
 

Brabantse Volkstuinverenigingen 

Aan het bestuur en haar leden 

 

Datum: 16 januari 2014 

Onderwerp: uitnodiging tuintipbijeenkomst voor 

Brabantse volkstuinders 

Kenmerk: 10026-005-JL 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Het tuinieren gaat zo weer van start. Wij willen graag met u praktische tuintips uitwisselen 

die werken en ook nog goed zijn voor het milieu. Die tips zijn in de loop van de jaren 

uitgevoerd door de vollegrondsgroentetelers bij u in de buurt en nu voor u bruikbaar. Bij 

deze willen wij u en uw verenigingsleden van harte uitnodigingen voor een GRATIS 

bijeenkomst georganiseerd door ‘Schoon Water voor Brabant’. 

 

We stellen het zeer op prijs als u de uitnodiging verspreidt onder uw leden of andere collega- 

verenigingen bij u in de gemeente. 

 

Doel bijeenkomst 

• Met professionele teeltadviseurs van DLV-plant tips en tricks geven die zijn opgedaan bij 

de Schoon Water akkerbouwers en vollegrondgroentetelers. 

• Uw oplossingen om chemievrij te werken in uw volkstuin. Welke praktische oplossingen 

heeft u? 

• Hoe chemievrij is het beheer van de gemeente Eindhoven. 

• Daarnaast wordt u bijgepraat over bijensterfte in relatie met bestrijdingsmiddelen, zoals 

neonicotinoïden.  

 

Schoon Water voor Brabant 

Schoon Water voor Brabant is een project dat al meer dan 10 jaar het grond- en 

oppervlaktewater van Brabant schoon probeert te houden, in opdracht van de Provincie 

Noord-Brabant en Drinkwaterbedrijf Brabant Water. Circa 500 agrariërs, 18 gemeenten, 

inwoners van Brabant en bedrijven gebruiken mogelijk chemische bestrijdingsmiddelen. 

Deze middelen kunnen uitspoelen naar het grond- en oppervlaktewater. Dit is ongewenst 

omdat het negatief is voor onze natuurlijke omgeving en het vervuilt ons water. 

 

Programma 

09:00 - 09:15 Ontvangst met koffie, thee en cake. 

09:15 - 09:30 Welkom en toelichting project ‘Schoon Water voor Brabant’ door CLM. 

09:30 - 10:00 Korte toelichting chemievrij beheer gemeente Eindhoven door Ger Renkens 

namens gemeente Eindhoven. 

10:00 - 10:30 Kennisuitwisseling tussen chemievrij werken in moestuin en professionele 

akkerbouw door Jos van Hamont namens DLV Plant. 

10:30 - 10:45 Pauze met koffie en thee. 

10:45 - 11:15 Vruchtwisseling en milieubewust gebruik rugspuit door   

Jos van Hamont. 

11:15 - 11:45 Bijensterfte en effect van bestrijdingsmiddelen, CLM. 

11:45 - 12:00 Afsluiting. 

 

 

 

Schoon Water voor Brabant is bedoeld om het gebruik van chemische 

onkruidbestrijding- en gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. De 

actie is een initiatief van Brabant Water, Provincie Noord-Brabant, 

waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta, ZLTO en 

Overlegplatform Duinboeren. 

Secretariaat Schoon Water: 

CLM, Postbus 62 4100 AB Culemborg 

t 0345 470700  f 0345 470799 

e info@clm.nl  i www.schoon-water.nl 

 

 

GRATIS 
Tuintip-
bijeenkomst 

 



 

 

Waar en wanneer 
Datum:   zaterdag 29 maart 2014 

Tijdstip:  09:00-12:00 uur 

Locatie:  Stadhuis Eindhoven 

 

Aanmelden gewenst 
We verzoeken u om zich per e-mail (jlommen@clm.nl) aan te melden vóór zaterdag 15 
maart. Dit kan ook telefonisch via T 0345-470700. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u 

contact opnemen met Joost Lommen via bovenstaand emailadres of telefoonnummer. 

 

Kortom een praktische ochtend vol praktijk. 

 

 

 

 

 

Vriendelijke groet, 

 

Peter Leendertse (Projectleider Schoon Water voor Brabant)  

Ger Renkens (Programmaleider Water Sector, gemeente Eindhoven) 

Jos van Hamont (DLV Plant) 
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