
Met de kaarten ontwikkeld in het toolboxproject willen Agrodis, CUMELA, LTO, CropLife NL en de Waterschappen met een eenduidige boodschap 
de telers ondersteunen bij het verminderen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Er zijn kaarten be-
schikbaar met maatregelen voor de verschillende situaties en emissieroutes. April 2023.  www.toolboxwater.nl

Overdekte wasplaats, voor 
machines met en zonder 
gewasbeschermingsmiddelen

Uitvoering wasplaats
Bij een wasplaats voor machines met en zonder gewasbeschermingsmiddelen (gbm) - een ‘combiwasplaats’ - zijn er twee af-
valwaterstromen, te scheiden door een tweewegklep. Het waswater wordt via een bezinkput opgevangen in een buffer en ge-
zuiverd met een zuiveringssysteem (zie toolboxkaart 13 over zuiveringssystemen). De grond in de bezinkput moet afgevoerd 
worden door een erkende verwerker. Na gebruik wordt de wasplaats schoongespoeld en dit water wordt ook opgevangen en 
gezuiverd. Let op: alle grond moet van de wasplaats af, omdat gewasbeschermingsmiddelen zich hieraan kunnen binden. 
Zorg daarom dat de wasplaats eenvoudig schoon te spuiten is, bijvoorbeeld door opstaande randen in plaats van roosters. 
Het waswater van tractoren en andere machines zonder gbm gaat door een bezinkput en olieafscheider. 
Voor het lozen van dit afvalwater zonder gbm geldt een voorkeursvolgorde: 
1. Lozen op het vuilwaterriool.
2. Opvangen, opslaan in een buffertank en gelijkmatig verspreiden over landbouwgronden.
3. Lozen op een infiltratievoorziening (bijvoorbeeld een infiltratiesloot, wadi of groene greppel). Dit kan alleen als  uw ge-

meente/omgevingsdienst toestemming verleent .
4. Afvalwater zonder gbm van een combiwasplaats mag in principe niet op het oppervlaktewater worden geloosd. Onder 

sommige omstandigheden of in sommige regio’s geeft het waterschap hier wel toestemming voor (watervergunning). 
Informeer hiernaar bij uw waterschap. 
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 Afvoer voor waswater zonder gbm:
1. vuilwaterriool

(mits voldoende capaciteit)
2. infiltratie in de bodem

(maatwerk gemeente/omgevingsdienst)
3. oppervlaktewater

(watervergunning waterschap)
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