
Wasplaatsen en spuitmachines

Gewasbeschermingsmiddelen in het 
oppervlaktewater. Slecht voor het milieu, 
riskant voor het middelenpakket en bij 
wet verboden. Toch komt het voor, weet 
waterschap Vechtstromen na onderzoek op 
wasplaatsen van spuitapparatuur. 

Op naar schone wasplaatsen 

Verbaasd, verrast en geschrokken 
reageren betrokkenen op de 
uitkomsten van het onderzoek 
op de wasplaatsen van SKL-
stations en bij loonwerkers. Bijna 
niemand verwachtte dat er zoveel 
gewasbeschermingsmiddelen 
aangetroffen werden. Tijdens het 
bespreken van de resultaten wordt naar 
verklaringen gezocht: een verstopping 
die is gerepareerd, restvloeistof dat 
is weggelopen of er is een rugspuit 
gereinigd op de wasplaats.  

(milieu)Winst te behalen!
Er wordt ons nog wel eens gevraagd 
of het met de verontreinigingen zo erg 
is als in de rapporten staat. En worden 
ze wel daar aangetroffen, waarvan ze 
zeggen dat ze vandaan komen?  Welnu, 
in dit geval liegen de cijfers er niet 
om. Op de 19 onderzochte locaties 
zijn in totaal 445 werkzame stoffen 

van gewasbeschermingsmiddelen 
aangetroffen, waarvan 254 norm 
overschrijdend. 
De analyseresultaten confronteren de 
ondernemers met de werkelijkheid. Het 
geeft kennis, inzicht en bewustwording 
dat er zorgvuldig moet worden gewerkt 
met spuitmachines op wasplaatsen. 
Behalve de milieuwinst, is er het 
belang van het middelenbehoud 
voor agrarische sector. Op de meeste 
wasplaatsen die we hebben bezocht, 
vindt lozing via het riool plaats. 
Gewasbeschermingsmiddelen 
worden echter niet gezuiverd op 
en rioolwaterzuiveringsinstallatie 
en komen dus rechtstreeks in het 
oppervlaktewater terecht! 
KRW doelstellingen moeten worden 
behaald en als er geen verbetering van 
de waterkwaliteit optreedt, worden 
bepaalde gewasbeschermingsmiddelen 
uit de handel genomen. 

Informatiecampagne

Vanaf maart dit jaar bezoekt 
het waterschap wasplaatsen 
van spuitmachines. Er 
worden monsters genomen 
en we geven advies over hoe 
agrariërs hun spuitmachines 
kunnen wassen zonder het 
riool of sloot te belasten. 
Voor de zomervakantie zijn 
SKL-stations en loonwerkers 
bezocht, na de zomervakantie 
gaan we akkerbouwers 
en boomtelers bezoeken. 
In deze nieuwsbrief een 
tussenevaluatie. 



Lammertink maakte er direct werk van nadat in 2015 
tijdens een controle door het waterschap sporen van 
gewasbeschermingsmiddelen in de sloot werden 
aangetroffen. Hij had er een aantal redenen voor. “Ik voel me 
verantwoordelijk voor schoon water in de omgeving waar we 
leven, wonen en werken. Een soort van plicht aan milieu en 
maatschappij. Daarbij denk ik ook aan de publieke opinie en 
het imago van mijn bedrijf. Ook speelt mee dat ik geen boete 
wil riskeren als het Waterschap overgaat tot handhaving. Nu 
ging het nog om een inventarisatie.” 
Lammertink heeft gekozen voor een relatief eenvoudige 
uitvoering met een compostfilter. Het Waterschap heeft 
geadviseerd over de aanleg. 
Voor hem is het klip en klaar: “Niets doen is geen optie. Dan 
kun je erop wachten dat middelen worden verboden en daar 
is de sector niet mee gediend.”

Loonwerker Dinant Lammertink:
 “Niets doen is geen optie”

Top 10 
(meest aangetroffen werkzame stoffen)

Glyfosaat Roundup Herbicide
Dimethenamide Frontier Optima Herbicide
MCPA MCPA Herbicide
Terbutylazine Akris Herbicide
Thiacloprid Calypso, Exemptor Insecticide
MCPP MCPP Herbicide
Linuron Lingo, Brabant linurol Herbicide
Methalachloor Dual Gold, Butisan S Herbicide
Azoxystrobin Amistar, Syntenga Fungicide
Epoxiconazool Alegro plus, Venture Fungicide

Financieel aantrekkelijk

Voor de investering in de aanleg van 
een wasplaats of zuiveringsinstallatie is 
subsidie beschikbaar. Het waterschap 
kan helpen bij de aanvraag en adviseren 
over de fiscale voordelen. 

Wilt u meer weten over de wasplaats 
op uw bedrijf of bent u van plan een 
wasplaats aan te leggen, neem dan 
contact op met Renske Dortland (088 220 
33 12) of Roel Koekoek (088 220 32 97) 
voor een adviserend bezoek.

Zelf zuiveren?

Opgevangen waswater kunt u op twee 
manieren verwerken. U kunt chemische 
stoffen afscheiden van het water en ze 
concentreren aan de hand van Heliosec 
en osmosezakken. Of u kunt bacteriën 
inzetten voor biologische afbraak en 
vervolgens het afvalwater verdampen 
met bijvoorbeeld een phytobac of 
een biofilter. Heeft u plannen  om een 
zuivering aan te leggen, neem dan 
contact met ons op. We denken graag 
met u mee.

Demodag akkerbouw

In november organiseren we in 
samenwerking met Broos water en 
CLM een demonstratiebijeenkomst 

voor akkerbouwers.  
Onderwerpen zijn o.a.: 

in- en uitwendig reinigen van 
veldspuit, vulplaats, stallen machines, 
reinigen van kisten, spuittechnieken, 

keuring van veldspuiten en de 
erfemissiescan. 

Leveranciers en adviseurs zijn 
aanwezig om demonstraties en 

uitleg te geven.

Heliosec

Phytobak

Sinds begin dit jaar wordt het spoelwater 
op de wasplaats van het loonwerk- en 
grondverzetbedrijf van Dinant Lammertink in 
Markelo gezuiverd door een compostfilter. 


