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Hand-in-hand

met gebiedsgericht maatwerk



Kern van DAW-afspraak

Overheden, waterbeheerders en boeren werken nauw samen aan: 

- schoner water (80% minder knelpunten 2021, 100% minder in 2027)

- voldoende zoetwater (voorkomen droogte, verzilting en wateroverlast)

- 2% meer rendement per jaar



• Bottom-up: kennisdelen, stimuleren, inspireren, adviseren, faciliteren, assisteren

• Keywords: circulair, bodembeheer, bedrijfswaterplan, professionaliteit, 

verantwoordelijkheid nemen, ondernemerschap tonen
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Actieplan Schoner, Groener, Beter 2015

• Erfemissiescan

• Biofilters 

• Beperken afspoeling percelen

• Ontwikkelen en stimuleren driftbeperkten 

technieken

• Opvang, recirculatie en zuivering 

drainwater containervelden



Actieplan Plantgezondheid 2030



Onderdelen bedrijfsmanagement (Akkerwijzer)

Teelt (diep/ondiep wortelend, 

Bewaring (middelen, schoonmaken kisten)

Gezonde bodem (bodemcheck, bodemconditiescore, eurofins)

Goed watermanagement (bedrijfswaterplan, beregeningswijzer)

Gewasbescherming (‘Schoon erf, Schone sloot’)

Bemesting (optimale nutrientenbenutting, vanggewassen)

Mechanisatie (lichter, precisie, GPS, spuitdoppen)

Economie (Top-melk, certificering, …)



De Waterkaravaan 

Doel

• Ondersteunt proces in de regio’s 

• Informatie-uitwisseling tussen waterschappers en boeren

• Versterken kennisdeling

Hoe:

• Gezamenlijk organiseren bijeenkomsten informatie-

• en kennisdeling

• Toegankelijker maken website, voorbeeldenproject toevoegen

• Inzet Waterkaravaan-bus 



www.agrarischwaterbeheer.nl



Voorbeeld maatregelblad







Nodig?

Vertaling DAW-afspraak naar polderniveau

Met agrariërs in gesprek over opgave in hún gebied

Zowel kwaliteit als kwantiteit

En hun mogelijk bijdrage (handelingsperspectief)

En hun voorwaarden voor levering van die bijdrage.

Gebiedsgericht maatwerk!





Waarom Nu?

Het werkt gunstig op de bedrijfsresultaten

• Minder verliezen N en Gwb verlaagt kosten

• Minder nat- en droogteschade bij goede bodem

Steeds meer bedrijven met goede voorbeelden!

Kans op betere bedrijfsresultaten!



Waarom nu?

• Politici en bestuurders zien steeds meer positieve 

resultaten van een pro-actieve aanpak door boeren

• Aanpak past in filosofie Omgevingswet

• Automatisme naar strengere wet- en regelgeving 

doorbreken.

Groeiend geloof in aanpak DAW!



Waarom Nu?

Agrariërs kunnen een oplossende rol spelen.

• Uitvoeringsprogramma Bodem

• Aanpak Veenweide

• Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie

• Versnellingstafels Delta-aanpak

• Gesprekken  GLB 4 vinden NU plaats

• Landbouwvisie Schouten

• Deltaplan Biodiversiteit

Kans op nieuwe verdienmodellen!



Waarom vanavond?

Uw kennis kan ons allen verder helpen.



activiteiten supportteam

• Uitdragen urgentie, Vergroten bewustzijn, Kennis delen over bodem en water

• Ondersteunen landbouwkader bij genereren nieuwe initiatieven (bewustwording, kennis delen, stimuleren, 

faciliteren,..)

• Verzorgen communicatie (o.a. Waterkaravaan: website, info-bijeenkomsten, excursies)

• Van initiatief naar project naar realisatie (idee omzetten in projectplan, financiering, koppelkansen benutten 

zoals ZON, BO Nitraat, Koeien en Kansen, Veldleeuwerik, collectieven)

• Geldstromen aanboren en benutten (provinciale regelingen, openstellingen POP3, bodembrief LNV, 

regiodeals, DPZ, Interreg,..

• Ontwikkelen ‘prikkels’: Maatlat Schoon Erf, Inbreng update MIA/VAMIL,…. 

• Secretariaat bestuurlijke regietafels in diverse provincies, versterken samenwerking landbouw-

waterschappen.

• Ontwikkelen nieuw instrumentarium (Emissie-app, testen met zelfmeten (vgg, transparante polder,)

• Betrekken keten (Eurofins, Agrodis, Nefyto, Cumela, Kennisinstituten…..)

• Jaarlijkse excursie

• Actueel houden database (en uitbreiden)

• Rapporteren, verantwoorden, publiceren….


