Praktische tips voor de aanleg van een
wasplaats met zuiveringssysteem
Nog steeds komen gewasbeschermingsmiddelen in te hoge concentraties in de sloot. Een belangrijke bron is het
erf. In de praktijk gebeurt het vullen en reinigen van de veldspuit toch vaak daar. Ook kisten staan vaak op het
erf of worden daar gewassen. Middelen kunnen dan rechtstreeks, of via het riool in de sloot terecht komen. Dat
is nadelig voor de waterkwaliteit, maar ook voor u als teler. Als middelen in te hoge concentraties in de sloot
voorkomen, kunnen ze verboden worden waardoor het middelpakket smaller wordt.
Er is veel technische informatie te vinden over wasplaatsen
en zuiveringssystemen. Maar de praktijk is steeds anders.
Vaak is maatwerk nodig en dan vindt elke ondernemer
het wiel opnieuw uit. Deze informatiekaart geeft de
verschillende stappen en aandachtspunten overzichtelijk
weer en gaat in op de benodigde capaciteit, locatie, wet- en
regelgeving en aandachtspunten bij de inrichting van de
wasplaats en het zuiveringssysteem. Met praktische tips van
collega’s die u voor gingen.
Benodigde capaciteit en type zuivering vaststellen
Zuiveringssystemen zijn er in verschillende soorten
en maten. Er zijn systemen die werken op basis van
verdamping en systemen die werken op basis van
biologische zuivering; zie Toolboxkaarten Emissiebeperking 13b en 13c. De hoeveelheid te verwerken
vloeistof en de verdampingscapaciteit bepalen de omvang
van het systeem. Tel hiervoor de hoeveelheid te zuiveren
restvloeistof op bij het te zuiveren waswater. Richtlijn
is dat 1 uur schoonmaken met een hogedrukreiniger
ongeveer 1m3 afvalwater oplevert. Een handige rekenhulp
is het invulschema van PPO in de Handleiding Fytobac,
Biofilter en Heliosec. U bent wettelijk verplicht ervoor te
zorgen dat de capaciteit voldoende is voor verwerking

van de jaarlijkse afvalwaterstroom. U kunt dit aantonen
d.m.v. een capaciteitsberekening. De tabel hieronder
geeft de zuiveringscapaciteit en aanschafkosten van
de verschillende zuiveringsystemen weer. Biofilter en
Phytobac zijn eenvoudig uit te breiden voor een grotere
zuiveringscapaciteit.
Type
zuivering
Biofilter
Phytobac
Heliosec

Capaciteit

3 – 4 m3/jaar
2,5 m3/jaar
2,5 m3/jaar

Kosten aanleg

€750 - € 2.000
€6.500 - €7.500
€ 4.000 - € 5.000

Jaarlijkse
kosten
Geen
Geen
€ 50

Een goede inval van de zon, regen tegenhouden en voldoende
wind zorgen voor een optimale werking van het zuiveringssysteem door verdamping.

De locatie bepalen

Voldoen aan wet- en regelgeving

Maak de volgende afwegingen voordat u de ideale locatie
voor het zuiveringssysteem op uw bedrijf bepaalt:
n  Waar liggen de voorzieningen voor water, stroom en
eventueel riolering? Hoe dichterbij de voorzieningen,
hoe lager de kosten voor aanleg van leidingen en buizen.
n
Verdamping is de belangrijkste factor voor de werking
van verschillende zuiveringssystemen. Zorg daarom voor
een zonnige plek in de wind.
n 	 Meestal is voor de aanleg van een zuiveringssysteem
geen bouwvergunning nodig. Of een vergunning nodig
is, is afhankelijk van de locatie en de omvang van
het systeem. Zie hiervoor Bijlage II van het Besluit
Omgevingsrecht.
n 	 Wilt u de spuit uitgeklapt of ingeklapt schoonmaken? Dit
bepaalt de afmetingen van de wasplaats.

Hieronder zijn de belangrijkste wettelijke verplichtingen
vermeld:
n 	 De wasplaats en het zuiveringssysteem zijn een type
B inrichting volgens het Activiteitenbesluit. Voor
type B geldt geen milieuvergunningsplicht, wel een
meldingsplicht. Er moet melding worden gedaan bij
de gemeente die vervolgens wordt behandeld door de
Omgevingsdienst. Door de omgevingsdienst (gemeente)
en/of het waterschap te informeren over uw plannen,
voorkomt u vragen of onduidelijkheden achteraf. De
gemeente is bevoegd gezag als het erfwater op het
riool of op de bodem geloosd wordt. Het waterschap
is bevoegd gezag als het erf op de sloot afwatert. Is uw
bedrijf een type C bedrijf? Of bent u van plan meerdere
aanpassingen te doen op uw erf? Ga dan bij de gemeente
en het waterschap na of een vergunning nodig is.
n 	 De wasplaats moet vloeistofdicht zijn. Dit moet één keer
per 6 jaar gekeurd worden door een hiervoor erkend
bedrijf. Sommige aannemers zijn hiervoor erkend. Als
zij de wasplaats aanleggen, is deze meteen goedgekeurd.
Naast een periodieke keuring elke 6 jaar, moet u zelf de
wasplaats jaarlijks controleren op gebreken (scheuren,
aantasting beton, enz.).
n Een vloeistofdichte wasplaats is binnen het
Activiteitenbesluit een ‘bodembeschermende
voorziening’. Daarom is bij aanleg, verandering en
bedrijfsbeëindiging een bodemonderzoek door een
erkend bedrijf verplicht.
n 	 Het zuiveringssysteem inclusief leidingen en buffertanks
wordt binnen het Activiteitenbesluit als één installatie
gezien. Hierdoor zijn voor buffertanks en het
zuiveringssysteem zelf geen extra bodembeschermende
voorzieningen (zoals lekbakken) verplicht. Ook
bodemonderzoek kan achterwege blijven.
n 	 Het is toegestaan om gezamenlijk gebruik te maken
van één wasplaats of uw wasplaats voor derden open te
stellen.

Sommige telers laten het dak van hun loods verder
doorlopen dan nodig, zodat ze onder deze oversteek
hun spuit op een wasplaats kunnen schoonmaken.
Vullen en stallen kan hier dan ook, zodat het risico op
erfemissie minimaal is.

Verwerking van gebruikt substraat

In het biofilter en de phytobac zit substraat. Het substraat
moet jaarlijks worden omgezet en aangevuld met stro. Op
die manier blijft het heel lang zijn werk doen (minstens
10 jaar). Is het toch nodig het substraat te vervangen? Dan
mag het, na 1 jaar composteren, op eigen landbouwgrond
worden uitgereden.
Een goede compostering is noodzakelijk om de laatste
gewasbeschermingsmiddelen af te breken. Voor specifieke
eisen rondom compostering zie het Activiteitenbesluit
artikel 3.5.7 en artikel 3.5.5 van de regeling.

Het vervangen van substraat uit het zuiveringssysteem kan
na 10 jaar, maar is niet noodzakelijk. Na 1 jaar composteren
mag het substraat op eigen grond worden uitgereden.
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Voor loonwerkers/telers die veel werktuigen moeten
reinigen kan het interessant zijn om twee wasplaatsen te hebben. Eén voor machines met gewasbeschermingsmiddelen, waarbij het waswater wordt
opgevangen en gezuiverd. En een aparte wasplaats
voor machines zonder gewasbeschermingsmiddelen
waarbij het water na passeren van slibvangput, olieafscheider en controleputje op het riool mag worden
geloosd. LET OP: het is niet toegestaan het slib uit de
slibvangput uit te rijden over het land. Dit slib moet
afgevoerd worden naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

Wasplaats bij voorkeur overdekt

Gecombineerd gebruik wasplaats

Als de wasplaats (ook) wordt gebruikt voor het reinigen van
de veldspuit, zaai- en pootmachine, heeft het de voorkeur
om de wasplaats overdekt te maken. Indien overkappen van
de wasplaats niet mogelijk is, kunt u na het schoonspuiten
de wasplaats afdekken met bijvoorbeeld zeil of een
verrijdbare overkapping.
Regenwater vanaf de overkapping kan dan afwateren op de
sloot. In bovenstaande situatie heeft u niet te maken met
de wetgeving rondom afstromend regenwater. Regenwater
afstromend van een wasplaats die alleen voor werktuigen
zonder gewasbeschermingsmiddelen wordt gebruikt, mag
overeenkomstig het afvalwater worden geloosd. Dus op het
vuilwaterriool of op het oppervlaktewater, mits u daar een
watervergunning voor heeft. Of infiltreren in de bodem met
een maatwerkvoorschrift van de gemeente, zie kader over
toekomstige regelgeving (BAL).

Als u niet veel gebruik maakt van uw wasplaats, is
het aantrekkelijk om een wasplaats te maken voor
gecombineerd gebruik. Dus zowel voor machines met
als zonder gewasbeschermingsmiddelen (gbm). Bij een
wasplaats voor machines met en zonder gbm heeft u te
maken met 2 afvalwaterstromen, te scheiden door een
tweewegklep. Het waswater van de veldspuit gaat vanaf
de wasplaats naar een buffertank en wordt gezuiverd.
Vervolgens moet u de wasplaats schoonspuiten met de
hogedrukreiniger. Let op, alle zand/slib moet van de
wasplaats af, omdat gewasbeschermingsmiddelen zich
hieraan binden. Zorg er daarom voor dat de wasplaats
eenvoudig schoon te spuiten is, bijvoorbeeld door
opstaande randen in plaats van roosters. Het waswater
van het schoonmaken van de wasplaats gaat ook naar de
buffertank en wordt gezuiverd.
Het waswater van tractoren en andere machines zonder
gbm gaat langs een slibvangput en olieafscheider
(eventueel een coalescentiefilter) en mag vervolgens
-onder voorwaarden- op het vuilwaterriool of de sloot
worden geloosd. Bij lozing op oppervlaktewater is een
watervergunning verplicht.
Als u de wasplaats niet kunt overdekken, heeft u ook te
maken met de wetgeving rondom afstromend regenwater,
zie ‘Wasplaats bij voorkeur overdekt’.

Regenwater afstromend van een wasplaats waar werktuigen
met gewasbeschermingsmiddelen worden gewassen,
mag niet zomaar worden geloosd op bodem, riool of
oppervlaktewater. Het heeft de voorkeur om:
1. Het afstromende regenwater in de bodem te
infiltreren, bijvoorbeeld door middel van een
wadi, infiltratiegreppel of -krat. Hiervoor is een
maatwerkvoorschrift van de gemeente nodig.
2. Het afstromende regenwater te lozen in het
oppervlaktewater. Hiervoor is een watervergunning
van het waterschap nodig. LET OP: dit is op termijn
waarschijnlijk niet meer toegestaan, zie kader ‘Besluit
Activiteiten Leefomgeving’ (BAL).
3. Het afstromende regenwater te lozen op het
hemelwaterriool. Bespreek de mogelijkheden hiervoor
met de gemeente.

LET OP: in alle gevallen is vooraf overleg met
gemeente of waterschap nodig.

vooraanzicht

achteraanzicht

Deze wasplaats is aangelegd onder het overstek van de
schuur. De spuit wordt hier gestald, gevuld en gereinigd.
Het afvalwater wordt opgevangen in een buffertank
onder de grond en gezuiverd met een biofilter.

Gemeenschappelijke wasplaats voor machines met gbm
in Wapse, Drenthe. Na gebruik wordt de overkapping op
spoorrails weer over de wasplaats gereden. Regenwater
vanaf het dak infiltreert in de bodem. Het waswater
wordt gezuiverd d.m.v. een Phytobac.
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2021: het Besluit Activiteiten Leefomgeving
In 2021 wordt het Activiteitenbesluit vervangen
door het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL).
In het BAL vervalt de verplichting van een vloeistofdichte vloer van de wasplaats. De vloer moet dan
‘aaneengesloten’ zijn. Dat betekent nog steeds dat
de vloer dicht moet zijn (klinkers of stelconplaten
voldoen niet), alleen is het certificaat van vloeistofdichtheid niet meer nodig en kan het nulmeting bodemonderzoek achterwege blijven. Ook de keuringsplicht vervalt. Waterschappen en sector proberen
deze specifieke wijziging naar voren te halen (2019).
Tot die tijd blijven het certificaat en bodemonderzoek en herkeuring echter verplicht.
Een andere wijziging is dat regenwater dat afstroomt
van een wasplaats niet meer direct op oppervlaktewater mag worden geloosd, maar in de bodem infiltreert. Probeer daarom nu al, met maatwerk van de
gemeente of regionale uitvoeringsdienst, regenwater
op de bodem te lozen. Lukt dit niet? Zorg dan dat
de regenwaterafvoer vanaf de wasplaats makkelijk
aangepast kan worden.

Belastingvoordeel met de regeling MIA/Vamil

De aanleg van een wasplaats en de aanschaf van
zuiveringssystemen komen in aanmerking voor de regeling
Milieu-investeringsaftrek (MIA) en afschrijving op een
door uzelf te bepalen tijdstip (Vamil-regeling). Kijk voor
meer informatie op de Milieulijst MIA/Vamil 2018: B2341
en F2345. Onder B2341 vallen maatregelen voor een
emissiearm erf (Maatlat Schoon Erf). En onder F2345
vallen biologische zuiveringssystemen (o.a. Phytobac en
biofilter).
Met de MIA kunt u voor zuiveringssystemen 36% van
het investeringsbedrag in mindering brengen op de
fiscale winst, voor een emissiearm erf is dat 13,5%.
Met Vamil kunt u zelf bepalen wanneer u afschrijft,
tot een maximum van 75% van de investeringskosten
in het eerste jaar.

Praktische oplossingen bij de inrichting
	 De belangrijkste eisen aan de buffertank zijn voldoende
capaciteit en waterdicht. Hergebruik van tanks uit de
industrie of silo’s, voorheen bijvoorbeeld voor de opslag
van urean, zijn bruikbaar.
n 	 Een bovengrondse buffertank moet vorstbestendig zijn
of op een vorstvrije plaats staan. Ondergrondse tanks
zijn minder vorstgevoelig.
n 	 Jaarlijks bijvullen en omzetten van het substraat is
belangrijk om de zuiveringscapaciteit te behouden. Zorg
er bij aanleg al voor dat bijvullen en omzetten makkelijk
gaat en dak en druppelslangen eenvoudige verwijderd
kunnen worden.
n 	 Bij voorkeur is de wasplaats overdekt. Op die manier
heeft u niet te maken met de wetgeving rondom
afstromend regenwater. Denk hierbij ook eens aan een
verrijdbare of oprolbare overkapping.
n 	 Zorg er bij een gecombineerde wasplaats voor dat deze
eenvoudig schoon te spuiten is na het reinigen van een
spuitmachine. Maak bijvoorbeeld gebruik van opstaande
randen i.p.v. roosters. Op die manier voorkomt u dat er
alsnog gewasbeschermingsmiddelen mee gaan met het
waswater van tractoren en andere machines.
n

Heeft u vragen over erfemissie?

Neem dan gratis contact op met het Loket Erfemissie
Gewasbescherming. Een deskundige van CLM zal uw vragen
beantwoorden. U kunt bellen met 0345-470719 of mailen
naar erfemissie@clm.nl

Meer informatie

	 Loket Erfemissie Gewasbescherming:
www.toolboxwater.nl/erfemissie
n 	 Toolboxkaarten Emissiebeperking 13b en 13c:
www.toolboxwater.nl/toolbox
n 	 Erfemissiescan Gewasbescherming:
www.erfemissiescan.nl
n 	 Website Kenniscentrum Infomil – Activiteitenbesluit.
n 	 Website RVO – Rekenvoorbeelden
Mia/Vamil: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/
rekenvoorbeelden-miavamil-uw-voordeel.
n

Aansprakelijkheid

© CLM september 2018. CLM aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel in deze
factsheet voorkomende onjuistheden en voor onbedoeld
gebruik hiervan.
Schoon Water voor Brabant
Schoon Water voor Brabant is een stimuleringsproject om het grond- enoppervlaktewater
schoon te houden. Initiatiefnemers zijn Provincie Noord-Brabant, drinkwaterbedrijf Brabant
Water, ZLTO, RIWA Maas en de Brabantse waterschappen. Uitvoering is in handen van CLM
Onderzoek en Advies, Delphy en EcoConsult. Grond- en oppervlaktewater zijn bron voor
drinkwater. Loonwerkers, aardappel-, boom- en vollegrondsgroentetelers in heel Brabant doen
mee aan het project. In elf grondwaterbeschermingsgebieden, doen zelfs alle gebruikers van
bestrijdingsmiddelen mee: bewoners, bedrijven, landbouw en gemeenten. Zo zorgen zij samen
voor schoon drinkwater, nu en in de toekomst. Zie ook www.schoon-water.nl

