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Teelt- en spuitvrije zone en driftreducerende maatregelen 
Driftreducerende maatregelen 
In het nieuwe activiteitenbesluit, welke op 1 januari 2018 is ingegaan, staat de verplichting om 
op het gehele perceel minimaal een 75% driftreducerende techniek te gebruiken. 
Gewasbeschermings-middelen kunnen echter andere toepassingseisen stellen (bijvoorbeeld 
Stomp: minimaal 90% driftreducerendetechniek, Bonalan: 95%). 
 
Een actuele lijst van driftreducerende spuittechnieken (DRT-lijst) en een actuele lijst van 
driftreducerende spuitdoppen (DRD-lijst) staat op Helpdeskwater.nl. Op de laatste DRD-lijst zijn 
spuitdoppen die driftarm zijn bij een spuitdruk tot 2 bar verwijderd omdat deze niet meer 
toegelaten zijn. 
 

 Voor spuitdoppen die driftarm zijn bij een spuitdruk van 2 tot 3 bar, en voor 
‘luchtvloeistofmengdoppen’, is een drukregistratievoorziening vereist.  

 Voor spuitdoppen die driftarm zijn bij een spuitdruk vanaf 3 bar en voor spuitapparatuur 
met aanvullende driftreducerende voorziening is geen drukregistratievoorziening vereist  

 Als alternatief voor de drukregistratievoorziening kan bij gebruik van spuitdoppen die 
driftarm zijn bij een spuitdruk van 2 tot 3 bar, en voor luchtvloeistofmengdoppen, een 
verdubbeling van de in het Activiteitenbesluit vereiste teeltvrije zone worden toegepast.  

 
Teelt- en spuitvrije zone 
Onder een teelt- en spuitvrije zone wordt verstaan een strook tussen het talud en de buitenste 
plantrij van het gewas waarin men niet mag spuiten en bemesten. Onkruid in de teeltvrije zone 
mag alleen pleksgewijs en met een afgeschermde spuitdop worden bestreden.  

 
De volgende teelt- en spuitvrije zones worden 
momenteel gehanteerd: 
 
Aardappelen, uien,  
wortelen en bloembollen: 150 cm 
 
Alle andere gewassen:           50 cm 
 

 
Roundup actie 2019 

Ook in 2019 heeft Roundup een actie: Bij aankoop van een van van 200 liter Roundup Ultimate 
ontvangt u gratis een Lenovo-tablet. De actieperiode loopt tot 31 juli 2019. In de bijlage kunt u 
de actiefolder met meer informatie vinden. 
 

Verlengingsbijeenkomst “Veiligheid en Techniek” 

Op woensdag 27 februari organiseren wij een verlengingsbijeenkomst voor de spuitlicentie met 
als thema: Veiligheid en Techniek. De bijeenkomst vangt aan om 14.30 uur in ons kantoor te 
Aardenburg. Op dit moment zijn er nog een beperkt aantal plaatsen vrij. Aanmelden vooraf is 
verplicht, vol=vol! 
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Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies! 

Uitdrukkelijk merken wij op, dat wij wel adviezen geven doch dat het opvolgen van deze adviezen buiten onze formele verantwoording ligt. 
 


