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Chemische bestrijdingsmiddelen versus eeuwenoude recepten 
Schoon water en bier, geeft eeuwig plezier. 

 

Afgelopen weken was het dankzij het warme voorjaarsweer goed toeven 

op uw tuinterras of balkon, onder het genot van een heerlijk glas limo-

nade of bier. Waarschijnlijk had u voor de dorstlesser al uw eerste on-

kruid geplukt of de groene aanslag verwijderd van uw terrastegels. Om 

schoon oppervlakte- en grondwater te houden is het belangrijk om zo 

min mogelijk chemische bestrijdingsmiddelen in uw tuin te gebruiken. 

Zo houden we het water schoon! 

 

Waarom zijn bestrijdingsmiddelen schadelijk 

Chemische bestrijdingsmiddelen, ook wel pesticiden genoemd, zijn er in allerlei 

soorten en maten. Zo zijn er herbiciden (tegen onkruiden), pesticiden (tegen in-

secten) en fungiciden (tegen schimmels). Hoewel deze middelen gewoon zijn te 

kopen in uw tuincentrum, zijn ze helaas niet allemaal onschuldig.  

Al deze middelen dragen het risico met zich mee dat ze na een flinke regenbui 

via een nabije put afgevoerd worden naar het oppervlaktewater. Ook kunnen de 

middelen via de bodem uitspoelen naar het grond- en oppervlaktewater, terwijl 

dat de bron is voor het bereiden van drinkwater en uw glas aanmaaklimonade. 

Ook schaadt gebruik van de middelen het bodem- en waterleven. Zo is inmiddels 

bekend dat bijen, die nuttig zijn voor de bestuiving van bloemen en voedingsge-

wassen, veel last hebben van sommige insecticiden. Alleen al daarom kunt u het 

gebruik van chemische insecticiden in uw tuin beter vrmijden. Voor de bestrij-

ding van veel ‘plaaginsecten’ zijn bovendien alternatieve middelen beschikbaar. 

 

Eeuwenoude recepten 

In de middeleneeuwen maakten ze van water bier, omdat het water in en rond-

om bevuilde nederzettingen niet te drinken was. Nu is het water schoner en we 

drinken nog steeds bier. Maar wist u dat bier ook prima helpt als biologische 

middel om slakken te vangen in uw tuin? Daarnaast mijden mieren houtzaagsel 

en hebben ze een hekel aan tomatenplanten, goudsbloemen en afrikaantjes. Met 

uw beplanting heeft u veel invloed op welke dieren wel of niet voorkomen in uw 

tuin. En groene aanslag verwijdert u door gewoon te schrobben met met heel 

heet water.  

 

Meer tips? 

Bent u nieuwsgierig geworden naar meer beproefde biologische huismiddelen? 

Bekijk dan de tuintips op www.schoon-water.nl 
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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 

Actuele informatie vindt u op de website www.schoon-water.nl 

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: 

Jenneke van Vliet (CLM): T 0345-470753 
 


