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Het beheer van groene ruimte 

zonder pesticiden : Hoe de 

professionele kennis van de 

gemeentelijke tuinders 

revitaliseren ? 
 

 

De openbare groene ruimtes verhogen de kwaliteit van het milieu zoals het welzijn van de 

burgers. Het onderhouden van deze is onder de Verantwoordelijkheid van gespecialiseerde 

werkers. 

 

Beheer steeds ecologische openbare ruimte te eisen als uitgangspunt, de onderdrukking van 

het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de gemeenten. De negatieve weerslag op de 

menselijke gezondheid en voor het milieu leiden tot het verlies van biodiversiteit en s 

consituant een gevaar voor de gezondheid van de werknemers.  

 

Het kwalificatieniveau van de gemeentelijke tuinders moet worden geactualiseerd en moet 

een aanvulling op de professionele deficiëntie voor de uitvoering van preventieve maatregelen 

alternatieve technieken voor het onderhoud van openbare parken. 

 

De doel van deze workshop is uitwisselingen tussen de Brusselse gemeenten te stimuleren 

over hoe de gemeentelijke tuinieren te kunnen betrekken, met voorbeelden van best 

praktijken. Het workshop zal door de gemeente Watermaal-Bosvoord  gehost worden. 

  

 

 

 

DATUM: 16 Oktober 2017 

PLAATS: Watermaal-Bosvoorde, gemeente huis
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Program 

 

Tentoonstelling : « Brussel, de plantenstad », Luc Schuiten  

 

9u30  Welkom 

 Introductie aan de workshop door Olivier Deleuze, Burgermeester van de gemeente 

Watermaal-Bosvoorde en Martin Dermine (Pesticide Action Network Europe) 

9u50-10u50  Débaat : transitie naar pesticide vrije openbare ruimtes – goede praktijken 

voor de opleiding van de tuiniers van de brusselse gemeenten  

 Axel Demonty, Landscaping, departementshoof van groen ruimtelijk beheer in de 

oostelijke zone, Leefmilieu brussel ambtenaar 

 Alain Waterlot, hoofd tuinier van de gemeente Watermaal-Bosvoorde  

 Frédéric Marien, Dienst Openbare Werken-Dienst Netheid, gemeente Etterbeek  

 Juliana Moreira de Castro, gemeente Sint Gillis 

10u50-11u15  Coffie pause 

 

11u15-11u45  Debaat : goede praktijken van de opleiding van tuiniers bij de 

verenigingen 

 Guillaume Pé, Team Manager, Boerderij Nos Pilifs vzw 

 Guillaume Culot, Aromatisez-Vous vzw 

 Patrick Bulteel, Directeur, Zonnebloem vzw - Gewestelijk Centrum voor Ecologie Initiatie 

11u45-12u00 Debaat : de tuiniers van morgen te trainen 

 David Van Wynsberghe, LABOcontrol-DGSG (Divisie Geotechniek, sport en groen) 

 Jeunes Schaerbeekois au Travail vzw « Ecologische tuinbouw opleiding »  

 Lorène Wilmet, Natagora vzw  

 Marc Wollast, Apis Bruoc Sella vzw  

12u00-12u30 Debaat met Julien Ruelle, Leefmilieu brussel, over de volgende stappen 

van de transitie van Brussel 

 

12u30 Conclusies door Martin Dermine, Pesticide Action Network Europe 

 

 


