Leefmilieu
Dennenstraat 124, 6543 JW Nijmegen,
T: 024 378 0384
E: burgernetwerk@leefmilieu.nl
http://www.leefmilieu.nl

Gemeenten en particulieren tuinieren gezonder
zonder pesticiden
Workshop 12 november 2010 te Nijmegen
Pesticiden zijn bedoeld om giftig te zijn, ze moeten immers het ongewenste ongedierte of onkruid doden. Deze
giftigheid beperkt zich helaas niet alleen tot dieren en onkruiden, pesticiden zijn ook voor onze eigen
gezondheid een bedreiging. Gevoelige groepen, zoals kinderen, lopen hierdoor extra risico. Leefmilieu zet zich
daarom in om het gebruik van pesticiden zoveel mogelijk te beperken en meer bewustzijn te creëren over de
schadelijkheid ervan. Zij doet dit in samenwerking met de Europese milieu- en gezondheidsorganisatie HEAL
(Health and Environment Alliance), die over dit onderwerp een Europese campagne uitvoert.
Pesticiden kunnen vaak vermeden worden als het (openbaar) groen op een andere manier onderhouden
wordt. In deze workshop daarom een presentatie van de Gemeente Nijmegen die al 20 jaar zonder chemische
middelen haar groen onderhoudt. Doel van de workshop is om te inventariseren hoe lokale overheden en
particulieren het gebruik van pesticiden kunnen minimaliseren. Heeft u belangstelling om deel te nemen mail
dan naar burgernetwerk@leefmilieu.nl. Reiskosten kunnen worden vergoed en de toegang is gratis.

Datum:
Plaats :
Tijd:

vrijdag 12 november 2010
Nijmegen
van 13.00 – 16.00 uur (inloop 12.30 met broodjes)

Programma
12.30

De deuren zijn geopend koffie/thee en een broodje staan klaar

13.00

Welkom
♣
Introductie Leefmilieu (Marga Jacobs)
♣
Introductie HEAL (Anne Stauffer)

13.20

Effecten van pesticiden op vruchtbaarheid en zwangerschap
Nel Roeleveld, Associate Professor of Reproductive Epidemiology,
Radboud University Nijmegen Medical Centre

13.45

Nijmeegs groenbeheer al 20 jaar chemievrij
Fred Aalders, Kwaliteitsadviseur Afval & Reiniging, Gemeente Nijmegen

14.15

PAUZE voor koffie en thee

14.30

Pesticidenvrij onderhoud, de ervaringen in Vlaanderen
Greet Tijskens, medewerker tuin en openbaar groen,
Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren, Vlaanderen

15.15

Wat kunnen we zelf doen?

15.45

Conclusies en aanbevelingen

16.00

Afronding, napraten onder het genot van een drankje

