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Overzicht DAW projecten 1 februari 2021 

 

DAW projecten 

afgerond 

doel looptijd Aantal bedrijven HAS 

Spaarwater 1 en 2 Pilot met opslag zoet water in de brakke 

ondergrond (in Borgsweer en Noord 

Holland) in combinatie met 

druppelirrigatie en GBM.  

 

2015-2018 1 

Realiseren 

boerenstuwen. 

Hele beheergebied. 

Water vasthouden, droogtebestrijding. 2015-2020  

More Crop per Drop/ 

Druppelirrigatie 

Efficiënt irrigeren en verminderen 

nutriënten uit- en afspoeling en gbm 

2016-2017 

Vervolg pop 3 

project 2018. 

Afgesloten in 

2019. 

3 

UPDA programma 

Drentsche Aa 

Verminderen aantal overschrijdingen 

van de drinkwaternorm bij het 

innamepunt van waterbedrijf Groningen: 

95 % minder overschrijdingen in 2023 

van gewasbeschermingsmiddelen en 

biociden. 10 deelprojecten 

2016-2021  

- Grondig boeren met 

mais (GBMM) UPDA 

- Duurzame 

bollenteelt UPDA 

 

Door teeltbegeleiding extra maatregelen 

nemen om emissie vanaf perceel tegen 

te gaan 

2016-2019 GBMM: 5 

Bollenteelt: 8 (=100 %) 

    

Maatlaterf Een gecertificeerd erf is een erf van 

waar geen emissies van vervuild water 

meer plaatsvinden naar oppervlakte- en  

grondwater. Moet 1/1/2018 operationeel 

zijn.  

 

2017 

afgerond 

nvt 

  



DAW projecten lopend doel looptijd Aantal bedrijven 

(ambitie) 

GTB Duursaam glashelder 

Programma met 

maatregelen: zowel Drents 

deel als Gronings deel 

Verminderen van het aantal 

normoverschrijdingen voor GBM in de 

glastuinbouwgebieden 

2017-2021 Ca. 40 tuinders 

bedrijfsscan 

28 tuinders nemen 

maatregelen. 

UPDA:  

Aanpak Erfemissie 

akkerbouwbedrijven in 

Drentsche Aa gebied: 

Schoon Erf Schoon 

Water (SESW) 

Met behulp van erfemissiescans 

routes bepalen en aanpassingen erf.  

DAW openstelling 1 maart 2018 

Subsidiebijdrage max € 14.000,= 

(40% van totale investering) 

2018-2021 Maximaal 40  

Gerealiseerd aan het 

eind: 17 (23%) 

Meer kennis minder 

middelen (MKMM) 

Gronings deel: Extra 

project bovenop 

Akkerranden  voor 

begeleiding teelt en 

gebruik schadedrempels 

bij deelnemende 

akkerbouwers. 

GBM (gewasbeschermingsmiddelen) 

Meer effect en efficiëntie van de 

toegepaste akkerranden in ANOG 

gebied (Groningse deel) 

DAW openstelling 1 maart 2018 

2018-2021 Ca. 60 

Aanpak Erfemissie 

Drentse Veenkoloniën; 

SESW Veenkoloniën 

Drents deel  

 

GBM als nutriënten  

Met behulp van erfemissiescans 

routes bepalen en aanpassingen erf. 

Emissie van het erf terugdringen. 

DAW openstelling 1 maart 2018 

Akkerbouw. 

Subsidiebijdrage max € 14.000,= 

(40% van totale investering) 

 

2018-2021 Maximaal 68 bedrijven: 

teruggebracht naar max 

38 vanwege geringe 

animo: gerealiseerd aan 

het eind: 32  

Duurzame bollenteelt  

Drentsche Aa. 

Investeringen door het 

bedrijf bijv. technieken 

voor precisietoediening 

GBM 

Aanpak emissie GBM vanaf perceel 

(indirect ook nutriënten) 

DAW openstelling 11 juni 2018. 

Subsidiebijdrage max € 14.000,= 

(40% van totale investering) 

2018- 2021 DA: 8 hebben 

maatregelen genomen 

Aanpak Erfemissie 

Groningen.  

SESW Veenkoloniën en 

Westerwolde 

 

GBM als nutriënten  

Met behulp van erfemissiescans 

routes bepalen en aanpassingen erf. 

Emissie van het erf terugdringen. 

DAW openstelling dec. 2018. 

Subsidiebijdrage max € 14.000,= 

(40% van totale investering) 

 

2019- 2021 Max. 50 bedrijven 

Gerealiseerd: 50; 

3 op reserve lijst 

Meer kennis minder 

middelen Drents deel: 

Extra project bovenop 

Akkerranden  voor 

begeleiding teelt en 

GBM (gewasbeschermingsmiddelen) 

Meer effect en efficiëntie van de 

toegepaste akkerranden in AND 

gebied (Drenthe) 

DAW openstelling dec. 2018.  

2019-2021 Ca. 60 



gebruik schadedrempels 

bij deelnemende 

akkerbouwers 

Aanpak Perceelemissie 

in hele beheergebied 

Voor Drentsche Aa valt dit 

onder het UPDA, als 

uitbreiding van lopend 

project perceelsemissie. 

Voor de rest van 

beheergebied (zowel 

Drentse als Groningse 

deel) is een openstelling 

vanaf 2020. 

 

GBM en nutriënten 

Maatregelen op het perceel om 

afspoeling en uitspoeling te 

verminderen. Zowel investeringen in 

machines als verbeteren bodem als 

aanleggen opvanggreppel/ 

infiltratiesleuven. 

DAW openstelling eind 2019. 

Subsidiebijdrage max € 14.000,= 

(40% van totale investering) 

 

 

2019-2022  

 

Drents deel: 

ruimte voor minimaal 17 

agrariërs 

Groningse deel: ruimte 

voor minimaal 16 

agrariërs 

Bij volledige investering 

ban € 35.000,= 

    

POP 3 projecten die wij 

mee financieren en 

uitgevoerd worden door 

LTO Noord 

   

Pilot aanpak 

bodemverdichting 

 

Probleemgerichte samenwerking 

tussen agrarisch ondernemers en 

loonwerkers. Hierbij is beoogd een 

proces op gang te brengen dat leidt 

tot meer bewustwording over de 

problematiek met betrekking tot 

bodemverdichting en daarnaast meer 

interactie tussen loonwerker en de 

agrariër bij het oplossen van 

bestaande en voorkomen van 

dreigende bodemverdichting.  

Drenthe en Groningen 

2019-2020  

Pilot Van bodemkennis 

naar bodemkunde 

Bodemavonden, bodemcursussen en 

een bodembeleefdag worden 

georganiseerd, om meer 

bewustwording onder een grote groep 

agrariërs te creëren voor het belang 

van een goede bodemkwaliteit. 

Groningse deel en Drentse deel 

2019-2021  

Vruchtbare kringloop 

veehouderij  

.  

Nutriënten  

Emissie vanaf erf en perceel 

terugdringen.  

Duurswold en zuidelijk deel Oldambt 

Ca. 25 % doet mee: 

DW: 150 veeh.= 37 

Oldamt:70 veeh. = 13 

2019-2021 Stavaza 1 febr. 2021: 

48 deelnemers in heel 

Groningen 

48 deelnemers in heel 

Drenthe 

 


