
Campagne biodiversiteit – Nieuwsbrief nr. 6 – Winter 2008-2009 
 

 
 

      Contact: biodiversiteit@natuurwetenschappen.be
 
 
Beste VIP voor de biodiversiteit, 
 
We wensen je het allerbeste voor het nieuwe jaar! Wat zijn jouw voornemens 
voor 2009? In deze nieuwsbrief vind je enkele ideeën om de biodiversiteit nog 
beter te beschermen, zodat ook zij een goed jaar tegemoet gaat. 
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DOEN is veranderen 
…………………………………………………………………………… 

Je project  
 
In oktober 2008 werd de bibliotheek van Brasschaat 
omgetoverd tot een biodiversiteitsoase. Om en bij de 
7000 bezoekers van de bibliotheek en leerlingen van 
naburige middelbare scholen genoten van een 
tentoonstelling, wedstrijd, film, wandeling en zoveel 
meer… allemaal over biodiversiteit. 

 
Wil jij ook een hoekje over biodiversiteit en de campagne 
creëren in een bezoekerscentrum, in een bibliotheek of op 
een andere openbare plaats? Dan kunnen wij je helpen 
met posters, brochures en dergelijke meer. Neem in dat 
geval gauw contact op via 
biodiversiteit@natuurwetenschappen.be. 
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Je campagne brengt krachten en mensen samen 
……………………………………………………………………………………………………… 

Klas Zero Emissie 

 
De International Polar Foundation (OPF) lanceert, met 
steun van de Vlaamse en Franse Gemeenschappen, een 
nieuw educatief project voor scholen: Klas Zero Emissie 
(KZE). KZE is een atelier van een halve dag rond 
klimaatverandering, poolgebieden en duurzame 
ontwikkeling. Het is gericht op klassen van het 5e 
leerjaar lager onderwijs tot en met het 6e leerjaar 
secundair onderwijs (10 tot 18 jaar) en omvat 
spelletjes, rollenspellen, wetenschappelijke proeven… De 
ateliers zijn gratis, na inschrijving. Ze vangen aan vanaf 
2 maart 2009 in de Tweestationsstraat 120, 1070 
Brussel.   
 

Meer info: www.educapoles.org
Inschrijvingen: cze@polarfoundation.org
 

Op zoek naar de eerste Belgische school die meedoet met de ‘Green 
Wave’ 
The Green Wave is een meerjarencampagne die kinderen en jongeren uit de hele 
wereld samenbrengt om ze bewust te maken voor biodiversiteit en de noodzaak 
om het verval ervan te beperken. 
 
Bericht voor leerkrachten: 
De campagne ‘The Green Wave’ biedt je een uitstekende kans om je leerlingen te 
laten deelnemen in een leuke internationale milieucampagne. Zo moedig je ze 
aan om meer te leren over bomen en biodiversiteit, over evenementenplanning 
en over samenwerken met leden van de gemeenschap, met inbegrip van 
regeringen, ondernemingen en vertegenwoordigers van de media. Het is tevens 
de gelegenheid om de initiatieven bekend te maken die je school neemt om de 
biodiversiteit te beschermen, en om in contact te komen met andere leerkrachten 
met gelijkaardige ideeën. 
Je vindt enkele concrete ideeën om je leerlingen te laten meedoen (een school 
account aanmaken, een boomplantactie houden…) op  
http://greenwave.cbd.int/en/educators/involve-students
 
Inlichtingen: http://greenwave.cbd.int
 

Onze acties  
……………………………………………………………………………………………………… 

 
Ook de leden van de biodiversiteitsploeg werken aan 
hun engagementen. 
Bij haar aanmelding op de campagnewebsite vinkte 
Kristien aan dat ze een boom of haag in haar tuin 
plant. 
In december 2008 kreeg haar tuin, met dank aan de 
actie ‘Behaag Natuurlijk’, er een beukenhaag(je) bij.  
Nu hoopt haar gezin dat er in de zomer meikevers o
bezoek komen. 

p 

 
Voor meer info over de aanplant van streekeigen 
bomen en planten: http://users.telenet.be/behaag/
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PROBEREN is overtuigd raken 
…………………………………………………………………………… 
 

Engagement van het moment

Ik koop duurzaam geviste of gekweekte vis 
 

Meer dan drie vierde van de visbestanden wereldwijd zijn overbevist of worden 
bevist aan hun maximumpotentieel. We kunnen beter vis kopen waarvan er nog 
veel is, want zo geven we de bedreigde populaties de tijd om zich weer te 
herstellen. Om te zorgen dat die niet verdwijnen, moeten we: 
- vis kopen die nog ruimschoots voorradig is (zeebaars, wijting, koolvis…) ; 
- producten kopen waarin de hele vis verwerkt is en niet alleen de filets 

(bijvoorbeeld vissoep); 
- vissen kopen die groot genoeg zijn, die zich dus al hebben kunnen 

voortplanten; 
- vissen die milieuvriendelijk gekweekt worden (bio, met keurmerk). 
 

 
 
Voor de visserij bestaat een Europees keurmerk, dit 
van de Marine Stewardship Council (MSC). Het wordt 
uitgereikt aan bedrijven die er zich toe verbinden rekening 
te houden met: 
 
 

- de visbestanden (en dus niet teveel vis te vangen zodat de populaties zich 
kunnen hernieuwen); 

- de invloed op het mariene milieu (zodat de structuur, de diversiteit en de 
productie van de betrokken ecosystemen niet in gevaar worden gebracht); 

- het beheer van de visserij (en dus in overeenstemming te blijven met de 
ecologische, wettelijke en sociale vereisten). 

 
Meer info over het keurmerk: http://www.msc.org/nl  
De viswijzer van het WWF helpt je bij het kiezen: 
http://www.wwf.be/_media/viswijzer_854049.pdf (PDF) 
 
 

Recept van het moment 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

De winter is zeker niet de beste groentetijd. Toch moeten we niet wachten tot we 
zomergroenten op de markt kunnen kopen, want ook nu vind je geschikte 
groenten. Je kan bijvoorbeeld dit heerlijke groentepannetje klaarmaken. 

Pannetje van wintergroenten (bloemkool, wortelen, uien) 
 

Ingrediënten voor 4 personen: 
• ½ bloemkool 
• 6 wortelen 
• 2 uien 
• 2 eetlepels olijfolie 
• zout en vers gemalen peper 
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Snij de bloemkool in kleine roosjes en spoel die. Giet in een vergiet af. 
Schil de wortelen en snijd ze in 5 mm dikke schijfjes. 
Versnipper de uien. 
Verhit de olijfolie in een brede ondiepe pan. Fruit de uien tot ze glazig zijn. 
Voeg er de bloemkoolroosjes en de wortelschijfjes bij. 
Braad de groenten aan tot ze een beetje kleuren. Dek de pan af en laat ongeveer 
15 minuten op een middelgroot vuur staan. 
Kijk of de groenten gaar zijn. 
Doe er zout en peper bij. 
Dien onmiddellijk op. 
 
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. Je vindt ook vele 
andere ideetjes op onze website. 
  
 
Evenementen van het moment 
……………………………………………………………………………………………………… 

Vanaf 16 februari 2009, Galerij van de Evolutie 
 

Ter ere van de 200e verjaardag van de geboorte van 
Darwin, opent het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen de nieuwe Galerij van de Evolutie. 
1000 specimens vertellen een reis door cambrium, devoon, 
carbon, jura, eoceen en heden. Een blik op de toekomst 
toont een hypothese over hoe het leven verder zou kunnen 
evolueren. De mechanismen van evolutie worden 
blootgelegd. Het wordt een adembenemende 
ontdekkingstocht... 

Meer info: 
http://www.natuurwetenschappen.be/museum/evolution/evolution_hall  
 
 

28 maart 2009 van 20.30 tot 21.30 uur, Earth Hour: licht uit voor de 
aarde. 

 

Een uur lang alle lichten doven: met deze symbolische, 
maar krachtige actie wil WWF aantonen dat mensen door 
samen te werken het verschil kunnen maken in de strijd 
tegen de klimaatverandering. Wat begon in 2007 met een 
plaatselijke actie van WWF Australië in Sydney, ondertussen 
veel bijval over de hele wereld. WWF streeft naar een 
miljard deelnemers, in meer dan 1000 steden. Zo zullen in 
Brussel onder andere het Atomium en de Grote Markt in 

duisternis gehuld worden.  
 
Hoe kan je zelf meedoen? Doof de lichten bij je thuis en spoor je familie en je 
vrienden aan om dit ook te doen.  
 
Op de website van het evenement www.earthhour.be kan je uitleggen wat je 
gaat doen. Of stuur een berichtje naar earthhour@wwf.be of een briefje naar 
WWF, ter attentie van Jan Derom, Emile Jacqmainlaan 90 in 1000 Brussel. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            4/6 

http://www.observ.be/beta/nl/pdf/279.pdf
http://www.vip.biodiv.be/nl/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=28
http://www.vip.biodiv.be/nl/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=28
http://www.natuurwetenschappen.be/museum/evolution/evolution_hall
http://www.earthhour.be/
mailto:earthhour@wwf.be


Uitjes van het moment 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

Bioscoopfilm ‘Birdwatchers  - La terra degli uomini rossi’ 
 

Na de zelfmoord van enkele stamleden, besluit Nadio, 
stamhoofd van een stam van de Guarani-Kaiowá-indianen, 
hun kamp op het land van de blanken op te slaan. Hij en 
de sjamaan willen een verschrikkelijk onrecht rechtzetten 
en het land terugnemen dat hen ooit afgenomen werd… 
Ondanks de bedreigingen en intimidaties van de 
landeigenaars, besluiten de indianen ter plaatse te blijven 
en terug te eisen waar ze recht op hebben, koste wat kost. 
Twee werelden staan tegenover elkaar, zonder elkaar uit 
het oog te verliezen.  
 
 

Terwijl er een liefdesrelatie bloeit tussen de dochter van een rijke landeigenaar 
en Osvaldo, een jonge sjamaanleerling, bereikt de vijandigheid van de blanken 
een hoogtepunt. Een confrontatie lijkt onvermijdelijk...  
 
Film geregisseerd door Marco Bechis (2004). 
 
www.birdwatchersfilm.com
http://www.cinebel.be/nl/film/1004121-Birdwatchers.htm  
 
 

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. Nu zetten we het ‘Parc 
naturel Viroin-Hermeton’ in de kijker. 
 
Dit natuurpark is genoemd naar twee rivieren in het zuiden 
van het gebied tussen Samber en Maas. Het is een prachtige 
plek waar de mens in harmonie met zijn omgeving leeft. 
De gemeente Viroinval omvat een oppervlakte van 12 000 

ha en drie uitzonderlijke biogeografische zones: het Ardense woud, de aluviale 
vlakte van Eau Noire, Eau Blanche en Viroin, en de Caléstienne. Twee derde van 
dit grondgebied bestaat uit bossen en de rest is kleinschalig landbouwgebied. 
 
In het natuurpark wordt alles gedaan opdat de bewoners er een goed leven 
zouden kunnen leiden zonder dit uitzonderlijke en ecologisch waardevolle gebied 
schade te berokkenen. Wandelaars kunnen genieten van driehonderd kilometer 
bewegwijzerde paden die heel het park doorkruisen. Vakantiehuisjes passen 
wonderwel in het uitstekend bewaarde architectonisch erfgoed, dat de 
geologische rijkdom van de streek weerspiegelt. 
secretariat@pnvh.be - www.pnvh.be
 
Je kan het park het hele jaar door bezoeken, want elk seizoen toont telkens weer 
andere landschappen. In de winter strijken watervogels in de riviervlakte neer. In 
de lente zijn de kalkhellingen wondermooi. 
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Parc naturel Viroin-Hermeton 
Rue d’Avignon, 1 – 5670 Nismes 
060 39 17 90 
secretariat@pnvh.be - www.pnvh.be
 
 
Op 14 maart 2009 organiseren de vereniging Chouette Nature en het Parc 
naturel Viroin-Hermeton de ‘8e Nuit de la Chouette’. Het gedetailleerde 
programma van deze ‘nacht van de uil’ vind je op de affiche (in het Frans). 
Inschrijven is noodzakelijk, want er kunnen maar een beperkt aantal mensen 
deelnemen. 
 
Chouette Nature: 060 31 24 14 – Maison du Parc: 060 39 17 90;   
E-mail : secretariat@pnvh.be.  
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Klik hier om de on-line nieuwsbrief te lezen. 
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