
Aanleg eenvoudige wasplaats
voor spuitmachines

    

Hier leest u meer informatie over de aanleg van een eenvoudige
wasplaats voor het aan de buitenkant schoonmaken van een
landbouwspuit. 

Over het ontwerp
Het ontwerp is een eenvoudig alternatief voor het
wassen van de spuit op het land. De blokken,
waar het gras door kan groeien, zorgen dat de
landbouwspuit staat op een verhard stuk.
Het waswater kan rustig en langzaam in de
bodem zakken, zodat eventuele verontreinigingen
kunnen afbreken en niet in het oppervlaktewater
terecht komen.  Overtollig water kan afvloeien naar
de zaksloot waar gewasbeschermingsmiddelen met
behulp van compost afbreken.

Over de wasplaats
Een eenvoudige wasplaats is een (verharde) plek
op het erf waar u als landbouwer maximaal twee
keer per jaar een spuitmachine aan de buitenkant
mag schoonmaken. Door een nieuw, praktisch
ontwerp kan het water met resten van
gewasbeschermingsmiddelen langzaam in de
bodem zakken. DLV Plant heeft de wasplaats
ontworpen.
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Waarom een wasplaats aanleggen? 
Schoonmaken van een landbouwspuit op het erf, zonder een
voorziening voor het opvangen voor het waswater, is wettelijk
niet toegestaan. In het waswater zitten namelijk resten
 gewasbeschermingsmiddelen. Als deze in het oppervlakte -
water terecht komen kan dit  ernstige verontreiniging
 veroorzaken (piekbelasting).

Het afspoelen van een spuitmachine op het land is niet altijd
handig. Er is meestal geen schoon water of elektriciteit
beschikbaar, en/of het land en spuit worden snel modderig.
Vandaar dat DLV Plant een praktisch ontwerp heeft gemaakt
waarbij de voordelen van een verharde plaats zijn
mee ge nomen. 
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Ontwerp wasplaats voor uitwendig reinigen landbouwspuit
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Wat levert het u op? 
Hieronder voor u de voordelen op een rij.
• u voldoet aan de wettelijke eisen voor het uitwendig
reinigingen van een spuitmachine

• de kosten voor het aanleggen van een wasplaats zijn
relatief laag

• het waswater hoeft niet meer worden opgevangen, want
het water zakt in de bodem

• u kunt de spuit op verhard oppervlak schoonmaken in
plaats van op het land

• het ontwerp is positief getoetst bij de Provincie Zeeland,
waterschap Scheldestromen en het
ministerie van Infrastructuur en Milieu

Hoe zit het wettelijk?
Het wettelijk kader is vastgelegd in het ‘Activiteitenbesluit’.
Het gaat om Artikel 3.24.
Indien er sprake is van het uitwendig reinigen van een
landbouwspuit dan zijn er twee manieren toegestaan:

1. Bij het lozen in een vuilwaterriool wordt het afvalwater
geleid door een zuiveringsvoorziening gericht op het
verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen die voldoet
aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen. Denk hierbij
aan een Biofilter-installatie

2. Lozen van het afvalwater op de bodem. Dit mag als:
Indien het uitwendig wassen plaatsvindt op een perceel
waar de gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast,
indien het lozen plaatsvindt door middel van een
zuiveringsvoorziening gericht op het verwijderen van
gewasbeschermingsmiddelen, die voldoet aan de bij
ministeriële regeling gestelde eisen, 
Indien het lozen plaatsvindt als gevolg van het in een
inrichting uitwendig wassen van ten hoogste: twee motor-
voertuigen of werktuigen waarmee gewasbeschermings -
middelen zijn toegepast. 



4

COLOFON 

Teksten:
Provincie Zeeland,
met input van leden van
Proeftuin KRW Dreischor
(DLV Plant, Waterschap
Scheldestromen) en
leden van het Middelen,
Meester Materialen-
project Restvloeistoffen
(ZLTO en ZAJK).

Opmaak en print:
Provincie Zeeland

DLV Plant is niet
aansprakelijk voor
eventuele schadelijke
gevolgen die kunnen
ontstaan bij gebruik
van gegevens uit deze
uitgave.

Fotografie:
Provincie Zeeland (pag.1)
Overige foto's door Koos
van Gastel 

AUGUSTUS 2013

Waar zijn er wasplaatsen aangelegd?
Er zijn in Zeeland al verschillende wasplaatsen
aangelegd. Voor verdere informatie kunt u contact
opnemen met DLV Plant.

Hoe te regelen? 
Mocht u interesse hebben in het aanleggen van
een wasplaats, neem dan contact op met
DLV Plant. 

DLV Plant, Postbus 7001,
6700 CA Wageningen
tel. 0317 - 491 578 
e-mail info@dlvplant.nl
www.dlvplant.nl

EIS:
De wasplaats mag maximaal twee keer per
jaar gebruikt worden.
Bovendien moet de wasplaats minimaal
zeven meter van het oppervlaktewater af
liggen.

Houd wel rekening met onderstaande punten:
• Meld, voordat de werkzaamheden starten,
uw plannen bij uw gemeente, via
www.aim.vrom.nl

• Leg na goedkeuring de installatie aan volgens
de voorschriften, denk aan de KLIC melding

• Zorg ervoor dat er op de locatie van de
wasplaats elektriciteit en stromend water
aanwezig is

Wat kost het?
De kosten van de het aanleggen van de wasplaats
ligt tussen de 2750 en 3000 euro.
Denk hierbij aan de aanschaf van de materialen
en het werk.

Hoe zit het met inwendig reinigen?
Voor het aan de binnenkant schoonmaken
van een spuitmachine zijn er verschillende
mogelijkheden. In deze folder wordt alleen het
uitwendig reinigen besproken. Meer informatie
over het inwendig reinigen kunt u lezen in de
‘Handleiding Fytobac, Biofilter en Heliosec’
(PPO uitgave 2012-14). 
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