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Eersel gaat voor Schoon Water! 
 

De gemeente Eersel verwijderde eind april voor het eerst onkruid op 

verhardingen met een combinatie van hetelucht- en borstelmachines. 

Wethouder Peter van den Bliek was bij deze feestelijke gebeurtenis 

aanwezig. Hij geeft aan dat er een mijlpaal is bereikt nu het gebruik van 

chemische bestrijdingsmiddelen door de gemeente volledig is uit gefa-

seerd. De gemeente heeft duurzaamheid hoog in het vaandel en heeft 

hierin ook een voorbeeldfunctie. 

 

Waarom naar chemievrij beheer? 

De gemeente Eersel  ligt voor een deel 

in een grondwaterbeschermingsge-

bied, waar het drinkwaterbedrijf 

grondwater oppompt voor de berei-

ding van drinkwater en doet daarom 

mee aan het project Schoon Water 

voor Brabant. Ook ligt de gemeente in 

het stroomgebied van de Kleine Beer-

ze. Het stroomgebied is gekenmerkt 

door hoge ecologische waarden. Nu 

het onkruidbestrijdingsmiddel glyfos-

aat (Round Up) niet meer gebruikt 

wordt op verhardingen, spoelt het middel 

Ook niet meer uit naar het oppervlakte- 

en grondwater. Dit is winst voor 

mens en milieu. 

. 

Duurzaam en betaalbaar 

De heer Peter Stabel (Beleidsmedewerker wegen en Projectleider civiele tech-

niek) van de gemeente Eersel vertelt: “Al zeker een decennium gebruikt de ge-

meente Eersel geen chemische bestrijdingsmiddelen meer in het groen. In 2009 

heeft de heer Hekman van Eco Consult vanuit het project ‘Schoon Water voor 

Brabant’ berekend wat het kost om zonder bestrijdingsmiddelen de verhardingen 

schoon te houden. Dit is besproken in de gemeenteraad en omdat de raad duur-

zaamheid belangrijk vindt, is afgesproken om de overstap te maken. Vervolgens 

hebben we offertes opgevraagd bij verschillende groenvoorzieners. Uiteindelijk 

hebben we gekozen voor Gebr. Brouwers uit De Moer. Zij doen het beheer zelfs 

goedkoper dan destijds berekend is. Dit is ook een gevolg van de snelle door-

ontwikkeling van de technieken voor chemievrije onkruidbestrijding op verhar-

dingen.” 

 

 

 

 



 

 

Een net en verzorgd straatbeeld 

 

De gemeente heeft Gebr. Brouwers voor twee jaar een contract gegeven, met 

optie tot verlenging. Hij zorgt ervoor dat alle verharde elementen binnen de be-

bouwde kom voldoen aan het beeldkwaliteit A. De heer Stabel: “Dit niveau komt 

dicht in de buurt bij het niveau dat met chemische middelen bereikt werd. Het 

geeft een net en verzorgd beeld zoals de burgers van Eersel gewend zijn. In di-

verse gemeenten heeft gebr. Brouwers dit al laten zien. Onze toezichthouder 

groen controleert maandelijks of de beeldkwaliteit voldoet in de wijken en stuurt 

zo nodig bij.” 

 

Schoon Water voor Brabant

Schoon Water voor Brabant  is een stimuleringsproject van de Provincie Noord-

Brabant, Brabant Water, Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), 

Stichting Duinboeren, Waterschappen Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta 

en Rivierenland. Zestien gemeenten doen actief mee in het project en proberen 

zelf ook zo weinig mogelijk chemische middelen te gebruiken. 

 

Voor meer informatie 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: 

Jenneke van Vliet (CLM): T 0345-470753 

Jan Hekman (Eco Consult): T 0313-420066 

 

Actuele informatie en tips vindt u op de website www.schoon-water.nl of volgt u 

op twitter:  @overSchoonWater of via https://twitter.com/#!/overSchoonWater 


