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De akkerbouw, een deel van de
bollen- en boomteelt, de vollegrondsgroenteteelt, de fruitteelt, de
zomerbloementeelt en de veehouderij hebben vanaf het voorjaar
2000 te maken met het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij.
Dit besluit, onder andere tot stand gekomen in overleg met de
landbouworganisaties, bevat maatregelen om de emissies van
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar bijvoorbeeld
sloten, beken, plassen, rivieren en kanalen (kortweg: het oppervlaktewater) terug t e dringen. Dit Lozingenbesluit open teelt en
veehouderij wordt genomen in het kader van de algemene waterkwaliteitsaanpak en is gebaseerd op de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren (WVO)en de Bestrijdingsmiddelenwet.
Emissiebeperkende maatregelen zijn eerder al genomen voor
lozingen door de industrie en glastuinbouw. De meeste maatregelen zijn vanaf het voorjaar 2000 verplicht, maar voor de percelen
verloopt de invoering in twee fasen. De eerste loopt van voorjaar
2000 t o t het eind van 2002. Naar verwachting wordt vanaf 2003
een aantal maatregelen op percelen aangescherpt om zo de 90%
vermindering van de verwaaiing (drift) van gewasbeschermingsmiddelen t e bereiken. Over het aanscherpen wordt in 2002 een definitief besluit genomen.
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Ontwikkelingen op het gebied van milieuvriendelijker spuiten teelttechnieken en toepassing van deze technieken kunnen
dermate voordelig uitpakken, dat een bredere teeltvrije zone* in
2003 niet noodzakelijk is. Deze folder geeft u inzicht in de belangrijkste maatregelen uit het besluit. Ook kunt u lezen wat er van u
wordt verwacht als uw bedrijf onder het Lozingenbesluit open
teelt en veehouderij valt. Heeft u na het lezen behoefte aan meer
informatie, dan kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke
waterkwaliteitsbeheerder in uw gebied.

Lozingenbesluit?
De afgelopen jaren zijn door
de waterkwaliteitsbeheerders
veelvuldig metingen verricht
naar de kwaliteit van het
oppervlaktewater. Daaruit blijkt dat de concentraties gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in veel gevallen de waterkwaliteitsnormen fors overschrijden. Het is met name de concentratie
aan gewasbeschermingsmiddelen die een schadelijk effect heeft
op het waterleven, vooral in sloten. Te hoge piekconcentraties,
dus een tijdelijke hoge concentratie in het oppervlaktewater, kunnen leiden tot sterfte van waterorganismen, zoals watervlooien en
algen, en uiteindelijk ook t o t volledige verstoring van het waterleven en zelfs vissterfte. Deze piekconcentraties van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen ontstaan door drift, afspoeling, het
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Teeltvrije zone: Strook tussen de insteek van het talud en het midden van de buitenste gewasrij Indien gespoten wordt, mag, uitgezonderd gras, geen of niet hetzelfde gewas worden geteeld als op de rest van het perceel.

meespuiten van bijvoorbeeld sloten en/of slootkanten en door
afvalwaterlozingen. Het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij is er vooral op gericht deze piekconcentraties* in de toekomst
te voorkomen. Daarom is in overleg met de agrarische belangenorganisaties en de waterkwaliteitsbeheerders een aantal praktische maatregelen samengesteld die passen bij een 'Goede
Landbouwpraktijk' langs oppervlaktewater. Dit Lozingenbesluit
geeft algemene regels die voor alle landbouwactiviteiten gelijk
zijn. Daarmee wordt voorkomen dat voor elk bedrijf apart een
Wvo-vergunning moet worden verleend.

Valt u wel of niet onder het besluit?
Wanneer u actief bent in de akkerbouw, de bollenteelt, de boomteelt, de vollegrondsgroenteteelt, de fruitteelt, de zomerbloementeelt en/of de veehouderij, dan valt u in principe onder het
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij. Dus ook als u één van
de genoemde activiteiten combineert of als nevenactiviteit uitvoert. Ook de teelt op tijdelijke en wisselende percelen vallen
onder het besluit. Uitzonderingen zijn er ook. De (overdekte) witloftrek en de champignonteelt vallen niet onder het besluit. Net
als bollenteeltbedrijven in gebieden die zijn aangemerkt als
gespecialiseerd bollengebied in Noord- en Zuid-Holland. Daarvoor
blijft het Wvo-vergunningenstelsel van toepassing. Hetzelfde geldt
voor het telen in potten, containers of op substraat, bijvoorbeeld
in de boomkwekerij of groenteteelt. Bedrijven waarvoor al een
Wvo-vergunning is verleend, vallen weer niet onder het
Lozingenbesluit. Wellicht ten overvloede: de glastuinbouw valt
niet onder dit besluit. Voor deze bedrijven is het Lozingenbesluit
WVOglastuinbouw van toepassing. Lozingen van huishoudelijk
afvalwater, bijvoorbeeld van het woonhuis, vallen al onder het
Lozingenbesluit WVOhuishoudelijk afvalwater. Bij een combinatie
van teelten kunt u dus t e maken krijgen met vergunningen
(bollen), Lozingenbesluit WVOglastuinbouw en met dit Lozingenbesluit open teelt en veehouderij.
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Tot slot: Het Lozingenbesluit richt zich op degene die verantwoor-

delijk is voor de activiteiten op percelen. Ook als deze worden uitgevoerd door derden, bijvoorbeeld loonwerkers.
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De belangrijkste maatregelen op een rg
Zoals gezegd heeft het Lozingenbesluit t o t doel het vermijden van
hoge concentratiepieken van gewasbeschermingsmiddelen en
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de insteek van het talud.
Dit is de buitenste werkgang.
o Niet spuiten op het talud
o Met een veldspuit moeten
vanaf 2001 kantdoppen*
en driftarme spuitdoppen
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Moderne, driftarme spuittechnieken en teeltvrije zones
Het Lozingenbesluit heeft t o t doel de verwaaiing (drift) van
gewasbeschermingsmiddelen met 90% te verminderen. Dit wordt
voor een belangrijk deel gerealiseerd als moderne, driftarme
spuitapparatuur wordt toegepast. Om dit t e bevorderen gelden
voor agrarische ondernemers die deze moderne apparatuur toepassen smallere teeltvrije zones. Deze zones zijn vanaf 2000 verplicht op percelen die grenzen aan sloten en ander oppervlaktewater. Op een teeltvrije zone mag u niet spuiten of bemesten. Er
mag echter wel een ander gewas op het perceel staan, mits het
niet wordt bespoten. In feite is dit een vanggewas" of windsingel.
In deboomkwekerij is hier al ervaring mee. Gras op de teeltvrije
zone is ook toegestaan. Hoe breed de teeltvrije zone dient t e zijn,
is afhankelijk van de spuitapparatuur die u gebruikt en het gewas.
Is deze driftarm dan zijn de verplichte teeltvrije zones minder
breed. In praktijk kan het lonen deze moderne apparatuur te
(gaan) gebruiken. Ook moet bij een aantal intensief bespoten
gewassen een bredere teeltvrije zone worden aangehouden dan
bij de overige gewassen. Wanneer u biologisch teelt, hoeft u geen
teeltvrije zone aan t e houden. Tot 2002 geldt dit ook wanneer u
een emissiescherm** gebruikt.
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Afmetingen teeltvrije zones
Een teeltvrije zone meet u vanaf de insteek van het talud t o t het
midden van de buitenste gewasrij.
Wanneer geen moderne, driftarme spuitapparatuur wordt
gebruikt, dan zijn voor de diverse sectoren en gewassen de
volgende teeltvrjeezones verplicht:
Akkerbouw
Bij de teelt van aardappelen en uien geldt een teeltvrije zone van
IS0 centimeter. Bij granen, triticale en graszaad is een zone van
entimeter \/erplicht. Bij de overige akkerbouwgewassen geldt
een zone van 50 centimeter.
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Vanggewas: Natuurlijke barrière van aaneengesloten bomen, struiken of andere ge
niinste even hoog IS als de spuitdoppen en die het verwaaien van meststoffen en gewasb
mrngsmiddelen in het oppervlaktewater voorkomt
Emissiescherm: Scherm van dicht kunststof of fijnmazig gaas langs het perceel dat ve&a
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater tegengaat, f n wa
geen gewasbeschermingsmiddelen in het opppervlaktewater druppelen
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Vollegrondsgroenteteelt
/
Een teeltvrije zone van 150 centimeter is verplicht bij
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aardbeien, asperges, prei, schorseneren, sla en peen. VOO,
overige vollegrondsgroentegewassen geldt een teeltvrije za
van 50 centimeter.
i

Bollenteelt
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Bij de teelt van bloembollen en -knollen geldt een teeltvrije
zone van 150 centimeter. Dit geldt vaak al voor bedrijven met een
Wvo-verg unning.
Boomkwekerijgewassen en vaste planten
I

Bij de teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten die neerwaarts worden bespoten, geldt een verplichte teeltvrije zone van
150 centimeter. Voor de teelt van opwaarts bespoten boomkwekerijgewassen geldt een teeltvrije zone van 500 cm. Dit geldt nu al
voor bedrijven met een vergunning.
Fruitteelt

Voor de teelt van grootfruit als appelen en peren geldt een teeltvrije zone van 150 cm. Daarnaast geldt de bûitenste (halve) gewasrij niet richting de sloot mag worden gespoten. Bij de gangbare
axiaalspuit of dwarsstroomspuit is dan een rijpad
nodig. Dit komt in de regel neer op een teeltvrije zo
Voor kleinfruit geldt een teeltvrije zone van 50 ce
Veehouderij

Voor grasland geldt geen teeltvrije zone, maar eem@uit- erw~@$tvrije zone van 25 centimeter. Gras op deze zone is dus toegestaan.
Voor maïs geldt een wel een verplichte teeltvrije zone. Deze
bedraagt 50 centimeter.
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Schematische weergave teeltvrije zone

a Insteek van het talud
c Teeltvrije zone
d Midden van de buitenste gewasrij of,
bij graangewassen, het begin van het buitenste gewas

* Voor grasland geldt geen teeltvrije zone, maar een spuitvrije zone
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Het beperken van afwalwaterlozingen
Ook lozingen vanaf uw erf of uw bedrijfsgebouwen veroorzaken
concentratiepieken gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen
in het oppervlaktewater. Vandaar dat de volgende maatregelen
verplicht worden, indien afvalwater ontstaat:
o Het is verboden afvalwater met ontsmettings- o f

gewasbeschermingsmiddelen t e lozen. Dit water
moet worden opgevangen om vervolgens t e worden hergebruikt of afgevoerd.
o Sanitair afvalwater uit bedrijfsgebouwen moet
worden gezuiverd of worden geloosd op de
riolering.
o Waswater van spuit- of mestapparatuur mag niet
worden geloosd op oppervlaktewater.
o Spoelwater van landbouwproducten moet zoveel
mogelijk opnieuw worden gebruikt. Naspoelwater
mag alleen na bezinking worden geloosd op
oppervlakte water.
o Afvalwater van een ontijzeringsinstallatie mag
alleen na bezinking worden geloosd.
o Schoonmaakwater uit gewasbeschermingsmiddelenruimtes, stallen, mestopslag of reparatiehal mag
niet worden geloosd. Schoonmaakwater uit andere
ruimtes mag na bezinking wel worden geloosd.
o Koel- en condenswater mag alleen worden geloosd
als het niet t e warm o f verontreinigd is.
o Regenwater o f water waarmee de erfverharding is
afgespoten, dat is verontreinigd met mest, kuilvoer, compost en dergelijke mag niet afstromen
naar het oppervlaktewater.
o Er mag niet op het oppervlaktewater worden
geloosd, indien binnen een afstand van 40 meter een
riolering aanwezig is met voldoende capaciteit, tenzij het om nauwelijks verontreinigd afvalwater gaat.

Vaak is het mogelijk om verontreiniging of afvalwater t e voorkomen of te beperken met organisatorische aanpassingen in de
bedrijfsvoering. Zo kunnen bijvoorbeeld restanten van bestrijdingsmiddelen verdund worden verspoten op het perceel. Of kan
perssap van kuilvoer of schoonmaakwater van melkapparatuur op
de mestkelder worden geloosd. Ook het binnen stallen van spuitapparatuur voorkomt afspoeling van bestrijdingsmiddelen.

Kan er van de maatregelen worden afgeweken?
Ja, dat is mogelijk. Aan de ene kant is er soms sprake van een versoepeling van de regels. Zo kan de waterkwaliteitsbeheerder u
toestaan een smallere teeltvrije zone in te stellen. U moet dan wel

zelf aantonen dat u emissiearme apparatuur gebruikt of een teeltwijze heeft die minimaal hetzelfde resultaat oplevert als de hiervoor genoemde maatregelen. Bij uitzondering mag ook worden
gespoten bij hardere wind dan 5 meter per seconde. Bijvoorbeeld
als u een overkapte beddenspuit gebruikt of als er een teeltbedreigende situatie ontstaat doordat het dagen achtereen te
hard waait (volgens de norm) en langer uitstel van bespuiting
niet mogelijk is.
Aan de andere kant kunnen regels ook worden aangescherpt door
de waterkwaliteitsbeheerder. In de praktijk gaat het dan vooral
om percelen die grenzen aan kwetsbaar oppervlaktewater, zoals
zwemwater, water in een natuurgebied of water bestemd voor
drinkwater. Daar kunnen bredere teeltvrije zones worden verplicht. Of daar gelden strengere eisen voor wat betreft het lozen
van sanitair afvalwater of het hergebruik van spoelwater.

Hoe werkt dit besluit in de praktijk?
Welke maatregelen nou precies voor uw bedrijf van toepassing
zijn en hoe u daarmee moet omgaan is erg afhankelijk van uw
specifieke bedrijfssituatie. Bij de totstandkoming van het besluit is
nauw samengewerkt met de deskundigen van waterschappen,
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onderzoeksdiensten en landbouworganisaties. Dit neemt niet weg
dat het voor sommige agrarische ondernemers niet eenvoudig
zal zijn de juiste keuzen t e maken als zij op het punt staan de
verplichte maatregelen door te voeren. Goede informatie en het
krijgen van de juiste adviezen zijn dan van groot belang. Vandaar
dat u van verschillende kanten wordt geïnformeerd en geadviseerd. Door de rijksoverheid, de waterkwaliteitsbeheerders, maar
ook door uw agrarische belangenorganisaties en uw agrarische
adviseurs. Heeft u vragen, dan kunt u bij een van deze partijen
terecht. Het besluit wordt in het voorjaar van 2000 van kracht.

Wat houdt de meldingsplicht in?
Als u onder het besluit valt, heeft u een meldingsplicht. Dat houdt
in dat uw naam, adres, agrarische activiteiten, percelen en een
aantal zaken met betrekking tot de lozingen op uw bedrijf
bekend moeten zijn bij de waterkwaliteitsbeheerder. U krijgt een meldingsformulier
toegestuurd, dat u voor de zomer 2000 moet
invullen en opsturen.
Bij dit Lozingenbesluit geldt een meldingsplicht.
U krijgt hierover bericht.

De kosten
Net als bij alle andere bedrijfstakken en net als bij het Lozingenbesluit WVOhuishoudelijk afvalwater en het Lozingenbesluit WVO
glastuinbouw geldt ook nu het principe dat degene die loost de
kosten voor zijn rekening neemt om de maatregelen door t e
voeren. Hoe hoog deze kosten zijn, varieert van bedrijf t o t bedrijf.
Het hangt a f van de verkaveling en vooral ook van al dan niet
gebruiken van driftarme spuitapparatuur. Als alle maatregelen
op een bedrijf nog moeten worden genomen, dan kunnen
de jaarlijkse kosten op een gemiddeld bedrijf enkele duizenden
guldens bedragen. Het is daarom soms veel goedkoper t e voldoen
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aan het Lozingenbesluit door preventieve maatregelen
te nemen die ervoor zorgen dat verontreiniging of
afvalwater niet meer voorkomen.

Meer informatie?
Voordat het Lozingenbesluit in werking treedt, wordt u
via diverse kanalen uitvoerig geïnformeerd.
Zo worden, aansluitend op deze algemene folder, sectorspecifieke folders, inclusief een checklist, door waterkwaliteitsbeheerders verspreid onder agrariërs die te
maken krijgen met het besluit. Met de op uw bedrijf
toegespitste checklist in de hand kunt u beoordelen in
welke mate u voldoet aan het Lozingenbesluit. U weet
dan ook welke maatregelen u nog dient te nemen. De
bijbehorende folder verschaft aanvullende informatie,
adviezen en praktische tips.

Heeft IJ na het lezen van deze folder vragen,
dan kunt u terecht bij de verantwoordelijke
waterkwaliteitsbeheerder in uw gebied.
Nu voorbereidingen treffen?
Of u nu al voorbereidingen kunt treffen, is afhankelijk
van de situatie op uw bedrijf. U kunt dit bijvoorbeeld
bespreken met een van uw adviseurs of met de waterkwaliteitsbeheerder. Als het besluit van kracht is, zullen
de waterkwaliteitsbeheerders en de AID erop toezien
dat de bepalingen worden nageleefd.
Bij hen ligt het bevoegd gezag voor controle. Daarnaast zijn zij u van dienst bij
het zoeken naar de juiste oplossingen
voor uw bedrijf,
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Waterkwaliteitsbeheerders *
GTD Oost-Brabant
Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Hoogheemraadschap v. Delfland
Hoogheemraadschap van Rijnland
Hoogheemraadschap van Schieland
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen
Hoogheemraadschap van West-Brabant
Riolering en Waterhuishouding Amsterdam
Waterschap De Aa
Waterschap De Dommel
Waterschap De Maaskant
Waterschap Groot Salland
Waterschap Hunze en Aa’s
Waterschap Noorderzijlvest
Waterschap Reest en Wieden
Waterschap Regge en Dinkel
Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Vallei & Eem
Waterschap Veld en Vecht
Waterschap Veluwe
Waterschap Zeeuwse Eilanden
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Waterschap Zuiderzeeland
Wetterskip Fryslân
Zuiveringsschap Holland Eilanden & Waarden
Zuiveringsschap Limburg
Zuiveringsschap Rivierenland

Boxtel
Woudrichem
Hilversum
Delft
Leiden
Rotterdam
Houten
Edam
Breda
Amsterdam
Boxtel
Boxtel
Oss

Zwolle
Veendam
Groningen
Meppel
Almelo
Doetinchem
Leusden
Coevorden
Apeldoorn
Goes
Terneuzen
Lelystad
Leeuwarden
Dordrecht
Roermond
Tiel

0411-618555
0183-305050
035-6477777
015-2608108
071-5168268
010-4537200
030-6345700
0299-39139 1
076-5641000
020-4602100
0411-613100
0411-618618
0412-698300
038-4557200
0598-693800
050-3048911
0522-276767
0546-832525
0314-369369
033-4346000
0524-592222
055-5272911
0113-241000
O115-641000
0320-274911
058-2339933
078-63971O0
0475-394444
0344-677777
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