Gebruik een wasplaats met zuiveringssysteem
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Maak op het erf bij voorkeur geen enkele machine schoon waarmee gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast. Denk aan de veldspuit, pootmachine, zaaimachine,
rugspuit en inschuurapparatuur, zoals een Pieper-does. Gebruik voor het wassen van dergelijke machines en het inwendig reinigen (spoelen) een wasplaats met
zuiveringssysteem. Leg deze zelf aan, of maak gebruik van de wasplaats van een collega. De wasplaats is bij voorkeur overdekt, maar dit hoeft niet. Je kunt aparte
wasplaatsen aanleggen voor machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast en voor andere machines (zoals tractor, ploeg, enz.) of dit combineren in één
wasplaats (combi-wasplaats).
Elke waterstroom van de wasplaats heeft zijn eigen bestemming:
1. Was- of spoelwater van machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast; wordt opgevangen en gezuiverd, waarbij geen afvalwater wordt geloosd (bijv.
met Phytobac, Heliosec, Biofilter of RemDry).
2. Was- of spoelwater van andere landbouwmachines; gaat door een bezinkput, olieafscheider en monsternameput en mag vervolgens worden geloosd op het
vuilwaterriool, worden opgevangen en gelijkmatig worden verspreid over landbouwgronden of worden geloosd in een infiltratievoorziening (greppel of wadi). Voor deze
laatste optie is een maatwerkvoorziening van de gemeente vereist.
3. Regenwater; de wasplaats waar machines met gewasbeschermingsmiddelen worden gewassen, moet na gebruik altijd worden schoongespoten. Dit voorkomt dat met
het regenwater ook gewasbeschermingsmiddelen afspoelen. ‘Schoon’ regenwater mag worden geloosd via dezelfde route als was- en spoelwater dat niet in aanraking
is gekomen met gewasbeschermingsmiddelen (route 2).
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Meer informatie:
» Kennisboekje Erfemissie? Natuurlijk niet! > 1.3
» Filmpje ‘Niet-overdekte wasplaats bij akkerbouwer en varkenshouder Arjen Stevens’: https://www.youtube.com/watch?v=P3hY_osqEx8&t=5s
» Filmpje ‘Niet-overdekte wasplaats met phytobac bij akkerbouwer & melkveehouder Jan van Leeuwen’: https://www.youtube.com/watch?v=rG3EQc8Oqeg&t=3s
» Filmpje ‘Gescheiden wasplaatsen bij akkerbouwer De Sain’: https://www.youtube.com/watch?v=QKhxi8RbHTs&t=2s
» Toolboxwater.nl/toolbox kaart 13
» Toolboxwater.nl/toolbox kaarten 18 A t/m E
Laat je goed adviseren over regelgeving en mogelijkheden bij de aanleg van een wasplaats (bijvoorbeeld via je adviseur gewasbescherming of de erfemissiecoach op
erfemissiecoach.nl)
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