
LANDBOUW OP PEIL

De regeling 

Waterschap Vechtstromen heeft samen met LTO-Noord en de 
provincie Overijssel de regeling Landbouw op Peil Vechtstromen 
opgezet. Landbouw op Peil Vechtstromen ondersteunt en 
stimuleert agrarische ondernemers in het Overijsselse deel van 
het beheergebied van waterschap Vechtstromen bij het nemen 
van kansrijke maatregelen om:

•  droogte te beperken;

•  de bodemkwaliteit te verbeteren;

•  erfafspoeling te beperken;

•  te natte percelen te verbeteren;

•  precisielandbouw te stimuleren;

•  gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te beperken;

•  de biodiversiteit te verbeteren;

•   uit- en afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en 
nutriënten terug te dringen; 

•  de bergingscapaciteit te verbeteren;

•  kennis te delen over veelbelovende  maatregelen.  

Wat biedt Landbouw op Peil Vechtstromen:

Landbouw op Peil Vechtstromen biedt de mogelijkheid 
om een ondersteunende bijdrage van 40% te 
ontvangen bij het uitvoeren van bepaalde kansrijke 
maatregelen op uw bedrijf. Voor bedrijfsadviezen 
op maat (zoals bodem/water, kringloop, bemesten 
op basis van gewasonttrekking) is de bijdrage zelfs 
80% (tot een maximale vergoeding van € 1.500,-). De 
maximale bijdrage bedraagt €10.000,- per bedrijf.

Klimaatbestendige landbouw

In totaal is er 1,4 miljoen euro gereserveerd om samen met 
de agrarische sector te werken aan een duurzame inrichting 
van het landelijke gebied. En dat is ook nodig! Er ligt namelijk 
een gezamenlijke opgave om onze regio klimaatbestendiger 
in te richten. Niet te nat en niet te droog. Bovendien voldoet 
de waterkwaliteit op veel plaatsen niet aan de landelijke 
en Europese richtlijnen en ook staat de biodiversiteit  sterk 
onder druk. Actuele thema’s waar niet voor niets veel 
aandacht voor is in de media.
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Draagt bij aan de wateropgaven in agrarisch 
gebied voor een economisch sterke en 
duurzame landbouw

Spuiten gewasbescherming

Onderzaai Italiaans raaigras



Geïnteresseerd: meldt u aan voor een gesprek

U kunt zich vrijblijvend aanmelden voor een informatief 
gesprek. Een van onze adviseurs bekijkt samen met u aan 
de keukentafel de mogelijkheden voor maatregelen op 
uw bedrijf. Tijdens het gesprek helpen we u graag bij een 
eventuele aanvraag en lichten we de vervolgstappen  
verder toe. 
Meer informatie over de regeling Landbouw op Peil en de 
kansrijke maatregelen, vindt u op onze website. 
https://www.vechtstromen.nl/over/landbouw-water/
landbouw-peil/ 
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Werkwijze
Stap 1:  vrijblijvend keukentafelgesprek
Stap 2:   mogelijkheden op uw bedrijf inventariseren of 

bedrijfswateradvies op te laten stellen
Stap 3:  aanvraag indienen met offerte(s)
Stap 4:  beoordeling aanvraag
Stap 5:  na goedkeuring ondertekening overeenkomst 
Stap 6:  uitvoeren maatregelen
Stap 7:   indienen declaratie inclusief betaalbewijzen en 

foto’s
Stap 8:  controle op uitgevoerde maatregelen
Stap 9:   uitbetaling van vergoeding (voor - niet 

verrekenbare-  btw kunt u geen bijdrage 
ontvangen)

De looptijd van Landbouw op Peil Vechtstromen is van  
maart 2019 tot eind 2021, zolang het budget toereikend is.

U kunt ook eerst een bedrijfswateradvies door een 

onafhankelijk adviesbureau laten opstellen. Op basis van 

het advies kan dan later met u worden besproken welke 

keuze(s)/maatregelen het beste passen op uw bedrijf.

Heeft u interesse? 

U kunt zich direct aanmelden, of vraag meer informatie op 
bij onze adviseurs via: Landbouwoppeil@vechtstromen.nl
De adviseurs waterkwaliteit zijn Renske Dortland en Roel 
Koekoek.
De adviseurs bodemkwaliteit zijn Bram Kuiper en Marco Arts.

Aanleg peilgestuurde drainage

Ontdek de bodem Boerenstuw

Spuitmachine op wasplaats

Biologische zuivering 
door phytobac


