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Internationale Dag van de Biodiversiteit – 22 mei 2014 
 

Eilandjes van leven! 
 
Eilanden en de omliggende zeegebieden vormen unieke ecosystemen die vaak 
endemische dier- en plantensoorten bevatten. Als resultaat van een uitzonderlijke 
evolutionaire geschiedenis zijn deze ecosystemen onvervangbare schatten. Ze zijn 

tevens van bijzonder belang voor het inkomen, het welzijn en de culturele identiteit van 600 miljoen 
eilandbewoners, één tiende van de wereldbevolking. 
 
Bij ons vormen eilandjes van natuur vaak een levensbaken temidden een drukke en versnipperde omgeving. 
Natuurgebieden zijn een haven voor dieren, planten en paddenstoelen, en vormen een groene long, recreatief 
decor, waterzuiveringsinstallatie en dergelijke meer. Uiteraard is het de bedoeling om deze natuurgebieden uit te 
breiden en te verbinden, maar ook om elders steeds meer oog te hebben voor het behoud en duurzaam gebruik 
van biodiversiteit. 
 
Talrijke organisaties zetten biodiversiteit in de kijker op en rond 22 mei. Hier vind je een chronologisch overzicht 
van enkele geplande activiteiten in ons land: 
 
Trek op zondag 18 mei je loopschoenen aan en schrijf je in voor de Plantentuinloop. Je steunt er de berggorilla's 
van het Virungapark in Congo mee. Het startsein wordt gegeven in het centrum van Meise, vandaar loopt het 
traject dwars door de Plantentuin. De afstand varieert tussen 6 en 11 kilometer. Niet zo sportief? Kom dan 
supporteren! Meer info: www.meelopersmeise.be. 
 
Ook op zondag 18 mei vieren honderd steden en gemeenten feest in het park. In de aanloop naar de 
verkiezingen kan je stemmen op Benny Beuk (parklijst), Vicky Vetplant (lijst dakterras) en Kim Klimop (lijst natuur 
in de stad). Samen met talrijke partners biedt het Agentschap voor Natuur en Bos talrijke leuke activiteiten voor 
jong en oud aan. Meer info: www.dagvanhetpark.be. 
 
Op maandag 19 mei organiseert het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, samen met talrijke 
federale, gewestelijke en andere partners, een networking evenement over de geactualiseerde strategie voor 
biodiversiteit tot 2020. Op het programma staan een voorstelling van de Nationale Biodiversiteitsstrategie en de 
uitvoering ervan op de regionale en federale niveaus, een postersessie, het benadrukken van concrete projecten 
van diverse actoren (o.a. via korte films) en een lunch. Meer info: www.biodiv.be/implementation/strategy-be/. 
 
Van maandag 19 t.e.m. zaterdag 24 mei organiseert de gemeente Chastre een Week van de Bij. Animaties voor 
scholen, conferenties, een fototentoonstelling en een feestelijke familiale afsluiter op 24 mei zijn de blikvangers 
van het programma. Meer info en inschrijvingen: www.chastre.be. 
 
Op woensdag 21 mei van 14 tot 18 uur kan je in De Helix een namiddagje spelen, beleven en ideeën opdoen. 
Kinderen zijn vaak met geen stok achter de tv of computer vandaan te krijgen. Hoe breng je ze terug in contact 
met de natuur? Welke leuke of spannende dingen zijn er te beleven in het groen dicht bij huis? Hoe maak je daar 
kinderen enthousiast voor? En waarom is het goed voor kinderen? Meer info: www.scharrelkids.be. 
 
Na een lange winterslaap komt op zaterdag 24 en zondag 25 mei de grote pelargoniumverzameling van de 
Plantentuin eindelijk weer naar buiten. Op het zonnige terras langs het Plantenpaleis kan u komen snuffelen aan 
hun geurende bladeren. Frisse citroentoetsen of pittige harsgeuren, we zijn er zeker van dat u verrast zal zijn. In 
de Tuinwinkel worden een aantal selecties verkocht. Meer info: www.plantentuinmeise.be. 
 
Op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni staan de Velt-ecotuindagen in Vlaanderen en Nederland op het 
programma. Talrijke ecologische tuinen, moestuinen, siertuinen en boomgaarden geven hun geheimen prijs. 
Tuinliefhebbers kunnen zich laten inspireren en informeren over een pientere en gezonde manier van tuinieren. 
Meer info: www.velt.be/ecotuindagen. 
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Op zondag 1 juni kan je komen milieufeesten in Brussel. Een prima gelegenheid om deel te nemen aan allerlei 
animaties, kennis te maken met tal van Brusselse milieuactoren en milieuverenigingen en informatie in te winnen. 
Weldra meer info via: www.leefmilieubrussel.be. 
 
Bio? Omdat het werkt! Bio je mee van 7 t.e.m. 15 juni? Dertien ondernemers uit de biosector nodigen je uit om de 
kracht van bio te ontdekken. Een piepjonge boer, een wafelbakker, een bierbrouwer... Dertien mensen die trots 
zijn dat ze biovoeding maken, verdelen of verkopen. Meer info: www.bioweek.be. 
 
Van 3 t.e.m. 5 juni organiseert de Europese Commissie haar traditionele Groene Week. Dit jaar draait alles om 
circulaire economie, efficiënt gebruik van grondstoffen en afval. Meer info: www.greenweek2014.eu. 
 
Op zondag 8 juni kan je de Groene Vallei ontdekken, een groot en divers natuurgebied waarin moerassen, 
bossen en weidse vergezichten garant staan voor een echt wildernisgevoel. Je kan er dwalen tussen de 
orchideeën en je laten betoveren door vergeten erfgoed. De Groene Vallei  is een echte oase in het drukbevolkte 
gebied tussen Leuven, Brussel en Mechelen. Meer info: www.walkfornature.be. 
 
*  *  * 
 
Al deze activiteiten dragen bij tot de sensibilisering van het brede publiek over biodiversiteit. Wie aan de slag wil 
voor de biodiversiteit, kan ideetjes vinden op www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be. 
 
*  *  * 
 
Achtergrondinformatie bij dit persbericht: 
 
De periode 2011-2020 werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal decennium van de 
biodiversiteit: www.cbd.int/2011-2020. 
 
*  *  * 
 
Voor informatie over biodiversiteit: 
 
Nationaal knooppunt voor het Biodiversiteitsverdrag 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 
Vautierstraat 29 - 1000 Brussel 
W: www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be 
E: biodiversiteit@natuurwetenschappen.be 
T: 02 627 45 45 
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