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22 mei 2002. Internationale Dag van de Biodiversiteit   
 
 
Brussel – In 2002 heeft de Internationale Dag van de Biodiversiteit een speciale dimensie 
aangezien net tien jaar geleden, tijdens de Wereldtop in Rio, het Verdrag inzake biologische 
diversiteit werd ondertekend. Om deze gebeurtenis extra in de schijnwerpers te plaatsen, 
wordt in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen een symposium 
georganiseerd onder het voorzitterschap van mevrouw Magda AELVOET, Federaal Minister 
voor Leefmilieu, en de heer Yvan YLIEFF, Regeringscommissaris belast met het 
Wetenschapsbeleid. Het symposium zal de toestand van de biodiversiteit in België schetsen 
en op zoek gaan naar oplossingen voor een betere uitvoering van de internationale akkoorden 
in ons land.  
 
De Wereldtop in Rio, in 1992, heeft geleid tot de goedkeuring van Agenda 21 en de 
Verklaring van Rio inzake milieu en ontwikkeling. Beide leggen de nadruk op de noodzaak 
tot een internationaal beleid op het vlak van duurzame ontwikkeling. In augustus - september 
2002 zullen dezelfde actoren opnieuw samenkomen tijdens de Wereldtop over Duurzame 
Ontwikkeling in Johannesburg, Zuid-Afrika. Deze top, ook wel Rio+10 genoemd, heeft als 
doel het evalueren van de vooruitgang die tijdens de voorbije tien jaar werd geboekt inzake 
het verwezenlijken van de doelstellingen van Agenda 21. 
 
Het symposium wordt georganiseerd om de in België bestaande instrumenten op hun 
doeltreffendheid te evalueren en het belang te benadrukken van de biologische diversiteit in 
het kader van duurzame ontwikkeling. Biologische diversiteit is essentieel voor de 
leefbaarheid o.m. van landbouw-, bosbouw- en visserijactiviteiten en ze ligt aan de basis van 
vele industriële processen. Biologische diversiteit bewaren en duurzaam gebruiken vereist 
niet alleen het creëren van beschermde natuurgebieden, maar behelst ook dat alle sectoren met 
economische en sociale activiteiten er rekening mee moeten houden. Dit geldt o.m. voor 
landbouw, visvangst, handel, ruimtelijke ordening, verkeer, toerisme en vrijetijdsbesteding 
 
Van 22 mei tot 22 juni zal de biodiversiteit extra aandacht krijgen in de Museumzalen van het 
Instituut. Door bezoek aan de vaste tentoonstellingen en via de speciale rondleidingen over 
bedreigde diersoorten kunnen de bezoekers ontdekken aan welke gevaren de dieren 
wereldwijd zijn blootgesteld. Informatiefiches aangebracht in de tentoonstellingen over 
zoogdieren, walvissen, schelpen en insecten geven aan waarom bepaalde soorten zijn 
uitgestorven en waarom andere een kwetsbare of bedreigde status hebben. Een uitstekende 
gelegenheid dus om de vaste tentoonstellingen eens vanuit een andere ooghoek te bezoeken. 
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Voor meer inlichtingen: marc.peeters@natuurwetenschappen.be. Tel.:02-627 45 65 


