
 

 
 
 
 
Persbericht 
 

Internationale Dag van de Biodiversiteit – 22 mei 2012 
 

Alle hens aan dek voor het zeeleven! 
 
 
Zeeën en oceanen vormen 70% van het aardoppervlak en bevatten een grote rijkdom aan habitats en 
levensvormen. Schattingen van het aantal mariene soorten lopen op tot 10 miljoen. Dat leven in onze 
zeeën produceert een derde van de zuurstof die we inademen, is een belangrijke voedselbron en remt 
klimaatwijzigingen.  
 
Enkele voorbeelden van zee- en kusthabitats zijn de mangroven, koraalriffen, zeegrasbedden, estuaria, 
diepzeegebieden en onderwatergebergten. Ook ons Belgisch stukje Noordzee verwelkomt een 
bijzondere biodiversiteit dankzij de ondiep gelegen zandbanken, de tussenliggende geulen en de ligging 
langs belangrijke migratieroutes van vogels. 
 
Nochtans staan de levende zeeschatten onder zware druk door allerlei menselijke activiteiten. Zo meldt 
een rapport van de Verenigde Naties dat 70% van alle visvoorraden op aarde quasi of helemaal worden 
overbevist. Andere problemen zijn de vervuiling, verzuring en opwarming van onze zeeën en oceanen, 
evenals de invoer van exoten en de fysieke ingrepen die kust en zeebodem aantasten. 
 
Om hiervoor aandacht te vragen zetten talrijke organisaties de biodiversiteit in de kijker op en rond 22 
mei. Hier vind je een chronologisch overzicht van enkele geplande activiteiten in ons land: 
 
Laat je op vrijdag 18 mei betoveren door de onweerstaanbare plantencharme in de Nationale 
Plantentuin. Die dag werd uitgeroepen tot de allereerste Europese Dag voor Plantenfascinatie. Tijdens 
een nocturnebezoek aan het plantenpaleis kan je vleesetende planten, nachtbloeiende 
reuzenwaterlelies en de reuzenasperge ontdekken. Meer info: www.plantentuinmeise.be. 
 
Op dinsdag 22 mei, internationale dag van de biodiversiteit, lanceren het DG Leefmilieu van de FOD 
Volksgezondheid en het Museum voor Natuurwetenschappen een campagne voor de mariene 
biodiversiteit. De campagne wil sensibiliseren en aanzetten tot actie om het zeeleven te behouden. 
Jong en oud worden opgeroepen om een meer duurzame levensstijl aan te nemen. De engagementen 
kunnen zowel individueel als in groep (school, vereniging, ...) worden gekozen op de website van de 
campagne. Meer info: 02 627 43 77 (Yannick Siebens). 
 
Eveneens op dinsdag 22 mei huldigen Natagora en Natuurpunt het natuurreservaat ‘Edgar Kesteloot’ in 
en maakt de vereniging het bilan van 20 jaar LIFE-projecten. Meer info: www.natagora.be. 
 

http://www.plantentuinmeise.be/


Van 22 t.e.m. 25 mei organiseert de Europese Commissie haar stilaan traditionele Groene Week. Alles 
draait dit jaar om water, één van de belangrijkste en meest vitale rijkdommen op aarde: ‘Elke druppel 
telt’. Meer info: http://ec.europa.eu/environment/greenweek/index.html. 
 
Van 26 t.e.m. 28 mei vindt Passiflora plaats in de Nationale Plantentuin. Met een uitgebreid aanbod aan 
tuinideeën en allerlei activiteiten is Passiflora een niet te missen kans voor alle tuinliefhebbers. De 
klemtoon ligt er op tuinbeleving en tuinplezier. Meer info: http://www.passiflora.be. 
 
Op zondag 27 mei brengt het koor Helicante uit Meise op de binnenkoer van het Kasteel van de 
Nationale Plantentuin een lenterecital volledig geïnspireerd door bloemen en planten. Naast klassiekers 
zoals ‘Les fleurs et les arbres’ van Camille Saint Saëns en het ‘Mailied’ van Mendelssohn staan ook 
onbekende bloemenliederen zoals het zestiende eeuwse ‘Ce moys de may’ van Clément Janequin op 
het programma. Meer info: www.plantentuinmeise.be. 
 
Eveneens op zondag 27 mei nodigen de Koesterburen je uit om te komen proeven van natuur en 
landschap in domein De Paddenbroek, aan de voet van natuurparel Kesterheide in Gooik. Laat je in 
vervoering brengen door een zinderende Natuur.brunch in de boomgaard, lift mee met de huifkar en 
Nostalbus langs de Oude Trambaan of doe mee met tal van andere natuurontdekkingen. Meer info: 
http://natuurpuntpajottenland.blogspot.com/. 
 
Nog op zondag 27 mei vieren honderd steden en gemeenten feest in het park. Centrale thema van de 
Dag van het Park dit jaar is ‘De juiste boom op de juiste plaats'. 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 zaterdag 2 en zondag 3 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 inwinnen over een pientere en 
gezonde manier van tuinieren. Meer info: www.velt.be. 
 
Eveneens op zaterdag 2 en zondag 3 juni houdt Natagora een sensibilisatieweekend over meren, 
vijvers en poelen. Er worden wandelingen en andere activiteiten georganiseerd in meerdere provincies. 
Meer info: www.natagora.be. 
 
Bio? Om in te bijten! Vier je dit jaar ook mee Bioweek? Ontdek de authentieke smaak van bio van 2 tot 
10 juni. Meer info: www.bioweek.be. 
 
Op zondag 3 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. 
 
Op zondag 10 juni organiseert Sea First Foundation het evenement ‘Mariene biodiversiteit: globale 
problemen, lokale oplossingen’. Aan bod komen onder andere: een fotoreportage over biodiversiteit in 
de Raja Ampat, een lezing over biodiversiteit aan de polen, een filmpremière, … Meer info:  
www.seafirstfoundation.org. 
 
Van 23 juni tot 1 juli nodigt Natagora je uit om zwaluwen en hun nesten te tellen. Doe je mee? Op de 
website vind je meer info en een brochure over deze handige vliegeniers. Meer info: 
http://www.natagora.be/index.php?id=790. 
 
 

Voor informatie over biodiversiteit: 
Nationaal knooppunt voor het Biodiversiteitsverdrag 
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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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