Campagne biodiversiteit – Nieuwsbrief nr 5 – Herfst 2008

Contact: biodiversiteit@natuurwetenschappen.be
Beste VIP voor de biodiversiteit,
De herfst heeft zijn intrede gedaan. De kleurrijke bomen en landschappen zijn
een lust voor het oog.
Maar niet alleen bladeren dwarrelen bij bosjes naar beneden... Wandel met ons
mee door deze nieuwsbrief en ontdek ondermeer hoe biodiversiteit en economie
meer met elkaar te maken hebben dan verwacht.
Inhoud:
DOEN is veranderen
- Je project
- Je campagne brengt krachten en mensen samen
- Onze acties
PROBEREN is overtuigd raken
- Engagement van het moment
- Recept van het moment
- Evenement van het moment
- Uitje van het moment
- Organisatie in de kijker
SCHENKEN is delen
- Kdo!

•

DOEN is veranderen

……………………………………………………………………………
Je project
Op 14 september organiseerde het Regionaal Landschap Kempen en Maasland
samen met verschillende partners een grensoverschrijdende (België en
Nederland) fietshappening rond klimaat en biodiversiteit. Op deze dag werd het
publiek op een ontspannen manier in contact gebracht met biodiversiteit in al zijn
facetten.
Naast een fietstocht werden op diverse locaties brochures over biodiversiteit
verdeeld en werd de campagne ‘Ik geef leven aan mijn planeet’ in de kijker
gezet.
Je campagne brengt krachten en mensen samen
“Plant een boom” is één van de mogelijke engagementen van onze campagne.
Deze tip is nu op wereldschaal overgenomen door de biodiversiteitscampagne
The Green Wave. In deze campagne dragen scholen en klassen wereldwijd bij tot
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een groene golf door bomen te planten. Op de website van The Green Wave kan
je je klas registreren, foto’s en ervaringen delen, educatief materiaal vinden, enz.
Onze acties
De campagne ‘Ik geef leven aan mijn planeet’ werd voorgesteld via een infostand
ter gelegenheid van een natuurtentoonstelling in Chapelle-lez-Herlaimont
afgelopen maand en tijdens de openbedrijvendag van 5 oktober.
Er wordt hard gewerkt aan een infostand over biodiversiteit en de campagne die
vervolgens ter beschikking kan worden gesteld voor studiedagen, infobeurzen, ...

•

PROBEREN is overtuigd raken

……………………………………………………………………………
Engagement van het moment
“Ik plant een boom of haag in mijn tuin of in de buurt van mijn school, werk...”
Een boom of haag produceert zuurstof, haalt schadelijke stoffen uit de lucht,
verankert de vruchtbare toplaag van de bodem, biedt onderkomen aan een
heleboel dieren en planten en zorgt op nog zoveel meer manieren voor ons
welzijn. Maar wist je ook dat het gaat om een echte investering?
Een Europese studie berekende dat het verlies aan bossen wereldwijd de globale
economie tussen de 1,5 en 3,5 triljoen (*) euro kost door het verloren gaan van
de diensten die het bos ons biedt, zoals het zuiveren van water, het opslaan van
CO2, het produceren van voedsel en medicijnen. En dat jaar na jaar. Ter
vergelijking: de huidige financiële crisis wordt momenteel op 0,7 à 1 triljoen euro
geschat en is geen jaarlijks fenomeen.
Op deze pagina van de BBC-website kan je het persbericht lezen in het Engels.
Meer informatie en een eerste rapport over de economische waarde van
ecosystemen en biodiversiteit vind je hier (eveneens in het Engels).
(*) 1 triljoen = 1.000.000.000.000.000.000 = 1 miljoen x 1 miljoen x 1 miljoen.
Bereiding van het moment

…………………………………………………………………
Kastanjepuree
Ingrediënten:
. 1,5 kilo tamme (!!!) kastanjes
. 7,5 dl melk
. 50 ml room
. 50 gr. boter
Bereiding:
Kruis met een scherp mes de kastanjes over de punt in. Breng een pan met
water aan de kook en kook de kastanjes 8 minuten. Haal de kastanjes eruit en
verwijder de schillen (dit gaat het makkelijkst als ze nog warm zijn). Doe de
kastanjes in een pan, schenk er de melk over, breng dit langzaam aan de kook
en laat 45 minuten zachtjes koken met het deksel op de pan. Giet de melk af en
bewaar ze. Pureer de kastanjes in een keukenmachine of met de staafmixer. Doe
de kastanjepuree in een pan, zet hem op zacht vuur en voeg room en boter toe.
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Goed mengen en wat van de bewaarde melk toevoegen zodat de puree een
smeuïge dikte krijgt.
Smakelijk!
Wil je aan de slag met kastanjes, maar niet in de keuken?
Met kastanjes en tandenstokers kan je uren plezier beleven en prachtige dieren
maken! Wie gaat de uitdaging aan en stuurt enkele foto’s van zijn/haar creaties
door naar biodiversiteit@natuurwetenschappen.be?
Wil je graag weten in welk seizoen je de diverse groenten- en fruitsoorten op het
menu kan zetten? Hou dan zeker deze tabel met seizoensgroenten(PDF) bij de
hand.
Je vindt ook vele andere ideetjes op onze website.

Evenement van het moment

……………………………………………………………………………
Van 18 oktober 2008 tot 26 april 2009 kan u Dit is onze Aarde! bezoeken, een
grootse tentoonstelling rond duurzame ontwikkeling. U kan onder andere een
spectaculair parcours volgen dat uitgestippeld is langs interactieve animaties en
uitzonderlijke voorwerpen, nog benadrukt door de werken van een aantal
internationaal vermaarde kunstenaars en opgesmukt met spectaculaire en unieke
realisaties zoals een grote bibliotheek in zand. De tentoonstelling is te bezoeken
op de site van Tour & Taxis te Brussel.
Meer info: www.expo-terra.be/nl.
Van 15 oktober 2008 tot 30 augustus 2009 neemt de tentoonstelling Over leven
in het X-TREME in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
je mee naar de meest extreme uithoeken van onze planeet. Je treft er dieren en
planten aan die overleven tot een ware kunst hebben verheven. Het zijn
superspecialisten die hitte, koude, droogte, permanente duisternis en
zuurstofgebrek tot hun favoriete leefomgeving hebben gemaakt.
Meer info: www.natuurwetenschappen.be.
Uitje van het moment
……………………………………………
Internationale klimaatactiedag
Op 6 december vanaf 14 uur organiseert de Klimaatcoalitie
een kleurrijke actie aan het Zuidstation in Brussel. Er zal
een levensgrote boot worden versierd met honderden
boodschappen aan de politici van ons land. Iedereen is van
harte welkom om persoonlijke boodschappen aan de boot
te komen hangen.
Lukt het niet er die dag bij te zijn, dan kan je altijd een
boodschap sturen via Anne.Buxant@klimaatcoalitie.be of via
www.klimaatcoalitie.be . Jouw boodschap wordt dan op 6 december aan de boot
gehangen.
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De actie eindigt met de overhandiging van de politieke boodschap van de
Klimaatcoalitie aan de politici van ons land. Aanleiding is de internationale
klimaatdag en de klimaatonderhandelingen in het Poolse Poznan. Daar zullen
milieuministers en staatshoofden van over heel de wereld onderhandelen over de
opvolging van het Protocol van Kyoto, dat afloopt in 2012.

Organisatie in de kijker
……………………………………………………………………………………
Achter de campagne ‘Ik geef leven aan mijn planeet’ schraagden zich al meer
dan 60 organisaties. In elke nieuwsbrief wordt één daarvan in de kijker gezet.
Ditmaal is het de beurt aan Fair Timber - FSC Belgium.
De vzw Fair Timber werd opgericht door vertegenwoordigers
uit economische, sociale en ecologische hoek met als doel
verantwoord bosbeheer wereldwijd te ondersteunen door
gelabeld hout en houtproducten te promoten in België. De vzw Fair Timber is ook
het aanspreekpunt in België voor alle vragen rond het FSC label.
FSC staat voor de Forest Stewardship Council, een onafhankelijke, nietgouvernementele organisatie die streeft naar verantwoord bosbeheer
wereldwijd. Verantwoord bosbeheer houdt rekening met het milieu, heeft een
sociale dimensie en is economisch haalbaar.
FSC werd in 1993 opgericht door boseigenaren, de houtsector, sociale
bewegingen en milieuorganisaties. Fair Timber is de vertegenwoordiger van FSC
in België.
FSC heeft 10 principes en criteria ontwikkeld waaraan het bosbeheer moet
voldoen om het label te krijgen. Deze principes en criteria worden door nationale
werkgroepen verder aangepast aan de specifieke situatie van het land.
Wereldwijd bedraagt de oppervlakte FSC gecertificeerd bos reeds meer dan 90
miljoen hectare, waarvan een groot deel in Europa gelegen is en bijna 10.000 ha
in België. Verwacht wordt dat deze oppervlakte overal zal blijven stijgen,
waardoor ook het aanbod aan FSC hout en FSC producten continu zal toenemen.
De website www.fair-timber.be geeft aan waar je FSC hout en houtproducten kan
kopen. Voor meer informatie over gecertificeerd hout en om de electronische
nieuwsbrief over FSC te ontvangen kan je uiteraard ook op de website terecht.

•

SCHENKEN is delen

……………………………………………………………………………
Kdo!
In 2004 verscheen de brochure ‘Biodiversiteit in België: een
overzicht’. In 2007 rolde zijn opvolger ‘Biodiversiteit in België:
van vitaal belang’ van de persen.
De eerste brochure geeft een stand van zaken over
biodiversiteit in België, de tweede gaat dieper in op het belang
van die biodiversiteit voor ons welzijn en overleven.
Beide brochures werden massaal aangevraagd door scholen,
verenigingen, gezinnen, media, enz. Al snel waren de 60.000
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beschikbare exemplaren de deur uit, en dat terwijl de aanvragen
blijven toestromen.
Gelukkig is er nu een herdruk van beide brochures onderweg,
zodat de brochures binnenkort weer beschikbaar zijn.
Je kan ze via biodiversiteit@natuurwetenschappen.be,
02 627 45 45 of Biodiversiteit, KBIN, Vautierstraat 29, 1000
Brussel gratis aanvragen voor jezelf, je familie, vrienden,
leerlingen, bezoekers, leden, enz.

De nieuwsbrief online lezen kan hier.
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