Studiedag:

Belgische gemeenten op weg naar een pesticidevrije toekomst

wanneer:
tijdstip:
waar:

maandag, 8 juni 2015
8.30 - 16.45
Leefmilieu Brussel – BIM,
Tours & Taxi, Avenue du Port 86C/3000 , Bruxelles
inschrijven: http://www.pan-europe.info/Activities/Conferences/150608.html
Toegang:
http://www.leefmilieu.brussels/wie-zijn-wij/toegangsplan?view_pro=1
Taal: ENG/FR/NL
Programma
8.30

Registratie en ontvangst

9.00

Welkom, door Martin Dermine, PAN Europa

9.10 - 11.00

Sessie 1: Goede voorbeelden van pesticidevrije steden en gemeentes

•

‘Franse steden en gemeenten op weg naar een pesticidevrije toekomst’ door François
Veillerette, voorzitter van PAN-Europe, vicevoorzitter van Picardië voor de thema’s
milieu, voedsel en gezondheid

•

‘Netherlands steden en gemeenten op weg naar een pesticidevrije toekomst’ door Rien
Klippel, Waterschap Zeeland (bevestigen)

•

‘Namen wordt pesticidenvrij’ door Muriel Guyot, Namen

•

‘Watermael-Bosvoorde beheert het openbaar groen zonder pesticiden’ door Olivier
Deleuze, burgemeester

•

‘20 jaar gedifferentieerd beheer inzake inrichting en beheer in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest’ door Serge Kempeneers, Directeur Afdeling groene ruimten,
Leefmilieu Brussel

11.00-11.15: Koffiepauze
11.15-13.00

Sessie 2: Pesticidevrije steden - inspirerende voorlopers in duurzame
stadsontwikkeling)

• ‘Implementatie van stedelijke biodiversiteitsplanning, voorbeelden uit Europa’ door
Peter De Franceschi, hoofd van plaatselijke overheden voor duurzaamheid (ICLEI)
Brussel

• Laat de natuur in de stad, door Joop Spijker, Alterra
• ‘Pesticidevrije steden, deel van ‘groene vooruitgang’ door Jepser Lund Larsen, Deense
arbeidersvakbond 3F
Ronde tafel met diverse sprekers waaronder Denis Godeaux (SPW), Dan Slootmakers
(VMM), Manuela de Vaulx de Champion (IBGE), Frédéric Jomaux (Pôle wallon de gestion
différenciée)
13.00

Lunch (u krijgt een bon ter waarde)

14.00-15.00

Sessie 3: Samenwerking tussen steden en middenveld om de inwoners te
betrekken bij beleidsverandering

Ronde tafel met Bastien Domken (ADALIA), Greet Tijskens (Velt), Bénédicte Charlier
(Natagora) Koen Hertoge (PAN Italy), Marc Fischers (Nature et Progrès), Marc Wollast (Apis
Bruoc Sella)
15.00-16.30

Sessie 4: Invasieve soorten: het belang van samenwerking, monitoring en
uitwisseling van goede praktijken

• ‘Beschikbare middelen om verspreiding van invasieve soorten te monitoren’ David
Cary, IBMA
• ‘Beheer van invasieve soorten met focus op de Japanese duizendknoop’ door Dr. Dick
Shaw, Country director UK CABI
Ronde tafel over het beheer van invasieve soorten in de openbare ruimte in België, met
bovenstaande sprekers en ook Manuela de Vaulx de Champion (IBGE) and Dan Slootmakers
(VMM) en Jean-Philippe Bizoux (SPW)
16:30

Conclusies door Martine Dermine, PAN Europe

16:45

Einde

Toegang:
http://www.leefmilieu.brussels/wie-zijn-wij/toegangsplan?view_pro=1
Voor de voetgangers
- per metro: lijn 2 en 6 haltes Ribaucourt of IJzer) vervolgens 10 minuten te voet ,
- per tram: lijnen 3, 4 of 51 (tot aan het Noordstation) vervolgens 10 minuten te voet
- per bus lijn 14, 57, 88 (halte reders) en lijn 89 (halte Picard)
Voor de fietsers:
In het gebouw van leefmilieu Brussel is een afgesloten fietsenstalling aanwezig waar u uw
fiets kan achterlaten.
Voor de automobilisten:

U kan parkeren op de site van Tours en Taxis ( 5 euro) en tot aan de ingang van ons gebouw
wandelen.
Deze conferentie is mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van:

PAN Europe gratefully acknowledges the financial support from the European Union,
European Commission, DG Environment, Life+ programme.
Sole responsibility for this event lies with the authors and the funders are not responsible for
any use that may be made of the information contained herein.

