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Agrarisch waterbeheer 
• Samenwerken aan verbeteren waterhuishouding
• Waar liggen onze prioriteiten 
• Nu kansen voor co-financiering
• Concreet en laagdrempelig

DAW
Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg DAW, is een initiatief 
van LTO Nederland, op uitnodiging van de Rijksoverheid. Het doel is 
een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden 
en het realiseren van een economisch sterke en duurzame 
landbouw.



Focus 
• Waterkwaliteit (nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen)

• Droogte gevoeligheid
• Maaivelddaling (mn in veenweide gebieden)
• Kansen in gebieden (andere projecten, energie)

‘Met een goede aanpak wordt ook de biodiversiteit en 
ecologie op en om het eigen bedrijf verbeterd. De kwaliteit 
van de bodem is daar nauw mee verbonden.’



LoP wordt gebruikt voor: 
• Bijdrage aan maatregelen voor (of genomen door) 

agrarische ondernemers (zij nemen de maatregelen) 
• Advisering aan agrarische ondernemers 
• Bewustwording, kennisoverdracht en demonstraties 
• Organisatie en uitvoering 

Het overgrote deel van het bedrag is bedoeld voor 
maatregelen op het agrarische bedrijf.



Maatregelen
1. Waterkwaliteit (erf en zuivering, 40%)

2. Grondwatervoorraad en zoetwatervoorziening 
(ondersteunende systemen/ techniek, 40%)

3. Waterkwaliteit (kringloop, bemesting, ondersteunende 
technieken, bufferstroken, 40% en 80%)

4. Grondwatervoorraad en zoetwatervoorziening
(bodemverbetering, stuwen, drainage, natte voorzieningen, 40 en 
80%)

5. Kennisdeling (demonstraties en trainingen, workshops en 
coaching 100%)





Concreet 
• 40%, 80% tot 100% subsidie mogelijk
• Maximaal subsidiebedrag per deelnemer is 

10.000 euro
• Looptijd tot 31 december 2021 (zolang budget 

niet is uitgeput)



Belangstelling en dan?
• Meld je aan via de website Vechtstromen LoP
• Bezoek van een adviseur (kwantiteit of kwaliteit) 
• Samen invullen digitaal aanvraagformulier
• Uw aanvraag wordt beoordeeld
• Bij positieve beoordeling, krijgt u een overeenkomst 

en kunt u direct aan de slag
• U levert factuur en betaalbewijs aan
• Uitbetaling door Vechtstromen





Waterkwaliteit
• Wasplaats met  zuiveringsvoorziening
• Beslis ondersteunende systemen GBM
• GPS
• Bemesting via druppelsystemen
• Hergebruik fosfor en stikstof uit slootbagger
• Bufferstroken
• Zuivering drainagewater /infiltratiegreppel
• Naturvriendelijke oevers of waterbergingsoever
• Etc!



Waterbeschikbaarheid
• Regelbare/peilgestuurde of klimaatadaptieve drainage
• Onderwaterdrainage
• Beslis ondersteunende systemen beregening
• Gerichte watergeefsystemen
• Afvoer en compostering groenresten
• Verhogen os-gehalte door toepassen gewasresten
• Etc!



Samen aan de slag! 
• Samen belang van goed bodem en waterbeheer uitdragen 
• Meedenken in prioritering
• Kansen en mogelijkheden bekender maken onder agrariërs
• Combineren met andere activiteiten ANV bijeenkomsten 

etc)
• Gebiedsgericht

Intensieve samenwerking met de agrarische sector, waterschappen, 
natuurorganisaties, provincies en drinkwaterbedrijven.



Vragen?


