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Culemborg, 18 juni 2012 

 

Leerlingen in Oss krijgen les over schoon drinkwater 

 

De kinderen van groep 7 van Daltonschool In Balans in Oss hebben afgelopen maand 2 

gastlessen gehad vanuit het project Schoon Water voor Brabant. Tijdens deze lessen 

hebben de kinderen geleerd hoe ze goed voor het grondwater kunnen zorgen. 

 

Bestrijdingsmiddelen horen niet in de tuin 

In de lessen leerden de kinderen hoe belangrijk schoon water is en hoe ze hier zelf aan bij kunnen 

dragen. Dit kan o.a. door in de tuin of op het terras geen chemische bestrijdingsmiddelen te ge-

bruiken. Veel middelen die gewoon bij het tuincentrum te koop zijn tegen onkruid, groen aanslag 

of luizen, zijn helaas niet zo onschuldig. De bestrijdingsmiddelen kunnen na een flinke re-

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

middelen via de bodem uitspoelen naar het grond- en oppervlaktewater. Uit het grond-

water bereidt drinkwaterbedrijf Brabant Water ons huidige en toekomstige drinkwater. 

Goed zorgen voor het grondwater is dus van levensbelang! 

 

Tuintips 

Gelukkig kunt u onkruid heel goed verwijderen met een onkruidkrabber of voegenborstel. En groe-

ne aanslag verwijdert u door gewoon te schrobben met heel heet water, eventueel met een scheut-

je schoonmaakazijn. De kinderen hebben ook nog vele andere oplossingen bedacht om van het 

onkruid af te komen. Stacey maakte deze tekening waarbij ze de huismiddeltjes van oma, citroen 

en azijn, gebruikt om van mieren en onkruid af te komen.  

Meer tuintips, bekijkt u op www.schoon-water.nl onder de kop Bewoners. 

 

 

 
 

 

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. 

 

 



 

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. 

 


