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AKIS versus DAW
Vraag

Hoe AKIS kan bijdragen aan DAW en uiteindelijk de 
duurzaamheidsdoelstelling (waaronder KRW)?

en

Hoe kan DAW bijdragen aan AKIS?



Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

DAW brengt samenwerking tot stand tussen boeren, tuinders, waterbeheerders en 
overheden.
Zo kan gebiedsgericht, bottom up en met keuzevrijheid, de ambitie om voldoende 
schoon water en een gezonde bodem te realiseren, worden waargemaakt. 
Dit als randvoorwaarde voor de toekomstbestendigheid van boer en tuinder. Hiermee 
dragen zij bij aan de doelstellingen van de Kader Richtlijn Water en het 7de Nitraat Actie 
Programma.



DAW Filosofie
• Verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte bijdrage aan de KRW-doelen en het 7de

NAP, daar waar het binnen de gezamenlijke invloedsfeer van de agrariër, waterbeheerder 
en overheid ligt. 

• In vrijheid in de wijze waarop de bovenwettelijke maatregelen worden gekozen, met 
boeren zelf aan het roer om tot duurzaam perspectief te komen.

• Vanuit vakmanschap en ondernemerschap: boeren halen initiatief naar zich toe, leren van 
elkaar, zijn samen op zoek naar oplossingen, vertrouwen elkaar.

• Samenwerken tussen waterbeheerders en landbouwsector als basis, vanuit mindset
‘partners in water’, in dialoog. 

• Faciliterend programma: kennisdelen, stimuleren, inspireren, adviseren en assisteren, 
met   DAW Supportteam als hulpmotor.



Middelen DAW
• Regiocoördinatoren
• Gebieds Agenda’s Waterbeheer (GAW): het afsprakenkader
• Partners: waterschappen, provincies, regionale LTO’s, 

collectieven, NAJK, loonwerkers, adviseurs, ministerie 
I&W

• Projecten en demonstraties
• Communicatie: website (www.agrarischwaterbeheer.nl ), 

database, nieuwsbrieven, excursies, 
demo’s etc.

• Kennisverspreidingsprogramma (ministerie LNV)

http://www.agrarischwaterbeheer.nl/


Kennisverspreidingsprogramma 
• Optimale nutriëntenbenutting

• Project Schoon erf, schoon water
• Campagne Emissiereductiesprint
• Training loonwerkers en adviseurs (thema’s bodem, bemesting, vanggewassen en 

groenbemesters)
• Webinars
• Kennismatchers: akkerbouw, melkveehouderij, overige teelten

• Duurzaam bodembeheer en klimaatadaptatie
• Bedrijfsadviezen en kennisbijeenkomsten
• Excursies, demodagen en kenniscafés (netwerk 30 demobedrijven; project Boer van de Toekomst)
• Regionale bodemteams
• In dialoog met experts (=onderzoekers)
• Diverse projecten (bv Klimaatkaravaan, Bodemscheurkalender)
• Kennisverspreiding landelijke projecten en programma’s (bv KANO, PPS Beter Bodembeheer, 

Slim Landgebruik)



Micro AKIS



De akkerbouwer centraal !?



Kenniskaart en Netwerk 
demobedrijven



Voorbeeld Klimaatadaptatie
• Kennisverspreiding Kennis op Maat KANO

• Masterclasses klimaatstresstest (voor bodemadviseurs)
• Factsheets op DAW-website (koppeling BOOT-lijst: webinar 12 april!)

• Samenwerking met Boerderij van de Toekomst
• Excursieprogramma i.s.m. Wageningen Plant Research
• Serious game – Spel van de Toekomst

• Klimaatkaravaan
• 31 maart, thema Verzilting (Noord-Holland, Friesland)
• 14 april, thema Droogte (Drenthe)
• Juni, thema Veenweide (Zuid-Holland)



Spel van de Toekomst



Kennisborging
• https://agrarischwaterbeheer.nl/
• https://www.netwerkplatteland.nl/
• Groen Kennisnet 3.0
• CRKLS
• En de vele projecten websites

Samenwerking, verbinding en eenduidige ontsluiting is noodzakelijk!

https://agrarischwaterbeheer.nl/
https://www.netwerkplatteland.nl/


Contactgegevens

Hedwig Boerrigter
Kennismatcher Akkerbouw 
DAW

M 06 1830 3918
E hboerrigter@ltonoord.nl

mailto:hboerrigter@ltonoord.nl
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