Persbericht

Internationale Dag van de Biodiversiteit – 22 mei 2015

Biodiversiteit voor een duurzame toekomst
De term biodiversiteit verwijst naar de verscheidenheid van het leven op aarde: planten, dieren, zwammen en
micro-organismen, hun genetische rijkdom en hun samenlevingsvormen. Talrijke voorbeelden bewijzen dat
biodiversiteit essentieel is voor duurzame ontwikkeling en menselijk welzijn:
 biodiversiteit is zowel onmisbaar als een extra troef voor de lokale en wereldeconomie;
 de voedselproductie hangt in belangrijke mate af van biodiversiteit;
 biodiversiteit zorgt voor het zuiveren van lucht en water en de vorming van vruchtbare bodems;
 goed functionerende ecosystemen ondersteunen de gezondheid en het welzijn van de mens;
 biodiversiteit verzacht klimaatverandering omdat koolstofdioxide wordt opgeslagen in bossen, oceanen, ...;
 ook in steden is de aanwezigheid van groen belangrijk voor tal van factoren.
Het duurzaam omspringen met elementen van biodiversiteit, zoals het hout uit de bossen en de vispopulaties in
zee, is dus een must voor het overleven en welzijn van onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Talrijke organisaties zetten biodiversiteit in de kijker rond 22 mei, internationale dag van de biodiversiteit. Hier
vind je een chronologisch overzicht van enkele geplande activiteiten in ons land:
Tijdens het weekend van 16 en 17 mei zet de Plantentuin Meise het plantengeslacht Euphorbia in de kijker.
Naast een internationale wetenschappelijke bijeenkomst zijn er rondleidingen, bezoeken in de verzameling van
de plantentuin en een verkoop van bijzondere wolfsmelkplanten. Meer info: www.br.fgov.be of
www.br.fgov.be/RESEARCH/MEETINGS/2015_International_Euphorbia_Convention_EN.pdf.
Van 21 mei tot 12 juni, elke werkdag van 8.30 tot 17.30 uur, kan je in het BEL (Tour & Taxis, www.bel.brussels)
twee tentoonstellingen over de Zenne gaan bekijken. Er wordt uit de doeken gedaan hoe biodiversiteit wordt
geïntegreerd in de ontwikkeling van de rivieromgeving. Leefmilieu Brussel nodigt u uit voor de openingsdrink op
22 mei om 17 uur (inschrijving via e-mail voor 18 mei: evanmarsenille@environnement.irisnet.be).
Tijdens het weekend van 30 en 31 mei wordt het Wild in Vlaanderen en zeker in Hingene. Wilde zoogdieren zijn
vaak moeilijk waar te nemen. Natuurpunt en Provincie Antwerpen slaan de handen in elkaar om mensen te laten
kennismaken met zoogdieren, en dit aan de hand van een leuke doe-zoektocht. Meer info:
www.zoogdierenwerkgroep.be/node/491.
Op zondag 31 mei staat de traditionele Dag van het Park in het teken van de smaak. Na het succulente succes
van kookboeken, de heldenstatus van tv-koks en de heerlijke hype rond lekker eten en drinken, gaat ook het
Agentschap voor Natuur en Bos de gastronomische toer op. Dat hoeft niet te verwonderen. De aandacht voor
eetbare en smakelijke planten en bomen, waart al even door onze parken, bossen en natuurgebieden. Denk aan
pluktuinen, sneukelhagen, rooffarms en volkstuintjes. Meer info: www.dagvanhetpark.be.
Van zondag 31 mei tot zaterdag 6 juni zoemt het voor de Week van de Bij:
 feestelijke opening op zondag 31 mei in De Helix in Grimminge
 in het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel kan je aan de slag voor een leuke zoektocht;
dankzij het BZZZZZ-parcours ontdek je tal van weetjes over bijen
 ook Europa viert de Week van de Bij in ons land
 het Vlaamse departement voor landbouw en visserij zet een aantal bijenactiviteiten op het programma

 afsluiter op zaterdag 6 juni in De Nachtegaal in De Panne
Meer info over de Week van de Bij op www.levedebijen.be.
Gelijklopend wordt ook het insect in de kijker gezet. Lieven Scheire trapt de Week van het Insect af op zaterdag
30 mei in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel. De hele week worden op
diverse plaatsen allerlei activiteiten rond insecten georganiseerd met een apotheose in de Lieteberg in Zutendaal
op zondag 7 juni. Meer info: www.insectenweek.be.
Van 3 t.e.m. 5 juni organiseert de Europese Commissie haar traditionele Groene Week. Dit jaar draait alles om
natuur en biodiversiteit, hun behoud en hun baten. Meer info: www.greenweek2015.eu.
Tijdens het weekend van 6 en 7 juni staan Ecotuindagen van Velt op het programma. Talrijke ecologische
tuinen, moestuinen, siertuinen en boomgaarden geven hun geheimen prijs. Tuinliefhebbers kunnen zich laten
inspireren en informeren over een pientere en gezonde manier van tuinieren. Meer info: www.velt.nu.
Van 6 tot en met 14 juni vindt de nieuwe editie van de bioweek plaats. Acht biologische ondernemers drukken in
woord en beeld uit dat bio werkt en dat bio innovatief en toekomstgericht is. Meer info: www.bioweek.be.
Op zondag 7 juni staat in Brussel het Groot Milieufeest op het programma, met het klimaat als thema. Enkele
maanden voor de 21ste Klimaatconferentie vindt u er alle nuttige informatie, naast tal van horecastands die
ambachtelijke, lokale seizoensproducten aanbieden, animatieactiviteiten voor groot en klein, muziek,
straattheater... Meer info: www.leefmilieu.brussels.
* * *
Al deze activiteiten dragen bij tot de sensibilisering van het brede publiek over biodiversiteit en bijen. Wie aan de
slag wil, kan terecht op www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be en op www.levedebijen.be.
* * *
Achtergrondinformatie bij dit persbericht:
De periode 2011-2020 werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal decennium van de
biodiversiteit: www.cbd.int/2011-2020.
* * *
Voor informatie over biodiversiteit:
Nationaal knooppunt voor het Biodiversiteitsverdrag
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Vautierstraat 29 - 1000 Brussel
W: www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be
E: biodiversiteit@natuurwetenschappen.be
T: 02 627 45 45

