
Wat ik zelf kan doen om vervuiling te voorkomen? 

Help mee ons grond- en drinkwater te beschermen als u in het Grondwater-

beschermingsgebied woont.  

 

Houd rekening met het volgende:  

 

 U mag geen bodemenergiesysteem (laten) aanleggen. 

 U moet ervoor zorgen dat geen vervuiling van gebouwen meestroomt met regenwater 

dat de grond intrekt:  

 Zorg dat er geen deeltjes van de bouwmaterialen (zink, koper, lood, etc.)  

afspoelen (gebruik niet uitloogbaar materiaal of zorg voor een coating).  

 Als u wel materiaal gebruikt waar delen van kunnen afspeolen, , zorg dan dat 

het water (via een berm) gezuiverd wordt voor het de grond in gaat.  

 Gebruik zo veel mogelijk ecologisch afbreekbare verf 

 Verricht gebouwonderhoud zonder chemicaliën, 

 U moet ervoor zorgen dat geen vervuiling van bijvoorbeeld lekkende olie meestroomt 

met regenwater dat de grond intrekt:  

 Parkeer op een verharding die afwatert naar de openbare weg.  

 Of zorg ervoor dat het water (via een strook met humushoudende grond) 

gezuiverd wordt voor het dieper de grond in gaat. U kunt ook een speciaal 

filterdoek toepassen. Vraag de omgevingsdienst om advies. 

 Tuinier zo veel mogelijk ecologisch. Kijk voor meer informatie op www.velt.nu.  

 Vermijd het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen. Kijk voor meer informatie op 

https://www.schoon-water.nl/. 

 Let bij het gebruik van machines op onverhard terrein op lekkages van olie. Denk 

hierbij aan kettingzagen, grasmaaimachines en bosmaaimachines.  

 Gebruik  zo min mogelijk verduurzaamd of geïmpregneerd hout.  

 

Meld mogelijke verontreiniging, bijvoorbeeld een lekkage bij een verkeers- of 

bedrijfsongeval of, een dumping, direct via (073) 681 28 21. 

 

Bij bepaalde activiteiten is een individueel advies nodig. De regels die in uw situatie gelden 

ontvangt u na het doen van een melding. U moet een melding doen: 

 als u een bron aanlegt of boorput maakt die dieper gaat dan drie meter.  

 als u werkzaamheden in de grond uitvoert (bijvoorbeeld graven of funderen) die 

dieper gaan dan drie meter. 

 als u grond wilt aanbrengen of verplaatsen, dan gelden strenge kwaliteitseisen.  

 als u regenwater van gebouwen of verharding wilt infiltreren 

 

De regelgeving waaraan u moet voldoen om ons grond- en drinkwater te beschermen staat 

in de Provinciale Milieuverordening https://www.brabant.nl/loket/regelingen/93465_4.aspx  

 

U doet de melding bij de omgevingsdienst. Zij zorgen voor de grondwaterbescherming 

namens de provincie. Het formulier voor het doen van de melding vindt u op 

www.brabant.nl/loket/producten-en-diensten/detail.aspx?id=5943.  

 

U kunt het formulier digitaal indienen of rechtstreeks mailen naar grondwater@odzob.nl. Hier 

kunt u ook uw vragen stellen. Of bel 088 - 369 03 69 
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