
   
 
 
Persbericht 07/05/2013: kalender met activiteiten voor 22/5 in België 
 
 

Internationale Dag van de Biodiversiteit – 22 mei 2013 
 

Water en biodiversiteit: leven in het kwadraat! 
 
Water is essentieel voor het leven. Geen enkel organisme op aarde kan overleven zonder toegang tot water. De 
ecosystemen van de wereld, in het bijzonder bossen en waterrijke gebieden, zorgen voor de zuivering van het 
water. Andersom vormt de watercyclus een cruciale basis voor de diensten die ecosystemen ons leveren. Water 
is een absolute voorwaarde voor het overleven en welzijn van de mens en voor het behoud van het leefmilieu. 

De Verenigde Naties riepen 2013 uit als het Internationale jaar voor samenwerking inzake water. Aansluitend 
werd 'water en biodiversiteit' weerhouden als thema van de Internationale dag van de biodiversiteit in 2013. Een 
prima gelegenheid om aandacht te vragen voor het vitale belang van water en te ijveren voor de broodnodige 
maatregelen voor water en biodiversiteit. 

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: 
 
 
Gedurende de maand mei kan je voor kunst en wetenschap terecht in een speciale vleugel van het Museum voor 
Natuurwetenschappen. Doorheen het project 'The Zoological Institute for Recently Extinct Species' vertelt Jozef 
Wouters het verhaal van een aantal uitgestorven dieren. Hij maakt daarbij gebruik van de kennis van de 
wetenschappers van het Museum. Meer info: www.kfda.be/nl/projecten/zoological-institute-recently-extinct-
species. 
 
Zet van 1 mei tot 30 juni een historische bril op en ontdek de rijke geschiedenis van de Plantentuin en het 
historisch domein. Je ontvangt een folder met info aan de kassa en legt het parcours op eigen tempo af. Op 23 
juni kan je bovendien je baby laten fotograferen op het blad van een reuzenwaterlelie. Snel inschrijven is de 

boodschap! Meer info: www.plantentuinmeise.be. 

 
Op zaterdag 18 en zondag 19 mei opent Natagora de deuren van heel wat natuurpareltjes die anders niet 
toegankelijk zijn voor het grote publiek. Gespecialiseerde gidsen staan klaar om je te verwelkomen en rond te 
leiden. Meer info: www.natagora.be. 
 
Eveneens op zaterdag 18 en zondag 19 mei organiseert de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt het 
evenement 'Wild (in) Vlaanderen'. Naast talrijke animaties staat ook het speuren naar zoogdieren en hun sporen 
op het programma. Meer info: www.wildvlaanderen.be. 
 
Op woensdagnamiddag 22 mei is het Museum voor Natuurwetenschappen gratis toegankelijk (vanaf 13 uur). 
Samen met een aantal partners en in het kader van het project Open Places wordt een biodivers parcours 
voorzien in het Leopoldpark in Brussel. Naast talrijke animaties rond biodiversiteit en water krijg je er eveneens 
een voorproefje van een biodiverse metamorfose van het park. Intussen vinden er ook in het Museum extra 
activiteiten rond water en biodiversiteit plaats. Meer info: www.natuurwetenschappen.be. 
 
Op woensdagen 22 mei en 29 mei organiseert de gemeente Kapellen samen met Sea First Foundation twee 
avonden over de bedreigingen voor de oceaan en de mogelijkheden om onze zeeën en oceanen te beschermen. 
Meer info: www.seafirst.be. 
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Op zondag 26 mei vieren honderd steden en gemeenten feest in het park. Centrale thema van de Dag van het 
Park dit jaar is ‘Investeer in groen, winst verzekerd!'. Samen met talrijke partners biedt het Agentschap voor 
Natuur en Bos talrijke leuke activiteiten voor jong en oud aan. Meer info: www.dagvanhetpark.be. 
 
Eveneens op zondag 26 mei staat de Vlaamse Ardennendag op het programma, dé trefdag voor iedereen met 
een hart voor natuur, bos en landschap in de Vlaamse Ardennen. Op het programma staan tal van vrije en 
gegidste wandelingen, fietstochten, een zoektocht en avontuurlijke activiteiten voor jong en oud. Meer info: 
www.vlaamseardennendag.be. 
 
Op zaterdag 1 en zondag 2 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. 
 
Eveneens op zaterdag 1 en zondag 2 juni organiseert Natagora, en dat reeds voor de tiende keer, 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 van 1 tot 9 juni? Tijdens deze editie doen de 
bioproducenten hun verhaal en ervaringen uit de doeken tijdens één van de activiteiten of online. Meer info: 
www.bioweek.be. 
 
Op zondag 2 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. 

 
Van 4 t.e.m. 7 juni organiseert de Europese Commissie haar traditionele Groene Week. Dit jaar luidt de titel: 
'Cleaner air for all'. Alles draait dus om (zuivere) lucht, een cruciale uitdaging voor mens en milieu. Meer info: 
http://greenweek2013.eu. 
 
Op zondag 9 juni kan je wandelen en fietsen voor meer natuur tijdens de 'Walk for Nature' te Willebringen. Op het 
programma onder andere: fotowedstrijd, vroege vogelwandeling, mini-symposium, wandelen met heel het gezin, 
zoektocht voor kinderen. Meer info: www.walkfornature.be. 
 
*  *  * 
 
Al deze activiteiten dragen bij tot de sensibilisatie 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. 
 
De periode 2005-2015 werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal decennium van 'water 
als bron van leven': www.un.org/waterforlifedecade. 
 
*  *  * 
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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