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Wandelvoordracht Waarschuwingssysteem 

ACTUA GEWASBESCHERMING 
VOOR GROENVOORZIENING 

Donderdag 25 augustus 2016 om 13u00 
Vrijbroekpark – Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen 

 Startplaats: Taverne Vrijbroekhof in het Vrijbroekpark 

 Parking: parkeerplaatsen in het park zijn beperkt, daarom parkeer je best in de nabije straten  

 

 

 

Deelname is gratis voor leden van het Waarschuwingssysteem, niet-leden betalen € 20 (excl. BTW).  
Inschrijven is verplicht vóór 18 augustus 2016 via www.pcsierteelt.be > agenda. 

Het aantal plaatsen is beperkt, daarom kunnen max. 3 personen per bedrijf inschrijven voor deze voordracht.  

Om als tuinaannemer of groendienst op een correcte manier met gewasbescherming om te gaan, dien 

je de nodige kennis over parasieten, nuttigen, preventiemaatregelen en gewasbeschermingsmiddelen te 

hebben. Op deze wandelvoordracht kunnen groenvoorzieners samen met hun medewerkers hun kennis 

bijschaven en naderhand toepassen in de praktijk. Van harte welkom! 

Programma fytolicentie P2: 
voor professionele gebruiker  

13u30 Speuren naar nuttigen,  
ziekten en plagen  
Liesbet Van Remoortere (PCS) 

 Wetgeving: registratie middelengebruik, 
inrichting fytolokaal en keuring 
spuitapparatuur    
Jan Vancayzeele (AVBS) 

15u00 Rozen: ziekten en plagen, 
ziektegevoeligheid en veredeling 
Filip Rys (PCS), Linda Van Looy (Provincie 
Antwerpen) en Leen Leus (ILVO) 

 Biodiversiteit: een bijenvriendelijke  
tuin aanleggen  
Wilfried Van Looy (voorzitter VBTL, lid BTA) 

16u30 Afsluitende drink 

 
 
 

 Deze studiedag komt in aanmerking  
als vormingsactiviteit voor de fytolicentie.  
Meer info op www.fytolicentie.be. 

Programma fytolicentie P1:  
voor assistent professionele gebruiker  

13u30 Gebruik van fytomiddelen: 
 jezelf en het milieu beschermen   
 het etiket goed interpreteren 
 correcte mengvolgorde 
Veerle Van Damme (Phytofar) 

15u00 Speuren naar nuttigen,  
ziekten en plagen 
Liesbet Van Remoortere (PCS) 

 Wetgeving: registratie 
middelengebruik, inrichting 
fytolokaal en keuring 
spuitapparatuur    
Jan Vancayzeele (AVBS) 

16u30 Afsluitende drink 

 

Deze wandelvoordracht wordt 
georganiseerd door het Waarnemings- 

en Waarschuwingssysteem voor ziekten en plagen  
in boomkwekerij, tuinaanleg en openbaar groen.  
Meer info op www.pcsierteelt.be > waarschuwingen. 

 



 

 

Wegbeschrijving Wandelvoordracht Mechelen – 25/08/2016  
 

 
Bron:https://www.google.be/maps/dir/51.0246073,4.4563624/Vrijbroekhof,+(aan+de+speeltuin),+Vrijbroekpark,+2800+Mechelen/@51.0224638,4.45

90577,17.11z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47c3e5e7d767bda7:0xd24a9673d2912938!2m2!1d4.458839!2d51.021145!3e2 

 

Van parking tot startplaats 

Er zijn slechts een beperkt aantal parkeerplaatsen aan de parking van het Vrijbroekhof. Daarom raden 

we aan te parkeren in de nabije straten: o.a. de Stuivenbergbaan, Landbouwstraat, Moestuinstraat of 

Boomgaardstraat (max. 10 min stappen). Volg in het park de wegwijzers naar het Vrijbroekhof. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Stuivenbergbaan 


