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Factsheet ‘Wasplaatsen voor trekkers en werktuigen’ 
 

Aanleg wasplaats trekkers en werktuigen 

 De wasplaats moet een aaneengesloten bodemvoorziening hebben. Dat is een vloer, 

verharding of constructie die stoffen tijdelijk keert, en waarvan eventuele 

onderbrekingen of naden zijn gedicht.  

 De bij het wassen vrijkomende vloeistoffen mogen niet over de rand van de 

aaneengesloten bodemvoorziening lopen. 

 Er mag geen directe afvoer voor afvalwater en hemelwater van de aaneengesloten 

bodemvoorziening naar een oppervlaktewaterlichaam aanwezig zijn, als er op de 

wasplaats werktuigen worden gereinigd, die met gewasbeschermingsmiddelen in 

aanraking zijn geweest.  

 Advies is om een minimale afstand tussen de wasplaats en het oppervlaktewater aan 

te houden van 5 meter. 

 

Afvoer van afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen  

 Afvalwater dat gewasbeschermingsmiddelen bevat, moet worden opgevangen en naar 

een zuiveringsvoorziening (Phytobac, Heliosec of Biofilter) worden geleid, waarbij 

contact van afvalwater met de bodem moet worden voorkomen. 

 Via een bufferopslag en doseereenheid moet het afvalwater geleidelijk en gelijkmatig 

worden verspreid over het oppervlak van het zuiveringsmateriaal. 

 De capaciteit van de zuiveringsvoorziening moet voldoende zijn voor de behandeling 

van de afvalwaterstroom die jaarlijks vrijkomt. Maak daarom (samen met de 

leverancier) een capaciteitsberekening en houd daarbij ook rekening met de 

hoeveelheid restvloeistoffen. 

 

Afvoer van afvalwater zonder gewasbeschermingsmiddelen  

 Advies is om het afvalwater via een slibvangput, olieafscheider en monsternameput 

(controlevoorziening) af te voeren. Maak (samen met de leverancier) een 

capaciteitsberekening, waarbij u ook rekening houdt met de hoeveelheid hemelwater. 

 Als er op de wasplaats alleen trekkers en werktuigen worden gewassen, die niet in 

aanraking zijn geweest met gewasbeschermingsmiddelen: 

o mag waswater alleen op het oppervlaktewater worden geloosd als er geen 

vuilwaterriool is en hiervoor een watervergunning is verleend door het 

waterschap.  

 Als er op de wasplaats werktuigen worden gewassen, die in aanraking zijn geweest 

met gewasbeschermingsmiddelen: 

o moet er een gescheiden afvoer zijn van afvalwater, mét en zonder 

gewasbeschermingsmiddelen (bijv. met een tweewegklep); 

o moet de wasplaats na reiniging van werktuigen met 

gewasbeschermingsmiddelen goed nagereinigd worden; 

o mag afvalwater niet op het oppervlaktewater worden geloosd; 

o is er een meldingsplicht voor infiltratie van afvalwater in de bodem. Hiervoor 

kan de gemeente of de omgevingsdienst maatwerkvoorschriften opleggen. 

 

Afvoer van hemelwater van de wasplaats 

 Bij een overdekte wasplaats heeft u niet te maken met regelgeving over 

hemelwaterafvoer van de wasplaats. 

 Advies is om het hemelwater gescheiden van het afvalwater af te voeren om de 

capaciteit van uw voorzieningen te beperken (bijv. met een twee- of driewegklep). 



Augustus 2019 2  

 
DISCLAIMER 
De inhoud van dit document is met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Aan dit document kunnen geen rechten 
worden ontleend. Voor officiële teksten van wet- en regelgeving, zie: wetten.overheid.nl. 
 

 Als er op de wasplaats alleen trekkers en werktuigen worden gewassen, die niet in 

aanraking zijn geweest met gewasbeschermingsmiddelen: 

o mag hemelwater alleen op het oppervlaktewater worden geloosd als hiervoor 

een watervergunning is verleend door het waterschap.  

 Als er op de wasplaats werktuigen worden gewassen, die in aanraking zijn geweest 

met gewasbeschermingsmiddelen: 

o mag hemelwater van de wasplaats niet op het oppervlaktewater worden 

geloosd; 

o is er een meldingsplicht voor infiltratie van hemelwater in de bodem. Hiervoor 

kan de gemeente of de omgevingsdienst maatwerkvoorschriften opleggen. 

 

Infiltratievoorziening  

 Advies is om voor de nazuivering van waterstromen die resten van 

gewasbeschermingsmiddelen zouden kunnen bevatten een infiltratiegreppel aan te 

leggen, die u met gras of riet laat begroeien. 

 Voor bodeminfiltratie is er een meldingsplicht. De gemeente of de omgevingsdienst 

kan maatwerkvoorschriften opleggen. 

 Als u hiervoor een deel van de erf- of kavelsloot wilt inrichten, dient een 

watervergunning te worden aangevraagd bij het waterschap. Daarbij zal: 

o waterafvoer van bovenstroomse gedeeltes mogelijk moeten zijn gemaakt 

(bijvoorbeeld door een duiker onder de infiltratievoorziening);  

o bij meer dan 18 meter lengte gecompenseerd moeten worden (bijvoorbeeld 

door het verbreden van een ander deel van de sloot). 

 

Melding aanleg wasplaats met voorzieningen 

De aanleg van een wasplaats met voorzieningen dient 4 weken voor de aanleg gemeld te 

worden via de Activiteitenbesluit Internetmodule: www.aimonline.nl. Voeg altijd een 

duidelijke tekening toe. 

 

Aanvraag watervergunning 

 Een watervergunning dient tenminste 8 weken vóór uitvoering van de 

werkzaamheden te worden aangevraagd via www.omgevingsloket.nl.  

 Voor een watervergunning voor lozingen op het oppervlaktewater zijn er geen 

legeskosten. 

 De legeskosten voor een watervergunning voor het onttrekken van een deel van de 

sloot bedragen €150,-. 

 Voeg altijd een duidelijke tekening toe. 

 

Melding grondwaterbron 

Aanleg van een nieuwe bron voor het vullen van de spuitmachine dient u 4 weken voor 

de aanleg bij het Waterschap te melden op het ‘Meldingsformulier voor laag-risico 

activiteiten’, via: www.zuiderzeeland.nl/loket/@4630/onttrekken-lozen. 

 

Vragen? Een vrijblijvend adviesbezoek? 

Voor vragen over regelgeving of een vrijblijvend adviesbezoek kunt u contact opnemen 

met onze agrarische adviseurs: 0320-274911 of agrohelpdesk@zuiderzeeland.nl. 

 

Voor vragen over meldingen en vergunningen kunt u contact opnemen met het Team 

Waterprocedures: 06-11324178 of waterprocedures@zuiderzeeland.nl.  

 

Neem voor vragen over meldingen en maatwerkvoorschriften bij de Omgevingsdienst 

Flevoland & Gooi en Vechtstreek contact op met: 088-6333000 of info@ofgv.nl. 
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