Op veel plaatsen in Nederland komen nog te veel bestrijdingsmiddelen voor in het oppervlaktewater. Hoe
ze erin komen en met welke maatregelen dat te voorkomen is, is grotendeels bekend. Vooroplopende
boeren, tuinders en loonwerkers passen die maatregelen al toe. Nu is het de tijd voor de rest van het
peloton om in een nieuw project WaterABC mee te gaan doen.
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