Campagne biodiversiteit – Nieuwsbrief n° 8 – Zomer 2009

Contact: biodiversiteit@natuurwetenschappen.be
Beste VIP voor de biodiversiteit,
Zomer en vakantie gaan hand in hand en zijn synoniem voor ontspanning, reizen,
festivals en vooral heel veel zalige momenten. Het is echter ook het seizoen waarin
de natuur het vaak zwaar te verduren krijgt door vakantiegangers die hun
milieubesef thuis vergeten. Daarom geven wij je één zomerse tip mee: geniet met
volle teugen en draag ook op vakantie je steentje bij voor biodiversiteit.
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DOEN is veranderen

……………………………………………………………………………

Je campagne brengt krachten en mensen samen
Anne-Marie Jacob organiseerde een sensibilisatiedag over natuur en exoten in het
Sint-Jozefsinstituut te Ternat waarna om en bij de 100 leerlingen zich engageerden
voor de campagne. De verenigingen La leçon verte en NETS gaan op een
gelijkaardige manier aan de slag met Brusselse en Waalse scholen.

Onze Actie
Bijenwand

In de omgeving van het Museum voor Natuurwetenschappen hebben talrijke wilde
bijensoorten onderdak gevonden in een zanderige wand, eerder zeldzaam in Brussel.
Nader onderzoek wees uit dat deze plek een heuse hotspot van de Brusselse
bijenbiodiversiteit is.
Er werd beslist om deze plaats op een bij-vriendelijke manier te beheren door de
voorkeur te geven aan planten die bloeien tijdens de actieve periode van de bijen, nl.
van maart tot oktober. Tegelijkertijd zal overwoekering door exoten en andere
planten worden tegengegaan.

PROBEREN is overtuigd raken

……………………………………………………………………………

Engagement van het moment
Ik koop geen souvenirs op basis van koraal, zeesterren, zeepaardjes, schildpadden
of levende exoten zoals kikkers en schildpadden.
Wie kan weerstaan aan de bekoring van warme en
exotische bestemmingen? Ze bieden ons schilderachtige
landschappen en een buitengewone fauna en flora… Maar
dat is nog geen reden om exotische planten of dieren mee
naar huis te brengen!
De aankoop van exotische souvenirs kan inderdaad
bijdragen tot het verdwijnen van soorten. Een
internationaal verdrag, CITES genaamd, reguleert het
internationaal verkeer van dieren, planten en afgeleiden.
Een CITES-vergunning garandeert dat de verkoop van
een bepaalde soort of afgeleid product geen gevaar
betekent voor het behoud van de soort in haar natuurlijke
omgeving.
Wanneer de douane echter een verboden souvenir in de
bagage vindt, zal dit in beslag worden genomen en
riskeert men een straf gaande van een boete tot een
verblijf in de gevangenis. Wees dus voorzichtig bij de
aankoop van souvenirs!
Elk jaar onderschept de douane vele dergelijke souvenirs
zoals objecten in ivoor, koraal of reptielenhuid (handtas, schoenen, riem, ...),
levende spinnen, vogels of amfibieën, orchideeën, pelzen, klauwen en tanden van
grote katachtigen, enz.
Informatie:
Download de brochure van de Federale Overheidsdienst.
De site van het CITES-verdrag: www.cites.org

Bereiding van het moment
Tomatentoastje
Makkelijk te bereiden en perfect voor een picknick of buffet.

Voor 4 personen: 4 plakjes bladerdeeg, 20 kerstomaten, rucola (raketsla), olijfolie, een
citroen, tijm, peper en zout.
Oven voorverwarmen op 220°C. Tomaten in een schotel plaatsen en licht overgieten
met olijfolie en citroensap. Tijm, peper en zout toevoegen. Het bladerdeeg in een
andere schotel plaatsen en beide schotels 10 à 15 minuten in de oven plaatsen. Het
bladerdeeg in vierkantjes snijden, per twee op elkaar leggen en de tomaten er
bovenop schikken. Werk af met wat rucola.
Smakelijk!

Evenement van het moment
3 juli 2009, avondwandeling, Taintignies
Trotseer de duisternis en ontdek hoe dieren zich aanpassen aan het nachtleven.
Baptiste Hottekiet et Jean-Marc Baye gidsen je tijdens deze wandeling die zonder
fakkel of lamp wordt afgehaspeld.
De tocht start om 19 uur, het einde is voorzien omstreeks 22 uur. Deelname
bedraagt 7 euro per persoon (gratis voor begeleide kinderen onder de 10 jaar).
Inschrijven is verplicht. Voorzie goede wandelschoenen en kledij aangepast aan de
weersomstandigheden.
Informatie:
Parc naturel des Plaines de l’Escaut
T : 069 77 98 10,
E : parcnaturel@plainesdelescaut.be
Web : www.plainesdelescaut.be
12 juli 2009, Big Jump 2009 : voor levende rivieren
Op 12 juli, op precies hetzelfde tijdstip, springen in heel
Europa duizenden mensen in rivieren, waterlopen en meren
om te tonen dat ze wakker liggen van proper water – én dat
ze daar iets willen aan doen.
Big Jump wil de Europese kaderrichtlijn water meer
bekendheid geven. Die kaderrichtlijn wil tegen 2015 alle Europese waterlopen een
'goede ecologische toestand' aanmeten.
Een ambitieuze doelstelling die moeilijk te bereiken is zonder steun van het brede

publiek. Daarom brengt de Big Jump elk jaar opnieuw zoveel mogelijk mensen
(letterlijk) opnieuw in contact met waterlopen.
De site van Big Jump geeft alle info over de locaties en tijdstippen om te ‘springen’.
12 juli 2009, De Kers, Bilzen
Van 10 tot 17 uur organiseert de Nationale Boomgaardenstichting
de 6de editie van De Kers in de Landcommanderij Alden Biesen.
Meer dan 100 kersenrassen worden voorgesteld en kraampjes
bieden je kersensap, andere drankjes, bereidingen op basis van
kersen en dergelijke meer aan. De toegang is gratis.
Informatie:
Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat 6,
3740 Bilzen
E : info@boomgaardenstichting.be
Web : www.boomgaardenstichting.be
1 en 2 augustus 2009, Vlinder je mee ?
Dagvlinders vormen belangrijke indicatoren voor de kwaliteit van
ons leefmilieu. Helaas gaat het niet zo goed met hen en gaan veel
soorten achteruit. Om dit te documenteren, vormen cijfers
verzameld door vrijwilligers een belangrijke bron van informatie.
Daarom organiseert Natuurpunt sinds 2007 elk jaar een landelijke
tuinvlindertelling.
Deze telling levert belangrijke cijfers op over de toestand van de
natuur. Doordat de telling elk jaar gebeurt kan de evolutie van de
vlinderstand opgevolgd worden. Doe daarom zeker (opnieuw) mee!
Informatie :
Download hier de kleurrijke folder (PDF, 2.048 KB)
www.vlindermee.be
2 augustus 2009, 35ste editie van De Oogst, Lahamaide
Ter gelegenheid van de oogstfeesten neemt het museum van
‘Le Pays des Collines’ je mee naar het platteland van de 16de
tot de 20ste eeuw. Je ontdekt er het werk op de akker, rijdt
mee met de huifkar, ziet hoe klompen worden gemaakt, enz.
De evolutie van het oogsten wordt uit de doeken gedaan
langsheen de gebruikte machines en werktuigen.
De activiteiten starten om 13 uur en de namiddag wordt
feestelijk afgesloten met een bal vanaf 20 uur. De toegang is gratis.
Informatie:
Ecomusée du pays des Collines – rue Plada 6, 7890 Lahamaide
T : 068 64 51 55
E : accueil.ecomusee@skynet.be

Tot 8 september 2009, fotowedstrijd « See the Bigger Picture »

Deze wedstrijd richt zich naar kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar. Hen wordt
gevraagd te fotograferen wat biodiversiteit voor hen betekent: een boom, een plant,
een dier, een heel landschap of heel wat anders. Bedoeling is dat de foto toont
waarom biodiversiteit belangrijk is en waarom we ze moeten beschermen. De eerste
prijs is een fantastisch verblijf in Washington DC!
Informatie:
www.seethebiggerpicture.org/
Tot 1 novembre 2009, tentoonstelling van Bob Verschueren, Kasteel van Seneffe

Een tiental kunstwerken van Bob Verschueren zijn speciaal gecreëerd voor de tuinen
van het domein van Seneffe. Het werk ‘La montée des eaux’ beeldt bv. een Ark van
Noach voor planten uit. De tentoonstelling biedt een kritische blik op de interacties
tussen mens en natuur.
De tuinen zijn geopend van 8 tot 20 uur tot eind september en tot 16 uur vanaf
oktober. De toegang is gratis.
Domein van Seneffe, rue Lucien Plasman 7-9, 7180 Seneffe
Meer informatie :
www.coyote.be/seneffe_new/FR/jardins_improbables.htm

Uitje van het moment
Home: Yann Arthus-Bertrand film teen bedreigde planeet

Home is een film van Yann Arthus-Bertrand die verscheen op 5 juni en ons een blik
toont van de aarde vanuit de hemel. De film toont de schoonheid van onze planeet
en de bedreigingen waarmee ze kampt. Duizelingwekkende beelden tonen ons de
rijkdommen van de aarde en de manier waarop we daarmee omgaan. Om zoveel
mogelijk mensen te sensibiliseren werd de film gratis verspreid in bioskopen, op
televisie, via het internet en op DVD. De film zal worden getoond in meer dan 80
landen en vertaald in een vijftiental talen.
Informatie :
http://www.home-2009.com

Vereniging in de kijker

Reeds meer dan 60 verenigingen ondersteunen de campagne ‘Ik geef leven aan mijn
planeet’. In elke nieuwsbrief komt er één aan bod. Ditmaal zetten we ‘Nature &
Progrès Belgique’ in de kijker.
Sinds meer dan 30 jaar tracht deze organisatie via talrijke acties en campagnes de
burger te overtuigen om op e komen voor een meer verantwoorde en ecologische
samenleving.
Zo werden in 2009 twee campagnes gelanceerd:
- Vous avez du pain sur la planche ! (= werk aan de winkel!) om de consument
te informeren over zijn eetgewoonten
- Pesticides, pas de ça chez moi ! (= geen pesticiden bij mij!) om te informeren
over de gevaren van deze giftige producten en hun gebruik te laten verbieden
Nature & Progrès organiseert eveneens biosalons (Aubépine, Bio en Liège, Eglantine
et Valériane).
Daarnaast nodigt Nature & Progrès je uit om milieu-vriendelijke woningen en tuinen
te bezoeken. Je kan deelnemen aan een workshop of een uiteenzetting bijwonen. De
downloadbare agenda vermeldt de opengestelde locaties en bezoekdata (PDF).
Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht op de vernieuwde website:
www.natpro.be
Nature & Progrès Belgique
520 rue de Dave
5100 Jambes
T : 081 30 36 90
E : natpro@skynet.be

SCHENKEN is delen
……………………………………………………………………………

Kdo: Overtuig anderen om zich ook te engageren & win zaadjes
Word een ambassadeur van de biodiversiteit !
Enkele moedigen gingen al de uitdaging aan na onze oproep in de vorige nieuwsbrief
maar we zijn op zoek naar nog veel meer ambassadeurs! Zet je familieleden,
collega’s, vrienden, leerlingen, kennissen aan om zich ook te engageren voor
biodiversiteit via www.vip.biodiv.be. Per nieuwe geëngageerde die door jou wordt
aangebracht, verdien je twee zakjes met zaaigoed van inheemse bloemen!
Hoe werkt het?
1) Overtuig zoveel mogelijk mensen uit je omgeving om zich te engageren via
www.vip.biodiv.be
2) Stuur een mailtje naar biodiversiteit@natuurwetenschappen.be met de namen van
de nieuwe geëngageerden die jij overtuigde om zich net als jij in te zetten voor
biodiversiteit.

3) Na verificatie met onze gegevens sturen wij je het juiste aantal zakjes met
zaaigoed op.

Aarzel niet en ga ervoor!

Klik hier om de nieuwsbrief online te lezen.

