Campagne biodiversiteit – Nieuwsbrief nr 4 – Zomer 2008

Contact: biodiversiteit@natuurwetenschappen.be
Beste VIP voor de biodiversiteit,
De zomer is in het land. Tijd om cursussen en bureau’s even te laten voor wat ze
zijn en erop uit te trekken. We wensen je alvast een zeer fijne en biodiverse
vakantie toe! Duik je met ons mee in deze verfrissende nieuwsbrief?
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• Doen is veranderen
……………………………………………………………………………
Je projecten
In Houthalen-Helchteren organiseerde Rudi Beerten, samen met het actiecomité
‘Het gaat Om-U’, een wandeltocht om de mogelijke aanleg van een
omleidingsweg tussen natuurgebieden aan de kaak te stellen. Zo’n 300
wandelaars werden overtuigd van het natuurschoon en kregen informatie over
biodiversiteit en het belang ervan voor het menselijk welzijn.
Je campagne brengt krachten en mensen samen
Op 1 juni werd de campagne ‘Ik geef leven aan mijn planeet’ kort voorgesteld in
het RTBF-programma Le Jardin Extraordinaire. Nadien kwamen drie verenigingen
zich enthousiast aanmelden om nieuwe partners te worden van de campagne:
twee natuurparken (Haut-Pays en Viroin-Hermeton) en de vzw La Leçon Verte.
De campagne telt ondertussen al meer dan 60 partners. Je vindt ze hier.
Onze acties?
Ook de leden van de biodiversiteitsploeg werken aan hun engagementen. Bij zijn
aanmelding op de campagnewebsite vinkte Marc aan te willen ijveren voor een
groendak. Niet zo’n eenvoudige opgave blijkbaar, want slechts 12% van de op dit
moment geëngageerden gaan dezelfde uitdaging aan.
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Maar enkele maanden later is het toch al zover. De
renovatie van een plat dak zorgde voor de ideale
gelegenheid om een groendak te installeren. Meer
informatie over groendaken vind je op onze pagina
lucht.

• Proberen is overtuigd raken
……………………………………………………………………………
Engagement van het moment
“Ik leg een vijvertje aan in mijn tuin of in de buurt van mijn school of werk”
Door het omzetten van open ruimte in woonwijken, wegen, industrie, enzomeer
komen de leefgebieden van waterdieren en –planten, en de ermee geassocieerde
fauna en flora, in de verdrukking. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond
dat vijvers, zelfs van kleine afmeting, op duidelijke wijze bijdragen aan de
aquatische biodiversiteit in de streek. In vergelijking met meren, stromen,
rivieren en beken bevatten ze ook een aanzienlijke rijkdom aan soorten. Daarom
neemt het belang van waterpartijen, groot en klein, toe. De natuurwaarde van
een vijver met geleidelijke oevers, veel plantengroei en weinig vissen is veel
groter dan die van een vijver met harde overgangen, weinig plantengroei en veel
vissen. Meer inlichtingen over een natuurvijver vind je onder andere hier. De
provincie Limburg stelt de brochure ‘Water in de tuin. Een spetterend idee’ ter
beschikking. De brochure aanvragen kan via minaplanning@limburg.be.
De provincie West-Vlaanderen publiceerde zopas het
boek ‘Werken aan de waterkant. Een praktijkgids voor
watergebonden natuur’ (95 blz., € 5). Het boek
vertelt hoe je op de meest natuurvriendelijke manier
kan omspringen met water. En dan gaat het over
water in al zijn vormen: poelen, grachten, beken,
moerassen en zelfs over de halve ton met
waterplanten in de tuin. Bestellen kan door te mailen
naar provincie@west-vlaanderen.be of via de website www.west-vlaanderen.be.
Op dezelfde manier kan je ‘Kikker & co’ (85 blz., € 1) bekomen, een educatieve
publicatie over het leven in en om poelen en tuinvijvers.
Seizoenscocktail

…………………………………………………………………
Zwoele zomerdagen en –avonden zijn ideaal om familie en vrienden uit te
nodigen. Je kan ze verrassen met deze frisse en kleurrijke seizoenscocktail.
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Ingrediënten (voor twee glazen):
• 10 aardbeien
• 15 frambozen
• 10 kersen zonder pit
• het sap van 2 citroenen
• het sap van 3 appelsienen
• ong. 2 lepeltjes poedersuiker
Bereiding:
Vermeng alle ingrediënten met behulp van een mixer tot je een homogeen en
vloeibaar geheel verkrijgt. Voeg suiker toe naar smaak. Serveer koel in grote
glazen met twee ijsblokjes en versier met een kersje. Neen, het is niet verboden een
scheutje Gin toe te voegen, behalve voor minderjarigen …
Gezondheid!
Wil je graag weten in welk seizoen je de diverse groenten- en fruitsoorten op het
menu kan zetten? Hou dan zeker deze tabel bij de hand. Je vindt ook vele
andere ideetjes op onze website.

Evenement van het moment

……………………………………………………………………………
Valt het zomerse weer tegen, of is het zo heet dat je
binnen verkoeling zoekt, dan kan je een verfrissend
waterspektakel bezoeken. In hartje Brussel, op een
boogscheut van de basiliek van Koekelberg, ontdek je
vissen, amfibieën en ongewervelden aan de hand van
48 aquaria en aquaterraria. De bekende clownvissen en
hun anemoon, gif- en andere kikkers tonen zich van
hun
mooiste
kant.
Meer
inlichtingen:
www.aquariologie.be.
Maar je hoeft niet helemaal naar Brussel te komen om een dergelijk
waterspektakel te aanschouwen. Je kan er onder andere ook voor terecht in
en
www.zooantwerpen.be)
of
in
Luik
Antwerpen
(www.aquatopia.be
(www.aquarium-museum.ulg.ac.be).
Conferentie van het moment

……………………………………………………………………………
Mini-conferentie en debat ‘Geen landbouw zonder biodiversiteit’
Zowel biodiversiteit als landbouw zijn
essentieel voor het welzijn van de mens.
Biodiversiteit zorgt immers voor zuurstof,
geneesmiddelen,
vruchtbare
bodems,
zuivering van water en lucht, bestuiving van
groenten en fruit, en nog zoveel meer.
Landbouw produceert de biodiverse voedingsmiddelen en brengt deze tot bij de
mens; zorgt daarenboven voor tewerkstelling en inkomen.
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De activiteiten van de mens hebben een grote impact op
onze planeet. Landbouw is hiervan een voorbeeld bij
landbouwpraktijken zorgden ook in ons land voor een grote
De huidige, meer intensieve procédés veroorzaken
achteruitgang van de biodiversiteit.

de ecosystemen van
uitstek. Traditionele
variatie aan habitats.
echter een snelle

De Stuurgroep ‘Biodiversiteitsverdrag’ en het Nationaal knooppunt voor het
Biodiversiteitsverdrag hebben de jaarlijkse Landbouwbeurs van Libramont
uitgekozen om met de betrokken actoren in debat te gaan over te nemen
maatregelen om de biodiversiteit in landbouwmilieu’s beter te behouden en te
beheren. Meer informatie over het programma en de aanbevelingen van het
debat via: www.biodiv.be/events/libramont2008.
Uitje van het moment
……………………………………………
De zomer is het ideale moment om erop uit te trekken. Wist je dat
je ook op een milieubewuste manier het water kan induiken? Zopas
heeft de Bond Beter Leefmilieu Blauwe Vlaggen uitgereikt aan vier
Vlaamse zwemvijvers en zeven jachthavens. De Blauwe Vlag is een
kwaliteitslabel voor stranden, zwemplassen en jachthavens die voldoen aan
strikte criteria voor waterkwaliteit, milieu-educatie en -informatie, milieubeheer
en veiligheid. Beter voor het milieu en de recreant dus, maar ook voor de private
of publieke uitbater. Kiezen voor een Blauwe Vlag vraagt een blijvende
inspanning want het label is één jaar geldig.
Voor het seizoen 2008 reikt BBL de Blauwe Vlag uit aan de zwemvijver De Lilse
Bergen (Lille), kampeerverblijfpark Diepvennen (Londerzeel), recreatiecentrum
De Mosten (Hoogstraten) en Nuclea vzw (Mol). Ook de jachthavens Heerenlaak
(Maaseik), De Spaanjerd (Ophoven), Willemdok (Antwerpen), Koninklijke Yacht
Club Nieuwpoort (Nieuwpoort), VVW Blankenberge (Blankenberge), VVW
Nieuwpoort (Nieuwpoort) en Portus Dixmuda (Diksmuide) kunnen dit jaar de
Blauwe Vlag hijsen. Meer inlichtingen via www.blauwevlag.be.
Organisatie in de kijker
……………………………………………………………………………………
Achter de campagne ‘Ik geef leven aan mijn planeet’ schragen zich al meer dan
60 Belgische organisaties. In elke nieuwsbrief wordt één ervan in de kijker gezet.
Ditmaal is het de beurt aan de Strandwerkgroep.
De Strandwerkgroep bestaat uit natuurliefhebbers die geboeid zijn
door alles wat leeft in de Noordzee, op het strand of in de duinen.
Ook op strandhoofden, in de volksmond vaak verkeerdelijk
golfbrekers genoemd, in havens en op andere plekjes aan de kust
wordt gespeurd naar wieren, schaal- en schelpdieren, en nog
zoveel meer.
De passie van de Strandwerkgroepers reikt uiteraard verder dan het speuren en
op naam brengen van dieren en planten. Ze zoeken ook naar antwoorden op
vragen als: Waarom leven deze soorten hier? Kwamen zij hier vroeger ook voor?
Hoe leven deze soorten? Welke rol spelen ze in het mariene ecosysteem?
De Strandwerkgroep publiceert een tijdschrift, biedt een forum aan op zijn
website www.strandwerkgroep.be en organiseert geregeld wandelingen waarop
ook niet-leden welkom zijn. Meer inlichtingen: info@strandwerkgroep.be.
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• Schenken is delen
……………………………………………………………………………
Kdo!

Dit jaar toont de affiche van de Internationale Dag
van de Biodiversiteit een prachtig tapijtwerk van
een
landbouwlandschap
in
Pakistan.
Deze
momentopname van het alledaagse leven ergens op
aarde is een ode aan de rijkdom die biodiversiteit en
(milieubewuste) landbouw ons schenken.

Wil je graag je klas, kantoor, ontmoetings- of
andere ruimte verfraaien met deze poster in A0formaat, geef ons dan snel een seintje. Je zal alvast
nooit meer vergeten dat de Internationale Dag van
de Biodiversiteit elk jaar op 22 mei wordt gevierd!
Opgepast, onze voorraad is beperkt. Wie eerst komt, eerst maalt…
Je kan deze poster eveneens downloaden in A4 formaat.

De nieuwsbrief online lezen kan hier.
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