
Persdossier 20.05.10  www.species.be 
www.biodiv2010.be  www.biogeosafari.be 
www.natuurwetenschappen.be  www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be 

 
 

 
 
 
 

Persdossier – 20.05.2010 
 

www.species.be 

Biogeosafari 
Eerste resultaten van de campagne 

‘Ik geef leven aan mijn planeet’ 
 
Themajaar van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen  

en zijn Museum  
in het raam van het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit 2010 

 
 
 
Inhoud 
 

1. Themajaar 2010 
2. www.species.be 
3. Biogeosafari 
4. De eerste resultaten van de campagne ‘Ik geef leven aan mijn planeet’ 
5. De implicaties van 2010 voor het Museum 
6. Activiteitenkalender van het Museum voor Natuurwetenschappen 
7. Activiteitenkalender Internationale Dag van de Biodiversiteit in België     

 

 
Persverantwoordelijke 
Yannick Siebens 
02 627 43 77 

Yannick.siebens@natuurwetenschappen.be 
  
 
 
 

mailto:Yannick.siebens@natuurwetenschappen.be


Persdossier 20.05.10  www.species.be 
www.biodiv2010.be  www.biogeosafari.be 
www.natuurwetenschappen.be  www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be 

1. Themajaar van het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen en zijn Museum in het raam van het 

Internationaal Jaar van de Biodiversiteit 2010 
 
 
Biodiversiteit is de naam die we geven aan de uitzonderlijke verscheidenheid aan levende wezens op 

aarde. Al deze levensvormen en hun genen interageren op duizend-en-één verschillende manieren met 

hun omgeving waardoor vernuftige levende systemen ontstaan.  

 

Wetenschappers schatten dat momenteel tussen de 3 en 100 miljoen soorten dieren, planten, 

paddenstoelen en micro-organismen op aarde leven, met een realistische schatting van 15 miljoen. 

Slechts 2 miljoen ervan werden tot op heden beschreven. Elk jaar ontdekken biologen nieuwe soorten. 

Het merendeel zijn insecten of andere ongewervelden. 

 

In België 

 

In België zijn 36 300 soorten waargenomen. Een vergelijkende studie met de fauna en flora van onze 

buurlanden onthult dat het totale aantal soorten in België rond de 55 000 zou schommelen. 

Tussen een derde en de helft van deze soorten is bedreigd. Soorten als zomeradonis, akkerviltkruid, vals 

heideblauwtje, geelbuikvuurpad en tuimelaar zijn reeds uit ons land verdwenen. 

De oorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit zijn het verdwijnen van natuurgebieden, de 

vervuiling, het overgebruik van vis- en andere voorraden, de woekerende uitheemse soorten, de 

klimaatopwarming en dergelijke meer. Vaak verdwijnt een soort niet door één enkele bedreiging, maar wel 

door een combinatie van verscheidene. 

Het is dus hoog tijd dat we ons bewust worden van het belang van de biodiversiteit en dat we al onze 

dagelijkse handelingen aanpassen: alleen zo kunnen we haar behouden en ook voor toekomstige 

generaties goede levensomstandigheden verzekeren.  

 

 

Naast sensibilisering, richt het Museum zijn programma ook duidelijk op engagement door actie.   

Daarom hebben we ervoor gekozen de verscheidene facetten van de gekende biodiversiteit te tonen, 

de biodiversiteit die ons omringt en die we kunnen beschermen door dagelijkse handelingen. De 

biodiversiteit die ons ook  verscheidene producten en levensnoodzakelijke diensten levert. .   

 

 

 

In die context stelt het Museum je drie realisaties voor  

 
 

www.species.be moet een volledig overzicht worden van de wilde soorten die in België 

voorkomen. Een taxonomische referentiesite, die gebruiksvriendelijk is en bedoeld voor een 

publiek van professionelen, geïnteresseerde liefhebbers, studenten of journalisten … 

 
 

http://www.species.be/
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Biogeosafari :  
 
Een grote zoektocht om alleen, met je gezin of met je vrienden te doen 
Een spel op maat: besteed er zo veel of zo weinig tijd aan als je wil… 
Ontdek Brussel door een ‘groene’ bril en win mooie prijzen 

 
 

De campagne ‘Ik geef leven aan mijn planeet’ en haar 
eerste resultaten 
 
"Ik geef leven aan mijn planeet": een engagementscampagne op initiatief 

van het Museum en van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu, die jong en oud wil sensibiliseren voor 

biodiversiteit en aanzetten tot eenvoudige acties en keuzes om ze te 

beschermen.  

De eerste drie jaar van de campagne is het publiek bereikt via geëngageerde 

netwerken, daarna via de pers door een officiële en mediatieke lancering op 17 

november 2009. Tot nog toe gingen meer dan 11 000 Belgen de uitdaging aan 

op  www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be. 

 
 

http://www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be/
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2. www.species.be 
 
 
 

 
Het doel van www.species.be is een volledige lijst te worden van wilde soorten die in België 

voorkomen,  
een taxonomische referentiesite, die gebruiksvriendelijk is en bedoeld voor een publiek van 

professionelen, geïnteresseerde liefhebbers, studenten of journalisten … 
 

www.species.be 

 
 
In België zijn ongeveer 36 300 soorten dieren, planten, paddenstoelen en micro-organismen 

waargenomen. Een vergelijkende studie met de fauna en flora van onze buurlanden onthult dat 

het totaal aantal soorten in België bijna 55 000 bedraagt.  

Tussen een derde en de helft van de soorten in België is bedreigd. Soorten als zomeradonis, 

akkerviltkruid, vals heideblauwtje, geelbuikvuurpad en tuimelaar zijn reeds uit ons land 

verdwenen. 

Om deze soorten te beschermen is het van belang om hen te identificeren, hen te kennen en een 

instrument te hebben om hen te kunnen inventariseren. 

 

De gebruiksvriendelijke website www.species.be biedt twee soorten informatie aan over de 

verschillende soorten dieren, planten en paddenstoelen in België. Op dit moment zijn er al 

meer dan 32 000 soorten opgelijst op de website.  

 

 

1) Een beschrijvende fiche voor iedere soort die in België voorkomt 

Nu bevatten de fiches de wetenschappelijke naam en een benaming in het Nederlands en/of 

het Frans en/of het Duits en/of het Engels. Aan iedere fiche wordt steeds informatie 

toegevoegd: of een soort inheems is of geïntroduceerd werd, haar geografische verdeling, haar 

habitat, of ze beschermd is of niet etc. 

Van zodra voldoende materiaal voorhanden is, zullen de fiches ook worden voorzien van foto’s 

en verspreidingskaarten, direct op de site of indirect via de partnersites. 

Om de juiste fiche te vinden, volstaat het om de (al dan niet wetenschappelijke) naam van de 

gezochte soort in een zoekmachine in te voeren. Deze is op iedere pagina van de website 

prominent aanwezig. De fiche kan ook opgezocht worden in de taxonomische boom. 

 

http://www.especes.be/
http://www.species.be/
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2) De taxonomische boom van iedere soort in België 

 

Taxonomie is de wetenschap van het beschrijven en indelen van levende organismen. De 

organismen worden ingedeeld in verschillende eenheden (taxa genaamd) om hen te 

identificeren, een naam te geven en te klasseren.  

De hiërarchische rangschikking brengt levende wezens onder in steeds groter wordende 

groepen: de soort behoort tot een geslacht, dat op zijn beurt deel uitmaakt van een familie. De 

familie is gelinkt aan een orde, die voortkomt uit een klasse, een stam en uiteindelijk een rijk 

(dieren, planten en schimmels). 

Zo kun je de classificatie van iedere Belgische soort die al op de site te vinden is, op een zeer 

visuele manier terugvinden. Het is de bedoeling dat de website in de nabije toekomst ook 

cijfermateriaal en een soortentelling zal aanbieden.  

 

Samenwerking 

Dit project, gecoördineerd door het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen, wordt 

mogelijk gemaakt door een samenwerking met vele specialisten, individuele experts en 

vrijwilligers die behoren tot een groot aantal wetenschappelijke instellingen en verenigingen die 

gegevens verzamelen over biodiversiteit in België. 

De fiches op de website worden voortdurend bijgewerkt  met aanvullende informatie. 

Beetje bij beetje zullen ze vervolledigd worden met observaties van wetenschappers. Wil je 

er samen met ons aan werken? Neem dan contact op via onze website – alvast bedankt.  

Voor elke soort of groep soorten wordt een expert aangeduid. Hij zal alle nieuwe gegevens voor 

de fiches verifiëren.  

 

Een zeer praktische site 

De website heeft volgende voordelen: 

Je hebt snel toegang tot: 

1. een volledige lijst met soorten die in België voorkomen 
2. een uitgebreide* classificatie volgens de huidige inzichten 

Voor elke beschreven soort vind je: 

1. de aanvaarde wetenschappelijke naam 
2. de Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse naam, indien deze bestaat 
3. alle mogelijke synoniemen 
4. of de soort inheems of geïntroduceerd is 
5. de beschermingsstatus 
6. de verspreiding  
7. het voorkomen 
8. de habitat 
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Na verloop van tijd: 

1. komen er ook foto's van de soorten op de website 
2. worden verspreidingskaartjes getoond of links voorzien naar websites waarmee wordt 

samengewerkt 
 

Samenwerking 

Om de werking van onze site te garanderen, zoeken we specialisten die de informatie kunnen 
verifiëren of vragen over de taxonomische groepen kunnen beantwoorden. Je naam zal op de 
website vermeld worden, met –indien je dit wenst – een link naar je eigen website, genootschap, 
instituut… Indien je interesse hebt, kan je contact opnemen via de contactpagina op onze 
website. 
Dit project wordt gecoördineerd door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. 

Vele specialisten, individuele experts en vrijwilligers die behoren tot een groot aantal 

wetenschappelijke instellingen en verenigingen die gegevens verzamelen over biodiversiteit in 

België zorgen voor een belangrijke bijdrage tot de vervollediging van de Belgische soortenlijst. De 

partnerinstituten zijn: 

A Pan-European Species directories Infrastructure (PESI) 
Belgian Biodiversity Platform 
Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois (CRNFB) 
Fauna Europea (FaEu) 
Federaal Wetenschapsbeleid – Politique scientifique fédérale 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) 
Leefmilieu Brussel – Bruxelles Environnement (BIM – IBGE) 
Natagora  
Nationaal Natuurhistorisch Museum Nederland (Naturalis) 
Nationale Plantentuin van Belgïe – Jardin botanique national de Belgique 
Natuurpunt 
Taxonomie végétale et Biologie de la conservation, Université de Liège 
Vlaams Instituut voor de Zee – Flanders Marine institute (VLIZ) 
 
 

Contactpersonen voor de pers (niet publiceren aub) 

Francis Strobbe: coördinator van species.be : francis.strobbe@natuurwetenschappen.be of 02 627 42 97 

(bereikbaar op 20, 21 en 22 mei, op 0474/592 761) 

 

Patrick Grootaert: departementshoofd entomologie: patrick.grootaert@natuurwetenschappen.be of 02 627 

43 02 (enkel op 20 mei) 

mailto:francis.strobbe@natuurwetenschappen.be
mailto:patrick.grootaert@natuurwetenschappen.be
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3. De Biogeosafari 
 

Een grote zoektocht om alleen, met je gezin of met je vrienden te doen 

Een spel op maat: besteed er zo veel of zo weinig tijd aan als je wil… 

Ontdek Brussel door een ‘groene’ bril en win mooie prijzen 
 

Voor je dit avontuur onderneemt, vind je meer details op 
www.biogeosafari.be of www.natuurwetenschappen.be 

 
Brussel heeft voor jou geen geheimen meer? Ben je daar wel zeker van? Het  Museum voor 
Natuurwetenschappen en de vzw Vrienden van het Instituut dagen je uit om deze grote zoektocht 
aan te vatten. Je zal de schatten aan biodiversiteit in onze mooie hoofdstad ontdekken.  
 
Vertrek tussen 20 mei en 31 augustus op wandel (of fiets) langs oude en nieuwe moestuinen, parken en 
groene ruimten, straten waar het beton misschien wel groener is dan je denkt, vind zeldzame planten en 
dieren op de meest verrassende plekjes en ontdek een onverwachte kant van onze hoofdstad.  
 
Doorloop de straten van Brussel en vind, met behulp van raadsels, verschillende doorgangspunten in alle 
hoeken van de stad. Eens je ter plekke bent, beantwoord dan de vragen en neem foto’s om zoveel 
mogelijk punten te verzamelen.  

En omdat een zoektocht zonder schat er geen is, zijn er uiteraard mooie prijzen te winnen (onder meer 2 
weekends voor 2 naar Parijs, ter gelegenheid van het  ‘Fête des parcs et jardins’ op 25 en 26 september). 

 
Klaar voor de biodiverse wandeling? Aan jou om te spelen! Mooie zoektocht, fijne ontdekkingen en veel 
succes! 
 
Voor meer details voor je je in dit avontuur stort:  
www.biogeosafari.be (online vanaf 20 mei) of op www.natuurwetenschappen.be 
 
 

Contact voor de pers (niet publiceren aub) 
Kareen Goldfeder: Kareen.Goldfeder@sciencesnaturelles.be - 02 627 45 52 (FR) 
Yannick Siebens: 02 627 43 77 – yannick.siebens@natuurwetenschappen.be (NL)  

http://www.biogeosafari.be/
http://www.natuurwetenschappen.be/
http://www.biogeosafari.be/
http://www.natuurwetenschappen.be/
mailto:yannick.siebens@natuurwetenschappen.be


Persdossier 20.05.10  www.species.be 
www.biodiv2010.be  www.biogeosafari.be 
www.natuurwetenschappen.be  www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be 

 
 

Spelregels 
 
Een voorbeeld van de raadsels en hun antwoord vind je in bijlage van dit dossier in PDF – bedankt 
om ze niet te onthullen! 

 

 
Soort raadsel: 
We stellen verschillende types van raadsels voor: 

 raadsels die de aandacht vestigen op de stedelijke biodiversiteit, de bestaande biodiversiteit van 
vroeger, vandaag en morgen: soorten, parken, landschappen… 

 raadsels die een problematiek aankaarten: invasieve soorten,  waterbeheersing… 

 raadsels die de nadruk leggen op initiatieven: gemeenschappelijke, individuele of institutionele 
initiatieven.   

 
Hoe doe je mee? 

Je speelt individueel? 
Het spel is gratis en voor iedereen. Je kan individueel spelen, in gezinsverband of met vrienden. 
Van 20 mei tot 31 augustus, inschrijving op www.biogeosafari.be.  

Je krijgt een persoonlijke code waarmee je een kaart en een vragenlijst voor elke halte kan 
downloaden. Je kan er daarna ook je antwoorden mee encoderen.  
De winnaar is diegene die een maximum aan punten weet te verzamelen in een zo kort mogelijke 
tijd.  
De lijst van winnaars wordt op 6 september 2010 gepubliceerd. Elke deelnemer krijgt een 
document waarin er bij elke halte uitleg en suggesties staan met eenvoudige handelingen om de 
biodiversiteit te helpen.  
Het is ook mogelijk dit parcours af te leggen zonder tijdslimiet, maar dan kan je niet deelnemen 
aan de wedstrijd met mooi prijzenpakket.   
 
Je neemt met je bedrijf of een groep deel? 
Wil je een Brusselse ontdekkingsdag rond biodiversiteit organiseren voor je leden, klanten, 
medewerkers of vrienden?  
Geen probleem! Er is een korte versie van de Biogeosafari beschikbaar.  
Voor info: biogeosafari@natuurwetenschappen.be of 02 627 45 34 (NL) en 02 627 45 52 (FR) 

 
 
Hoe deelnemen? 

  

  Het spel is gratis en toegankelijk voor iedereen (volgens de voorwaarden van het reglement). 

  Je hoeft je enkel in te schrijven op www.biogeosafari.be 

  Je krijgt een bevestigingsmail met een persoonlijke toegangscode (voor elke speler of per team). 

  Je gebruikt deze code om je in te loggen en de kaart van De Rouck Geomatics te downloaden of 
af te drukken: hierop staan de etappes van het grote speurspel en de lijst van de 
overeenstemmende raadsels. De tijd gaat in op het ogenblik van het downloaden. 

  Voor het spel krijg je een vijftigtal aanduidingen in de vorm van raadsels, die je moet oplossen 
om doorgangspunten te vinden. Bij elk doorgangspunt zijn er instructies: je moet een vraag 
beantwoorden of een foto nemen. 

  Bij elk doorgangspunt kan je punten verdienen. Het doel van het spel is om zoveel mogelijk 
punten bijeen te rapen op een zo kort mogelijke tijd. 

  Je kan onbeperkt spelen tot 31 augustus 2010.  

http://www.biogeosafari.be/
mailto:biogeosafari@natuurwetenschappen.be
http://www.biogeosafari.be/
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  De winnaar is diegene die de beste verhouding punten/tijd haalt. De tijd loopt van je inschrijving 
tot het encoderen van je resultaten. Bij gelijke stand wint diegene die het meeste punten heeft 
verzameld.  

  Je kan op de website de resultaten in het oplossingenformulier invoeren en de foto's uploaden. 
Dit kan allemaal in één keer op het einde van het traject of in verschillende keren, met je 
persoonlijke code. Maar een reeds bevestigd antwoord kan dan niet meer gewijzigd worden. De 
speler kan er ook voor kiezen om niet op alle raadsels te antwoorden en maar enkele 
haltes/doorgangpunten aandoen. In dit geval valideert de speler het oplossingenformulier en 
speelt niet meer verder. Zodra je het spel afsluit, worden alle invoersessies automatisch 
afgesloten. 

  De antwoorden op de vragen worden vanaf 6 september 2010 online geplaatst. 
 
Ontdek je Brussel liever gewoon voor het plezier en zonder tijdsbeperking? Dat kan ook, maar dan kan je 
geen prijs winnen. Hiervoor kan je je inschrijven, de vragen downloaden en op zoek gaan naar de rijke 
biodiversiteit in de stad. 
 
- De site www.biogeosafari.be openen. 
- Je inschrijven om een persoonlijke toegangscode te ontvangen. 
- Deze code gebruiken om de kaart van De Rouck Geomatics te downloaden, waarop de etappes 

van de grote spoortocht staan en de bijhorende lijst van raadsels.  
- De tijd is onbeperkt. 
- De resultaten hoeven niet noodzakelijk ingevoerd te worden. 
 
 
Toekenning en overhandiging van de prijzen 
Alle prijzen zullen mits voorlegging van een identiteitsdocument afgehaald kunnen worden bij de 
communicatiedienst van het Museum voor Natuurwetenschappen, van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 
uur, vanaf 6 september (de dag van publicatie van de resultaten) tot en met 30 oktober 2010.   
- 1ste et 2de prijs: een weekend op 25 en 26 september 2010 in Parijs voor 2 personen die er het 

"Fête des Jardins" mogen bijwonen; dit omvat twee H/T-biljetten in Thalys Confort 2 (waarde 352 
€), 1 nacht in Timhotel Jardin des Plantes in een tweepersoonskamer met ontbijt (waarde  284 €), 
twee museumpassen voor het "Musée d’Histoire naturelle de Paris" die toegang geven tot 
Galerijen van de Evolutie, de Galerijen voor Paleontologie en Vergelijkende Anatomie, de 
Menagerie, het Geschiedkundig Kabinet en de Alpentuin (waarde elk 25 €). 

- 3de tot 5de prijs: twee jaarkaarten voor volwassen tot de vaste tentoonstellingen van het Museum 
voor Natuurwetenschappen in Brussel (waarde elk 30 €) 

- 6de tot 15de prijs: 1 gids "Gault & Millau 2009" (waarde 25 €) 
- 16de tot 35ste prijs: 1 gids "De Vlaamse Streekproducten" (waarde 15 €) of 1 gids "Aventure 

Orient" (waarde 17,95 €) 
- 36ste tot 45ste prijs: 1 gids "10 themawandelingen door Brussel" (waarde 15 €) 
- 46ste tot 55ste prijs: 1 tweetalige atlas van Brussel (waarde 14,95 €) 
- 56ste tot 65ste prijs: 1 tweetalige kaart van België (waarde 7,95 €). 
-           De toerismebureaus reiken een speciale prijs uit : een duurzaam verblijf in Brussel (vervoer door 

Thalys + 1 of 2 nachten voor 2 personen in een hotel met eco-label + ‘groene’ aankoopbons in 
Brussel). 

 

 

 

 

 

 

http://www.biogeosafari.be/
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Toeristische packages rond de Biogeosafari 
 
Op initiatief van de Club City Breaks Brussel (van de Office de Promotion du Tourisme Wallonie-
Bruxelles) en in samenwerking met BrusselsGreen.com (van Brussels International -Tourisme & 
Congres BITC), hebben verscheidene toeristische instanties van Brussel besloten om zich samen in 
te zetten om packages te kunnen aanbieden rond de Biogeosafari.   
Hotels met eco-label, jeugdherbergen en gastenkamers promoten samen met attracties, musea, 
verenigingen voor begeleide tochten, restaurants en biowinkels, onze Brusselse rijkdom aan 
duurzaam toerisme op de buitenlandse markten. .  
De toerismebureaus doen uiteraard ook de promotie voor het spel en hun packages op hun websites, 
hun sociale netwerken en nieuwsbrieven.  
 
Meer info op www.citytrips-brussels.be 

 

 

Over de vzw Vrienden van het Koninklijk Belgisch Instituut  
voor Natuurwetenschappen 

 
 

'De Vrienden van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen' zijn mensen die de 
activiteiten van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) willen steunen. Deze 
vzw draagt eveneens bij tot een grotere bekendheid en uitstraling van het KBIN, zijn verzamelingen,  zijn 
vaste en tijdelijke tentoonstellingen en zijn laboratoria. 

 Voordelen van het lidmaatschap 

 ze kunnen deelnemen aan de activiteiten die het KBIN inricht, zoals inhuldigingen van 
 tentoonstellingen, voordrachten, films...  

 ze worden, via het secretariaat van de vereniging, bevoorrechte gesprekspartners van het 
 Museum;  

 ze blijven op de hoogte van de activiteiten van het KBIN;  
 ze betalen minder voor grote tijdelijke tentoonstellingen;  
 ze krijgen 10% korting op alle aankopen in de museumwinkel.  
  
Contact 

Isabelle Moureau:  +32 (0)2 627 43 98  -  isabelle.moureau@natuurwetenschappen.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.citytrips-brussels.be/
mailto:vrienden@natuurwetenschappen.be
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De partners van de Biogeosafari 
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4. De eerste resultaten van de campagne 

‘Ik geef leven aan mijn planeet’ 
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5. De biodiversiteit is van belang voor ons leven en welzijn. 

    De implicaties van 2010 voor het Museum 
 
 
‘Biodiversiteit’ is de naam die we geven aan de uitzonderlijke verscheidenheid aan levende wezens op 
aarde en aan de verschillende vormen die ze aanneemt. Biodiversiteit is de samentrekking van de 
woorden ‘biologische’ en ‘diversiteit’.  
 
Alle levensvormen – bacteriën, micro-organismen, planten, dieren…, inbegrepen de mens – en hun genen 
interageren op duizend-en-één verschillende manieren met hun omgeving waardoor vernuftige levende 
systemen ontstaan.  
 
Deze ‘ecosystemen’ zijn verre van statisch en onbeweeglijk. Ze evolueren en passen zich voortdurend 
aan veranderingen aan. Hoe groter de biodiversiteit in zo’n ecosysteem, hoe groter de mogelijkheid zich 
aan te passen. Anderzijds kan hun fragiel systeem vlug ontregeld worden.  
 
Het overleven van miljarden levende organismen op aarde hangt namelijk af van de ‘goede staat’ van de 
biodiversiteit en de ecosystemen. Voor de mens leveren ze onnoemelijk veel producten en diensten die 
noodzakelijk zijn voor heel wat niveaus in ons dagelijks leven: zuurstof die we inademen, voedsel dat we 
consumeren, vezels voor onze kledij, medicatie om ons te verzorgen, drinkbaar water dat we gebruiken, 
enzovoort.  
 
 

De biodiversiteit is rijk, maar in gevaar.  
 
Vandaag wordt de biodiversiteit sterk bedreigd door vernietiging of versnippering van ecosystemen, 
vervuiling, excessieve jacht, overbevissing, klimaatsopwarming, introductie van schadelijke soorten, 
enzovoort.   
 
Om de biodiversiteit te behouden en de juiste maatregelen te nemen ter bescherming of duurzaam beheer 
ervan, moet je haar eerst goed kennen. En daar kunnen wij, het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen en zijn Museum, bij helpen.  
 
 

We bestuderen en populariseren de biodiversiteit.  
 
We zijn, als Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en Museum, een centrum van kennis 
en expertise op het vlak van biodiversiteit en ecosystemen.  
 
Onze wetenschappers hebben als missie het bestuderen, behouden, beschermen en promoten van de 
biodiversiteit in België en in de wereld.  
 
Onze educatieve dienst is gespecialiseerd in het sensibiliseren van de scholen en van de gezinnen rond 
de huidige en vroegere biodiversiteit.  
 
De tentoonstellingszalen van ons Museum zijn gewijd aan de diversiteit van alle vormen van leven, ofwel 
door een systematische opstelling - orde, familie, genus van hedendaagse, recente, uitgestorven of 
fossiele soorten -, ofwel door een presentatie van hun verschillende leefomgevingen.   
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Het Instituut is tevens het Nationaal Knooppunt voor het Verdrag inzake Biologische Diversiteit van de 
Verenigde Naties (VBD), ondertekend in Rio in 1992. Het stimuleert het behoud, evenals het duurzame en 
eerlijke gebruik van biodiversiteit via adviezen aan beleidsvoerders, ontwikkelingssamenwerking en 
bewustmaking en educatie van het brede publiek.  
 
Voor het Instituut en zijn Museum, gaat het om een sterk engagement op alle domeinen: onderzoek, 
collecties, wetenschappelijke expertise, publiekswerking.  
 
 

Engageer je samen met het Museum. 
 
Het Museum voor Natuurwetenschappen heeft  een uitgebreide waaier aan activiteiten voorzien in het 
raam van het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit 2010, met tentoonstellingen, evenementen en 
publicaties, zowel voor het grote publiek als voor een gespecialiseerd, wetenschappelijk publiek.  
Je vindt de details in de ‘activiteitenkalender’ in bijlage. 
 
Naast sensibilisering, richt het Museum zijn programma ook duidelijk op engagement door actie.   
 
We moeten er alles aan doen om de biodiversiteit te beschermen en het is nog niet te laat om te 
handelen. Zelfs met kleine dagelijkse gewoontes, kunnen we haar beschermen en ook voor toekomstige 
generaties goede levensomstandigheden verzekeren.  
 
 
Het programma 2010 toont verscheidene facetten van de gekende biodiversiteit, diegene die ons omringt, 
in de stad en op het platteland en die we kunnen beschermen door dagelijkse handelingen. De 
biodiversiteit die er ook voor zorgt dat wij kunnen consumeren en die door middel van de internationale 
economie ons verbindt met de ontwikkelingslanden.   
 
 

 
 

 

www.biodiv2010.be: Internationaal Jaar van de Biodiversiteit in het Museum 
Je vindt er aanvullende info bij het persdossier, een overzicht van de geplande activiteiten en een aantal 
getuigenissen van wetenschappers die vertellen over hun biodiversiteitsonderzoek in België. 

 

 
Persverantwoordelijke (niet publiceren aub) 
Yannick Siebens – 02 627 43 77 – yannick.siebens@natuurwetenschappen.be 

http://www.biodiv2010.be/
mailto:yannick.siebens@natuurwetenschappen.be
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6. Evenementenkalender in het raam van het Jaar van de 
Biodiversiteit 2010 in het Museum  
 
Het geheel van ons programma wordt ondersteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 
Nationale Bank en Thalys 
En door volgende media:   
Het Nieuwsblad, Radio1, Eos, Brusselse media tvbrussel, Brussel Deze Week en FMBrussel   
Le Soir, RTBF en Eos Magazine  
 
Andere partners hebben geopteerd om een specifieke activiteit te steunen.  
 

 

2010 Lopende en komende acties 
 
 
366 tips voor  de biodiversiteit 
Boekje met 366 eenvoudige handelingen om de biodiversiteit te bewaren. Online te bestellen op 
www.biodiv2010.be. 
Met steun van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Post. 
 
 
 Ik geef leven aan mijn planeet 
Een engagementscampagne op initiatief van het Museum en van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid 
van de Voedselketen en Leefmilieu, die jong en oud wil sensibiliseren voor biodiversiteit en aanzetten tot 
eenvoudige acties en keuzes om ze te beschermen. Meer dan 11 000 Belgen gingen de uitdaging reeds 
aan en er kunnen er nog heel wat bij! Zie www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be  
Met steun van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 
 
 
Rondreizend expo-atelier BiodiverCity over de biodiversiteit in Brussel 
 Een tentoonstelling gemaakt door  het Brussels Natuur Educatie Centrum en het Museum. De jonge 
bewonertjes ontdekken de ecologische rijkdom en bovendien leren ze wat biodiversiteit is en het belang 
ervan als factor voor een evenwichtige samenleving. Het expo-atelier bestaat uit vier zones en is 
gebaseerd op spel, dialoog en animatie (stond in het Museum van 31/03/2010 tot 30/04/2010, daarna op 
rondreis in Brussel). 
Met steun van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) en van de Minister van Leefmilieu van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
 
 
Valken voor iedereen 2010 
31/03/2010 tot 31/05/2010  
Opvolging van het nestelen van de slechtvalken op de Brusselse Sint-Michiels- en Sint-
Goedelekathedraal. www.slechtvalken.be  
 Met steun van de Kerkfabriek van de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal, het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, de Stad Brussel, Politiezone Brussel-HOOFDSTAD-Elsene, Electrabel, Groupe  
GDF SUEZ, Louis Dewaele, Bodelec, LAN10 en Swarovski-Optik,  
 
 
Expeditie Congostroom 2010 
26/04/2010 tot 09/06/2010 
Wetenschappelijke expeditie op de Congostroom en zijn oevers, gelinkt aan de oprichting van een 
Centrum van Biodiversiteit aan de Universiteit van Kisangani. In samenwerking met het Koninklijk Museum 

http://www.biodiv2010.be/
http://www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be/
http://www.slechtvalken.be/
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voor Midden-Afrika en de Nationale Plantentuin van België. Deze missie versterkt de wetenschappelijke 
samenwerking tussen België en Congo. www.congo2010.be  
Met steun van het Federaal Wetenschapsbeleid en de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.   
 
Lancering van de site www.species.be  
20/05/2010 
De site heeft als doel een taxonomische referentiesite te worden over alle soorten die momenteel in België 
leven. Beetje bij beetje worden de gegevens geverifieerd door experts en verder aangevuld. De soorten 
worden geïllustreerd met foto’s (die ook gebruikers kunnen doorsturen), die eveneens worden nagekeken 
op correctheid. 
 
 
Biogeosafari 
20/05/2010 tot 31/08/2010 
Stadssafari om de Brusselse biodiversiteit te ontdekken, die je alleen of in team kan spelen, bij voorkeur te 
voet of op de fiets. Inschrijvingen gebeuren via www.biogeosafari.be en deelnemers dienen bij de 
verschillende haltes op het parcours zoveel mogelijk vragen op te lossen, in zo kort mogelijke tijd. Punten 
verzamel je als je een raadsel oplost. Dit spelparcours is georganiseerd door het Museum voor 
Natuurwetenschappen en de Vrienden van het Instituut en kan als (korte) stadssafari ook ontwikkeld 
worden voor bedrijven en partners.  
Met steun van het Actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie van de Vlaamse Overheid, de Cocof, het 
BIM, De Rouck Geomatics, BITC , OPT en Toerisme Vlaanderen.  
Belgisch voorzitterschapslabel. 
 
 
Bijenfeest 
07/07/2010 
Feestelijk en informatief evenement rond het belang van bestuivers voor de mens en voor de 
biodiversiteit. Het doel is om de consument in het Noorden duidelijk te maken dat het beschermen van de 
biodiversiteit in het Zuiden ook voor ons onontbeerlijk is.  
Met steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, de Stad Brussel en de gemeente Elsene.  
Belgisch voorzitterschapslabel.   
 
 
Wetenschap in het Paleis 
26/07/2010 tot 05/09/2010 
Tentoonstelling in het Koninklijk Paleis ‘Over mensen en dieren’ (samen met het Museum voor Schone 
Kunsten, het Afrikamuseum, het Museum voor Kunst en Geschiedenis en het Museum voor 
Natuurwetenschappen).  
Met steun van het Federaal Wetenschapsbeleid.  
Belgisch voorzitterschapslabel.  
 
 
Online educatieve kit FR/NL 
15/08/2010 
Aankondiging van een educatieve kit over biodiversiteit voor secundaire scholen (beschikbaar vanaf 
september). 
Met steun van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 
 
 
Een reis rond de wereld van de biodiversiteit: een echt familiespel! Vanaf eind september.  
Kom naar het Museum en maak een reis rond de wereld. In een multimediaal spel en in onze zalen 
ontdek je zowel de bedreigde diersoorten als de diersoorten die het goed doen. Neem een paspoort, 
waarvan de 26 vragen je langsheen de verschillende zalen leiden op zoek naar de juiste antwoorden, en 
beleef zo onze collectie op een speelse en biodiverse manier. 

http://www.congo2010.be/
http://www.species.be/
http://www.biogeosafari.be/
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10e Conferentie van de Partijen over het Verdrag inzake biodiversiteit (COP-10) 
18/10/2010 tot 29/10/2010 
Deelname van het Nationaal knooppunt aan de 10e Conferentie in Japan, als lid van de Belgische 
delegatie en vertegenwoordiger van de Europese Unie in het raam van het Belgische voorzitterschap. Via 
een blog kan het publiek de vorderingen in de onderhandelingen volgen en het commentaar van de leden 
van de Belgische delegatie in Japan.  
 
 
Positive visions for biodiversity 
16/11/2010 tot 19/11/2010 
What kind of world do we want to hand on to our children ? What research do we need to reach it? 
Werksessie op hoog niveau van het “Europees Platform voor Biodiversiteitonderzoek en Strategie” 
(EPBRS, www.epbrs.org), georganiseerd door het Belgisch platform voor biodiversiteit en het steering 
committee van de EPBRS.  
Partnership met de Fondation Française pour la Recherche en Biodiversité (FRB), het Koninklijk Belgisch 
Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van 
het Vlaamse Gewest (EWI), het programma Man and Biosphere van de UNESCO  (MAB) en de Europese 
Commissie.    
Belgisch voorzitterschapslabel. 
  
 
Opening in het Museum van een nieuwe permanente tentoonstellingszaal rond biodiversiteit in de 
stad 
9/12/2010 
Met deze nieuwe zaal kan de bezoeker de stedelijke omgeving verkennen, leren wat biodiversiteit is en 
hoe ze te beschermen. Vervolgens kan hij zelf proberen de biodiverse stad te beheren.  
Met steun van Beliris en de Regie der Gebouwen. 
 

- Didactisch dossier voor de leerkrachten, fiches voor de leerlingen, rondleidingen, workshops … 
- Website rond de tentoonstelling, speciaal ontworpen voor kinderen. 

 
 

http://www.epbrs.org/
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7. Evenementenkalender Dag van de Biodiversiteit in België 
 
 
 
Persbericht 
 

Internationaal Jaar van de Biodiversiteit – 2010 
Internationale Dag van de Biodiversiteit – 22 mei 2010 

Biodiversiteit is leven, biodiversiteit is ons leven! 
 

 
Op 22 mei 2010 staat de biodiversiteit dubbel in de kijker want dan is het de Internationale Dag van 
de Biodiversiteit tijdens het Internationale Jaar van de Biodiversiteit! Een krachtig en wereldwijd 
signaal om het levensbelang van biodiversiteit extra te onderstrepen. De nadruk wordt daarbij onder 
andere gelegd op het belang van biodiversiteit voor ontwikkeling en armoedebestrijding. 

 
Dankzij allerlei diensten zoals de aanmaak van zuurstof, voedsel, geneeskrachtige componenten en 
de zuivering van lucht en water is biodiversiteit inderdaad cruciaal voor het overleven en het welzijn 
van de mens. Dat geldt niet alleen voor ontwikkelingslanden, waar de bevolking vaak nog dichter bij 
de natuur leeft, maar ook bij ons. 
 
De biodiversiteit zorgt voor ons, maar kan dat alleen blijven doen als wij ook voor haar zorgen. De 
campagne www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be wil iedereen sensibiliseren voor biodiversiteit en 
aanzetten tot actie. Intussen heeft de teller de kaap van de 11 000 geëngageerden overschreden en 
ook Tom Lenaerts, Dimitri Leue en Dirk Draulans ijveren mee! Tesamen vertegenwoordigen deze 
inschrijvingen meer dan 24 000 acties en dagdagelijkse keuzes voor biodiversiteit. Waar wacht je nog 
op om ook aan de slag te gaan? 
 
Hou de website alvast nauwlettend in de gaten want ter gelegenheid van de biodiversiteitsdag in mei 
wordt hij uitgebreid met extra biodiverse info en spelletjes! De campagne is een gezamenlijk initiatief 
van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en de Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Meer info: 
www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be,  02 627 45 65, biodiversiteit@natuurwetenschappen.be. 
 

 
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: 
 
. Op 20 mei worden het Belgische soortenregister en de Biogeosafari gelanceerd in het Koninklijk 

Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Het soortenregister www.species.be is een inventaris 
met informatie en foto’s van alle soorten die in België leven. De gegevens worden geverifieerd door 
experten. De Biogeosafari wil je via een leuke stadssafari laten ontdekken dat Brussel één van de 
groenste hoofdsteden van Europa is. Van 20 mei tot 31 augustus ontdek je de biodiversiteit in Brussel 
én maak je kans op mooie prijzen. Schrijf je in vanaf 20 mei op www.biogeosafari.be, download je 
route en ga ervoor! 

 

. Tot 30 mei kan je nog de tentoonstelling ‘Roofvogels, meesters van het luchtruim’ bezoeken in 

het bosmuseum Jan van Ruusbroec te Hoeilaart. Ontdek hoe roofvogels en uilen leven en jagen en 
hoe ze hiervoor zijn uitgerust. En welke rol ze spelen in de natuur. Gratis toegang van woensdag tot 
en met zondag, van 13 tot 17 uur. Meer info: 02 658 24 94, info@inverde.be. 

http://www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be/
http://www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be/
mailto:biodiversiteit@natuurwetenschappen.be
http://www.species.be/
http://www.biogeosafari.be/
mailto:info@inverde.be


Persdossier 20.05.10  www.species.be 
www.biodiv2010.be  www.biogeosafari.be 
www.natuurwetenschappen.be  www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be 

 

. Op 22 mei organiseert Natagora een feestelijke dag van de biodiversiteit in het natuurreservaat van 
Marionville in de provincie Henegouwen. Op het programma onder andere dag- en 
avondwandelingen, observaties van planten, vogels, insecten, bouwen van nestkastjes, 
kinderanimatie en sprookjeswandeling, fietsrally. Ook de dagen nadien en op andere locaties zijn er 
tal van excursies en andere activiteiten gepland. Meer info: www.natagora.be. 

 

. Op 22 mei vanaf 14 uur ben je welkom in De Kaaihoeve (Meilegem, Oost-Vlaanderen) voor de 
tentoonstelling ‘Biodiversiteit, alles hangt samen’ en tal van activiteiten voor klein en groot. Meer 
info: www.dekaaihoeve.be. 

 

. Eveneens op 22 mei in de namiddag viert de provincie Antwerpen aan en in het Natuur- en 
landschapshuis van Zoersel het jaar en de dag van de biodiversiteit. Tijdens Roodwaternacht 
worden er een hele resem activiteiten georganiseerd, krijg je allerlei ontdekkingstochten 
voorgeschoteld, en wordt het gelijknamige kinderboek gepresenteerd. Meer info: 
www.roodwaternacht.be. 

 

. Van 22 tot 24 mei kan je een bezoekje brengen aan Passiflora in de Nationale Plantentuin te Meise. 
Passiflora is een uniek tuinevenement en tevens dé referentie voor wie van tuinen en tuinieren houdt. 
Aan de hand van themadorpen krijgen de bezoekers een overzichtelijke totaalbeurs voorgeschoteld. 
Maar er staat nog heel wat meer op het programma! Meer info: www.happenings.be/passiflora/nl. 
 
. Op 22 en 23 mei daagt Natuurpunt je uit om allen samen minstens 2010 verschillende soorten waar 
te nemen in het kader van de actie ‘Tel mee tot 2010’. Ontdek hoe je mee kan tellen op 
www.natuurpunt.be/telmeetot2010. Of ga zelf op zoek naar de biodiversiteit in je omgeving en geef je 
waarnemingen in op www.waarnemingen.be.  
 
. Van 22 mei tot 2 november neem je een kunstzinnig natuurbad dankzij de fototentoonstelling 
‘Koffers vol Natuur’ in de Nationale Plantentuin te Meise. Natuurfotograaf Tom Linster stelt zijn 
meest recente meesterwerkjes voor. Via koffers en kijkkasten word je uitgenodigd om zijn foto's 
vanuit een originele hoek te bekijken. Meer info: www.plantentuinmeise.be. 
 
. Op 23 mei kan je in het Africamuseum terecht voor een bezoek van de tentoonstelling 
‘Congostroom, 4700 km bruisende natuur en cultuur’ in aanwezigheid van de wetenschappers 
van het KMMA, actief in het domein van de biodiversiteit. Doorheen de tentoonstelling lichten ze hun 
dagelijks werk toe en geven antwoord op al uw vragen. Meer info: www.africamuseum.be. 
 
. Op 30 mei is de Dag van het Park al aan zijn 20ste editie toe! Dankzij het thema ‘Groen in je buurt’ 
komen niet enkel parken, maar alle groenelementen aan bod. Voorbeelden zijn gevelgroen en 
muurvegetaties in de woonstraat, groendaken, maar ook stadbossen, parken en natuurgebieden. 
Meer info: www.dagvanhetpark.be. 
 
. Van 1 t.e.m. 4 juni organiseert de Europese Commissie de jaarlijkse Groene Week. Dit jaar is de 
biodiversiteit het centrale thema. Geen verrassing in dit internationale biodiversiteitsjaar en gezien in 
oktober de belangrijke 10de Conferentie van de Partijen op het programma staat. Meer info: 
www.greenweek2010.eu. 
 
. Van 5 tot 13 juni staat bio in Vlaanderen volop in de kijker. Neem een kijkje op de bioboerderij en zie 
hoe al dat biolekkers wordt geteeld. Loop langs in de biowinkel en laat je verwennen met proevertjes. 
Schuif bij aan tafel of geniet van een dagje in de natuur. Doe de bioweek en kies bio. Smakelijk! 
Meer info: www.bioforum.be en www.bioweek.be. 
 

http://www.natagora.be/
http://www.dekaaihoeve.be/
http://www.roodwaternacht.be/
http://www.happenings.be/passiflora/nl
http://www.natuurpunt.be/telmeetot2010
http://www.plantentuinmeise.be/
http://www.africamuseum.be/
http://www.dagvanhetpark.be/
http://www.greenweek2010.eu/
http://www.bioforum.be/
http://www.bioweek.be/
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. Op zondag 6 juni kan je komen milieufeesten in Brussel. Een prima gelegenheid om plezier te 
maken, deel te nemen aan allerlei animaties, kennis te maken met tal van Brusselse milieuactoren en 
milieuverenigingen en informatie in te winnen. Vorig jaar kwamen duizenden bezoekers de talloze 
kraampjes bezoeken. Weldra meer info via: www.ibgebim.be. 

 
. Van 19 tot 27 juni vraagt Natagora je om zwaluwen en hun nesten te tellen in het kader van de actie 
‘Devine, combien d’hirondelles sont nos voisins ?’. De resultaten kunnen vervolgens worden 
vergeleken met die van vorig jaar. Meer info: www.natagora.be. 
 
--- 
 

Benieuwd welke biodiverse activiteiten nog allemaal op het programma staan tijdens het 
Internationale Jaar van de Biodiversiteit in 2010? Neem dan snel een kijkje op 
www.biodiv2010.be en trek erop uit! 
 
 

Voor informatie over biodiversiteit: 

Nationaal knooppunt voor het 
Biodiversiteitsverdrag 

Koninklijk Belgisch Instituut 

voor Natuurwetenschappen 

Vautierstraat 29 - 1000 Brussel 

W: www.biodiv2010.be 

E: biodiversiteit@natuurwetenschappen.be 

T: 02 627 45 45 
 
 

 

 

http://www.ibgebim.be/
http://www.natagora.be/
http://www.biodiv2010.be/
http://www.biodiv2010.be/
mailto:biodiversiteit@natuurwetenschappen.be

