
 

 
 
 

Conclusie van de conferentie  

« Zonder pesticiden : steden en gemeenten in beweging » 

8 juni 2015 
 
 
Uit de voorstellingen en de debatten die plaatsvonden gedurende deze 
conferentiedag, kan het besluit getrokken worden dat de « ja, maar … » voortaan tot 
het verleden behoort. De sprekers hebben heel boeiende situaties in verschillende 
landen en diverse Belgische streken voorgesteld die aantonen dat het niet meer 
mogelijk is om met “ja, maar …” te reageren, want de infrastructuren zijn veranderd 
en er bestaan ook oplossingen die opteren voor biologische controle. Het is ook 
positief dat de biocontrole zo krachtig is. 
 
Communicatie is wezenlijk. Dit werd tijdens de conferentie herhaaldelijk aangehaald. 
De verschillende spelers dienen te communiceren en mee te delen dat er 
oplossingen bestaan voor bijna alle situaties of dat deze in de maak zijn. De Ngo’s 
hebben vaak moeite om te berichten over de gezondheidsrisico’s die te wijten zijn 
aan het gebruik van pesticiden. Misschien is het onze taak bij PAN Europa om te 
proberen de communicatie hierover te verbeteren door het aanbrengen van enkele 
statistieken. 
 
Het is uiterst motiverend zich ervan bewust te zijn dat er op alle niveaus actie wordt 
ondernomen : op politiek niveau, op bestuursniveau en op lokaal vlak.  
Uiterst gedreven personen brengen elke dag veranderingen teweeg, maar er is nog 
veel werk aan de winkel. Het is de kwaliteit van de mensen die op bestuursniveau 
tewerkgesteld zijn, die deze veranderingen mogelijk maken. 
 
Er werden ook voorbeelden vastgesteld van acties op het terrein door verenigingen 
die kunnen bijdragen tot verandering. Als vereniging zien we dat er een wil bestaat 
tot verandering, zelfs al is dit niet gemakkelijk en tijdrovend. 
 
PAN-Europa is van plan te blijven werken rond dit thema, voornamelijk in België.  
Wij hebben een vragenlijst naar de gemeenten gestuurd, samen met de uitnodiging 
tot deze conferentie en wij zullen terug contact met hen opnemen opdat ze ons hun 
antwoord opsturen. 
 
Alle sponsers van de conferentie worden bedankt, net als de vrijwilligers, zonder wie 
deze nooit had kunnen plaatsvinden. 
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