Informatie
Geachte mevrouw, heer,
Met deze flyer willen wij uw aandacht vragen voor chemische bestrijdingsmiddelen
in relatie tot Schoon Water. Bij gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op uw
verharding of in ‘het groen’ kunnen middelen af- en uitspoelen naar het grond- en
oppervlaktewater. Bestrijdingsmiddelen breken vaak slecht af in het milieu én kunnen
allerlei negatieve gevolgen hebben voor de natuurlijke omgeving. Gelukkig, kunt u prima
uw bedrijfsterrein of tuin onkruidvrij houden op een natuurlijke manier, dus zonder
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.
Drinkwaterbedrijf Brabant Water maakt van het grondwater, na zuivering en controle,
drinkwater. Het verwijderen van de bestrijdingsmiddelen uit het water kost steeds meer
geld. Voor nu en in de toekomst is het belangrijk de bron van ons drinkwater schoon te
houden en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te beperken.
Wat heeft dit met u te maken? U bent bezig om te kiezen met welke hovenier of
groenvoorziener u zaken gaat doen en wat uw wensen zijn. Eén van die wensen kan zijn
om te onderhouden zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Bespreek deze wens met uw
hovenier of groenvoorziener, zij vertellen het u graag!
Schoon Water én uw hovenier of groenvoorziener (verenigd in de VHG), zouden het op
prijs stellen als u kiest voor het werken zonder chemische bestrijdingsmiddelen.
Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben, zodat u een weloverwogen keuze kunt
maken. Voor meer informatie, vraag het aan uw groenvoorziener of hovenier. Bekijk ook
de watervriendelijke tuintips op de achterzijde van deze folder en bezoek onze website
voor meer informatie.
Hoogachtend,

Peter Leendertse
Projectleider Schoon Water

Aangeboden door:

‘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. Zeventien gemeenten doen actief mee in het project en
proberen zelf ook zo weinig mogelijk chemische middelen te gebruiken. Centrum voor Landbouw en Milieu
(CLM), DLV Plant, Eco Consult en ClimateChanCe verzorgen de uitvoering van het project.
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Watervriendelijke tuintips
Voor op uw koelkast of prikbord!
Tips voor bedrijven en gemeenten
Laat of gaat uw terrein aanleggen, herinrichten of uw
bestaande onderhouden? Zo ja, lees dan de Schoon Water tips:
■ Zorg voor zo min mogelijk voegruimten.
■ Let goed op welke prijzen u met elkaar vergelijkt. Zijn de prijzen van chemisch en
chemievrij beheer gebaseerd op bruto of netto oppervlak?
■ Regel de aanbesteding met een beeldbestek. Dit voorkomt gedoe met aannemers
wanneer het onkruid sneller groeit dan voorzien. Met een frequentiebestek bent u
niet continue verzekerd van een schone stad.
■ Een aanbesteding voor meerdere jaren is voordeliger en beter voor de kwaliteit.
■ In geval van bruto-bestekgegevens horen in het bestek de weg/straatlengtes van zowel
asfalt- als elementwegen.
■ Schrijf in het beeldbestek niet een lage kwaliteit (bijv. CROW niveau B) voor. Wanneer
de opdrachtnemer zich laat verleiden om met de kwaliteit ‘diep weg te zakken’, duurt
het lang voordat een redelijke kwaliteit weer is bereikt.
■ Een duidelijk en volledig bestek levert u als gemeente geld op. Schoon Water wilt u
daarbij ondersteunen. Ligt uw bedrijf of gemeente in Noord-Brabant? Neem dan gratis
contact op met het Schoon Water Loket. T 0345-470700 of E info@schoon-water.nl

“Wij beheren 8 ha met een heetwatermachine. Dit bevalt ons goed, zo nemen we
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook past het goed bij onze vogel- en
faunavisie.” Noud Fransen (Commercieel Directeur Kempen Airport)

Tips voor burgers
Laat of gaat u een tuin aanleggen of uw bestaande onderhouden?
Zo ja, lees dan de Schoon Water tips:
■ Koop en gebruik gereedschap dat onkruid verwijderen makkelijk maakt, zoals schoffels,
krabbers, borstels of branders.
■ Veeg regelmatig uw verharding. Het opgeveegde zand kan niet meer als kiembed
dienen.
■ Dichte beplanting, zoals bodembedekkers, verhindert het kiemen van onkruidzaad.
■ Sommige onkruiden zijn nuttig. Als bodembedekker voorkomen ze dat de grond
verdroogt. Onkruiden zijn waardplant voor vlinders en hommels en houden van hun
nectar.
■ Voorkom plaaginsecten (luizen, emelten en slakken) door het stimuleren van
natuurlijke vijanden als vogels, spinnen, oorwormen, lieveheersbeestjes en egels. Plaats
nestkasten, nectarrijke bloemen en creëer overhoekjes.

“Bedek alle borders met bodembedekkers, waardoor je geen onkruid hoeft te
verwijderen omdat het er niet kan ontkiemen.” Tip van Willeke uit Bergen op Zoom

Meer informatie over
Schoon Water voor Brabant?
Website: www.schoon-water.nl
Twitter: @overSchoonWater
Facebook: facebook.com/overSchoonWater
Schoon Water Loket:
Telefoon 0345 - 47 07 00 of
E-mail info@schoon-water.nl
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