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Wethouder en leerlingen Bergen op Zoom krijgen les over bestrijdingsmiddelen 

Project Schoon Water geeft gastles  

 

De kinderen van klassen 7a en 7b Algemene School Oost in Bergen op Zoom hebben 2 

gastlessen gehad vanuit het project Schoon Water voor Brabant. Tijdens de eerste les 

hebben de kinderen geleerd hoe drinkwaterbedrijf Brabant Water drinkwater maakt uit 

grondwater, en in de tweede les hoe ze goed voor dat grondwater kunnen zorgen. Zelfs 

wethouder van der Wegen maakte tijd vrij, om deel te nemen aan deze tweede les en te 

vertellen wat de gemeente doet. Hij vindt schoon water erg belangrijk!  

 

Bestrijdingsmiddelen horen niet in de tuin 

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 gebruik tijdens een flinke regen-

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

de bodem uitspoelen naar het grond- en oppervlaktewater. Uit het grondwater bereidt drinkwater-

bedrijf Brabant Water ons huidige en toekomstige drinkwater. Marleen van der Velden van Brabant 

Water vertelt: “Deze school ligt in een grondwaterbeschermingsgebied. In dit gebied wordt water 

opgepompt voor de productie van drinkwater. Goed zorgen voor het grondwater is dus erg belang-

rijk.” 

 

Verstandig omgaan met bestrijdingsmiddelen in de akkerbouw 

Henry van den Akker (DLV-plant) legt uit wat boeren doen om minder bestrijdingsmiddelen te ge-

bruiken op hun gewassen. Van den Akker zegt: “Ruime vruchtwisseling, weerbare gewassen, afri-

kaantjes die aaltjes doden, biologische middelen en een gezond bodemleven voorkomen chemische 

bespuitingen. Wat uiteindelijk beter is voor iedereen.” 

 

Gemeentelijke onkruidbeheer 

De gemeente Bergen op Zoom beheert haar onkruid voor een groot deel chemisch. De laatste ja-

ren doen ze een aantal proeven met niet-chemisch onkruidbeheer. Henk de Groen (Stadsdeelbe-

heerder Common Service) zegt: ”In de grondwaterbeschermingsgebieden proberen we vooral met 

bodembedekkers minder zwarte grond te hebben. Sinds dit jaar gebruiken we o.a. op verhardingen 

het biologisch afbreekbaar middel azijnzuur en een heteluchtmachine tegen onkruid. De ervaringen 

zijn goed. Nadeel is dat we wat vaker het onkruid moeten bestrijden; de wortels sterven niet altijd 

af.” Wethouder Ad van der Wegen vertelt in de les: “Schoon water is erg belangrijk, zodat onze 

mensen niet ziek worden van giftige stoffen. De gemeente zou het goede voorbeeld moeten geven, 

vandaar dat we bezig zijn met alternatieven voor chemische bestrijdingsmiddelen. Ik zou het goed 

vinden als jullie aan iedereen vertellen dat gif gebruiken in de tuinen niet goed is en niet nodig is.” 

 

Het beste idee uit klas 7a 

De kinderen hebben vele milieuvriendelijke oplossingen bedacht om van het onkruid af te komen. 

Maaike kwam met het beste idee. Zij maakte onderstaande 

tekening waarbij ze een auto met mega-bezem heeft getekend. 

Deze auto rijdt op frituurvet en de mega-bezem is te koop als 

bouwpakket bij een bouwmarkt. De bezem verwijdert het on-

kruid tussen de tegels. Met deze tekening wint zij een prijs. 

 

 

Klassenvertegenwoordiger overhandigt tekeningen aan wethouder Ad 

van der Wegen. 

 

 



 

Een mega-bezem voor op de auto die het onkruid verwijdert, rijdt op frietvet en is te koop bij elke bouwmarkt.  

 

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 en watervriendelijke tuintips 

Kijk op: www.schoon-water.nl  

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: 

Joost Lommen (CLM): T 0345-470758. 

 


