
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
In het kader van de “Week zonder Pesticiden 2015” nodigt Leefmilieu Brussel de beheerders van 
openbare ruimten uit op een symposium over de reductie van het pesticiden gebruik, en de 
alternatieve beheermethodes die hierbij kunnen helpen.  

Op deze dag wordt het ook mogelijk om ervaringen te delen over de nieuwe wettelijke verplichtingen, 
het dagelijks beheer, de verwachtingen, problemen en succesverhalen die gepaard gaan met het 
gebruik van alternatieve beheermethoden.  

VOORLOPIG PROGRAMMA 

9u-9u15 Introductie 

9u15-10u 
Obligations des gestionnaires  en Région de Bruxelles -Capitale  : l’ordonnance du 20 juin 
2013 et ses arrêtés d’exécution & le programme régi onal de réduction des pesticides  

Manuela de Vaulx de Champion – Leefmilieu Brussel 

10u-10u15 
Obtenir la phytolicence   

FOD Volksgezonheid en leefmilieu* 
10u15-10u30 Vragen-Antwoorden 

10u30-11u Koffiepauze 

11u-11u20 
Pesticidenvrij terreinbeheer in Vla anderen  

Dan Slootmaekers – Vlaamse Milieumaatschappij 

11u20-11u40 
Évolution en Wallonie  : premiers enseignements de la mission de facilitat eurs «  Zéro 
Phyto » et de la transmission obligatoire des regist res d’utilisation de PPP 

Denis Godeaux – Service Public de Wallonie, point focal « pesticides et environnement » 

11u40-12u 
Mise sur le marché des PPP  : explication du processus d’agréation   

FOD Volksgezonheid en leefmilieu 
12h-12h30 Vragen-Antwoorden 

12u30-13u20 Walking-Lunch 

13u20-14u20 
Pecha Kuch a : Brusselse ervaringen  

Sprekers van verschillende gemeentelijke en gewestelijke diensten 

14u30- 15u 
Pratiques alternatives et réduction du recours aux p roduits phytosanitaires  en France   

Pauline Laïlle – Plante et Cité, Ecophyto ZNA* 
  

Reserveren verplicht                                                                                     * programma kan nog wijzigingen ondergaan 

OPGELET !  
Aangezien het aantal plaatsen beperkt is, gelieve voor 22 maart 2015 te reserveren 
per mail met vermelding van uw naam, voornaam, instelling, functie en 
telefoonnummer. 

 

EEN OPENBARE RUIMTE 
ZONDER PESTICIDEN, 
HET IS MOGELIJK ! 

Verplichtingen in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 

Alternatieven voor 

pesticidengebruik 

25 Maart 2015 –  9u-15u*  

Leefmilieu Brussel – Site T&T    

 

                               Info en inschrijving en  pesticide@leefmilieu.irisnet.be  
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