen uit de maatregelenlijst. De maximale bijdrage voor een advies is  
€ 1.500,- per bedrijf. 

Water is van cruciaal belang voor de gewassen en ruwvoerproductie. Te veel water 
is niet goed, maar te weinig ook niet.  Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) 
ondersteunt boeren en tuinders die willen werken aan schoon en voldoende water 
en een betere bodem. De inzet van gebiedsmakelaars is onderdeel van DAW. In 
Drenthe werken Agrarische Natuur Drenthe, LTO Noord, provincie en waterschap 
Drents Overijsselse Delta samen in DAW. De maatregelen in deze regeling spitsten 
zich toe op het krijgen en/of houden van voldoende zoet water op het juiste moment 
en de juiste plek of het efficiënt gebruiken van beschikbaar water.


