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Stichting Gezond Water zet zich in om verontreiniging van watersystemen te voorkomen en verminderen.  
Doel is het aquatisch milieu te beschermen en nadelige gezondheidseffecten voor de mens en fauna & flora te voorkomen. 
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Scope van Stichting Gezond Water 

 

SGW zet zich in om verontreiniging van watersystemen te voorkomen en verminderen (het water zelf, de 

waterbodem en het land beïnvloed door het water). Dit om het watersysteem te beschermen en eventuele 

gezondheidseffecten te voorkomen. Door technische ontwikkeling te versterken en versnellen, het 

beschikbaar maken van producten op grotere schaal  en het stimuleren van het gebruik van alternatieve 

technieken of produkten. Ook het realiseren van gedragsverandering bij consumenten, de lever- en 

retailketen en de overheid maakt hiervan deel uit.    

Voor verontreiniging heeft SGW een lange termijn perspectief. Immers verandering kost tijd. 

Probleemstoffen hebben niet altijd een onmiddellijk waarneembaar effect,  evenmin zijn effecten altijd 

eenduidig naar de bron te herleiden.   

De SGW wil effect bereiken, en is ambitieus in de aanpak. Echter, om impact te hebben moeten keuzes 

gemaakt worden, en daarom  werkt SGW aan een beperkt aantal onderwerpen.  

Projecten richten zich op  het Nederlandse zoete en zoute water, maar ook projecten over de grens kunnen 

worden ondersteund. Internationale samenwerking kan beoogde veranderingen versnellen.   

De focus ligt nu op het uitfaseren van lood in de sportvisserij.  Wat doet SGW wel en niet in deze? 

WEL 

Overheid beïnvloeden met verzoeken en aanvragen met mogelijke rechtsgang hierover.  

Kennis over alternatieven voor lood gebruik evenals voor lood.  

Het verspreiden van die kennis onder andere  via een web site, het publiceren van artikelen, deelname aan 

beurzen en symposia.   

Fondsenwerving.  

Samenwerken met andere organisaties.  

Het ondersteunen van demonstratieprojecten.  

NIET  

Loodalternatieven verkopen  

Dierenleed als thema oppakken 

 


