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Workshop DAW VERSNELLEN – Akkerbouw en bollenteelt 
Uitwerking resultaten  
Door: Marieke van Leeuwen en Kees van Vuuren (DAW), Caroline van de Veerdonk (Rijn-West)  

28 mei 2019  

 

Aanleiding  
In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werken veel agrariërs succesvol aan maatregelen die 

de waterkwaliteit verbeteren. In uiteenlopende DAW-projecten in de bollenteelt en akkerbouw is 

veel praktijkervaring opgedaan en zijn inspirerende voorbeelden beschikbaar om van te leren.  

 

Toch weten we nu al dat dit nog niet overal genoeg is. Er moet nog een tandje bij. Sinds medio 2018 

hebben de partners in het stroomgebied Rijn-West (Noord-Holland, Zuid-Holland en delen van 

Utrecht en Gelderland) aangeboden te helpen met het opschalen en versnellen van DAW. De focus 

ligt daarbij op versnellen door losweken van extra financiering, samenwerken met ketenpartners, 

netwerken verstevigen en overzicht bieden in lopende DAW-projecten. 

 

Een eerste gezamenlijke activiteit van DAW en Rijn-West zijn drie workshops in 2019 over 

‘versnellen’. Rijn-West en DAW zoeken met deze workshops naar antwoorden op vragen als waarom 

en hoe we DAW verder kunnen versnellen. De workshops richten zich op de belangrijkste teelten / 

sectoren in het stroomgebied van Rijn-West: melkveehouderij (veenweiden), bollenteelt, akkerbouw 

en glastuinbouw. De teelt van vaste planten en van bloemen nemen we in de discussie ook mee.  

 

Doel van de workshop 

Het samen bedenken en oppakken van werkwijzen voor versnellen van DAW in de akkerbouw en 

bollensector. Dat is het doel van deze workshop op 28 mei 2019. De uitkomsten zijn enkele concrete 

werkwijzen en acties op weg naar een goed, gezond en klimaatbestendig watersysteem (zie p4 – p7).  

 

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor welke concrete maatregelen positief werken 

voor de waterkwaliteit in de Duin- en Bollenstreek, Haarlemmermeer, Kop van Noord-Holland, 

Hoeksche Waard en omstreken (‘het wat’). We weten inmiddels dat bijvoorbeeld maatregelen tegen 

erfafspoeling (schoon erf, schone sloot), groene bufferstroken langs boerensloten, lage druk banden, 

kisten binnen zetten, verhogen van organische stofgehalte in de bodem, reductie van drift en 

oppervlakkige afspoeling van de percelen goede maatregelen zijn. 

 

Tijdens de workshop hebben we ons 

daarom vooral gericht op de urgentie: ‘het 

waarom’. En over werkwijzen om het DAW 

te versnellen: ‘het hoe’.  

Welke werkwijzen helpen bij het motiveren 

van de grotere middengroep boeren? Hoe 

implementeren we maatregelen effectief? 

En wie staat daarvoor aan de lat?  

Factoren dus die bijdragen aan draagvlak, 

enthousiasme en versnellen van verbetering 

van de  waterkwaliteit door provincies, 

waterschappen en agrariërs.  
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Deelnemers 

De bijna 30 deelnemers vormen samen een uitsnede van regionale vertegenwoordigers op het 

raakvlak landbouw en waterkwaliteit: LTO afdelingsbestuurders met een waterportefeuille, KAVB 

Kring bestuurders, agrarische collectieven, agrarisch adviseurs, kennisinstellingen, 

landbouwspecialisten bij waterschappen en provincies uit het samenwerkingsverband Rijn-West. In 

de bijlage is de deelnemerslijst opgenomen. Wilt u meer weten over Rijn-West? Klik dan hier.  

 

Plenaire programma 

Na een welkomstwoord van Piet van de Poel –voorzitter van de KAVB-kring Duin- en Bollenstreek- 

zijn in verschillende presentaties de urgentie (‘het waarom’) van het DAW op landelijk en lokaal 

niveau voor de individuele boer besproken. Geert de Groot, landelijk DAW-coördinator, ging eerst in 

op waarom we op nationaal niveau constateren dat we aan de slag moeten. Vervolgens ging Hesper 

Schutte van Hoogheemraadschap van Rijnland in op de regionale wateropgave voor de akkerbouw 

en bollen. In het beheersgebied van Rijnland is het grootste deel van de fosforbelasting (ca. 72%) 

afkomstig uit het landelijk gebied. In de bollenteelt zijn alle meetlocaties als slecht beoordeeld. In de 

akkerbouw komen meetlocaties voor die als matig zijn beoordeeld. De concentraties dalen het 

laatste decennium sneller dan daarvoor. Wat betreft de stikstofbelasting is 47% afkomstig uit het 

landelijk gebied. Zo’n 35% van de meetlocaties in agrarisch gebied is als goed beoordeeld, ruim 50% 

als matig, 6% ontoereikend en 6% slecht. 

De gepresenteerde cijfers zijn echter 

gedateerd (2016) en het blijkt lastig voor 

waterschappen om meer actuele cijfers te 

presenteren. Toch geven de cijfers nu wel een 

indicatie dat er nog een tandje bij moet om in 

2027 de KRW doelen te halen. Tijdens de 

plenaire discussie is er ingegaan op hoe 

agrarisch ondernemers gemotiveerd kunnen 

worden om inderdaad dit tandje bij te zetten.  

 

 

 

        
Hesper Schutte presenteert regionale wateropgave          Peter Knippels laat innovaties in de bollensector zien 

 

 

 

 

PROACTIEVE INSTELLING VANUIT DE LANDBOUW DOORBREEKT 

AUTOMATISCHE GREEP NAAR WET- EN REGELGEVING 

 

HET ZOU MOTIVEREND WERKEN OM BETER TE 

DEFINIËREN WELKE OPGAVE(N) BINNEN DE 

INVLOEDSFEER VAN DE AGRARISCH ONDERNEMER 

LIGGEN. WAT WORDT BEÏNVLOED DOOR DE 

DAGELIJKSE BEDRIJFSVOERING EN WAT MOET OP EEN 

ANDERE MANIER WORDEN OPGELOST?  

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/uitvoering/rijn-west/
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Om agrariërs maximaal te motiveren zich in te zetten voor waterkwaliteitsverbetering (en andere 

opgaven zoals klimaat en biodiversiteit) is het hard nodig dat hij de wateropgave en urgentie in zijn 

invloedssfeer kent. Het definiëren van deze gebiedspecifieke wateropgaven is één van de grote 

opgaven waar DAW (waterschappen i.s.m. LTO) in 2019 aan werkt.  

 

Daarna gaf Peter Knippels -senior beleidsmedewerker van de KAVB- een presentatie over innovatieve 

trajecten die op dit moment lopen in de bollensector. Hij benoemt de nieuwe visie ‘Vitale teelt 2030’ 

van de sector. Speerpunten voor de bollensector zijn gewasbescherming, erfemissie en uitstroom P.  

De presentaties van de drie inleiders zijn als bijlagen bij dit verslag gevoegd.  

                                                          

 

Groepsdiscussies  
Na een korte pauze werd in twee groepen gewerkt aan; 

• Het inventariseren van kansrijke werkwijzen voor versnellen  

• Het benoemen welke werkwijzen het meest versnellen (prioriteiten) 

• Het bespreken wie voor welke werkwijze aan de lat staat: wie doet wat? 

 

De ‘oogst’ van de twee groepen staat in de matrix met resultaten aan het eind van dit verslag. 

Ontzorgen van boeren, kennisoverdracht (neutrale coaches), kennis delen en tools (zelf meten door 

agrariërs) zijn volgens de sector zelf prima werkwijzen om verder te versnellen.  

 

          
Druk discussiërend over kansen voor versnellen     Piet en Marieke presenteren de ‘oogst’ van de dag 

 

En nu verder! 

Om de acties kracht bij te zetten en de voortgang te bewaken staan de volgende afspraken; 

• In de matrix zijn verschillende acties benoemd. Aan deze acties zijn partijen gekoppeld;  

• Na de zomer worden de deelnemers gevraagd welke acties zij hebben opgepakt en hoe het 

daarmee staat; 

• De geel gearceerde acties uit onderstaande matrix worden opgepakt door de DAW 

coördinatie i.s.m. stroomgebied Rijn-West; 

• In het najaar van 2019 volgt een tweede workshop. We zullen de afspraken langs lopen en 

waar nodig kracht bijzetten. We bespreken met elkaar wat goed ging, wat anders moet en 

hoe verder (PDCA-cyclus). 

JE KUNT NIET GROEN DENKEN ALS JE 

ROOD STAAT  
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Resultaten van Groep 1  
procesbegeleider; Caroline 

                                                           
1 Aan het einde van het groepsgedeelte hebben deelnemers door middel van stippen aangegeven welke versnellers/ acties wat hen betreft prioriteit 

moesten krijgen. De werkwijzen met de meeste stippen staan bovenaan in het overzicht. 

 

Aantal 
stippen1 

Kansrijke versnellers Acties Welke partijen 

11 Concreter maken noodzaak en opgave 
voor boeren/telers.  
Momenteel ontbreekt bij agrariërs het 
besef van noodzaak om maatregelen te 
nemen voor verbeteren waterkwaliteit.  
 

-Drijfveer voor agrariërs om iets te gaan doen is 
dat iets wat bovenwettelijk is, een wettelijke 
verplichting wordt (vrijwilligheid voorop).  
-Andere belangrijke drijfveer is minder kosten, 
minder verliezen (zie ook volgende punt). 
-Opgave voor boer/teler in beeld brengen. Bv. 
door nutriëntenatlas te maken (zoals atlas voor 
gewasbeschermingsmiddelen). 
-DAW-project ‘Transparante polder’ zoals in 
Fryslân is grote wens van de sector. 
 

LTO/DAW, KAVB en akkerbouwkoepel, en 
waterschappen. 
 
Waterschappen (getallen aanleveren, 
transparant zijn).  
 
 
 
-DAW  deelt ervaringen uit Fryslan. 

6 Ontzorgen van boeren met nieuwe  
subsidieregeling (GLB) die simpel is voor 
telers/boeren en vertrouwen wekt.  
 

-Gezamenlijk invloed uitoefenen op nieuwe 
GLB. Coaches ook met GLB-subsidie bekostigen. 
-Maak een subsidieregeling die laagdrempelig, 
langlopend en robuust is (continuïteit), met 
voldoende geld i.c.m. een goede coach. 
 

Provincies en waterschappen Rijn-West, 
LTO/DAW en collectieven gezamenlijk  
(en Kadaster: Carlo Vromans). 

2 Zelf meten. Geeft inzicht in wat boer zelf 
kan doen.  

-Belemmering is technisch: handzame 
apparatuur om zelf te meten.  
 

Ontwikkelaars zelfmeet apparatuur 

1 Verder professionaliseren met hulp van 
een adviseur/coach.  
 

-Stimuleren akkerranden beheer. Kan 
professioneler. 

Agrarisch adviseurs, onafhankelijke coaches. 
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1 Succesvolle regionale projecten landelijk 
maken. 

-Bezem door middelenkast is nu regionaal maar 
makkelijk landelijk in te voeren. Hiermee 
voorkom je dat de middelen in water komen. 
-Landbouwportaal naar Zuid-Holland.  

Waterschappen en provincies.  

0 Maatschappelijke verantwoordelijkheid 
nemen. 
 

Belemmering: “Je kunt niet groen denken als je 
rood staat”. Bijdragen van de boer aan 
maatschappelijke waarden zoals klimaat of 
biodiversiteit dient beloond te worden.  
 

Ketenpartijen: systeemverandering 

0 Koppelen waterkwaliteit en –kwantiteit. Verbinden van kwaliteit en kwantiteit leidt tot 
positieve boodschap. 
 

Waterschappen Rijn-West en LTO-DAW 

0 Andere teeltwijzen. 
 

Groenbemesters als tussengewas.  Akkerbouwers 
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Resultaten van Groep 2  
procesbegeleider; Marieke 

                                                           
2 Aan het einde van het groepsgedeelte hebben deelnemers door middel van stippen aangegeven welke versnellers/ acties wat hen betreft prioriteit 

moesten krijgen. De werkwijzen met de meeste stippen staan bovenaan in het overzicht. 

 

Aantal 
stippen2 

Kansrijke versnellers Acties Welke partijen 
(voorstel van Marieke en Caroline) 

 9 Zelf meten/ meten = weten. 
Bewustwording  vergroten bv. met een app.  
Zorg voor inzicht in actuele data.  

-Aanschaf van meetapparatuur om zelf te meten is 
kostbaar: maak de drempel lager. Advies welke 
moet je hebben? Kan het ergens in bruikleen 
genomen worden? 
-Verspreiden van goede apps voor toenemend 
inzicht.  
- Gegevens kunnen interpreteren: dat vraagt 
deskundigheid. En data op goede manier 
gebruiken, bv. niet voor handhaving! 
-Inzicht in actuele data waterschappen  
-Vertaalslag maken naar hoe boeren  kunnen 
handelen op basis van metingen.  
 

- LTO-DAW/ Rijn-West ism waterschap 
 
 
 
 
 
-Waterschap ondersteunt/adviseert 
 
 
-Waterschap  
 
-Waterschappen, LTO-DAW/ Rijn-West en 
agrariërs samen 

5 Maatwerk in mestwetgeving mogelijk 
maken en wetgeving rondom groene 
middelen aanpassen.  
 

 
-Lobby voor maatwerk-bemesting en groene 
middelen doorzetten. 
-Blijven inzetten op pilots om aan te tonen dat 
maatwerkbemesting of groene middelen potentie 
hebben. Zowel voor boer als voor milieu/ natuur. 
 

 
 
 
LTO 
LTO-DAW/ Rijn-West 

3 Waterschap en agrariërs blijven 
voortdurend met elkaar in gesprek. Hierbij 

 -Agrariër en waterschap samen 
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gaat het om zoeken naar mogelijkheden en 
adviseren, maar niet handhaven.  
 

2 Inzetten op verhoogde  weerbaarheid van 
planten.  Leidt tot minder middelengebruik! 
 

 -Agrariërs/telers/veredelaars 

2 Positieve boodschap uitdragen, zowel naar 
burger als agrariër. 
 

-Naar agrariër: het waarom helder maken/ opgave  
en aandeel van de agrariërs in deze opgave 
verhelderen. 
-Goede voorbeelden laten zien. 
-Meer informatie op websites DAW en Rijn-West   

-Waterschappen 
 
 
-Alle ketenpartijen 
-LTO-DAW en Rijn-West  

1 Inzetten op individuele coaching en 
vergroten bodemkennis.  

 
-Coaches goed en blijvend opleiden! Nu: te weinig 
kennis (van bodem dan wel bedrijfsvoering) bij 
coaches, te weinig coaches, kennis versnippert bij 
verschillende coaches. Zet in op coaches per 
sector. Het werk is te specialistisch voor een coach 
om bij akkerbouwers en bollentelers hetzelfde 
advies te kunnen uitbrengen. Vraagt 
gespecialiseerde coaches. Tevens aandacht voor 
integraal advies (zowel gericht op bodemleven, 
bodemstructuur, bedrijfsvoering/ -risico’s, etc. 
-Gesprek voeren over de rol/ bijdrage van gbm 
leverancier versus onafhankelijk adviseur.  
 

 
-LTO-DAW en Rijn-West 

1 Kennisdeling, leren van collega’s: boeren 
van boeren; kwekers van kwekers.  
 

-Meer laten zien wat kansrijke maatregelen zijn in 
het veld. Bijvoorbeeld gesprek over 
‘kalenderspuiten’ versus ‘maatwerkspuiten’ 
faciliteren; wat is de kostenbesparing versus de 
risico’s? wat is het netto milieurendement? 
 

LTO-DAW en Agrariër  

1 Economische incentives.  
 

-Subsidie drempel omlaag brengen. 
 

Partijen betrokken bij ontwikkeling NSP 
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 Verdienmodel serieus hanteren.  
Verdienmodellen’ geen verdienmodellen 
noemen als het compensatie van kosten/ 
risico is. Of duit uit eigen zakje. Werken aan 
echte verdienmodellen  

- Werken aan echte verdienmodellen  
-Inzetten op maatregelen die renderen op geld. 
 

- Allen 

 Integrale aanpak op bedrijfsniveau. Naast 
water, ook bodemkwaliteit, CO2 en 
biodiversiteit meenemen. 
 

-‘Clusteren’ en analyseren van resultaten van 
projecten uit diverse thematische kokers.  
-Waterkringloop op bedrijfsniveau in beeld 
brengen en verbeteren. 
 

LTO-DAW en Rijn-West 

 Keten (iedere schakel) betrekken bij 
emissies van hun product/ werkwijze aan 
het eind van de keten.  

-Ketenaanpak gewasbeschermingsmiddelen .  LTO 
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BIJLAGE 

 

Deelnemerslijst workshop melkveehouderij 
 

1. Piet van der Poel, voorzitter KAVB Duin- en Bollenstreek en bestuurder HHR 

2. Peter Knippels, KAVB 

3. Hesper Schutte, Hoogheemraadschap van Rijnland 

4. Hester de Boer, Hoogheemraadschap van Rijnland 

5. Geert de Groot, Landelijk coördinator DAW 

6. Harm Gerrits, Coördinator Rijn-West voor waterschappen 

7. Marcel Paalman, KWR 

8. Aafke Krol, LTO Nederland 

9. Wim Mostert,  LTO Hollandskroon, voorzitter 

10. Frank Kielstra, LTO Hollandskroon, waterportefeuille 

11. Johan de Groot, LTO Duin- en Bollenstreek, bestuurslid 

12. Ernst Bus, LTO Haarlemmermeer, waterportefeuille 

13. Luuk van den Heuvel, LTO Haarlemmermeer, bestuurslid 

14. Henk Bouman, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

15. Jan Willem Huizinga, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

16. Marie Wesselink, WUR Open Teelten 

17. Wichard de Hollander, Kadaster, DAW 

18. Jan Heemskerk, KAVB Duin- en Bollenstreek 

19. Johan Verschoor KAVB Duin- en Bollenstreek 

20. Arie Verhorst, voorzitter LTO Zuid-Holland, waterportefeuille 

21. Pieter Hage, LTO Hoeksche Waard, waterportefeuille  

22. Bas Blok, LTO Hoeksche Waard, voorzitter 

23. Klaas Wim Jonker, ANV Hollands Noorden, voorzitter  

24. Caroline van de Veerdonk, ORG-ID en aanjager DAW Rijn-West 

25. Marieke van Leeuwen, Projecten LTO-Noord en DAW-coördinator Zuid-Holland en Utrecht west 

26. Kees van Vuuren, Projecten LTO-Noord en DAW coördinator Noord-Holland en Utrecht oost 

 


