
Tuincentra en 
Schoon Water voor Brabant 
De provincie Noord-Brabant en het drinkwaterbedrijf Brabant Water willen in het 
voorjaar samen met tuincentra een positieve campagne richting tuineigenaren 
organiseren. Doel van de campagne is de bewoners in kwetsbare gebieden te  
wijzen op het belang van het gebruik van duurzame methoden voor tuin- en  
terrasonderhoud. De campagne maakt onderdeel uit van het project Schoon  
Water voor Brabant.

Achtergrond van Schoon Water voor Brabant
Het drinkwater in Brabant wordt gemaakt van grondwater. Dit water wordt door 
Brabant Water op verschillende plaatsen en op verschillende diepten onttrokken 
en gezuiverd tot drinkwater. Bij een aantal winningen in Brabant (111) is het grond-
water erg kwetsbaar, bijvoorbeeld voor de uitspoeling van (resten van) gewas- 
beschermingsmiddelen. 

Brabant Water en provincie Noord-Brabant willen 
het grondwater beschermen en verontreiniging 
met gewasbeschermingsmiddelen voorkomen. Zij 
voeren daarom het project Schoon Water voor 
Brabant uit. Vanuit een gezamenlijke verantwoor-
delijkheid voor schoon drinkwater, vragen zij van 
alle gebruikers van middelen een bijdrage in de 
bescherming van het grondwater. De landbouw 
in de 11 gebieden 
heeft het gebruik 
van gewasbescher-
mingsmiddelen 
flink verminderd 

door het nemen van maatregelen, resulterend in een 
vermindering van de milieubelasting met 70%! Ook 
de 16 gemeenten in de gebieden tonen een grote be-
trokkenheid en gaan nu stapsgewijs over op chemie-
vrij beheer van de openbare ruimte. De bedoeling is  
samen met de tuincentra ook bewoners in de 11 
kwetsbare gebieden bewust te maken van het belang 
van duurzame methoden voor tuin- en terrasonder-
houd. Zij gebruiken nu nog regelmatig middelen 
zoals glyfosaat en MCPA die een negatief effect op  
de waterkwaliteit kunnen hebben. 

Voorjaarsactie 
Schoon Water 
voor Brabant

U woont in een bijzonder gebied en dat 

vraagt om bijzondere aandacht voor tuin- 

en terreinbeheer. De agrariers werken hard 

aan Schoon Water, uw gemeente bouwt het 

gebruik van chemie gestaag af, maar ook u 

bent aan zet. Kijk voor meer informatie op 

www.schoon-water.nl!

1)  De grondwaterbeschermingsgebieden van de winningen Waalwijk, Budel, Helvoirt, Macharen, Nuland, Vessem, Bergen op Zoom,  
Roosendaal, Eindhoven, Helmond en Lith zijn kwetsbaar voor het uitspoelen van (resten van) gewasbeschermingsmiddelen.



Voorjaarsactie Schoon Water voor Brabant

Positieve campagne
In het voorjaar van 2011 doen winkels voor tuin- en buitenleven in (de buurt van) 
grondwaterbeschermingsgebieden mee aan de voorjaarsactie richting bewoners. Dit 
is een positieve, aansprekende campagne om bewustwording te creëren bij de con-
sument. Bewoners krijgen van Brabant Water een brief op de mat waarin ze kunnen 
lezen in wat voor bijzonder gebied ze wonen. Immers, ze lopen op drinkwater! 

In dezelfde week trekken Schoon Water-
banners of stoepborden de aandacht bij 
de tuincentra in de buurt. Met infograp-
hics en een drinkwater-zuil leren bezoe-
kers de link die er is tussen hun eigen 
tuin, het grondwater, zuivering en het 
drinkwater dat uit hun kraan komt. Het 
tuincentrum is dé plek voor tips om 
tuin en terras op een grondwatervrien-
delijke manier onkruidvrij te houden. 
Producten die daarbij helpen, zetten we 

in de schijnwerper. De stoere schoffel, hark en krabber zijn niet alleen goed voor het 
water, maar je blijft er ook lekker mee in beweging. 

Bij de Schoon Water prijsvraag kunnen inzenders een tuinadvies winnen. 
Advertenties in de lokale krant en een radio en tv-item bij de regionale 
omroep versterken het effect van de campagne.

Meedoen?
De Boerenbond geeft graag gehoor aan de oproep van de provincie 
en Brabant Water en geeft de campagne mede vorm. We nodigen 
ook andere tuincentra van harte uit om zich aan te sluiten en mee 
te denken over de campagne. Voor u als tuincentrum is de Schoon 
Water campagne een mooie, concrete manier om invulling te geven 
aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). 

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor een bijeenkomst over 
deze campagne op maandag 24 januari 2011 in Den Bosch? Neem 
dan contact op met: 
n Jenneke van Vliet (CLM), Projectleider Schoon Water, 
 telefoon: 0345 47 07 53, e-mail: jvanvliet@clm.nl of met 
n Jos van de Ven (AgriRetail), telefoon 0318 43 21 69.

Meer informatie over het project Schoon Water voor Brabant 
kunt u vinden op www.schoon-water.nl.


