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Schoon Water Scholencampagne trapt af in Roosendaal. 
 
De lessen worden gegeven vanuit het project Schoon Water voor Brabant. Dit is 
een stimuleringsproject om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden; 
vrij van bestrijdingsmiddelen. Dit jaar geeft Schoon Water voor Brabant in op-
dracht van de provincie en drinkwaterbedrijf Brabant Water maar liefst 50 gast-
lessen op basis- en middelbare scholen. Deze scholen liggen in of nabij (zeer) 
kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden. Het Jan Tinbergencollege in Roo-
sendaal had 12 maart de primeur. 
 
Samen voor Schoon Water 
De les ging in op het belang van schoon water 
voor de toekomst. Schoon water is niet vanzelf-
sprekend. De leerlingen is duidelijk gemaakt hoe 
drinkwater gezuiverd wordt voordat het bij ons 
uit de kraan komt en hoe vervolgens het afvalwa-
ter schoon wordt gemaakt voordat het geloosd 
wordt op het oppervlaktewater. Met de leerlingen 
is samen onderzocht welke bedreigingen er zijn 
voor ons water. De leerlingen hebben met de 
Schoon Water docent nagedacht hoe we de be-
dreigen kunnen oplossen. Samenwerking staat 
daarbij voorop. Bewoners, agrariërs, gemeenten 
en bedrijven hebben allemaal een verantwoorde-
lijkheid voor schoon oppervlakte- en grondwater. 
Schoon Water probeert deze partijen te stimuleren om minder, of zelfs geen bestrij-
dingsmiddelen meer te gebruiken in de tuin, gewassen, openbaar groen en op verhardin-
gen. Anders denken en innovatieve technieken staan hierin centraal. 
Docenten van de Wateringen en Bogaard van het Jan Tinbergencollege waren te spreken 
over de lessen. Zo zei mevr. Bogaard: “we zijn erg blij met deze Schoon Water les. Het 
zou mooi zijn als volgend jaar weer dezelfde les aangeboden wordt door jullie.” 
 
Chemievrije tuin 
Door leerlingen bewust te maken van het belang van schoon grond- en oppervlaktewater 
willen we bijdragen aan het terugdringen van het gebruik van chemische bestrijdings-
middelen door consumenten. Leerlingen kwamen met allerlei chemievrije oplossingen: 
”een mierenplaag kun je bestrijden met heet (kokend) water, koperen stuivers en het 
zetten van Afrikaantjes”. Hele simpele oplossingen leveren een bijdrage aan Schoon Wa-
ter! Aan het eind van de les kregen de leerlingen een flyer met chemievrije tuintips mee 
naar huis. Deze tuintips zijn ook te vinden op www.schoon-water.nl. Ideaal om even door 
te nemen in dit voorjaar als mensen weer gaan werken in hun tuin. De leerlingen kunnen 
het beste chemievrije idee indienen bij Schoon Water en er mooie prijzen mee winnen.  
 
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 bestrij-
dingsmiddelen mee: bewoners, bedrijven, landbouw, en gemeenten. Zo zorgen zij samen voor 
schoon drinkwater, nu en in de toekomst.  


