
Grondwaterbeschermingsgebied
Gilzerbaan Tilburg

In waterwingebied Gilzerbaan pompt Brabant Water jaarlijks 14,7 miljoen 
kubieke meter grondwater op. Daarmee worden 110.000 huishoudens en 
bedrijven in Tilburg en Goirle van drinkwater voorzien. Om de bescherming 
van het grondwater te verbeteren is het grondwaterbeschermingsgebied 
rondom het waterwingebied uitgebreid. In deze brochure vertellen we u er 
meer over. En leest u wat dit voor u als inwoner betekent.

Nieuwe begrenzing grondwaterbeschermingsgebied 
In onderstaande kaart ziet u het waterwingebied (donkerblauw) en het 
nieuwe grondwaterbeschermingsgebied (lichtblauw). 
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Waarom uitbreiding van het grondwaterbeschermingsgebied?
De laatste keer dat de grenzen van het gebied waren vastgesteld was in 
1992. Toen gingen we er vanuit dat alleen enkele ondiepe winputten kwets-
baar zijn voor verontreiniging, aangezien de diepere winputten worden 
beschermd door de bovenliggende kleilaag. Daarom is in 1992 gekozen 
voor een klein grondwaterbeschermingsgebied met daar omheen een boring-
vrije zone om te voorkomen dat de beschermende kleilaag wordt doorboord. 

Helaas treffen we in het grondwater een 
stijgende concentratie verontreinigende 
stoffen aan, zowel in de ondiepe als 
in de diepere winputten. Landbouw, 
verkeer, bebouwing en recreatie beïn-
vloeden de kwaliteit van het grondwater. 
De beschermende kleilaag is niet overal 
even robuust en biedt minder bescher-
ming dan verondersteld.

Gilzerbaan is een kwetsbaar waterwingebied. Om te garanderen dat het 
wingebied ook in de toekomst de 110.000 huishoudens en bedrijven in 
Tilburg en Goirle van schoon drinkwater kan blijven voorzien, is uitbreiding 
van het grondwaterbeschermingsgebied noodzakelijk.

Woont u in het grondwaterbeschermingsgebied?
Help mee ons grond- en drinkwater te beschermen!

Houd rekening met het volgende:
• U mag geen bodemenergiesysteem (laten) aanleggen.
• U moet ervoor zorgen dat zo min mogelijk 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 afspoelen, 
zorg dan dat het water (een strook met humushoudende ofwel berm) 
gezuiverd wordt voor het de grond in gaat.

• Verricht gebouwenonderhoud 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. 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 www.schoon-water.nl.

• Let bij het gebruik van machines op onverhard terrein op lekkages van 
olie. Denk hierbij aan kettingzagen, grasmaai- en bosmaaimachines.

Meld mogelijke verontreiniging, bijvoorbeeld een lekkage bij een verkeers- 
of bedrijfsongeval, direct via (073) 681 28 21. 

Persoonlijk advies van de omgevingdienst
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 fun-

deren) die dieper gaan dan drie meter.
• Als u grond wilt aanbrengen of verplaatsen, ‘dan gelden 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 Noord-Brabant 2010 
www.brabant.nl/PMV2010

U doet de melding bij de omgevingsdienst. Zij zorgen voor de grondwaterbe-
scherming namens de provincie. Het formulier voor het doen van de melding 
vindt u op www.brabant.nl/grondwaterPMVmelding
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

Meer informatie 
Meer informatie over wonen en werken in een grondwaterbeschermings-
gebied vindt u op: 
• www.beschermjedrinkwater.nl 
• www.2020pesticidevrij.nu 
• www.velt.nu (ecologisch tuinieren) 
• www.brabant.nl/gilzerbaan
• www.schoon-water.nl

Speciale uitgave voor uitbreiding grondwaterbeschermingsgebied 
Gilzerbaan Tilburg, juni 2018. Dit project maakt onderdeel uit van een 
meerjarig programma waarbij de gemeenten Goirle en Tilburg, water-
schap Brabantse Delta, Brabant Water en de provincie Noord-Brabant 
samenwerken.
Ons doel is om een toekomstbestendige, goed beschermde drinkwaterwin-
ning Gilzerbaan én een aantrekkelijke groene zone aan de rand van Tilburg 
te maken.




