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Contact: biodiversiteit@natuurwetenschappen.be
Beste VIP voor de biodiversiteit,
De lente is in het land en de natuur zoemt en bloeit dat het een lieve lust is. Trek
erop uit en ontdek de eerste bloemen en de frisse lentekleuren. Laat je
betoveren door de geuren en kleuren van onze biodiversiteit!
Inhoud:
DOEN is veranderen
• Je project
• Je campagne brengt krachten en mensen samen
• Onze acties
PROBEREN is overtuigd raken
• Engagement van het moment
• Recept van het moment
• Evenementen van het moment
• Studiedagen van het moment
• Oproepen van het moment
• Vereniging in de kijker
SCHENKEN is delen
•

Kdo: Overtuig anderen om zich ook te engageren en win

zaadjes!

DOEN is veranderen
……………………………………………………………………………
Je project
Op 30 januari organiseerde de milieudienst van Herentals de thema-avond
‘Biodiversiteit in de buurt’. Steven Vanholme (Natuurpunt) en Hans Van Dyck
(Departement Milieubescherming, UCL) deelden hun kennis over biodiversiteit en
gingen dieper in op de relatie tussen de ecologische problemen in de wereld en in
onze tuin. Eens te meer kwamen onze brochures goed van pas om de
toehoorders van passende lectuur en informatie te voorzien.

Je campagne brengt krachten en mensen samen
De vzw Limburgs Landschap verwelkomt een
tentoonstelling over biodiversiteit. Dertien posters
tonen schema’s en info uit de brochures over de
biodiversiteit in België of geven meer uitleg over
de campagne. De brochures over biodiversiteit en

formulieren om engagementen te verzamelen worden ter beschikking gesteld
van de bezoekers.
Plaats van de tentoonstelling: Limburgs Landschap vzw, Domherenhuis,
Dekenstraat 39, 3550 Heusden-Zolder.

Onze acties
Onderhoud van de bloemenweide van het Museum
Paaltjes van gecertificeerd hout (FSC) werden rondom de
bloemenweide geplaatst om de toegang voor auto’s af te
sluiten. Bewustmakingspanelen in meerdere talen zijn in
voorbereiding en zullen bij de weide worden geplaatst om
voorbijgangers te sensibiliseren. Voor de winter werd de bodem
bewerkt en ingezaaid.

19 mei 2009, Persconferentie over invasieve exoten
Op 19 mei wordt ter gelegenheid van de Internationale dag van de biodiversiteit
een persconferentie georganiseerd in de Nationale Plantentuin. De federale,
regionale, provinciale en plaatselijke actoren stellen hun programma's en acties
voor om invasieve exoten te voorkomen of te bestrijden.

De Internationale dag van de biodiversiteit zet dit jaar inderdaad de invasieve
exoten in de kijker. Deze exoten vormen een steeds grotere bedreiging omdat
hun aantal blijft toenemen en ze de plaats en het voedsel van inheemse soorten
inpalmen. Bovendien kunnen zij ook een impact hebben op economie,
volksgezondheid, en dergelijke meer. Deze dag is dus de ideale gelegenheid om
het probleem van de invasieve exoten aan te kaarten.
http://www.biodiv.be/implementation/ibd/ibd2009

PROBEREN is overtuigd raken
……………………………………………………………………………
Engagement van het moment
Ik laat de natuur haar gang gaan in mijn tuin
Vogels en insecten krijgen het steeds moeilijker door het verdwijnen van
natuurlijke zones en het massaal gebruik van pesticiden. Wilde planten en
bloemen zijn dan ook een prima remedie om hen een schuilplaats en voedsel aan
te bieden.
Honingbijen en hommels bv. spelen een centrale rol in de bestuiving van talrijke
planten. Ze waarborgen de vruchtvorming en de voortplanting van de soort. Wist

je dat niet minder dan één miljoen bloemen nodig zijn om één kilo honing te
produceren? Wilde planten en bloemen betekenen niet alleen een natuuroase
voor insecten. Vogels smullen van de vruchten van vlierbes, lijsterbes, enz.
terwijl kleine zoogdieren beschutting vinden in de dichte plantengroei.
Combineer vroegbloeiers en laatbloeiers om steeds te kunnen genieten van
bloemenpracht in je tuin. En vergeet niet te kiezen voor inheemse soorten!

Recept van het moment
Soep van brandnetels en aardappelen
Voor deze lentesoep is het belangrijk om de blaadjes van de brandnetels in het
begin niet teveel te laten koken zodat ze hun mooie groene tint behouden.

Voor 4 personen:

20 brandnetels (waarvan alleen de blaadjes worden gebruikt)
1 fijngehakte ui
1 soeplepel olie of reuzel
1 liter kippenbouillon (of 1 liter water met 2 blokjes kippenbouillon)
2 tot 4 geschilde en in stukken gesneden aardappelen
4 soeplepels slagroom of Griekse yoghurt
wat gehakte bieslook
Was de blaadjes van de brandnetels en laat uitdruppen in een zeef. Stoof in een
grote kookpot de fijngehakte ui zonder verkleuren in de olie of reuzel. Voeg de
blaadjes van de brandnetels toe en laat ongeveer vijf minuten koken. Voeg de
bouillon toe en breng tot het kookpunt. Voeg de aardappelen toe en laat 15
minuten verder koken. Zet de kookpot van het vuur, laat een beetje afkoelen en
ga er met een mixer doorheen tot het geheel smeuïg is. Voeg peper en zout toe
naar smaak. Serveer in diepe borden en voeg room of yoghurt en bieslook toe
naar keuze.
Wil je graag weten in welk seizoen je bepaalde groenten- en fruitsoorten op
het menu kan zetten? Hou dan zeker deze tabel(PDF) bij de hand.

Evenementen van het moment
3 april tot 30 augustus 2009, Vegetal City, Luc Schuiten
Doorheen futuristische beelden, modellen,
animatiefilms en dergelijk meer presenteert
de Brusselse visionaire architect Luc
Schuiten ons zijn visie van de stad van de
toekomst verzoend met de natuur en
geïnspireerd
door
haar.
Hij
biedt
innoverende
oplossingen
voor
milieuproblemen door een nieuwe alliantie
te creëren tussen de mens en zijn natuurlijk
milieu.
Onze brochures en de doeboekjes van de
campagne worden ter beschikking gesteld
van de bezoekers.

Een tentoonstelling voor de ganse familie in het Jubelparkmuseum (Jubelpark,
1000 Brussel).
Geopend van dinsdag t.e.m. zondag, van 10 tot 17 uur. Meer informatie:
http://vegetalcity.net/ of via de website van de Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis.

Van 1 mei tot 31 december 2009, Darwinparcours
In het kader van het Darwinjaar nodigt de Plantentuin van
Meise u uit voor de ontdekking van orchideeën, vleesetende
planten, … langsheen het Darwinparcours. Tot het eind van het
jaar kun je er meer te weten komen over de belangrijkste
waarnemingen van Darwin en ontdekken hoe hij de
wetenschappelijke wereld heeft veranderd. Je kan er zelf de
experimenten van Darwin overdoen of vleesetende planten
voeden.
Info:
http://www.jardinbotanique.be/PUBLIC/GENERAL/GENERALNL/calendarnl.php
30 mei en 1 juni 2009, 101 “Eco-tuinen” geopend aan het publiek
Tuinieren zonder pesticiden en kunstmest is
makkelijker dan je denkt. Het is vooral een kwestie
van durven. En je haalt er zoveel uit: je tuiniert
gezond, spaart het klimaat en bent natuur- en
milieuvriendelijk bezig. In onze verstedelijkte
streken zijn ecologisch beheerde tuinen veilige
havens voor vele soorten.
Velt zoekt tienduizend mensen die aan de
campagne willen meewerken en dus willen
tuinieren zonder pesticiden en kunstmest.
Via www.durftuinierenzonder.be kan je een gratis
tuinbordje aanvragen om op te hangen aan je huisgevel of tuinpoort.
Tijdens het weekend van 30 mei tot 1 juni kan je 101 ecotuinen bezoeken. Het
volledige programma vind je op de website.
31 mei 2009 : Revalidatiecentrum van Aquascope Virelles opent haar
deuren
Op zondag 31 mei opent het revalidatiecentrum voor vogels en
zoogdieren van de Aquascope van Virelles haar deuren voor het
grote publiek ter gelegenheid van de tweede verjaardag van het
centrum. En dat is een buitenkansje want normaal blijven deze
deuren gesloten om de rust van de herstellende dieren te
garanderen. Je kan een kijkje komen nemen naar het voederen en verzorgen van
de gewonde dieren. Je krijgt tevens de gelegenheid om enkele van de mooiste
roofvogels van Wallonië te bewonderen. De verzorgers houden zich klaar om al
je vragen te beantwoorden.
Meer inlichtingen: http://www.aquascope.be/nl/index.htm
Aquascope Virelles – rue du Lac, 42 – 6461 Virelles – 060/21.13.63

Studiedagen van het moment
11 mei 2009, Science facing Aliens

Ter gelegenheid van de Internationale dag van de biodiversiteit over exoten
organiseert het Biodiversiteitsplatform een wetenschappelijke studiedag over
deze problematiek: ‘Science facing Aliens’ op 11 mei 2009 in het Belgisch
Stripcentrum, Zandstraat 20 te 1000 Brussel. De inschrijving is verplicht.
Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Etienne Branquart
(etienne.branquart@spw.wallonie.be) of de website
http://ias.biodiversity.be/conference_2009 bezoeken.
Van 5 tot 9 juli 2009: 2de internationaal symposium voor jongeren,
Ottawa (Canada)

Jongeren zijn de actoren van morgen. Zij hebben dan ook de sleutel in handen
om het verlies aan biodiversiteit af te remmen en het leven op aarde veilig te
stellen. Dit symposium wil jongeren uitnodigen en hen vragen projecten voor te
stellen die de biodiversiteit een handje helpen.
Meer inlichtingen: http://www.biodiversitymatters.org/

Oproepen van het moment
Tot 30 augustus 2009, MakingMovies goes Darwin
Het Museum voor Natuurwetenschappen en Jekino organiseren
een videowedstrijd over de evolutie van het leven:
‘MakingMovies goes Darwin’. Om deel te nemen maken
kinderen, jongeren of volwassenen een video van vijf minuten
over evolutie, eventueel geïnspireerd door de Galerij van de
Evolutie in het Museum voor Natuurwetenschappen.
Surf gauw naar www.natuurwetenschappen.be en
www.youtube.com/makingmoviesdarwin om de uitdaging aan te gaan en bezoek
www.makingmoviesgoesdarwin.be voor alle praktische informatie.

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 ‘La Ferme du Petit Foriest’ in de kijker.
De ‘Ferme du Petit Foriest’ is een educatief milieucentrum van de
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe.
In deze boerderij, waar sinds 1990 animaties plaatsvinden, worden de kinderen
van alle scholen van de gemeente ontvangen voor groene klassen van 5 of 10
dagen. De lijst van de activiteiten is beschikbaar op de website.
Info: Le Petit Foriest
Petit Foriest 1 - 1472 Vieux-Genappe
067/79.01.12 (elke weekdag tussen 9 en 17 uur)
petit.foriest@skynet.be
www.petitforiest.net

SCHENKEN is delen
……………………………………………………………………………
Kdo: Overtuig anderen om zich ook te engageren &

win

zaadjes!
Word ambassadeur van de biodiversiteit!
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 (zolang de voorraad strekt).

Klik hier om de online nieuwsbrief te lezen.

