
Internationale Dag van de Biodiversiteit – 22 mei 2007

Klimaat en biodiversiteit: dezelfde strijd!

Op 22 mei, door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag van de Biodiversiteit, staat de 
verscheidenheid van het leven op aarde in de kijker. Het thema van dit jaar is klimaat en biodiversiteit.

De media stonden de afgelopen maanden bol van het klimaat. Al Gore en de vele weerrecords zijn daar 
niet vreemd aan. Plots lijken de klimaatfratsen de enige ecologische bekommernis. Nochtans lopen de 
uitdagingen van het klimaat en de biodiversiteit  parallel:  de opwarming brengt de biodiversiteit  rake 
klappen toe, de wegkwijnende biodiversiteit absorbeert kleinere hoeveelheden CO2, fijn stof en giftige 
deeltjes, en reguleert steeds minder het klimaat. Maatregelen tegen de klimaatopwarming komen ook 
ten  goede  aan  de  biodiversiteit,  en  vice  versa.  De  strijd  tegen  de  klimaatopwarming  en  voor  de 
biodiversiteit is dezelfde!

Het thema van deze internationale dag mag ons de biodiversiteit om de hoek niet doen vergeten. Ook in 
België is er extra aandacht voor nodig. Daarom zetten verschillende organisaties hun beste beentje 
voor. Hier vind je een chronologisch overzicht van enkele geplande activiteiten in België:

 Op  zondag  20  mei  viert  Natagora  ‘La  Nature  en  Fête’.  Diverse  natuurreservaten  worden 
opengesteld en rondleidingen staan op het programma. ‘Grenouilles dans la nuit’ zet de festiviteiten 
de avond voordien in en gaat op zoek naar padden, kikkers en salamanders. Meer inlichtingen: 
www.natagora.be of 081 83 05 70.

 Op maandag 21 mei  organiseert  het  Biodiversiteitsplatform een  wetenschappelijke studiedag 
over het klimaat en de biodiversiteit, de dag nadien gevolgd door een debat over het onderzoek 
terzake. Rond de tafel onder andere Martin Sharman van de Europese Commissie en Serge De 
Gheldere, ambassadeur van Al Gore. Plaats van het gebeuren: Residence Palace, Wetstraat 155, 
1040 Brussel. Meer info via www.biodiversity.be/change of hendrik.segers@natuurwetenschappen.be. 

 Op dinsdag 22 mei organiseert het Nationaal knooppunt voor het Biodiversiteitsverdrag, in nauwe 
samenwerking  met  de  federale  departementen  Leefmilieu  en  Wetenschapsbeleid  en  het 
Biodiversiteitsplatform,  een  Belgische  dag  van  de  biodiversiteit in  het  Museum  voor 
Natuurwetenschappen. De federale en regionale ministers Bruno Tobback, Kris Peeters en Evelyne 
Huytebroeck stellen hun beleid inzake biodiversiteit voor. De winnende kinderen en klassen van de 
wedstrijd ‘Tijd voor biodiversiteit!’ worden in de prijzen gezet. De directrice van het Museum Camille 
Pisani lanceert de nationale campagne ‘Ik geef leven aan mijn planeet!’ via dewelke iedereen zich 
kan engageren voor biodiversiteit.  Verenigingen en administraties stellen kraampjes op met hun 
recentste  projecten  en  verwezenlijkingen.  Meer  inlichtingen: 
biodiversiteit@natuurwetenschappen.be of 02 627 45 45. Zie gedetailleerd programma in bijlage 
.
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 Op donderdag 24 (studiedag) en vrijdag 25 (uitstap) mei vieren het Parc National des Deux Ourthes 
en het Parc naturel Viroin-Hermeton de Europese Dag van de Parken. Meer info op www.pndo.be 
of  via  info@pndo.be voor  het  Parc  National  des  Deux  Ourthes  en  op  www.pnvh.be of  via 
secretariat@pnvh.be voor het Parc naturel Viroin-Hermeton.

 Zondag  27  mei  is  uitgeroepen  tot  Dag  van  het  Pimpampoentje.  De  werkgroep  Coccinula 
organiseert die dag ontdekkingstochten in heel het land om onze lieveheersbeestjes en andere 
insectengroepen  beter  te  leren  kennen.  Het  programma  vind  je  via 
www.inbo.be/docupload/3064.pdf. Meer info via lieveheersbeestjes@jnm.be.

 Eveneens op zondag 27 mei organiseert het Agentschap voor Natuur en Bos in Vlaanderen de Dag 
van het Park met als thema Bomen. Het programma is te vinden op  www.bosengroen.be. Meer 
inlichtingen: dagvanhetpark@vlaanderen.be of 02 553 81 13.

 Van 2 tot  10 juni organiseert Bioforum de  Bioweek 2007.  Tijdens opendeurdagen, degustaties, 
wedstrijden, enzomeer kan je kennis maken met de 100% natuurlijke,  smaakvolle,  gezonde en 
milieuvriendelijke  producten van de biologische  sector.  Programma via  www.bioforum.be,  meer 
inlichtingen: 03 286 92 78 of info@bioforum.be.

 Op  zondag  3  juni  organiseert  Leefmilieu  Brussel  zijn  traditionele  Milieufeest.  Plaats  van  het 
gebeuren is het Jubelpark.  Infostandjes, allerhande animaties,  een hapje en een tapje,  en een 
verrassingsconcert  lokken  jaarlijks  steeds  meer  bezoekers.  Meer  inlichtingen:  www.ibgebim.be, 
02 775 75 25 of info@ibgebim.be.

 Van 12 tot 15 juni organiseert de Europese Commissie de jaarlijkse ‘Green Week’ met als thema: 
lessen  uit  het  verleden,  uitdagingen  voor  de  toekomst.  Mits  registratie  via 
http://greenweek.europa.eu is  iedereen welkom in het Karel  de Grotegebouw, Wetstraat 170 te 
Brussel. Meer inlichtingen via voormelde website, 02 298 63 27 of env-gw2007@ec.europa.eu.

Voor informatie over biodiversiteit kan je steeds contact opnemen met het Nationaal knooppunt voor  
het Biodiversiteitsverdrag, Museum voor Natuurwetenschappen, Vautierstraat 29, 1000 Brussel of via  
biodiversiteit@natuurwetenschappen.be of 02 627 45 45.
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Thema: biodiversiteit en klimaat

Primeur voor België: federaal niveau, gewesten, andere beleidsniveau’s en vele 
verenigingen bundelen krachten tegen klimaatopwarming en voor biodiversiteit

Programma:

09.30 Ontvangst / ‘biodiverse’ stands bekijken

10.00 Verwelkoming door C. Pisani, Algemeen directeur van het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen (KBIN)

10.05 P. Mettens, voorzitter POD Wetenschapsbeleid, vat de besluiten van de wetenschappelijke 
studiedag over klimaat en biodiversiteit, georganiseerd door het Biodiversiteitsplatform, samen

10.15 S. Winkler (IUCN) geeft een stand van zaken i.v.m. Countdown 2010

10.25 B. Tobback, federaal Minister van Leefmilieu, licht federale initiatieven inzake biodiversiteit toe

10.35 C. Pisani (KBIN) lanceert de campagne van de engagementen voor biodiversiteit

10.45 uitreiking prijzen wedstrijd biodiversiteit

11.00 K. Peeters, Vlaams Minister van Leefmilieu, geeft een overzicht van de initiatieven van het 
gewest inzake biodiversiteit

11.10 V. Peremans, vertegenwoordiger van het Kabinet van de Waalse Minister van Leefmilieu, geeft 
een overzicht van de initiatieven van het gewest inzake biodiversiteit

11.20 E. Huytebroeck, Brussels Minister van Leefmilieu, licht de initiatieven van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest toe inzake milieu en biodiversiteit

11.30 Receptie en ‘biodiverse’stands bekijken

Adres:
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Vautierstraat 29 – 1000 Brussel
www.natuurwetenschappen.be/biodiv 

http://www.natuurwetenschappen.be/biodiv


Informatiestands

Nationaal knooppunt voor het 
Biodiversiteitsverdrag (KBIN)
www.natuurwetenschappen.be/biodiv
vips.biodiv.be

IUCN
www.countdown2010.org

International Polar Foundation (IPF)
www.polarfoundation.org

Natagora
www.natagora.be

Natuurpunt
www.natuurpunt.be

Ligue Royale Belge pour la Protection
des Oiseaux (LRBPO)
www.protectiondesoiseaux.be

WWF-België
www.wwf.be

GreenFacts
www.greenfacts.org

Coordination Environnement (COREN)
www.coren.be

Nationale Boomgaarden Stichting (NBS)
nbs-vzw.be

Ecosem
www.ecosem.be

Kokopelli
www.kokopelli.asso.fr

Le Petit Foriest
www.ful.ac.be/hotes/petitforiest

Parc naturel du Pays des Collines
www.pays-des-collines.be

Nationale Plantentuin van België
www.br.fgov.be

Afd. Biologie v/h Natuurbehoud, KBIN
www.natuurwetenschappen.be/cb/cb_home_nl.htm

Federale Overheidsdienst Leefmilieu
www.health.fgov.be
www.bombylius.be

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
www.natuurenbos.be

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
www.inbo.be

project Limburgse Soorten
www.limburg.be/pnc

Leefmilieu Brussel (BIM)
www.ibgebim.be

Direction générale des Ressources naturelles 
et de l’Environnement (DGRNE)
www.environnement.wallonie.be

Réseau IDée
www.reseau-idee.be

Centres régionaux d’Initiation à l’Environnement 
(CRIE)
environnement.wallonie.be/reseau_crie/lereseau.htm
www.crievillers.be

Centre wallon de Recherches agronomiques
www.cra.wallonie.be

Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et 
d’Agriculteurs (FUGEA)
www.fugea.be

In het kleine auditorium, gelegen net naast het auditorium waar de uiteenzettingen plaatsvinden, worden 
de inzendingen voor de wedstrijd ‘Tijd voor biodiversiteit!’ tentoongesteld en geprojecteerd. Kom zeker 
een kijkje nemen.
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