
Uitnodiging: Studiedag Schoon Water voor Brabant 
Chemievrij beheer openbare ruimte 
 
 
Bij deze nodigen wij u uit voor één van de drie studiedagen over 
chemievrij beheer van openbare ruimte. ‘Schoon Water voor 
Brabant, deelt graag haar kennis en ervaring over chemievrij 
beheer van verharding, in groenvoorzieningen en op sportvelden. 
Vanaf 2016 is het gebruik van bestrijdingsmiddelen op 
verhardingen verboden en twee jaar later evenzo in het openbaar 
groen. Als uw gemeente momenteel chemische 
bestrijdingsmiddelen gebruikt, heeft u nog een jaar de tijd om 
over te schakelen naar chemievrij beheer van verhardingen. Het 
overschakelen kan prima, maar vergt een zorgvuldige 
voorbereiding. De provincie Noord-Brabant helpt u daar graag bij! 
 
In het project “Schoon Water voor Brabant” hebben 16 gemeenten in kwetsbare 
grondwaterbeschermingsgebieden sinds 2006 gewerkt aan chemievrij beheer. Zij 
deden hierbij een schat van ervaring op. Deze delen we graag met u delen. Aan 
deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden. 
 
Hiervoor bieden we u aan: 
• 2 Schoon Water studiedagen over verhardingen en openbaar groen in Oss, 

Bladel en Bergen op Zoom. Oss en Bladel gebruiken geen 
bestrijdingsmiddelen op verhardingen en in het groen en hebben daarmee 
veel ervaring opgedaan. Bergen op Zoom beheert een aantal wijken al 
meerdere jaren chemievrij. We bezoeken deze wijken. In een werksessie 
maken deelnemers een eerste aanzet tot eigen Plan van Aanpak voor 
overschakeling naar chemievrij beheer. Kennisoverdracht staat centraal. 

• 1 studiebijeenkomst over chemievrij sportveldenbeheer in de gemeente Oss. 
Sinds vier jaar beheert een aannemer voor de gemeente Oss alle sportvelden 
chemievrij. De velden en bijhorende apparatuur bekijken we en andere 
gemeenten lichten hun beheer toe. In een werksessie maken deelnemers een 
eerste aanzet tot Plan van Aanpak voor overschakeling naar chemievrij 
sportvelden beheer. Kennisoverdracht staat centraal. 
 

Op de volgende pagina vindt u het programma, locatie en data. U dient zich aan 
te melden voor deze gratis bijeenkomsten voor aangegeven datum. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Joost Lommen 
Namens Schoon Water voor Brabant   
 
 
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. 



*	  Dit	  is	  een	  globaal	  programma	  wat	  per	  gemeente	  op	  details	  verschilt.	  Het	  kan	  zijn	  dat	  een	  wethouder,	  
beleidsambtenaar	  of	  beheerder	  een	  presentatie	  geeft,	  of	  combinatie	  hiervan.	  

Waar, wanneer en locatie 
Plaats Datum Onderwerp Locatie Aanmelden voor 
Oss 5 maart 2015 Sportvelden Hollandse kamp 2, 

Herpen. 
Sportcomplex 
Wilgendaal, v.v. 
Herpinia. 

2 maart 

Bergen 
op 
Zoom 

17 maart 2015 Verharding& 
groen 

Locatie volgt (per 
email na 
aanmelding) 

10 maart 

Oss 26 maart 2015 Verharding& 
groen 

Raadhuislaan 2, 
5341 GM Oss 
(gemeentehuis) 

19 maart 

 
Voorlopig Programma studiedag Verharding & Openbaar groen* 
09:00  Inloop 
09:15 Welkom: S. Verheijden (Brabant Water) of René Klerks (prov. 

Noord-Brabant) 
09:30 Kennismaking aanwezigen, Joost Lommen, CLM 
09:45 Schoon Water voor Brabant, Joost Lommen. 
10:10 Chemievrije technieken&methoden, slim inrichten. Jan Hekman, Eco 

Consult. 
10.45  Pauze 
11.00  Bustour door chemievrije wijk 
12:30  Lunch 
13:15 Slim aanbesteden en bestek schrijven. Jan Hekman. 
13:45 Groepswerksessie: opstellen PvA chemievrij beheer. Joost Lommen. 
14:30  Plenair: terugkoppeling: chemievrij beheer PvA. Joost Lommen. 
15:00  Afsluitend drankje 
 
Voorlopig Programma studiedag Sportvelden Oss* 
08:45  Inloop met koffie en thee 
09:00  Welkom. Sandra Verheijden (Brabant Water) 
09:15 Kennismaking aanwezigen. Joost Lommen, CLM 
09:30 Schoon Water voor Brabant. Joost Lommen, CLM 
09:45 Chemievrij beheer Oss. Marcel Geurts (gemeente Oss) 
10:15 Bezoek chemievrije sportvelden en apparatuur o.l.v. Marcel Geurts 
10:45 Pauze 
11:00 Chemievrij beheer Schijndel. Huub Willems, gemeente Bladel.  
11:15 Chemievrije methoden, emelten & engerlingen. Jan Hekman, Eco 

Consult 
11:30 Groepswerksessie: opstellen PvA chemievrij beheer. Jan Hekman. 
12:00 Terugkoppeling werksessie: chemievrij beheer PvA, Joost Lommen 
12:30  Einde 
 
Aanmelden en nadere inlichtingen 
U dient zich i.v.m. lunch aan te melden voor deze gratis bijeenkomst bij Joost 
Lommen. Ook kunt u contact opnemen als u meer informatie wilt. E 
jlommen@clm.nl of T 0345-470758 


