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De DRD-lijst is uitgebreid met spuitdoppen met een tophoek van 80/90 graden en 

ingedeeld in DRD-klasse 50%, voor toepassing bij neerwaartse bespuiting met verlaagde 

spuitboom. 

 

De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) heeft op basis van door doppen-
fabrikant Lechler aangeleverde informatie geoordeeld dat de spuitdoppen Lechler ID 90-01, 
ID 90-015, IDK 90-0067, IDK 90-01, IDK 90-015 en IDK 90-02 ingedeeld kunnen worden in 
de DRD-klasse 50%, bij een maximale spuitdruk van 7 bar. De spuitdop Lechler AD 90-02 

kan in de DRD-klasse 50% worden ingedeeld bij een maximale spuitdruk van 4 bar. 
Op basis van door doppenfabrikant TeeJet aanleverde informatie heeft de TCT geoordeeld dat 
de spuitdoppen TeeJet AI80015, AI8002, AI80025 en AI8003 ingedeeld kunnen worden in 
DRD-klasse 50%, bij een maximale spuitdruk van 7 bar. 

De TCT heeft de indeling van de spuitdop Agrotop AirMix 80-025 Hollow Cone (HC) in de 
DRD-klasse 75% geschrapt omdat deze spuitdop abusievelijk in deze DRD-klasse was 
ingedeeld. De indeling in de DRD-klasse 50% blijft gehandhaafd. 
 

De hierboven genoemde spuitdoppen zijn in de DRD-lijst opgenomen in de nieuwe tabel 1b 
met driftreducerende spuitdoppen met een tophoek van 800-900 voor neerwaartse bespuiting. 
Deze spuitdoppen kunnen gebruikt worden in combinatie met een veldspuit met verlaagde 
spuitboom en een veldspuit met verlaagde spuitboom met luchtondersteuning, waarbij de 

spuitdophoogte maximaal 30 centimeter bedraagt en de spuitdopafstand 25 centimeter is. De 
veldspuit met verlaagde spuitboom in combinatie met deze spuitdoppen valt in DRT-klasse 
90%. 
 

Daarnaast heeft de TCT in de DRT-lijst ter verduidelijking enkele tekstuele wijzigingen 
doorgevoerd. Dit betreft de formulering voor het gebruik van driftreducerende kantdoppen in 
de tabellen 1 en 2 en aanpassing van de specificatie van spuitdoppen bij het gebruik van de 
veldspuit met verlaagde spuitboom en de veldspuit met verlaagde spuitboom met 

luchtondersteuning in tabel 1. Dit in verband met de opname van de spuitdop Lechler ID 90-
015 in de DRD-lijst. Bij de handgedragen/handgetrokken spuitboom in tabel 1 is een tekst 
toegevoegd dat bij het gebruik van deze spuittechniek loodrecht van de sloot af gespoten moet 
worden.   

 
De nieuwe versies van de DRT-lijst en DRD-lijst (22 mei 2020) en aanvullende informatie 
over driftreducerende spuittechnieken en spuitdoppen zijn te vinden op: 
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/agrarisch/open-

teelt/driftreducerende/  
 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de TCT, mevr. C.A.M. 
Baltus van RWS Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL); tel. 06-51103638, E-mail; 

corine.baltus@rws.nl.  
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