Short curricula of some speakers
François Veillerette volgde een lerarenopleiding en is de woordvoerder van Générations
Futures (PAN-France), waarvan hij mede-oprichter en voorzitter was voor 10 jaar. Francois is
lid van de raad van bestuur en huidig voorzitter van het Europees actieplan tegen de
pesticiden (Pesticide Action Network - PAN Europe). Tot maart 2010 was hij adjunctdirecteur van en Etablissement Régional d’Education Adapté (EREA). Hij is momenteel
vicevoorzitter van Picardië Regionale Raad verantwoordelijk voor Milieu, voeding en
gezondheid, en een expert op kwesties in verband met de gezondheid en het milieu.
Joop Spijker is onderzoeker bij Alterra, een onderzoeksinstituut aan de Universiteit van
Wageningen, Nederland. Mr. Spijkers’ vakgebied is het duurzaam beheer van stedelijk groen,
natuur en bos. In 1994 schreef hij mee aan ‘Gif van de straat’, de eerste publicatie die
gemeentes ondersteunde in het vermijden van herbicidegebruik in de openbare ruimte. Andere
onderzoeksgebieden zijn het duurzaam gebruik van biomassa afkomstig van stedelijk groen,
klimaatadaptatie in steden met de hulp van groenzones (reductie van hittestress en
overstromingen,...)
Jesper Lund-Larsen is politiek adviseur bij de ‘United Federation of Danish Workers 3F’ en
arbeidsgezondheidsadviseur bij de ‘Danish Industry Working Environment Council Farm to
Fork’. Hij is opgeleid als landschapsarchitect en deed 10 jaar ervaring op in deze sector
vooraleer hij zijn huidige functie bij 3F opnam. Jesper schreef meerdere publicaties en
wetenschappelijke artikelen over pesticiden en de blootstelling van werknemers aan
pesticiden. Recent houdt hij zich bezig met lokale, groene jobs. Jesper vertegenwoordigt de
Deense vakbonden in meerdere expertencommittees zowel in de Deense als in de Europese
administratie.
Peter Defranceschi werkt reeds tien jaar voor ICLEI, een international organisatie die bestaat
uit locale besturen die kiezen voor duurzame ontwikkeling. Hij leidt de zetel in Brussel en
behartigt thema’s rond stedelijke duurzaamheid bij de Europese instituten en andere
betrokken partijen. Peter werkte al die tijd op Internationale en Europese projecten over
duurzame overheidsopdrachten, klimaatverandering, biodiversiteit, water en mobiliteit. Hij
organiseert ‘Breakfast at Sustainability’s’, informele meetings over stedelijke duurzaamheid.
Peter is Italiaan en jurist. Voordien werkte hij voor diverse organisaties in Europa en LatijnsAmerika.
David Cary, studeerde entomologie in Queensland, Australië. Hij introduceerde in de jaren
’80 IPM (Integrated Pest Management) in de katoenteelt, aan de hand van feromoonvallen,
vruchtwisseling, het zorgvuldig kiezen van de juiste variëteit, het aantrekken van natuurlijke
vijanden en het gebruik van voorspellende modellen. Hij maakte deel uit van het team dat de
groeiende resistentie tegen synthetische pyrethroiden in kaart brengt. Hij introduceerde IPM
ook in andere teelten. David gelooft sterk in IPM en vertegenwoordigt IBMA in deze materie
in expertgroepen en bij de EU, OECD en FAO-forums.
Dick Shaw is directeur van CABI UK, een onderzoeksorganisatie (NGO) beheerd door haar
48 lidstaten. Mr. Shaw coördineert het werk rond invasieve soorten in Europa en Amerika.

Hij is 21 jaar werkzaam in dit vakgebied. Recent werkte hij aan een onderzoek, betaald door
DEFRA, over het gebruik van natuurlijke vijanden om aquatisch onkruid onder controle te
krijgen. Deze kruiden, aanwezig in water en op de oevers, bedreigen de doelstellingen van de
‘Water framework directive’. Dit onderzoek resulteerde in de eerste officieel toegelaten
uitzetting van een insect tegen onkruid in Europa. De sapzuigende bladvlo werd ingezet tegen
de Japanse duizendknoop in Engeland en Wales. Kort nadien (2014) werd ook een schimmel
ingezet om de wildgroei van reuzenbalsemien in te dijken.
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