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GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN 

hoe gaan we hier mee om 

Waarom deze nieuwsbrief  

Het Waterschap Groot Salland stuurt deze 

nieuwsbrief naar alle bedrijven in zijn 

werkgebied die zelf gewasbeschermings-

middelen gebruiken of bij derden toepassen. 

Het gaat hier met name om bedrijven in de 

agrarische sector, zoals loonbedrijven, 

akkerbouwers, lelietelers en boomkwekers.  

De nieuwsbrief heeft als doel om deze 

categorie bedrijven te informeren over actuele 

items die spelen op het gebied van 

gewasbeschermingsmiddelen.  

  

Het waterschap heeft onder andere als taak 

om de waterkwaliteit te verbeteren.              

Alle ondernemers zijn wel bekend met de 

negatieve effecten van gewasbeschermings- 

middelen op de waterkwaliteit en ecologie. 

Hierover wordt al jaren gesproken. Maar het 

kan geen kwaad om de sector met deze 

nieuwsbrief op de hoogte te houden van de 

stand van zaken.  

Daarnaast sturen we een informatiekrant mee.   

Deze krant is opgesteld door elf water-

schappen in Noord, Oost en Midden 

Nederland. U wordt hiermee geïnformeerd 

over probleemstoffen in het oppervlaktewater 

en de risico’s hiervan voor mens, plant en dier.  



Verandering van wetgeving 

Wat is belangrijk om te weten 

  

Voor 1 januari 2013 waren in de agrarische 

sector nog twee besluiten van kracht, namelijk 

het Besluit Landbouw en het Lozingenbesluit 

open teelt & veehouderij. In deze besluiten 

stonden ook regels ten aanzien van het 

gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 

Deze twee besluiten zijn komen te vervallen en 

de regels zijn per 1 januari overgegaan naar 

het ‘Activiteitenbesluit’.  

  

In het Activiteitenbesluit staan algemene regels 

die gekoppeld zijn aan verschillende 

activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn; ‘telen 

van gewassen in de open lucht’ en ‘het 

uitwendig wassen van motorvoertuigen of 

werktuigen’. Met algemene regels wordt 

bedoeld dat deze regels gelden voor iedere 

ondernemer die zo’n activiteit uitvoert.      

Neem bijvoorbeeld de laatst genoemde 

activiteit. Het maakt niet uit of een 

transportbedrijf, een loonbedrijf of een 

autobedrijf motorvoertuigen wast. De regels 

zijn voor alle drie de ondernemers hetzelfde. 

  

Een verandering van regelgeving heeft vaak 

consequenties voor een ondernemer. Daarom 

wordt dit niet als prettig ervaren. In het geval 

van deze wetswijziging vallen de wijzigingen 

mee, omdat veel regels uit eerdere besluiten 

één op één zijn overgenomen. Wel zijn er 

regels aan het Activiteitenbesluit toegevoegd. 

De belangrijkste wijzigingen en toevoegingen 

benoemen we daarom in het kort.  

  

Het gebruik van de veldspuit 

In het Activiteitenbesluit staat een voorschrift dat 

een veldspuit, gekocht na 1 januari 2013, 

voorzien moet zijn van een drukregistratie-

voorziening. Zie voor nadere toelichting de tekst 

in het kader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uitwendig reinigen van de veldspuit 

Waar mag het waswater in geloosd worden: 

• lozen op het oppervlaktewater is verboden 

• lozen op de riolering is na een zuivering 

toegestaan 

• lozen in de bodem:    

          - op een landbouwperceel is toegestaan 

          - op het erf na een zuivering is toegestaan                                           

          - op het erf is maximaal twee keer per jaar    

             toegestaan (alleen als het water niet  

            afstroomt naar oppervlaktewater) 

 

Inwendig reinigen van de veldspuit:  

Waar mag het waswater in geloosd worden: 

• lozen op oppervlaktewater is verboden 

• lozen op de riolering na een zuivering is 

toegestaan 

• lozen in de bodem: 

          - op een landbouwperceel is toegestaan                             

            (gelijkmatig verspreiden) 

          - op erf na een zuivering is toegestaan 

            (alleen als het niet afstroomt naar 

             oppervlaktewater)   

 

Voorlopig nog geen drukregistratie op 

veldspuit! 

Binnenkort wordt het Activiteitenbesluit 

aangepast. Het voorschrift voor 

drukregistratie op een veldspuit wordt 

veranderd. Namelijk alle veldspuiten hoeven 

pas vanaf 1 januari 2017 voorzien te zijn 

van drukregistratie. Dus ook nieuwe 

veldspuiten. Heeft u voor 2017 al 

drukregistratie op de veldspuit, dan moet u 

deze ook gebruiken. 



Wat is voor het waterschap belangrijk 

tijdens controles        

Gewasbeschermingsmiddel en de wasplaats is 

controle-item 2013-2014 

  

Naast diverse andere werkzaamheden heeft 

het Waterschap Groot Salland de taak om 

controles uit te voeren. Dit heeft onder andere 

als doel het verbeteren van de waterkwaliteit. 

Er vinden ook controles plaats bij 

loonwerkbedrijven. Onderdelen van controle op 

deze bedrijven zijn onder andere de afwatering 

van het bedrijfsterrein en de gebouwen, maar 

ook het lozen van afvalwater afkomstig van de 

wasplaats. Het laatst genoemde onderdeel 

bestaat uit het controleren van het beheer en 

onderhoud op de olie-/slibafscheider.  

  

De komende jaren zal deze controle worden 

uitgebreid met de controle op de aanwezigheid 

van gewasbeschermingsmiddelen in de olie-

/slibafscheider. Wanneer deze middelen zich in 

de afscheider bevinden, dan is er sprake van 

een overtreding. Reden hiervoor is dat er geen 

afvalwater met daarin restanten van 

gewasbeschermingsmiddelen geloosd mag 

worden op oppervlaktewater of riolering.  

 

Er vindt controle plaats omdat nog steeds 

restanten van gewasbeschermingsmiddelen 

teruggevonden worden in het oppervlaktewater, 

ook in het gebied van het Waterschap Groot 

Salland. Deze restanten komen via meerdere 

routes in het oppervlaktewater terecht. Eén van 

de routes is via de wasplaats waarop een 

veldspuit of een zaaimachine (zaad behandeld 

met insecticide) wordt gewassen.  

 

 

  

De komende jaren zal tijdens de reguliere 

controles op de loonwerkbedrijven, de 

aanwezigheid van gewasbeschermings-

middelen op wasplaatsen steekproefsgewijs 

worden meegenomen. Het afvalwater in de 

olie-/slibafscheider zal dan bemonsterd en 

onderzocht worden. Er zijn loonwerkbedrijven 

die een vergunning hebben om het afvalwater 

van de wasplaats, na behandeling, te lozen 

op oppervlaktewater. Deze bedrijven krijgen 

meer prioriteit dan bedrijven die op de 

riolering lozen. Het effect van de directe lozing 

op oppervlaktewater is namelijk groter en 

acuut.  

 

 

Het wassen van de veldspuiten en 

zaaimachines 

“Onze spuit wordt altijd op de wasplaats 

gewassen!” 

  

Tijdens bedrijfsbezoeken van het Waterschap 

Groot Salland aan loonbedrijven krijgen we 

wel eens te horen dat de veldspuit of 

zaaimachine (zaad behandeld met insecticide) 

uitwendig wordt gewassen op de wasplaats. 

Er ontstaat dan afvalwater met daarin 

restanten van gewasbeschermingsmiddelen. 

Dit afvalwater mag niet geloosd worden.    

Niet op het oppervlaktewater, maar ook niet 

op de riolering. Elders in deze nieuwsbrief 

wordt de regelgeving met betrekking tot het 

lozen van dit afvalwater kort uitgelegd. 

 
 

 

Controles in het veld! 

 

Controleurs van het waterschap blijven ook 

controles uitvoeren in het veld. Wanneer er 

bespuitingen plaatsvinden op het land, dan kunt u 

gecontroleerd worden. We kijken  onder andere 

naar het gebruik van de kantdop langs de 

watergang, de  spuitlicentie en de 

gebruiksvoorschriften van de toegepaste 

gewasbeschermingsmiddelen. 



Wanneer er regelmatig werktuigen of 

motorvoertuigen op een wasplaats worden 

gewassen, dan moeten deze plaatsen voorzien 

zijn van een olie-/slibafscheider. Deze installatie 

houdt de gewasbeschermingsmiddelen niet 

tegen. Als de olie-/slibafscheider direct op het 

oppervlaktewater loost, dan komen de middelen 

in het oppervlaktewater. Wanneer er geloosd 

wordt op de riolering, dan komt het afvalwater op 

een  rioolwaterzuivering terecht. Maar deze 

zuivering haalt de gewasbeschermingsmiddelen 

niet uit het afvalwater. De middelen komen dan 

alsnog in het oppervlaktewater.  

  

Lozen van afvalwater met restanten van 

gewasbeschermingsmiddelen op 

oppervlaktewater is verboden. Lozing op de 

riolering is toegestaan wanneer het afvalwater 

eerst een zuivering doorgaan. Hierbij valt te 

denken aan een ‘Phytobac’ of een ‘Biofilter’. 

Door deze systemen wordt het afvalwater 

gezuiverd van gewasbeschermingsmiddelen, 

waarna het op de riolering mag worden geloosd.  

  

Wat is de werkwijze op uw bedrijf? Wordt de 

veldspuit of zaaimachine bij u op de wasplaats 

gewassen en loost u restanten van 

gewasbeschermingsmiddel, dan bent u in 

overtreding. Om dit te voorkomen adviseren wij u 

om alternatieven toe te passen. Toegestane 

opties zijn het  wassen van werktuigen op een 

perceel grond of het afvalwater zuiveren op het 

bedrijf.   

Wie spuit er wel en wie spuit er niet 

Inventarisatieonderzoek 

  

U heeft een loonwerkbedrijf, maar spuiten van 

gewassen behoort niet tot de 

bedrijfsactiviteiten. Of u bent akkerbouwer, 

maar een loonwerkbedrijf spuit uw gewassen.  

Dit zijn twee voorbeelden van bedrijven die wel 

in aanmerking komen voor een controle van het 

waterschap, maar dan uiteraard niet op het 

juiste gebruik van de spuit en middelen of om te 

kijken hoe de veldspuit wordt gewassen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het waterschap wil graag willen weten welke 

bedrijven wel of niet gebruik maken van een 

eigen veldspuit. Wanneer u geen veldspuit 

heeft en/of de spuitwerkzaamheden door 

derden laat uitvoeren, vragen wij u vriendelijk 

dit aan ons te  laten weten. Er kan dan 

geïnventariseerd worden wie wel en wie niet in 

aanmerking komt voor een dergelijke controle. 

Een onnodig controlebezoek wordt daarmee 

voorkomen, waardoor het waterschap 

efficiënter kan werken.   

  

René Gerritsen van de afdeling Handhaving 

van het waterschap voert deze inventarisatie 

uit. Informatie over dit onderwerp kunt u aan 

hem doorgeven via tel. 038-4557200 of e-mail 

rgerritsen@wgs.nl. 

Meer informatie 

Voor  meer informatie over deze 

nieuwsbrief  kunt u  contact opnemen met 

René Gerritsen of Han Selles van de 

afdeling Handhaving van het Waterschap 

Groot Salland, tel. 038-4557200 of e-mail 

rgerritsen@wgs.nl / hselles@wgs.nl.  


