
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Onderwerp Telefoonnummer Datum 

Uitnodiging Symposium Schoon Water  
Woensdagmiddag 12 maart 2014 
 

06 – 1830 3154 
 

12 februari 2014 
 

Geachte heer, mevrouw, 
 
Graag nodigen wij u uit voor het symposium van het project Schoon Water;  
 

Schoon Water aanpak werkt,  
en hoe houden we het vast !! 

 
Met  als  gastspreker  Jan  Rotmans,  volgens  twitter  “Professor  en  Progressor.  Friskijker  en  

Dwarsdenker.  Gespecialiseerd  in  duurzaamheid  en  transities.  Oprichter  DRIFT  en  Urgenda”. 
 
Het symposium vindt plaats op Woensdag 12 maart 2014 bij ZLTO, Onderwijsboulevard 225 in 
’s-Hertogenbosch. Gedeputeerde Johan van den Hout is gastheer van dit symposium. Gastspreker 
hoogleraar Jan Rotmans zal een inspirerend betoog houden over duurzaamheid en transitie. Hanneke 
Koppers treedt op als dagvoorzitter. Kortom, een interessant programma. 
 
De Schoon Water aanpak werkt! Alle gebruikers van bestrijdingsmiddelen doen mee om emissies naar 
water te verminderen; burgers, bedrijven, landbouw en gemeenten. Elf gemeenten werken al geheel 
chemievrij, en een aantal industriebedrijven doen mee.  In de landbouw is de uitspoeling van 
gewasbeschermingsmiddelen naar water met 70 % gedaald.  Het project Schoon Water is verbreed naar 
de gehele provincie en inmiddels neemt ruim 25% van het Brabantse landbouwareaal deel! Over het 
project is een Green Deal afgesloten, de aanpak biedt een goede invulling van het Deltaplan Agrarisch 
Waterbeheer en de resultaten zijn positief. Graag willen we deze ervaringen met u uitwisselen en 
bespreken tijdens het Symposium. 
 
Tijdens dit symposium blikken we terug op het project, wisselen we de ervaringen van landbouw, 
gemeenten, burgers en bedrijven uit en kijken we vooruit. Er zijn nog verschillende uitdagingen, zoals de 
vraag hoe de aanpak ook in andere delen van Nederland te benutten en hoe de resultaten te borgen. Deze 
vragen komen zeker aan bod, en we zijn benieuwd naar uw mening. Ook zal de innovatieprijs Schoon 
Water uitgereikt worden. 
 
Het programma van het symposium is op de volgende pagina weergegeven. U bent vanaf 12.30 uur 
welkom. Graag via een e-mail naar bart.bardoel@zlto.nl aangeven als u aanwezig zult zijn. Hebt u vragen, 
neem dan contact op met René Klerks (provincie Noord-Brabant, 06 – 1830 3154) of Peter Leendertse 
(CLM, 06 – 22 22 92 55). Informatie over Schoon Water vindt u op: www.schoon-water.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de partners van het project Schoon Water, 
De heer J. van den Hout Gedeputeerde Ecologie en Handhaving, Provincie Noord-Brabant 

De heer G. van Nuland Algemeen Directeur Brabant Water 

De heer E. de Groot 
 

NBWB, namens de Waterschappen Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta 
en Rivierenland 

De heer S. Sprangers Overlegplatform Duinboeren 

De heer P. Brouwers ZLTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, Brabantse Delta en Rivierenland, 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 

 

mailto:bart.bardoel@zlto.nl


 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma 
 

12.30 uur Ontvangst met koffie & thee  
  
13.00 uur Opening door gedeputeerde Johan van den Hout 
  
13.15 uur Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde strijdt voor duurzaamheid. Wat is zijn blik op de 

omwenteling die nu plaatsvindt. Welke verbinding ziet hij met de verandering die het project 
Schoon Water teweeg brengt. Heeft hij nog adviezen hoe de verandering vastgehouden kan 
worden? 

  
14.00 uur Toelichting chemievrij beheer van terreinen door de wethouder van een Schoon Water gemeente 
  
14.15 uur Toelichting resultaten Schoon Water door projectleider Peter Leendertse 
  
14.30 uur Uiteen in twee parallelle deelsessies 
 In twee deelsessies (land- en tuinbouw en stedelijk gebied) wordt bediscussieerd hoe de aanpak 

van Schoon Water heeft gewerkt, en vooral hoe we kunnen bereiken dat de succesvolle aanpak 
door de deelnemers wordt vastgehouden . 

  
15.00 uur Korte pauze  
  
15.15 uur Interactieve forumdiscussie met Johan van den Hout, Guiljo van Nuland, Ernest de Groot, Peter 

Brouwers, Sjaak Sprangers, Rien Klippel en Jan Rotmans. 
  
16.00 uur Uitreiking innovatieprijs door voorzitter stuurgroep Schoon Water Johan van den Hout 
  
16.30 uur Afsluiting, informeel napraten onder het genot van een hapje/drankje 

 
 
Datum & Tijd 
Woensdag 12 maart 2014 
Van 12.30 tot 16.30 uur 
 

Locatie 
ZLTO 
Onderwijsboulevard 225 
5223  DE  ’s-Hertogenbosch 

Aanmelden  
Graag aanmelden door een e-mail te sturen naar bart.bardoel@zlto.nl. Als u ook uw auto kenteken 
doorgeeft dan opent de poort tot de parkeergarage automatisch. 
 
Routebeschrijving 
Het ZLTO kantoor ligt op 10 minuten loopafstand van het centraal station. Komt u met de auto en 
gebruikt u een navigatiesysteem? Hou dan Vlijmenseweg 1a (Helicon) aan, waar de ingang van onze 
parkeergarage zich bevindt (zie ook www.zlto.nl/contact) 
 

mailto:bart.bardoel@zlto.nl
http://www.zlto.nl/contact

