
Schoon Water bijeenkomst voor Paardenhouders 
Uitnodiging 
 
 
Heeft u zelf paarden aan huis, een manege of pensionstalling? Als dat zo is dan bent u 
van harte uitgenodigd voor de gratis Schoon Water voor Brabant bijenkomst voor 
Paardenhouders. ‘Schoon Water voor Brabant’ heeft als doel om het gebruik van 
chemische bestrijdingsmiddelen in Brabant terug te dringen.  
 
Op deze bijeenkomst delen professionele teeltadviseurs hun tips & tricks over chemievrij 
graslandbeheer. Wat kun je nu zonder chemie doen tegen bijvoorbeeld het voor paarden 
giftige jacobskruiskruid? Of hoe bestrijdt je op het erf het onkruid zonder chemie te 
gebruiken? Ook vertelt een paardenhouder hoe hij zijn problemen oplost zonder 
bestrijdingsmiddelen. 
 
Programma 
19:45  Ontvangst met koffie en thee 
20:00  Schoon Water voor Brabant, Joost Lommen (CLM) 
20:15 Goed graslandbeheer en tips & tricks over chemievrije onkruid, 

Arnoud Bink, DLV Plant 
20:45  Pauze met koffie, thee en plakje cake 
21:00 Optimaal gebruik van de rugspuit (met demo, neem u eigen 

rugspuit mee en laat hem testen),  
Richard Korver, DLV Plant 

21:45  Uitwisseling van tips voor & door paardenhouders 
22:00  Afsluiting 
 
Waar en wanneer 
Datum:  woensdag 7 mei 2014 
Tijdstip: 19:45 – 22:00uur 
Locatie: Manage Pullens, Van Haestrechtstraat 36a in Kaatsheuvel 
 
Schoon Water voor Brabant 
Schoon Water voor Brabant is een stimuleringsproject om het grond- en 
oppervlaktewater schoon te houden. Initiatiefnemers zijn Provincie Noord-Brabant, 
drinkwaterbedrijf Brabant Water, ZLTO, stichting Duinboeren en de Brabantse 
waterschappen. Grond- en oppervlaktewater zijn bron voor drinkwater. Loonwerkers, 
aardappel-, boom- en vollegrondsgroentetelers in heel Brabant doen mee aan het 
project. In elf grondwaterbeschermingsgebieden, doen zelfs alle gebruikers van 
bestrijdingsmiddelen mee: bewoners, bedrijven, landbouw, en gemeenten. Zo zorgen zij 
samen voor schoon drinkwater, nu en in de toekomst. Zie voor meer informatie  
www.schoon-water.nl 
 
Aanmelden gewenst 
We verzoeken u om zich per e-mail (jlommen@clm.nl) aan te melden voor maandag 5 
mei 2014. Eventueel kan het ook telefonisch via 0345-470700. Met vragen kunt u 
contact opnemen met Joost Lommen via bovenstaande emailadres of telefoonnummer. 
 
Kortom een avond vol praktijk! 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
Peter Leendertse (Projectleider Schoon Water voor Brabant)  
Walter Pullens (Manage Pullens) 
Sjaak Sprangers (Stichting Duinboeren)  

GRATIS	  
Bijeenkomst	  

Paardenhouders	  

Breng	  uw	  
rugspuit	  mee	  
voor	  een	  test	  


