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Schoon Water Voorjaarscampagne van start! 

Tuinonderhoud zonder chemische bestrijdingsmiddelen kan prima 

 
Er zijn volop mogelijkheden om tuin, terras en moestuin te onderhouden zonder gebruik 

te maken van chemische bestrijdingsmiddelen. Dat is beter voor het milieu én voor de 

portemonnee. Bovendien blijft zo het drinkwater van morgen schoon. De schoon water 

voorjaarscampagne biedt slimme tips en de kans op een meet & greet met Yvon Jaspers. 

 

Tuinieren op drinkwater 

Van het water onder de tuin wordt vroeg of laat drinkwater gemaakt. Drinkwaterbedrijf Brabant 

Water pompt het grondwater op, zuivert het en maakt er drinkwater van. In ieder tuincentrum of 

bouwmarkt zijn chemische bestrijdingsmiddelen te koop. Ook al zijn ze vrij verkrijgbaar en zitten 

ze in een groene verpakking met de tekst “biologisch afbreekbaar”. Dat doet aan hun giftigheid 

niets af. Vele kleine beetjes samen zijn schadelijk. Om de resten van deze chemische middelen in 

het grondwater te voorkomen is chemievrij onderhoud van tuin en terras dus cruciaal. 

 

Watervriendelijke tuintips 
Er zijn prima duurzame oplossingen zijn om het terras van groene aanslag te verlossen, de luizen 
uit de rozenstruik te krijgen, en een rupsenplaag uit de moestuin te weren. Enkele tuintips om het 
grondwater schoon te houden:  

• Onkruid: Met schoffel of onkruidkrabber onkruid verwijderen als het klein is en nog geen zaad 

heeft gevormd werkt prima.  

• Groene aanslag: het terras wordt stralend schoon met heet water en een scheut 

schoonmaakazijn.  
• Slakken: te vangen door het ingraven van een glazen potje met bier. Alle slakken verzamelen 

zich “aan de bar”. Schenk om de twee dagen een nieuw drankje voor de slakken in. 

• Luizen: een mengsel van een liter water, een eetlepel vloeibare groene zeep en een eetlepel 

spiritus goed schudden en met een plantenspuit verstuiven over de luizen werkt goed. 

 

Prijsvraag en ‘Meet&Greet’ Yvon Jaspers 

De campagne organiseert ook een prijsvraag. Wie de meest originele chemievrije tuintip (moes- of 

siertuin) in 140 tekens invult via www.schoon-water.nl., wint een meet & Greet met Yvon Jaspers, 

bekend van ‘Boer zoekt vrouw’.  

 

Schoon Water voor Brabant 

Deze campagne komt voort uit het project ‘Schoon Water voor Brabant’. Het project wordt 

uitgevoerd in opdracht van Provincie Noord-Brabant, Brabant Water, ZLTO en de vier Brabantse 

waterschappen. We werken samen met 500 Brabantse agrariërs, 17 Brabantse gemeenten, 

Brabantse hoveniers en groenvoorzieners, bedrijven als Bavaria en Kempen Airport, én vanaf nu 

hopelijk ook met met u!  

 

Meer informatie, Twitter en Facebook 

Kijkt u voor meer informatie op www.schoon-water.nl of neem contact op met het Schoon Water 

Loket: T 0345-470700. Volg ons ook op Twitter (@overSchoonWater) en Facebook 

(overSchoonWater). 


