Wasplaats landbouwmachines
en afvoer waterstromen
Vloer wasplaats
• Betonvloer, asfaltvloer of betonplaten (naden dichtkitten)
• Water kan niet over de rand lopen

Afvoer afvalwater met
gewasbeschermingsmiddelen
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• Opvangen
• Zuiveren met een zuiveringssysteem (zie ABW Infographic Zuiveringssystemen)
• Zonder restlozing
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•	Wasplaats na gebruik goed naspoelen om resten gewasbeschermings
middelen af te voeren naar het zuiveringssysteem
• Regenwater scheiden van het afvalwater (bijv. met een tweewegklep)
• Regenwater via een monsternameput:
1. lozen in het vuilwaterriool
2. opvangen, opslaan en gelijkmatig verspreiden over landbouwgrond
3. of lozen in een groene greppel of wadi (niet in de sloot)

Bij een gecombineerde wasplaats voor landbouwmachines

Afvoer afvalwater zonder gewasbeschermings
middelen en hemelwater/regenwater. Regenwater
mag bij deze wasplaats ook naar de sloot.
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Bij een aparte wasplaats voor landbouwmachines
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•	Wasplaats na gebruik goed naspoelen om resten gewasbeschermings
middelen af te voeren naar het zuiveringssysteem
•	Afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen scheiden van afvalwater
zonder gewasbeschermingsmiddelen (bijv. met een twee- of driewegklep)
•	Afvalwater zonder gewasbeschermingsmiddelen via een bezinkput,
olieafscheider en monsternameput:
1. lozen in het vuilwaterriool
2. opvangen, opslaan en gelijkmatig verspreiden over landbouwgrond
3. of lozen in een groene greppel of wadi (niet in de sloot)
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Afvalwater zonder gewasbeschermingsmiddelen en regenwater (of rechtstreeks) via een bezinkput, olieafscheider en monsternameput:
1. lozen in het vuilwaterriool
2.	opvangen, opslaan en gelijkmatig verspreiden over landbouwgrond
3. lozen in een groene greppel of wadi
4. of lozen in een sloot
Nadere informatie?
Vrijblijvend advies op uw erf?

Melding, maatwerk en/of watervergunning
Melding aanleg
wasplaats

Aanvraag maatwerkbesluit lozen in groene greppel of wadi
•	bij het uitwendig wassen van meer dan 1 landbouwmachine per
week

www.aimonline.nl

www.ofgv.nl/thema/milieuregels/lozen-afvalwater/verzoek-maatwerk

Aanvraag watervergunning
•	bij lozen in een sloot vanaf een wasplaats voor
landbouwmachines zonder gewasbeschermingsmiddelen
• bij aanleg van een groene greppel of wadi in een sloot
www.omgevingsloket.nl

Disclaimer | Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de officiële teksten van wet- en regelgeving (o.a. Activiteitenbesluit) verwijzen wij u naar de volgende website: https://wetten.overheid.nl

Mail of bel Joanneke Spruijt of Bert van den
Bosch, adviseurs van Waterschap Zuiderzeeland:
agrohelpdesk@zuiderzeeland.nl, 0320 - 274 911

