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Schoon water voor Lith 

 

Op woensdag 24 juni zetten de gemeente Lith, water-

schap Aa en Maas, Brabant Water en provincie Noord-

Brabant hun handtekening onder het convenant ‘Schoon 

Water voor Brabant’. In het convenant staan afspraken 

om geen gebruik meer te maken van chemische bestrij-

dingsmiddelen in openbaar groen, pleinen, straten en 

stoepen. Hiermee wordt voorkomen dat reststoffen in het 

drinkwater en oppervlaktewater komen. Zo werken de 

partijen daadwerkelijk mee aan het behoud van zuiver 

water voor mensen, dieren en planten. 

 

De gemeente, het waterschap, de provincie en Brabant Water stellen hiervoor samen een gemeentelijk 

waterplan op. In het waterplan komen zaken aan de orde zoals nieuwe gemeentelijke taken op het ge-

bied van water en lopende en toekomstige projecten op het gebied van oppervlaktewater en grondwater. 

Zo wordt een strook langs de Hertogswetering op een meer natuurlijke en ecologische manier ingericht 

en zijn poelen en wielen in Lith door landschapsbeheer Oss opgeschoond. Verder zijn er tal van projecten 

en ideeën om aandacht voor recreatie en cultuurhistorie te combineren met water. Een voorbeeld daar-

van is het project voor de Lithse Ham, waar natuur, recreatie en cultuurhistorie bijeen komen in de nieu-

we plannen voor het gebied. Een ander belangrijk onderdeel van het waterplan is dat bouwplannen in de 

gemeente altijd moeten worden getoetst op de gevolgen voor het water in het gebied. 

 

Fietsen langs water 

De opstellers van het waterplan zitten nu midden in het proces. Om de inwoners en bedrijven in Lith zo-

veel mogelijk te betrekken is al een enquête en een informatieavond gehouden. De fietsexcursie was een 

derde manier op het publiek te bereiken. 

 

De belangstelling was groot. Ruim 40 enthousiaste deelnemers fietsten op deze zonnige dag langs diver-

se waterlocaties in de gemeente. De excursie begon bij de Speciaalbierbrouwerij Oijen waar het bier met 

drinkwater uit de omgeving wordt gebrouwen. Daarna leidde de tocht onder meer langs de nieuwe vis-

trap ‘Oijense Hut’ en recreatiegebied de Lithse Ham. Daar kregen de deelnemers een presentatie over de 

ambitieuze plannen van de gemeente voor dit gebied. De fietstocht eindigde bij de bierbrouwerij waar de 

deelnemers getuigen waren van de officiële ondertekening van het convenant ‘Schoon water’. Tevens 

zetten de ondertekenaars hun initialen op een geschilderd vierluik van de Lithse kunstenares Dinanda 

Roesink. In het kunstwerk zijn de taken van de partijen op het gebied van water in symbolisch in beeld 

gebracht. 

 

Afspraken 

In het convenant staan afspraken om schoon en zuiver water te waarborgen. Zo ziet de gemeente bij-

voorbeeld af van het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij het beheer en onderhoud van openbaar groen 

en bestratingen. De gemeente wil zo een goed voorbeeld geven, zodat burgers en bedrijven ook worden 

gestimuleerd om ook zelf een steentje bij te dragen aan schoon en zuiver water. 

 

Hebt u ideeën voor het waterplan van Lith, dan kunt u die sturen naar de gemeente Lith, 

w.boekholt@lith.nl of bellen met Wouter Boekholt, telefoon 0412 485942. 


